
 ،2016 البحرينيــة خــال شــهر ســبتمرب  الســلطات  انتهجــت 
مســاًرا عدوانًيــا يف تصريحاتهــا مــع منظمــة األمم املتحــدة، 

وجملــس حقــوق اإلنســان املنبثــق عنهــا.
فقــد صــّرح وزيــر اخلارجيــة خالد بــن أحمد آل خليفــة أن احلكومة 
لــن تضيــع وقتهــا مــع جملــس حقــوق اإلنســان، الــذي كان يجــري 
مراجعــة دوريــة لســجل البحريــن احلقوقــي، لكــن عــدم االكــراث 
هــذا مل مينــع الســلطات مــن حظــر ســفر جميــع النشــطاء 
مــن  منعهــم  بهــدف  خارجهــا  إىل   البحريــن  مــن  احلقوقيــن 
املشــاركة يف جلســات جملــس حقــوق اإلنســان املنعقــدة 
ــع الســلطة مــن  يف جنيــف، كمــا أن عــدم االكــراث هــذا مل مين
حتمــل النفقــات الكاملــة لوفــد برملــاين توجــه إىل جنيــف لكــي 

ــي. ــام البحرين ــورة الّنظ ــن ص ــض وحتس ــى تبيي ــل عل يعم
كمــا اجتمــع وزيــر اخلارجيــة يف وقــت الحــق مــع أمــن عــام األمم 
أمينهــا  إن  املتحــدة  األمم  وقالــت  مــون،  كــي  بــان  املتحــدة 
ــلطات  ــي الس ــن، لتنف ــي للبحري ــجل احلقوق ــش الس ــام ناق الع
البحرينيــة الحقــً هــذا األمــر، وقــال وزيــر اخلارجيــة يف تصريــح لــه 
إن الســلطات البحرينيــة ال تســتهدف الطائفــة الشــيعية كمــا 

ــدة. ــن األمم املتح ــر م ــاد أك ــة الب ــرف مصلح ــا تع أنه
ــن رعــد  ــد ب  ومل يســلم املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان زي
ســلطات  مطالبتــه  بســبب  رســمية  بحرينيــة  انتقــادات  مــن 
املنامــة بتنفيــذ توصيــات جملــس حقــوق اإلنســان، وشــّن ُكّتــاب 

ــن رعــد. ــد ب ــون للنظــام حملــة شــعواء ضــد زي موال
36 دولــة بيــان انتقــاد لســجل احلكومــة  وأصــدرت أكــر مــن 
البحرينيــة يف ملــف حقــوق اإلنســان، لكــن احلكومــة واصلــت 
سياســاتها وتشــددت فيهــا وصــواًل إىل بدء اســتهداف الّشــعائر 
الدينيــة الشــيعية بشــكل علنــي، وإعــان وزيــر الداخليــة بشــكل 
مــوارب أنــه لــن يكون للّشــيعة مشــاركة يف أي عملية سياســية 

مقبلــة إذ وصفهــم ب »مؤيــدي االنقــاب« بحســب تعبــره.

ِصداٌم علنّي بني
سلطات املنامة واألمم املتحدة
وتصعيد يف سياسات القمع

أحداث ووقائع شهر سبتمرب 2016
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“املسامل  البحرين  شعب  إنصاف  أجل  من  للعمل  يدعو  قبالن 
واملتسلح باحلكمة”

تظاهرة حاشدة يف الدراز صبيحة عيد األضحى املبارك

إجراءات  اإلنسان تدين  الدول األعضاء مبجلس حقوق  مزيد من 
البحرين بحق املعارضة

شرطة   3 وأحالت  تعذيب  شكوى   26 تلقت  اخلاصة  التحقيق 
للمحاكمة يف أغسطس

إحالة أمني عام الوفاق للنيابة العامة على خلفية رسالة وجهها 
جمللس حقوق اإلنسان

النيابة تتهم نبيل رجب بـ”إذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة” 
على خلفية مقال النيويورك تاميز

حرية  احرتام  بشأن  بالده  خماوف  يثري  جنيف  يف  أمريكا  مندوب 
التعبري يف البحرين

