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يف أبــرز أحــداث العــام 2018 تصاعــدت وتــرة أحــكام القضــاء البحرينــي البحرينــي ضــد املعارضــن 
السياســين. ســّجل هــذا العــام احلكــم بإعــدام 9 مواطنــن بحرينيــن، والســجن مــدى احليــاة لـــ 
ــغ  ــا، ليبل ــال 298 مواطن ــية ط ــقاط اجلنس ــكام إس ــن أح ــدد م ــى ع ــهد أعل ــا ش ــي، كم 147 بحرين

اجملمــوع حــوايل 804 مواطنــا مت إســقاط اجلنســية عنهــم منــذ 2011. 

ويف 25 أبريل/نيســان 2018، أّيــدت حمكمــة التمييــز العســكرية احلكــم بإعــدام أربعــة بحرينيــن 
ــة، إال أن  ــد آل خليف ــن أحم ــة ب ــر خليف ــاع املش ــوة الدف ــام لق ــد الع ــال القائ ــة اغتي ــة حماول بتهم

ــد. امللــك خفــف حكــم اإلعــدام إىل الســجن املؤّب

وعلــى الصعيــد ذاتــه، تطــورات دراماتيكيــة شــهدتها أحــكام قضيــة التخابــر مــع قطــر التــي 
اســتحدثتها الســلطات يف البحريــن ضــد زعيــم املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان والقياديــن يف 
الوفــاق الشــيخ حســن ســلطان وعلــي األســود )مقيمــان يف اخلــارج( إثــر قطــع العالقة مــع قطر. 
ففــي 21 يونيو/حزيــران 2018 حكمــت حمكمــة أول درجــة بــراءة ســلمان وســلطان واألســود من 
ــه األوىل يف 28  ــه يف قضيت ــرة حمكوميت ــينهي ف ــلمان س ــر”، وكان س ــع قط ــر م ــة “التخاب تهم
ديســمر/كانون األول، لكــن حمكمــة االســتئناف ألغــت حكــم الــراءة يف )4 نوفمر/تشــرين الثــاين 

2018( مدينــة الثالثــة، وأصــدرت يف حّقهــم حكمــً بالســجن مــدى احليــاة.

ــيخ  ــة اهلل الش ــن آي ــية ع ــقاط اجلنس ــز بإس ــة التميي ــن حمكم ــا م ــا باّت ــام 2018 حكم ــهد الع وش
ــل أن  ــة قب ــة اجلري ــد اإلقام ــذي كان قي ــالد، وال ــيعة يف الب ــي للش ــم الروح ــم، الزعي ــى قاس عيس

ــة. ــات املقّدس ــارة العتب ــراق لزي ــام إىل الع ــة الع ــع نهاي ــم م ــالج، ث ــدن للع ــالد إىل لن ــادر الب يغ

علــى صعيــد آخــر، جــرت االنتخابــات النيابيــة والبلديــة يف نوفمر/تشــرين الثــاين 2018 وســط 
مقاطعــة شــعبية واســعة ويف ظــل مشــروع عــزل سياســي شــامل ألنصــار املعارضــة، بعــد 
ــً مينــع أعضــاء جماعــات املعارضــة التــي مت حلهــا )الوفــاق( و)وعــد( مــن  أن أقــرت الدولــة قانون
االنتخابيــة دون مــّرر. عمــدت  الكتلــة  االنتخابــات، وأســقطت اآلالف مــن األصــوات مــن  خــوض 
ــد للمقاطعــن علــى لســان بعــض أتباعهــا فضــال  ــد ووعي الســلطة أيضــا إىل نشــر رســائل تهدي
عــن شــائعات باملعاقبــة واحلرمــان مــن اخلدمــات عــر رســائل يف وســائل التواصــل اجملتمعــي. 

