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حدثــان  تربعــا علــى رأس اهتمامــات البحرينييــن خــال شــهر مــارس 2015: انفجــار األحــداث داخــل 
ســجن جــو المركــزي وتعــرض الســجناء للتعذيــب علــى يــد ضبــاط مــن قــوات الــدرك األردنــي، والعــدوان 

الســعودي بمعيــة دول الخليــج )عــدا عمــان( علــى اليمــن الشــقيق. 

انفجــر ســجناء جــو فــي 10 مــارس 2015، بعــد إهانــة أحــد ســجناء مبنــى رقــم 1 الهانــة أمــام عائلتــه، ثــم 

ضربــه وعائلتــه، واعادتــه بحالــة يِرثــى لهــا. كان ذلك ســببًا إلضرام ما يشــبه الثــورة الغاضبة بين الســجناء، 

انتهــت إلــى معاقبتهــم بإرســال تعزيــزات من قــوات األمــن وضربهم بالهــراوات وإطــاق الغــازات الخانقة 

داخــل المبانــي وتعذيبهــم علــى يــد ضبــاط مــن قــوات الــدرك األردنــي، أدى ذلــك إلصابــات واختناقــات 

عديــدة، فــي حيــن منــع أهالــي الســجناء مــن زيــارة ذويهــم وحرمــوا حتــى مــن معرفــة أخبارهــم.

علــى جانــب مــواٍز، تــم تأجيــل محاكمة معتقــل الرأي السياســي أميــن عام الوفاق الشــيخ علي ســلمان إلى 

جلســة 22 أبريل 2015.

أحــداث ووقائــع شــهر مــارس 2015:
اليمــن علــى  الخليجــي  العســكري  العــدوان 
ــّو ــجناء ج ــى س ــي عل ــدرك األردن ــاط ال ــدوان ضب وع
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إخاء سبيل نبيل رجب بعد التحقيق معه حول 8 تهم

برلمانــي بحرينــي يقــول إن الســوريين يحصلــون علــى “التأشــيرة البحرينيــة” مقابل 
10 آالف دينار

ــي  ــل أن ألتق ــن وآم ــي البحري ــي ف ــأذهب ألغن ــد: س ــون ليجن ــي ج ــي األمريك المغن
المناضليــن

المحاكم البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن 266 سنة خال أسبوع

“الداخليــة” تقــول إنهــا أعطــت ممنوعيــن مــن دخــول دول الخليــج رســائل مكتوبــة 
تفيــد بعــدم وجــود أي ماحقــة قانونيــة لهــم

االتحاد األوروبي يدعو للقضاء على “اإلفات من العقاب” في البحرين

مــن  همــا  المقشــع  فــي  األهلــي  البنــك  علــى  ح 
ّ
المســل بالســطو  المتهمــان 

طة لشــر ا

ــى خلفيــة أحــداث  ــا عل المحكمــة العماليــة تقضــي بتعويــض 13 مفصــواًل مــن ألب
2011

الســفير الصينــي: ليــس مــن الائــق علــى البحريــن إلغــاء االعتــراف بجامعاتنــا بهــذه 
البساطة
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قــوى المعارضــة توّجــه شــكرًا للفنــان “جــون ليجنــد” بعــد إعانــه وقوفــه إلــى جانــب 
الشــعب البحرينــي مــن علــى مســرح قلعــة عــراد

ــع الجهــات  ــراق مواق ــاوالت اخت ــن مح ــد م ــا للعدي ــات”: تصدين ــزي للمعوم “المرك
ــي 2014 ــة ف الحكومي

أكثــر مــن 60 ألفــًا “عمالــة ســائبة” فــي البحريــن والداخليــة قامــت بتســفير أكثــر 
مــن 62 ألــف وافــد منــذ 2011

ــوق  ــول حق ــن ح ــع البحري ــتمرة م ــات مس ــا مفاوض ــة لديه ــد: المفوضي ــن رع ــد ب زي
ــان اإلنس

وزيــر الدفــاع البريطانــي يقــول إن االنتهــاء مــن بنــاء القاعدة العســكرية فــي البحرين 
ســيتم فــي آخر العــام 2015