البحرين: االستئناف تؤيد حل وتصفية أكرب جمعية معارضة

والعدل  املدين  الدفاع  يف  خدمة   53 رسوم  ترفع  الداخلية 
تستحدث رسوم جديدة يف القضاء

سلطات مطار البحرين متنع الصحايف أحمد رضي من مغادرة 
البالد

تقرير لـ “مركز البحرين” عن حرية اإلنرتنت: السجن 842 شهرا لـ 
40 مستخدما لإلنرتنت

احلكومة ترفع أسعار ورسوم 295 من اخلدمات خالل 2016

وزير  قرار  ضد  دعوى  رفع  على  يوقعون  حماميًا   160 من  أكرث 
العدل رفع الرسوم

على  واحدة  سنة  السماهيجي  الطبيب  سجن  تؤيد  االستئناف 
خلفية تغريدات استنكر فيها إعدام الشيخ النمر

هو  قاسم  اهلل  آية  حماكمة  يف  البحرين  استمرار  عبداللهيان: 
عدم اكرتاث مبشاعر املسلمني

حتقيق  يف  الدولية  بالتزاماتها  للوفاء  البحرين  تدعو  أسرتاليا 
اإلصالح السياسي

ونناقش  البحرين  يف  األخرية  التطورات  من  قلقون  بريطانيا: 
بشكل منتظم خماوفنا مع املنامة

البحرين: حمكمة تقضي بسجن 3 رجال دين شيعة عاما كامال

عشرات اآلالف يتظاهرون يف مدن إيرانية دعما لنضال الشعب 
البحريني

إلغاء  بقرار  رجب  سمرية  يبلغ  الكويتي  الثقافة”  “جملس 
مشاركتها يف ندوة مقررة الثلثاء

اجلعفرية: ال تسجيل للمضائف املقامة على ملكية خاصة دون 
موافقة كتابية من صاحب األرض

 11 لضحايا  يسمح  أمريكيا  قانونا  ترفض  البحرينية  اخلارجية 
سبتمرب مبقاضاة السعودية

آية اهلل قاسم  بحق  الذي سيصدر  العامة ستعترب احلكم  النيابة 
“حضوريا”

آية اهلل السبحاين يطالب حكام البحرين بالتوقف عن قمع الشعب 
البحريني

سحب  قرار  تنفيذ  إىل  النظام  ذهاب  احليدري:  هاشم  السيد 
جنسية آية اهلل قاسم سيكلفه وجوده السياسي

تأييد سجن بحرينية سنة بتهمة إهانة القضاء عرب تويرت

كندا تنتقد مالحقة البحرين املعارضني ورجال الدين

السجن عامني بحق اخلطيب حبيب الدرازي

صحيفة: البحرين ترغب يف شراء منظومة “إس-400” الروسية

النيابة العامة حققت مع أمني عام الوفاق دون أن توجه له تهما 
رسمية

أجهزة األمن اخلليجية جتري تدريبا مشرتكا يف البحرين

الطائفية”  “السياسات  تنتقد  الكونغرس  يف  استماع  جلسة 
حلكومة البحرين وتطالب أمريكا بإجراءات ملموسة

السلطات تفرج عن الطفل املتغوي وتعتقل آخر

واشنطن تدعو البحرين لإلفراج الفوري عن نبيل رجب

يف  عامًا   13 قضائه  بعد  للبحرين  املرباطي  تسلم  السعودية 
السجن بالدمام

البحرينية  الداخلية  رجب:  نبيل  من  رسالة  تنشر  تاميز  نيويورك 
حققت معي حول لقائي وزير اخلارجية األمريكي