ــا 67٪. ــلطة أنه ــت الس ــن زعم ــاوز ٪30 يف ح ــاركة مل تتج ــبة املش ــاق إن نس ــت الوف وقال

حصاد البحرين 2018:
قائمة اإلعدام تطول والباد تغرق يف الديون
واالنتخابات توصد نافذة الضوء 4 سنوات أخرى
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اقتصاديــً، ارتفــع العجــز يف امليزانيــة العامــة للدولــة وبلــغ الديــن العــام 11 مليــار دينــار )29 مليــار 
دوالر(، مــع اســتمرار احلاجــة إىل االقــراض، وأعلنــت الســعودية واإلمــارات والكويــت دعــم البحريــن 
ــوازن  ــج الت ــا »برنام ــق عليه ــة أطل ــالح اقتصادي ــة إص ــا بخط ــل التزامه ــارات دوالر مقاب بـــ 10 ملي
املــايل« وهــو برنامــج يراقــب تنفيــذه صنــدوق النقــد العربــي ويتضمــن خفــض اإلنفاق العــام وفرض 
ضريبــة القيمــة املضافــة وغرهــا مــن اإلجــراءات. ومــن فــوره دعــا ملــك البحريــن جملســي 
ــة املضافــة خــالل جلســة ســرية  ــون الضريب ــدور انعقــاد اســتثنائي، ليقــر قان ــواب ل الشــورى والن
يف أكتوبر/تشــرين األول 2018. كمــا عرضــت الدولــة برنامــج تقاعــد اختيــاري ملوظفــي احلكومــة 
خلفــض النفقــات العامــة. وتقــدم اآلالف إىل التقاعــد االختيــاري، رغــم اجلــدل الــذي أثــاره بشــأن نوايــا 

احلكومــة.

للنفــط  2018 عــن اكتشــاف حقــل  أبريل/نيســان  البحريــن قــد أعلنــت مطلــع شــهر  وكانــت 
الصخــري يبلــغ خمزونــه 80 مليــار برميــل وكذلــك كميــات مــن الغــاز العميــق، لكــن جــدال كبــرا أثــر 
ــالد، إذ  ــاد يف الب ــور االقتص ــك تده ــف ذل ــه. ومل يوق ــالن عن ــت اإلع ــة وتوقي ــدواه االقتصادي ــول ج ح

ــهر. ــتوى يف 6 أش ــى مس ــة ألدن ــه األجنبي ــع أصول ــزي تراج ــن املرك ــك البحري ــن بن أعل

يف فراير/شــباط 2018، ُأعلــن عــن استشــهاد 4 شــّبان بحرينيــن مطلوبــن للســلطات األمنيــة 
يف عــرض البحــر بينمــا كانــوا يحاولــون الفــرار إىل إيــران. وأكــدت مصــادر مــن املعارضــة استشــهاد 
الشــّبان غرقــً يف امليــاه اإلقليميــة القريبــة مــن إيــران يف ظــروف غامضــة. يف الوقــت الــذي قالــت 

الســلطات البحرينيــة إنهــا مل تتلــق أي بــالغ عــن مفقوديــن يف البحــر.

ويف أغســطس/آب 2018، أثــارت قضيــة الشــهادات املــزورة يف الكويت شــهّية الــرأي العام يف 
البحريــن لتعّقــب شــهادات املســؤولن احلكوميــن وموظفــي القطــاع اخلــاص، ومت الكشــف عــن 
عــدد مــن املســئولن يف الدولــة مــن حملــة الشــهادات الوهميــة ممــا أشــعل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي الــذي طالــب مبحاســبتهم. وحتــت الضغــط، دعــا رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل 
ــهادات  ــأن الش ــرت بش ــي أث ــات الت ــق يف املعلوم ــطس/آب 2018( إىل التحقي ــة )19 أغس خليف

املــزورة يف البحريــن، ولكــن امللــف أغلــق بصمــت مــن دون أي حماســبة.
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JAN
ينايــــــــــر

01
2018، أضافــت الّســلطات شــابن بحرينيــن لقائمــة املعتقلــن السياســين احملكومــن  يف شــهر ينايــر 
باإلعــدام، إذ قضــت إحــدى احملاكــم يف قضيــة الهــروب مــن ســجن جــو وقتــل ضابــط )هــرب الشــهيد رضــا 

الغســرة وآخــرون يف ينايــر 2018(، بإعــدام شــابن جديديــن هما:علــي حكيــم العــرب، وأحمــد املــاليل.