ــل  ــدم التدخ ــي وع ــوار الداخل ــي: الح ــئول بريطان ــتقباله مس ــدى اس ــان ل عبداللهي
ــا ــن أزمته ــن م ــروج البحري ــبة لخ ــة المناس ــا اآللي ــي هم األجنب

فصــل الناشــط نــادر عبداإلمــام مــن عملــه فــي وزارة التربيــة بســبب “تغريدة” ُســجن 
علــى إثرهــا مؤخرًا

رئيــس نقابــة المصرفييــن يســتقيل مــن “االتحــاد الحــر”: دافــع عــن الحكومــة أكثــر 
مــن العمــال وتحالــف مــع الســلفيين

منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة: شــركة غامــا للمراقبــة تنتهــك حقــوق 
اإلنســان
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الســفير الصينــي يقــول إن 500 بحرينــي يدرســون فــي بــاده ويطالــب “التربيــة” 
بتوفيــر قائمــة للجامعــات المعتــرف بهــا

ــة  ــي حادث ــق ف ــة تحقي ــب تشــكيل لجن ــى طل ــق عل ــواب” تواف ــب “الن ــة مكت هيئ
ــي” ــح الدين “الموش

ــره  ــة األمريكــي ونظي ــر الخارجي ــى جــدول األعمــال بيــن وزي ــدرج عل ــر م اجتمــاع غي
ــاض ــي الري ــي ف البحرين

ــي قبضــة  ــون” ف ــة ... “حســن ع ــد بالتصفي ــة والتهدي ــن الماحق ــد ســنتين م بع
الجــاد

ســجناء “جــو” يرســلون صــورًا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان تظهــر تكدســهم 
ونومهــم فــي الممــرات

المقــرر المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان يضــع البحريــن فــي مقدمــة الــدول 
التــي تنتقــم مــن النشــطاء

إغاق مجلس المشعل األسبوعي الستضافته معارضين

مقرر التعذيب يجدد احتجاجه على منع زيارته للبحرين

ــم يكــن  الخارجيــة األمريكيــة عــن لقــاء “كيــري” نظيــره البحرينــي فــي الريــاض: ل
اجتماعــًا ... كان لقــاًء ســريعًا جــدًا
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ممثــل الخارجيــة البريطانيــة يزعــم أمــام المحكمــة أن الكشــف عن وثيقة هندرســون 
قــد يعــرض القاعــدة البريطانيــة في البحريــن للخطر

هــدد 
ُ
“النيابــة” تقــرر حبــس طالــب ومدرَســين فــي قضيــة “الموشــح الدينــي” وت

بماحقــة كل مــن تســّول نفســه اإلســاءة لإلســام

علــى ســامة  وقلــق  المركــزي  جــو  فــي ســجن   4 مبنــى  األمــن تحاصــر  قــوات 
لمعتقليــن ا

“النيابــة” تقــرر حبــس امــرأة مــن ذوي المعتقليــن علــى ذمــة التحقيــق وتتهمهــا 
باالعتــداء علــى شــرطة فــي ســجن “جــو المركــزي”

“اتحــاد النقابــات” يقــول إن 100 مفصــول ضمــن االتفاقيــة الثاثيــة لــم يعــودوا 
لوظائفهــم

داهــم مبــاٍن جديــدة فــي ســجن جــو المركــزي ... اعتــداء وضــرب 
ُ
قــوات األمــن ت

ومفقوديــن ال ُيعلــم مصيرهــم

مقــرر التعذيــب األممــي مــن جنيــف: التعذيــب مســتمر وحكومــة البحريــن فشــلت 
فــي االمتثــال بالتزامتهــا الدوليــة

مشــروع ازدواج الجنســية “الخليجــي” المقتــرح مــن البحريــن دخــل مرحلــة المــوت 
الســريري

ــرة  ــر: أردناهــا مؤسســة ح ــل الحم ــوى ضــد نبي ــع دع ــام” بصــدد رف مســاهمو “األي
ــة ــة خاص ــى مزرع ــا إل ــهمها فحّوله ــون أس ــك الصحافي يمتل
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ــدي  ــر ظهــور الســجناء بأي ــب يحف ــّو ... التعذي ــن ســجن ج ــوارد م ــة تت صــور مفزع
ــة ــوات الداخلي ق

عبدالهــادي الخواجــة: مســيرات تشــتم الشــيخ عيســى قاســم تجــوب ســجن جــو... 
وأصــوات التعذيــب تســمع مــن مبنــى 10!