35 دولة تدين إجراءات البحرين بحق املعارضة وتدعو إلصالحات 
شاملة

اتهام 17 بحرينيا بتأسيس جماعة إرهابية

“وعد” تعقد مؤمترها العام الثامن مطلع نوفمرب القادم

البحرينيني  القطان: السعودية أطلقت سراح جميع املوقوفني 
بقضية احلج دون تصريح

نبيل رجب يشارك يف مراسم تشييع عمته… وشهود يقولون 
إن صحته سيئة

مواطنان بحرينيان معتقالن باإلمارات ال يعلم عنهما شيء منذ 
3 أشهر

مع بداية العام الدراسي اجلديد.. 400 طالب معتقل دون تعليم

مراقبة  أجهزة  تصدير  لوقف  للتدخل  يسعى  أسرتايل  حزب 
أسرتالية متطورة للبحرين

للمرة الثانية … جلب مدير مكتب آية اهلل قاسم للمحكمة خالفًا 
لرغبته واألخري يرفض تعيني حمام له

السلطات متنع رئيس جمعية الشفافية من السفر للمرة الثانية

لتنفيذ توصيات جملس حقوق  البحرين  السامي يدعو  املفوض 
اإلنسان

هيا آل خليفة شاركت جنبا إىل جنب مع اإلسرائيلية “ليفني” يف 
ندوة عن “اخلطر اإليراين” أقيمت يف أمريكا

تدهور  ملناقشة  غًدا  استماع  جلسة  تعقد  النتوس  توم  جلنة 
أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين

السلطات تواصل منع إقامة أكرب صالة جمعة للشيعة يف الدراز

بأمر  التعليم  من  حمرومون   2011 مواليد  من  طفل   3300
»الرتبية«

علماء البحرين يف رسالة إىل جملس حقوق اإلنسان: االضطهاد 
الطائفي بلغ مستويات خطرية جدًا

“الداخلية”: 13 حاجًا بحرينيًا موقوفني يف السعودية خملالفتهم 
اإلجراءات وليس ألسباب إرهابية

ملك البحرين يصل إىل روسيا للقاء بوتني

انتقادات مفوض حقوق  أملها” من  تعّبر عن “خيبة  دول اخلليج 
اإلنسان للبحرين

مدير  احملروس  حسني  الشيخ  عن  تفرج  البحرينية  السلطات 
مكتب آية اهلل قاسم

حممد  البحريني  اإلعالمي  ضد  الدعوى  يقود  سعودي  حمامي 
الشروقي باحملاكم البحرينية

اإلنسان:  حقوق  جملس  أمام  سلمان  علي  للشيخ  كلمة  يف 
شعب البحرين يتطلع لدعم اجملتمع الدويل

االحتاد األوروبي قلق من تدهور األوضاع ويطالب البحرين السماح 
ملقرر التعذيب بزيارة البالد

اخلارجية: فرباير 2017 مناقشة التقرير الدوري الشامل للبحرين 
يف جملس حقوق اإلنسان بجنيف

الوفاق مل يقدموا مذكرات الدفاع يف  صحيفة حكومية: حمامو 
موعدها

لقطر  حربية  طائرات  صفقة  ستنفذ  واشنطن  لرويرتز:  مصادر 
والكويت وُتعّلق بيعها للبحرين

اخلارجية اإليرانية: على وزير خارجية البحرين الرتكيز على مشاكل 
بالده

زرنا  العرادي يهاجم األمري زيد ويقول:  النيابي علي  الوفد  رئيس 
جنيف إلظهار ما حققته البحرين وبيان “أجندة” إيران

االستئناف: حجز قضية حل الوفاق للحكم يف 22 سبتمرب

على  البحريني  العام  النائب  على  بالقبض  طلبا  ترفض  إيرلندا 
البوعينني

البحرين حتصل على تصنيف “منخفض” مبؤشر السالم العاملي 
بسبب زيادة إنفاقها العسكري

تغيريات قضائية والزايد يرتأس حمكمة استئنافية باإلضافة إىل 
الكربى اجلنائية

حشود تؤدي صالة العيد عند منزل آية اهلل قاسم

وفاة الناشط احلقوقي ناصر الرس يف أحد مستشفيات كندا

إصابته  بعد  احللواجي  خليل  املعتقل  صحة  على  شديد  قلق 
بجلطة أفقدته القدرة على احلركة

جمموعة  حل  من  متكنت  إنها  تقول  لندن  يف  البحرين  سفارة 
برملانية بريطانية “مناوئة حلكومة البحرين”
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املؤبد لثالثة متهمني بتفجري عبوة يف العكر الشرقي