ــا آخــر  ــاز، كمــا أصــدرت حكًم ــا بإعــدام املعتقــل الشــاب ماهــر اخلب ــز حكًم ــب آخــر، أيــدت حمكمــة التميي مــن جان
بتأييــد ســجن آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم ملــدة عــام مــع إيقــاف التنفيذ، وأّيــدت قرار إســقاط جنســيته، 

وذلــك يف خطــوة أقفلــت البــاب أمــام أي احتمــاالت لتخفيــف األزمــة يف البــالد منــذ العــام 2011.

ومت تأييــد احلكــم أيًضــا بســجن الناشــط احلقوقــي املعــروف نبيــل رجــب هــو اآلخــر ملــدة عامــن كاملــن مــن قبــل 
حمكمــة الّتمييــز، واســتمر مسلســل إبعــاد املواطنــن عــن البــالد عــر ترحيــل الســلطات قســًرا ألربعــة مواطنــن 

إىل خــارج البــالد، وقــد توجــه هــؤالء إىل العــراق.

واســتمرت حملــة االعتقــاالت، إذ نشــر مركــز البحريــن حلقــوق اإلنســان تقريــًرا عــن اعتقــال نحــو 37 مواطًنــا بينهــم 
أربعــة أطفــال خــالل حمــالت مداهمــة مكثفــة قامــت بهــا الســلطات خــالل شــهر ينايــر.

أمــا وزيــر الداخليــة، فقــد اتهــم أبنــاء الطائفــة الشــيعية، خــالل لقــاء جمعــه ببعــض الشــخصيات، بعــدم الرغبــة يف 
االندمــاج يف اجملتمــع، وأعطــى تلميحــات ســيئة عــن الطائفــة التــي متثــل املكــّون األكــر للّســكان يف البحريــن.
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الوفاق: نقل آية اهلل قاسم إىل املستشفى إلجراء عملية جراحية مهمة

اإلعدام الثنن واملؤبد لـ 19 مع إسقاط جنسية 47 يف قضية الهروب من سجن جو وقتل شرطي
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فرايــر 2017، شــهر دمــوي آخــر، فبعــد حصــول الســلطات علــى الدعــم العســكري  األمريكــي جمــدًدا مــن خــالل  
متريــر إدارة ترامــب لصفقــة طائــرات إف 16، أصبحــت الســلطات األمنيــة يف البحريــن أكــرث توحًشــا يف اســتخدام 

الرصــاص والقتــل والتعذيــب، ويف التضييــق علــى الســجناء.

ويف 9 فراير/شــباط، أعلنــت الســلطات عــن مقتــل رضــا الغســرة ورفيقيــه: حممــود يحيــى ومصطفــى يوســف، 
وذلــك يف عــرض البحــر بعــد حماصــرة قــوات كومانــدوس تابعــة للداخليــة  لقــارب كان رضــا الغســرة يســتقله مــع 

آخريــن يف حماولــة للفــرار إىل خــارج البــالد املبتــالة بالقمــع واالســتبداد.

استشــهاد الغســرة ورفيقيــه أشــعل الســاحة البحرينيــة إذ خرجــت تظاهــرات عارمــة، تخللتهــا صدامــات بــن 
املتظاهريــن وقــوات األمــن التــي أظهــرت مســتوى عــاٍل مــن الوحشــية.