رئيس نقابة شركة “جواد”: طلبوا التفاوض على العاوة ثم فصلوني

ــة  ــة الهيمن ــاف الجعفري ــاوالت “األوق ــم لمح ــن رفضه ــرون ع ــن يعب ــاء البحري علم
ــي” ــى الشــأن الدين عل

بشــارع  مبنــى  ومحاصــرة  مطلوبيــن  ماحقــة  خــال  نــار  إطــاق  “الداخليــة”: 
لمعــارض ا

ــان كــي  ــاق ويقــول إن ب ــام الوف ــر راض عــن اعتقــال أميــن ع المفــوض الســامي غي
ــع الموضــوع شــخصيا ــون يتاب م

النيابــة العامــة تقــول إنهــا حققــت مــع 90 ضابطــًا وشــرطيًا فــي أحــداث ســجن جــو 
المركــزي

ــر”  ــا الكبي ــن “قلقه ــر ع ــنوي 2014 تعب ــا الس ــي تقريره ــة ف ــة البريطاني الخارجي
ــاح ــي اإلص ــتمرة ف ــن مس ــد أن البحري ــا تؤك لكنه

دون  رجــب  نبيــل  قضيــة  لبقــاء  كبيــرة  أمــل  خيبــة  عــن  تعبــر  فنلنــدا 
حــل
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15 شــخصية بحرينيــة معتقلــة ضمــن معــرض »أبطــال العصر« فــي ســجن »الكاتراز« 
التراثــي بواليــة ســان فرانسيســكو األمريكية

ملك البحرين وهب “تجمع الوحدة” أرضًا بقيمة 2.5 مليون دينار

البحريــن تعلــن اعتقــال عائــد مــن العــراق بحوزتــه مــواد تدخــل فــي صناعــة 
القنابــل

ــن ردود األفعــال بعــد اتهــام ضاحــي  ــة م ــر عاصف ــا بعــد الشــيوخ” يثي ــاب “م كت
ــه ــة بتمويل ــة البحريني ــان المعارض خلف

أثنــاء  بالضــرب  القرمــزي  آيــات  الشــاعرة  علــى  اعتــدت  لضابطــة  البــراءة 
قيــف لتو ا

وزيــر شــؤون اإلعــام يقــول إن تخفيــض النفقــات هــو توجــه عــام ســيطال جميــع 
الجهــات الحكوميــة

مديــر القضــاء العســكري يقــول إن مشــاركة العســكريين فــي المســيرات مســموح 
بهــا فقــط فــي الفعاليــات المواليــة للحكومــة

39 اعتقــال و48 مداهمــة ومهاجمــة الســجناء بـــ “الشــوزن” فــي األســبوع الثانــي 
مــن مــارس

ــت  ــي: صفع ــر للقاض ــز... واألخي ــين بروي ــة حس ــم بقضي ــتي مته ــد دش عبدالحمي
ولكمــت وهــددت باالغتصــاب
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ملك البحرين وهب “تجمع الوحدة” أرضًا بقيمة 2.5 مليون دينار

محكمــة بحرينيــة تحجــز قضايــا 9 متهميــن باإلســاءة للســعودية للُحكــم فــي مــارس 
وأبريل

ل بالموقوفين في “الحوض الجاف”
ّ
بعد سجن جو... الدرك األردني ينك

جمــارك الكويــت تنفــي روايــة البحريــن الرســمية: الحافلــة القادمــة مــن العــراق لــم 
يكــن بداخلهــا صواعــق ومــواد متفجــرة

“التظلمــات”: تلقينــا 105 طلبــات مــن أهالــي نــزالء “جــو” لاطمئنــان علــى ذويهــم 
و15 شــكوى مــن معتقليــن فــي الســجن

استقالة مسؤولين في “التربية” بعد إخضاعهم إلى لجان تحقيق “تعسفية”

فــت 30% منهــم بطريقــة 
ّ
ــوزارة وظ ــذ 2013 وال 117 طبيــب عاطــل عــن العمــل من