مركز شرطة سماهيج يرفض اإلفراج عن الشيخ املؤمن ويوجه 
اتهامات جديدة له

يف  اإلنسان  حقوق  لقضايا  مون  كي  بان  إثارة  تنفي  البحرين 
اجتماعه مع وزير اخلارجية

بحرينيني  على  اجلنسية  وإسقاط  سنوات  عشر  بالسجن  حكم 
بشبهة “اإلرهاب

تظاهرات يف البحرين تخليدًا لذكرى ناصر الرس

البحرين: اعتقال 22 مواطنا يف أسبوع واحملاكم تقضي بالسجن 
140 سنة يف 6 قضايا

نقل الناشط احلقوقي نبيل رجب لسجن سيء بـ “القوة”

النيابة العامة تخلي سبيل الشيخ عيسى املؤمن بعد اتهامات 
جديدة وجهها له “شرطة سماهيج”

وعد تعترب حل الوفاق تقويضا للعمل السياسي العلني

املتظاهرون يكملون 100 يوم من االعتصام املتواصل عند منزل 
آية اهلل قاسم

بان كي مون ناقش مع وزير خارجية البحرين أهمية إحراز تقدم 
يف جمال حقوق اإلنسان

االنقالب”  يف  “املشاركني  مبنع  يتعهد  البحريني  الداخلية  وزير 
من املشاركة السياسية

احلكومة  مساعدة  يف  كندّية  شركة  توّرط  يثبت  الب«  »سيتزن 
البحرينية على حجب مواقع اإلنرتنت السياسية والدينية

املصور قاسم زين الدين إىل احلرية بعد 3 سنوات من السجن

64 باحثًا وأكادمييًا من 20 دولة حول العامل يطالبون بان كي مون 
بالتدخل لوقف القمع يف البحرين

الوفاق: عودة إىل ما قبل  الوحدوي يحذر من تبعات حل وتصفية 
امليثاق

“وعد” تقول إن تصريحات وزير اخلارجية التي امتدح فيها جمرم 
احلرب برييز غري مقبولة

صلة  على  املشعل  السيد  العلمائي  رئيس  ضد  ثالثة  قضية 
باعتصام الدراز

اشتباكات يف البحرين بعد قيام قوات حكومية بنزع رايات خاصة 
مبناسبة عاشوراء

وزير اخلارجبة البحريني ينفي استهداف الشيعة: نطبق القانون 
ونحن أدرى ببلدنا من األمم املتحدة

أثناء  اعتقاله  بعد  الدراز  يف  التجمهر  تهمة  من  مدرس  براءة 
حماولته دخول البلدة

الذي  الوحيد  العربي  الزعيم  خليفة  آل  خالد  إسرائيلية:  صحف 
تفاعل مع وفاة برييز

أكرب  إقامة  من  الشيعة  منع  يف  السلطات  استمرار  البحرين: 
صالة جمعة

وتندد  إسرائيل”  مع  “التطبيع  تستنكر  بالدراز  حاشدة  مسرية 
باالضطهاد الطائفي للشيعة

حبس نبيل رجب بسجن إنفرادي يف “الرفاع الشرقي” وتعريضه 
لإلهانات

مع  وقتها  تضيع  “لن  بالده  إن  يقول  البحريني  اخلارجية  وزير 
جملس حقوق اإلنسان”

وزير اخلارجية البحريني يرثي الرئيس اإلسرائيلي برييز ويشيد به 
كرجل حرب

أئمة اجلماعة يعلنون عن عودة صالة اجلمعة يف الدراز غدا

البحرين: استمرار منع الشيعة من إقامة أكرب صالة جمعة بالدراز

24 أكتوبر املقبل الستدعاء  تأجيل حماكمة آية اهلل قاسم حتى 
شاهد النيابة

للشيعة  الطائفي  باالضطهاد  تندد  الدراز  يف  حاشدة  تظاهرة 
يف البحرين

منظمة  من  احلياة”  مدى  “اإلجناز  جائزة  عيسى  بن  حمد  منح 
ممولة سعوديًا
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