ــت  ــعة اعتقل ــاالت واس ــة اعتق ــدت إىل حمل ــل امت ــا، ب ــرات وحده ــى التظاه ــر عل ــي مل تقتص ــرد احلكوم ــوة ال قس
الســلطات خاللهــا عــدًدا مــن األفــراد ومل تتــورع عــن اعتقــال النســاء، وكان مــن بــن املعتقلــن الشــيخ حممــد 
صالــح القشــعمي، وابنــه، وابنتــه، وكذلــك حممــد حكيــم العــرب الــذي أعلنــت الســلطات عــن كونــه  مطلوًبــا أمنًيــا، 

ــر 2017. ونشــرت صــوره يف وســائل اإلعــالم خــالل شــهر يناي

وكأن الدعــم األمريكــي والريطــاين مل يكــن كافًيــا للّســلطات البحرينيــة، فكانــت زيــارة الرئيــس الركــي رجــب طيــب 
أردوغــان للبحريــن دعًمــا إضافًيــا وحاســًما لهــا يف وجــه املطالــب امُلِحقــة للشــعب.

ومــع اشــتعال الســاحة البحرينيــة، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة إن البحريــن وصلــت إىل نقطــة الالعــودة. وجــاءت 
األحــداث لتؤكــد ذلــك، فــكان اإلعــالن  يف 21 فراير/شــباط عــن استشــهاد الشــاب امُلطــاَرد عبــداهلل العجــوز.

ــة خمســة مــن عناصرهــا خــالل تفجــر اســتهدف ســيارة تابعــة للنظــام يف  الســلطات أعلنــت أيًضــا عــن إصاب
منطقــة قريبــة مــن ســجن جــّو املركــزي.

وشــّهرت وزارة الداخليــة بالنســاء املعتقــالت اللواتــي مت اعتقالهــن يف فراير/شــباط، إذ نشــرت صورهــّن يف 
وســائل اإلعــالم واتهمتهــن  باالنتمــاء إىل اخلاليــا التــي تعٍلــن عنهــا الداخليــة بشــكل متكــرر.

FEB
فبرايـــــــر

02
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01

اإلعدام ملتهم واملؤبد لـ 13 آخرين وإسقاط اجلنسية عن 25 مواطنا يف قضية «تفجر كرانة«

اإلفراج عن الشيخ حممد صالح القشعمي بعد عام من السجن

02

آية اهلل قاسم خضع لعملية جراحية صباح اليوم يف ابن النفيس

البحرين: إبعاد 4 بينهم إمرأة يرفع عدد املبعدين إىل 8

04

اعتقال خطيب جامع اخليف ونقله للسجن بعد تأييد حكم بسجنه 3 أشهر على خلفية خطبة جمعة

06

وزير إسرائيلي يقول إن أحد أفراد العائلة احلاكمة البحرينية يزور «تل أبيب« وسيحل ضيفا على الكنيست

07

رويرز: الداخلية البحرينية تعلن اعتقال 4 اتهمتهم بتفجر خط ألنابيب النفط

11

وزير العدل يعزل النائب بوهندي عن اخلطابة بعد حمادثات مسربة انتقد فيها الديوان امللكي

12

ملك البحرين يستقبل املعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاين

ويل العهد وقع اتفاقيات مع أمريكا بقيمة 10 مليارات دوالر خالل زيارته واشنطن نوفمر املاضي

التمييز تنقض أحكاما بإدانة 8 متهمن باالنضمام لداعش

14
البحريــن: اآلالف شــاركوا يف مظاهــرات ســلمية مبختلــف مناطــق البحريــن عشــية الذكــرى الســابعة لثــورة 14 

فرايــر
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18 رررررر

استشهاد 3 شبان مطلوبن أمنيا للسلطات البحرينية غرقا يف عرض البحر وفقدان رابع

19

رئيس الوزراء يتهم إدارة اجلرائم اإللكرونية بـ “نشر الفنت” بحضور إبراهيم الدوسري

ملك البحرين يلتقي رئيس جلنة االستخبارات مبجلس الشيوخ األمريكي

البحرين: حكم نهائي بإغالق جمعية الوفاق

21 رررررر
الســجن 5 ســنوات للحقوقــي البــارز نبيــل رجــب بســبب تغريــدات انتقــدت حــرب اليمــن والتعذيــب يف ســجون 

