
ويف شــهر يوليــو 2017، عملــت الســلطات علــى اســتهداف 
ــدرت  ــد أص ــة، فق ــورة شرس ــاد بص ــي يف الب ــم احلقوق اجلس
حمكمــة بحرينيــة حكمــً بالســجن علــى الناشــط احلقوقــي نبيــل 
رجــب ملــدة عامــن بتهمــة إجــراء مقابــات تلفزيونيــة نالــت مــن 

هيبــة الدولــة.
ويف نفــس اإلطــار، اعتقلــت الســلطات الناشــطة احلقوقيــة 
ابتســام الصايــغ، والناشــط حممــد حممــد خليــل الشــاخوري، 
القطــري  صالــح  رضــي  الشــبابي  الناشــط  مــع  واتهمتهمــا 
قضايــا  يف  تورطــوا  إنهــم  وزعمــت  حقوقــي  مركــز  بإنشــاء 
إرهابيــة. وقــد نفــت الصبــاغ االتهامــات أمــام النيابــة العامــة، 
وتســربت معلومــات عــن تعــرض الصايــغ والشــاخوري والقطــري 

لتعذيــب وحشــي.
ــواب  ــب آخــر دفعــت الســلطات جملســّي الشــورى والن مــن جان
ــون لألحــوال الشــخصية مثــر روا للجــدل، حيــث أن  إىل إقــرار قان
كبــار علمــاء الطائفــة الشــيعية عــن رفضهــم لهــذا القانــون 
كونــه خمالــف ألحــكام املذهــب الشــيعي، إضافــة لعــدم وجــود 

ــأنه. ــات بش ــة ضمان أي
أن  رعــد  بــن  زيــد  اإلنســان  الســامي حلقــوق  قــال املفــوض 
الســلطات البحرينيــة تســتغل عنــوان مكافحــة اإلرهــاب لتضييق 
اخلنــاق علــى املطالبــن بالدميقراطيــة، فقد اكتفت الســلطات 
األمريكيــة اكتفــت بتعبرهــا عــن خيبــة أملهــا بشــأن احلكــم علــى 
الناشــط احلقوقــي نبيــل رجــب، وطالبــت باإلفــراج عــن ابتســام 
الصبــاغ، وذلــك دون ضغــط حقيقــي علــى الســلطات البحرينيــة 
التــي وقعــت عقــدًا لشــراء أســلحة مــن شــركة أمريكيــة مببلــغ 
22 مليــون دوالر، أمــا بريطانيــا فأصــدرت تقريــرًا منحــازًا عــن 
ــال مــدح  ــذي ن ــر ال ــن، وهــو التقري األوضــاع احلقوقيــة يف البحري

ــة وإعجابهــا. الســلطات البحريني

  استهداف شرس للجسم احلقوقي 
وسط انكفاء أمريكي ودعم بريطاين للنظام

أحداث ووقائع شهر يوليو 2017
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البحرين تتجه لرفع سقف الدين العام ملستوى غري مسبوق

وزير املالية: الدين العام وصل إىل 9.1 مليار مبا يعادل 76% من 
إجمايل الناجت اإلجمايل 

اطمئنان  بعد  البديلة  العقوبات  قانون  ميرر  الشورى  جملس 
أعضائه أنه يحقق »الردع الالزم« 

جمعية وعد ترفع دعوى ضد وزارة الداخلية إلعادة فتح مقراتها

تعرضت  قد  كانت  بارزة  حقوقية  ناشطة  اعتقال  تعاود  البحرين 
للتعذيب والتحرش على يد الشرطة

البحرين تستند إىل بند »األمن القومي« يف اخلالف مع قطر أمام 
منظمة التجارة    

النزاع مع قطر قبل أن تدفع  نائب بحريني يطالب بعدم تسوية 
لبالده 40 مليار دوالر

الكرملني: بوتني يبحث أزمة قطر مع ملك البحرين

اعتقال رجل الدين الشيخ هاين البناء أثناء زيارته البنه يف السجن

رئيس وطنية البحرين حلقوق اإلنسان: وطنية قطر تقوم بحملة 
إعالمية مضللة 

احلكومة تطلب سحب 200 مليون دينار من »احتياطي األجيال«
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غري  رقابة  عمل  الوسط  صحيفة  تعليق  حدود:  بال  مراسلون 
مسبوق يشري إىل نهاية الصحافة املستقلة يف البحرين 

خماوف  ولدينا  »الوسط«  إغالق  نراقب  الربيطانية:  اخلارجية 
نرفعها إىل حكومة البحرين

جنل ملك البحرين يقول إنه يعرتف بـ »املعجزة« كلقب رسمي له

توقيف الشيخ كاظم درويش أسبوعني على ذمة التحقيق

مستشار صحيفة »النبأ« اململوكة إلخوان البحرين: أقالم ارتزاق 
داخلية جشعة تستفيد من إدامة األزمة إلنهاك اخلليج 