غيــر شــفافة

الدنمارك تنتقد البحرين في كلمة بمجلس حقوق اإلنسان في جنيف

ــه  ــن حالت ــاء ع ــس وال أنب ــذ األم ــة من ــة لمستشــفى القلع ــل عبدالهــادي الخواج نق
ــن الطعــام ــه ع ــة بعــد إضراب الصحي

أهالي معتقلي “جو” يعتصمون أمام بيت األمم المتحدة في المنامة
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غــرب  تفجيــر  فــي  عناصرهــا  مــن  اثنيــن  إصابــة  تدعــي  البحرينيــة  الداخليــة 
المنامــة

اإلندبندنــت: هفــوة ناصــر بــن حمــد بإعانــه عــن ممارســة الرياضــة فــي لنــدن أطلقــت 
الدعــوات المطالبــة باعتقاله

قــّدم استشــارات قانونيــة واســتخبارية لحكومــة البحريــن عبــر 
ُ
زوجــة تونــي بليــر ت

شــركتها البريطانيــة

نجاح تركيب عين اصطناعية لوالد الشهيد “بداح” في مستشفى بألمانيا

ــوزراء البحرينــي  جمانــة حــداد: مــي آل خليفــة اعتــذرت لــي وأبلغتنــي أن رئيــس ال
منــع دخولــي

عوائل السجناء تعتصم أمام »أمانة التظلمات« .. والتعذيب مستمّر في جّو

الســجن 3 ســنوات لضابــط جمــارك وصديقــه بعــد إدخالهمــا مــواد ممنوعــة للبحريــن 
عبــر جســر الملــك فهــد

األمين العام لمؤسسة حقوق االنسان الحكومية يتقدم باستقالته

ــت ثالثــًا ... 33 مليــار دوالر حجــم التجــارة الثنائيــة بيــن بريطانيــا ودول 
ّ
البحريــن حل

الخليــج فــي 2014
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نجاح تركيب عين اصطناعية لوالد الشهيد “بداح” في مستشفى بألمانيا

عوائل السجناء تعتصم أمام »أمانة التظلمات« .. والتعذيب مستمّر في جّو

األمين العام لمؤسسة حقوق االنسان الحكومية يتقدم باستقالته

جلســة  فــي  األمريكيــة  للخارجيــة  أســئلة  يوجهــون  الكونغــرس  فــي  أعضــاء 
المعارضيــن  عــن  الجنســيات  إســقاط  حيــال  تفعلــون  مــاذا  اســتماع: 

؟ ينييــن لبحر ا

الســجن 3 أشــهر ومصــادرة هاتــف متهــم باإلســاءة للســعودية وملكهــا الســابق 
ــر وســائل التواصــل االجتماعــي عب

خليفــة بــن ســلمان يخضــع لفحوصــات طبيــة وديوانــه يقــول إنــه “يتمتــع بالصحــة 
والعافية”

شــهر  مــن  الثالــث  األســبوع  فــي  اعتقــال  و33  مداهمــة   61 مســيرة،   60
مــارس

مليــار   7 إلــى  العــام  الديــن  ســقف  رفــع  ضــد  يصوتــون  برلمانيــًا  نائبــًا   30
دينــار

توقيــف رئيــس صنــدوق الديــر الخيــري 7 أيــام واتهامــه بجمــع تبرعــات وتخزيــن 
مــواد لاعتــداء علــى الشــرطة

كبــار العلمــاء يطالبــون باإلعــان العاجــل عــن بــراءة أميــن عــام الوفــاق عشــية الجلســة 
الثالثــة مــن محاكمته

58 محاميا عربيا يبدون استعدادهم للدفاع عن أمين عام الوفاق

تمديد اعتقال الشيخ على سلمان حتى 22 أبريل.
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وزير خارجية البحرين يعلن حربًا “في سبيل الله” على اليمن

ــي  ــن ف ــه البحري ــف توج ــن يخال ــد كل م ــراءات ض ــدد بإج ــة ته ــة البحريني الداخلي
اليمــن

هيئــة الدفــاع عــن الشــيخ علــي ســلمان وجهــت أكثــر مــن 200 ســؤال لنقيــب 
المباحــث واألخيــر: اعتمــدت علــى مصــادر ســرية

