
ولي العهد البحريني يلتقي شمعون بيريز في "دافوس".

2000
نوفمبر

وزير البيئة اإلسرائيلي يوسي ساريد يزور المنامة.

1994
سبتمبر

البحريـــن تعلـــن رفـــع الحظـــر عـــن البضائع اإلســـرائيلية 
وإغالق مكتب المقاطعة.

2005
سبتمبر

وزيـــر الخارجية البحرينـــي يلتقي في مقـــر حركة "حباد" 
اليهودية بنيويورك أعضاء اللوبي اإلسرائيلي.

2010
فبرايـــر

وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي يعقـــد اجتماعـــا مـــع اللجنة 
اليهودية األمريكية في نيويورك.

المدير العام الســـابق في وزارة الخارجية اإلســـرائيلية 
رون بروساور يزور البحرين مبعوثا من تسيبي ليفني. 

2007
أكتوبــر

ملك البحرين يلتقي شـــمعون وتســـيبي ليفني بشكل 
سري في نيويورك.

وفد دبلوماســـي بحريني يصل مطار بن غوريون لتسلم  
5 مواطنين بحرينيين احتجزوا في بحر غزة.

ولي العهد يدعو في "واشـــنطن بوســـت" إلى مخاطبة 
اإلسرائيليين من خالل وسائل اإلعالم اإلسرائيلي.

2009
ينايــــــر

يوليـــو

وزير الخارجية البحريني يدعو إلى تأســـيس تجمع شرق 
أوسطي يضم إسرائيل.

 American Friends of" ملك البحرين يزور مؤسسة
Lubavitch" اليهودية في الواليات المتحدة

2008
أكتوبــر

نوفمبر

اإلسرائيليين  األلماس  تاجري  إلى  دعوة  توجه  البحرين 
أورنا ويتسحاق ليفي مالكي شركة YVEL لزيارة البالد.

وكيـــل وزارة الخارجيـــة البحريني حمـــد العامر يعلن عن 
إمكانية التحالف وتطبيع العالقات مع إسرائيل. 

تقاريـــر محلية مصّورة عن دخول بضائع إســـرائيلية إلى 
البحرين كتب عليها "صنع في إسرائيل".

ســـفير البحرين في فرنســـا ناصر البلوشـــي يزور النصب 
التذكاري لمحرقة اليهود الهولوكوست في  باريس. 

2013
يوليــو

أكتوبـــر

نوفمبــر

ديسمبــر

"ويكيليكـــس" ينشـــر برقيات تكشـــف عن اتصـــاالت بين 

البحرين وجهاز االستخبارات اإلسرائيلي "الموساد".

2011
أبريـــل

الجيـــش اإلســـرائيلي يكشـــف عـــن تســـلمه معلومـــات 
استخباراتية من البحرين عن إيران ومنظمات فلسطينية.

صحيفة "معاريف" تكشف عن شخصية مهندس العالقات 
السرية بين إسرائيل والبحرين وهو بروس كشدان.

اإلذاعة اإلســـرائيلية العامة تكشـــف عن زيـــارة فنانين 
بحرينيين إلى مدينة حيفا للمشاركة في معرض فني.

وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي يلتقـــي وفـــدًا مـــن اللجنـــة 
اليهودية األميركية في نيويورك.

بـــدأت بتغييـــر  البحريـــن  صحيفـــة "هآرتـــس" تعلـــن أن 
مفاهيمي في مقاربتها للعالقة مع إسرائيل. 

2014
فبرايــر

مـــارس

أبريــــــل

سبتمبـر

أكتوبـــر

نائـــب الوزير اإلســـرائيلي للتعاون اإلقليمـــي أيوب كارا 
يكشـــف عن تقديم مشفى إسرائيلي عالجًا إلحدى بنات 

العائلة الحاكمة البحرينية.

الملك البحريني يلتقي الحاخام مارك شـــنير في المنامة 
ويطلعـــه بأن فتح العالقات الدبلوماســـية مع إســـرائيل 

مسألة وقت.

ســـفيرة البحريـــن الســـابقة في فرنســـا هيـــا آل خليفة 
تشـــارك مع تســـيبي ليفني فـــي مؤتمـــر بنيويورك عن 

الخطر اإليراني.

وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي يلتقـــي مـــع أعضـــاء اللجنـــة 
األمريكية اليهودية في مدينة نيويورك. 

وزير الخارجية البحريني يؤبن الّرئيس اإلسرائيلي التاسع 
شيمون بيريز مشيدًا به كرجل حرب وسلم.

2016
فبرايــر

مـــارس

سبتمبـر

البحرين تســـلم مكتب الممثل التجاري األمريكي رسالة 
بشأن إلغاء المقاطعة األولية للبضائع اإلسرائيلية.

2006
سبتمبر

مايــــو

ولي العهد البحريني يلتقي شمعون بيريز على هامش 
اجتماعات مبادرة كلينتون العالمية.

حملـــة "هـــذه هـــي البحرين" توقـــع مذكـــرة تفاهم مع 
معهد "ميمري" اإلسرائيلي لتحسين صورة البحرين. 

قناة "ســـكاي نيوز" تعلن أن البحرين والخليج يتفاوضون 
لشراء منظومة صواريخ "القبة الحديدية" اإلسرائيلية. 

2015
أكتوبــر

إعداد: مرآة البحرين