قانون األسرة املوّحد يتضمن بنودا تخالف الفقه اجلعفري

األمنية  باخليارات  الوطن  يتعافى  لن  الغريفي:  عبداهلل  السيد 
املتشددة

املسقطة  عن  التقاعدية  املزايا  بوقف  مرسومًا  يقر  الشورى 
جنسيتهم ويرفعه للملك للمصادقة عليه

البحرين يرهب  تلفزيون  العربية:  الدول  مندوب قطر يف جامعة 
الناس وينتهك األعراض

اإلفراج عن الشيخ هاين البناء بعد 9 أيام من اعتقاله

بيان باسم املفوض السامي حلقوق اإلنسان يدعو السلطات البحرينية 
إىل إطالق سراح نبيل رجب فورا وبال شروط  

منظمة العفو: حكم السجن ضد نبيل رجب يكشف حملة البحرين 
املستعرة للقضاء على املعارضة

الصائغ اتصلت بعائلتها يف حالة إجهاد شديد

للطائفة  مسجد  بتحويل  تطالب  البحرين  يف  سلفية  جماعة 
الشيعية إىل منطقة أمنية

وتدعو  رجب  نبيل  بسجن  احلكم  من  »اخليبة«  بـ  تشعر  واشنطن 
إلطالق سراحه

توقيف الشيخ هاين البّناء أسبوعني على ذمة التحقيق

حّكام  بعض  صمته:  عن  يخرج  البحرين«  »إخوان  عام  أمني  نائب 
اخلليج يؤججون التشاحن والتدابر

واشنطن بوست: أعداد املسقطة جنسياتهم يف البحرين بلغت 
103 يف العام 2017 وحده

إحالة قانون األسرة املوحد إىل الربملان بصفة االستعجال

اإلخوان  باعتقال  البحرين  تقوم  ال  أن  يتمنى  قطري  مسؤول 
املسلمني

الربملان البحريني يقر ميزانية الدولة بعجز فاق 2.5 مليار دينار

االنتقام  أهداف  ضمن  تضعهم  والسلطات  بحرينية  معتقلة   11
السياسي 

جملس النّواب يقر قانون األحوال الشخصية رغم حتفظ الشيعة

البحرين إىل اإلفراج الفوري عن نبيل رجب وإسقاط  الرنويج تدعو 
التهم املوجهة إليه

قائد قوة دفاع البحرين يجتمع بقائد قوات درع اجلزيرة

صحيفة »ذي تامي أوف إنديا«: شّبان هنود قتلوا مع داعش كانوا 
أعضاء يف جماعة سلفية متطرفة يف البحرين

بطلب  التقاعد  على  للقضاء  األعلى  اجمللس  رئيس  نائب  إحالة 
منه وتعيني عبداهلل البوعينني خلفا له

البحرين: صحيفة مملوكة من اإلخوان املسلمني ترفض الهجوم 
على اجلماعة وتذّكر مبواقفها الداعمة للعائلة احلاكمة 

البحرين: »مالية النواب« توافق على رفع سقف الدين العام إىل 13 
مليار

مفوضة احلكومة األملانية حلقوق اإلنسان تعّبر عن خيبة أملها 
من احلكم بسجن نبيل رجب

االحتاد األوروبي يدعو البحرين لإلفراج عن نبيل رجب

للحوار  جديد  مركز  العامة:  العالقات  على  املزيد  تنفق  البحرين 
بني األديان 

نبيل  الناشط  عن  لإلفراج  البحرين  تدعو  املتحدة  األمم  رويرتز: 
رجب فورا وبال شروط

اإلنسان  حقوق  عن  بحرينية  مدافعة  إن  تقول  الدولية  العفو 
معّرضة للتعذيب واالعتداء اجلنسي

الغية  السابقة  املطالب  إن  لقطر  تقول  وحلفاؤها  السعودية 
وتتعهد باتخاذ إجراءات

الداخلية تقول إنها قبضت على متهم رئيسي بتفجري الدراز

من  املسلمني  اإلخوان  مع  املتعاطفني  يحّذر  اخلارجية  وزير 
حماكمة بـ »تهمة إرهابية«

و336  مليار  من  العجز  ارتفاع  املوازنة:  على  احلكومة  تعديالت 
مليونا إىل مليار و341 مليونا

جماعة اإلخوان املسلمني يف البحرين تدعو القادة اخلليجيني لـ 
»إعادة اللحمة« لدولهم

اعتقال حممد خليل ضمن حملة تستهدف النشطاء

وزير خارجية قطر يقول إن نشاط اإلخوان املسلمني يف البحرين 
يكشف عن معايري مزدوجة

»نالت  احلكم سنتني لنبيل رجب بتهمة إجراء مقابالت تلفزيونية 
من هيبة الدولة« 

اخلناق  لتضييق  اإلرهاب  مكافحة  تستغل  البحرين  رعد:  بن  زيد 
على الدميقراطية

احلرس  رئيس  ابنة  من  الثانية  يتزوج  حمد  بن  خالد  امللك  جنل 
الوطني

منظمة سالم تقول إن احلقوقية الصائغ بدأت إضرابا عن الطعام 
احتجاجا على تعذيبها
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العشرات يتظاهرون للتنديد بإصدار قانون لألسرة دون موافقة 
املذهب الشيعي