السلطات تعتقل فاضل عباس

ــاح  ــه س ــترة بحوزت ــي س ــوب ف ــى مطل ــض عل ــت القب ــا ألق ــم أنه ــة” تزع “الداخلي
ــرات ــة المتفج ــي صناع ــل ف ــواد تدخ وم

البحريــن تقــول إن 12 طائــرة مــن ســاح الجــو شــاركت ضمــن قــوات درع الجزيــرة فــي 
الحــرب علــى اليمن

البحريــن تطالــب اإلدارة األمريكيــة والكونغــرس برفــع الحظــر عــن تصديــر األســلحة 
التــي تســتخدم فــي قمــع المتظاهريــن

هيومــن رايتــس ووتــش تطالــب بالتحقيــق فــي أحــداث ســجن “جــو”: التواصــل مــع 
المعتقليــن انقطــع لـــ 13 يوما

ــى اليمــن:  ــه الحــرب عل ــام “الوحــدوي” لمعارضت ــن ع ــة” بعــد توقيــف أمي “النياب
ــه تصــل للســجن 10 ســنوات عقوبت
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http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23071.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23071.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23071.html
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وزارة الداخلية البحرينية تطمئن بشأن والء منتسبيها اليمنيينوزير خارجية البحرين يعلن حربًا “في سبيل الله” على اليمن

أغلبية رؤساء الجمعيات السياسية في البحرين أصبحوا في السجون

“الخارجية” تدعو البحرينيين المتواجدين في اليمن لمغادرته فورًا

عائلــة أميــن “حــق” حســن المشــيمع: قــال إنــه أهيــن إهانــة كبيــرة وانقطــع 
االتصــال

ناشطون بحرينيون ُيعّبرون عن رفضهم القاطع للحرب على اليمن

توجيه تهمة “بث أخبار كاذبة” لـ “قياديي الوحدوي” وحبسهما احتياطيا

البحريــن: اعتقــال نائــب أميــن “الوحــدوي” محمــد المطــوع بعــد يوميــن مــن اعتقــال 
األميــن العــام لرفضــه الحــرب علــى اليمــن

البحرين تستغل مشاركتها في الحرب على اليمن لماحقة المعارضين

27
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http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23030.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23073.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23096.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23080.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23097.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23097.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23090.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23104.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23091.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23091.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23099.html
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السلطات اعتقلت 12 مواطنًا من سترة فجر أمس

الوفاق تعد تقريرا شاما عن أحداث سجن جو سترفعه لجهات دولية

البحرين أنشأت مركزًا بقيمة 6 مايين دينار للتصدي للهجمات اإللكترونية

النيابة تقول إنها أوقفت 4 متهمين وأخلت سبيل خامس في قضية “باص الجسر”

السلطات تقول إنها قبضت على شخص أصاب شرطيا بعيار ناري في سترة

هيومن رايتس ووتش: حرمان عائات بحرينية من الوصول لمعتقليها في سجن جو

ــاق  ــن االتف ــم م ــن أه ــى اليم ــرب عل ــج الح ــر نتائ ــي يعتب ــة البحرين ــر الخارجي وزي
النــووي ويقــول إنهــا سترســم مســتقبل المنطقــة

30
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http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23104.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23104.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23132.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23115.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23115.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23131.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23131.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23119.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23120.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23124.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23124.html
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الوفاق تعد تقريرا شاما عن أحداث سجن جو سترفعه لجهات دولية

البحرين أنشأت مركزًا بقيمة 6 مايين دينار للتصدي للهجمات اإللكترونية

النيابة تقول إنها أوقفت 4 متهمين وأخلت سبيل خامس في قضية “باص الجسر”

السلطات تقول إنها قبضت على شخص أصاب شرطيا بعيار ناري في سترة

هيومن رايتس ووتش: حرمان عائات بحرينية من الوصول لمعتقليها في سجن جو

أحــداث ووقائــع شــهر مــارس 2015:
اليمــن علــى  الخليجــي  العســكري  العــدوان 
ــّو ــجناء ج ــى س ــي عل ــدرك األردن ــاط ال ــدوان ضب وع

http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23132.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23115.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23115.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23131.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23131.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23119.html
http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/23120.html