بإيقافها  وتأمر  باإلرهاب...  الصائغ  ابتسام  تتهم  العامة  النيابة 
ونشطاء آخرين 6 أشهر

رئيس الوطنية حلقوق اإلنسان يطالب قطر باالستجابة لطلبات 
الدول امُلحاصرة وإال فمزيد من العقوبات

نزيهة  إدانة  عن  الرتاجع  إىل  البحرين  تدعو  حدود  بال  مراسلون 
سعيد

جملس الشورى يوافق على رفع سقف الدين العام إىل 13 مليار 
دينار

منظمات تبعث رسالة مفتوحة إىل االحتاد األوروبي لوقف تصدير 
معدات املراقبة إىل دول استبدادية بينها البحرين 

مصادر حكومية لصحيفة حملية: قانون لرفع سن التقاعد قريبًا 
يف البحرين

خرباء األمم املتحدة يحثون البحرين على التحقيق بشأن تعذيب 
وسوء معاملة ابتسام الصائغ

اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واملؤسسة  والداخلية  الربملان 
يرفضون رفع سن احلدث يف القانون إىل 18 سنة

عامه  يدخل  شيعية  جمعة  صالة  أكرب  إقامة  ومنع  الدراز  حصار 
الثاين

140 طبيبا بحرينيا عاطلون عن العمل منذ 4 سنوات

الناشطة  على  حملة  تشن  بريطانيا  يف  البحرينية  السفارة 
ابتسام الصايغ وتتهمها باإلرهاب

العفو الدولية تدين اتهام الصائغ باإلرهاب: جرميتها حتّدي سجل 
احلكومة املروع

قناة العربية: مقتل مطلوب بحريني يف عملية أمنية بـ»سيهات«

اخلارجية األمريكية تطالب البحرين باإلفراج عن ابتسام الصايغ

ويفض  الشخصية  األحوال  قانون  على  يصادق  البحرين  ملك 
انعقاد الربملان 

مرسوم ملكي بتعيني وكيل وزارة ووكالء مساعدين يف »الرتبية«
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للرئيس  اعتماده  أوراق  يقّدم  البحريني  الداخلية  وزير  جنل 
األمريكي سفريا للمنامة يف واشنطن

وزير اخلارجية: اجلزيرة تعمدت ترجمة أفالم مزيفة عن البحرين 
وقطر فربكت 600 فيلم ومادة إعالمية

اخلارجية الربيطانية يف تقريرها عن العام 2016: قلق من فرض 
قيود على احلريات املدنية

إخالء سبيل املعتقلتني فاطمة واميان عبد اهلل بكفالة مالية مع 
استمرار احملاكمة

الربيطانية  اخلارجية  إشادة  تنتقد  سنسورشيب  أون  إندكس 
بالبحرين

يف  الدبلوماسية  البعثة  لرئاسة  ترامب  مرشح  على  تعّرف 
البحرين

على  البارد  املاء  شرب  نون  يقنِّ والعمادي  الشحي  الضابطني 
سجناء احلوض اجلاف  

النيابة تعلن عن إحالة 60 متهمًا للمحاكمة بتهمة إنشاء »تنظيم 
إرهابي« وقتل الضابط احلمادي

انقطاع أخبار الشيخ بشار العايل منذ اعتقاله أمس اخلميس

ابتسام الصائغ تعرضت لكسر يف يدها اليمنى وفقدت 11 كيلو 
من وزنها    

أمن  ضابط  احلمادي  أحمد  اإلرهاب  نيابة  رئيس  درويش:  باقر 
دولة سابق مّتهم بالتعذيب

بحرب  يتسبب  للرياض  األمريكي  الدعم  إنرتست«:  »ناشونال 
كارثية يف اليمن وينذر بأخرى يف البحرين

قوة دفاع البحرين توقع عقًدا بقيمة 22 مليون دوالر مع شركة 
لوكهيد مارتن لألسلحة

جهات أمنية تبلغ زوجة الشيخ عبداهلل الدقاق بإسقاط جنسيتها 
وتنفيها خارج البالد 

الوطنية للحقوق ترحب بتقرير بريطانيا عن البحرين وتقول إن حماكمة 
آية اهلل قاسم تتماشى مع »الضمانات القانونية« 

اّتحاد النقابات: األنباء الغامضة عن رفع سن التقاعد تثري القلق 
والهواجس    
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الساحتني  تطورات  الربيطاين  السفري  مع  يستعرض  العهد  ويل 

اإلقليمية والدولية

يوليو منع الناشط احلقوقي حسني رضي من مغادرة البالد

حتديث: الوزير السابق بن رجب يدفع ٧٢ ألف دينار تفاديا حلبسه