البحريــن

22

امللك يعّن جنله سلمان بن حمد نائبا أول لرئيس جملس العائلة املالكة

 25 رررررر

احملمود: إنتهت احلوارات مع املعارضة وعلى قياداتها عدم الرشح لالنتخابات

26 رررررر

التمييز تؤيد إعدام متهم بتفجر أدى الستشهاد فخرية مسلم

سلطنة عمان سلمت مواطنا للسلطات البحرينية السبت املاضي

 27 رررررر

االستئناف تؤيد إعدام سيد أحمد العبار وحسن مهدي يف قضية قتل شرطي بكرباباد

28 رررررر

صحيفة الوسط تخلي مكاتبها بعد 9 أشهر من إغالقها

البحرين: جمعية الربية السلفية تبدأ حملة جمع أموال جديدة للمعارضة يف سوريا

17 زائرا وصلوا املنامة ضمن حملة دينية نّظمها كنيس يهودي إىل البحرين وفلسطن احملتلة
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انتهــى مــارس بأوضــح تصريــح فيمــا يتعلــق بحجــم اخلالفــات بــن امللــك ورئيــس الــوزراء، تســببت فيهــا حســابات 
ــة  ــوان امللكــي وغظــت وزارة الداخلي ــم إدراتهــا مــن قريبــن مــن الدي ــر يت علــى موقــع التواصــل االجتماعــي توي

الطــرف عنهــا طويــال.

التصريــح جــاء علــى لســان ناصــر بــن حمــد جنــل امللــك، حــّذر ممــا أســماه “حمــاوالت خبيثــة” تســتهدف “تقويــض 
العالقــات املتينــة والراســخة” بــن امللــك ورئيــس الــوزراء، واعتقــل حممــد الشــروقي وآخريــن علــى خلفيــة 

إدارتهــم حســاب نائــب تائــب قبــل أن يخلــى ســبيلهم الحقــً.

علــى وقــع اخلالفــات مــع قطــر، طالبــت النيابــة العامــة يف البحريــن إيقــاع أقصــى العقوبات بحــق أمن عــام الوفاق 
الشــيخ علــي ســلمان الــذي تتهمــه بالتخابــر مــع قطــر. األخــرة بثــت عــر اجلزيــرة برنامــج »مــا خفــي أعظــم« وهــو 

وثائقــي يثبــت تــورط ملــك البحريــن يف حماولــة إنقالب فاشــلة شــهدتها الدوحــة 1996.

أمــا علــى املســتوى األمنــي، فقــد اســتمرت وزارة الداخليــة يف حملــة االعتقــاالت والرويــج حملــاوالت قلــب نظــام 
احلكــم التــي ال تنتهــي: القبــض علــى 116 شــخصا متهمــن بتشــكيل تنظيــم إرهابــي علــى اتصــال بإيــران، لكــن 

األخــرة وصفــت تلــك االتهامــات بـــ »الباليــة«

MAR
مــــــارس

03
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 3 رررر
وزارة الداخليــة تقــول إنهــا ألقــت القبــض علــى 116 مواطنــا اتهمتهــم بتشــكيل تنظيــم إرهابــي علــى اتصــال 

بإيــران

4 رررر

برنامج على قناة اجلزيرة يكشف ضلوع ملك البحرين املباشر يف حماولة االنقالب يف قطر العام 1996

 5 رررر
ــواب  ــن ن ــات ب ــر خالف ــواب« إث ــس الن ــس جمل ــتقبال رئي ــض اس ــوزراء رف ــس ال ــة: »رئي ــوة آل خليف ــة لول الكاتب

حمســوبن علــى ديوانــه وديــوان امللــك

6 رررر
انتهــاء عمــل جلنــة حتقيــق برملانيــة يف ملكيــة مقــّرب مــن رئيــس الــوزراء جملمــع تســوق وهــي اللجنــة التــي 

تســببت يف تعزيــز اخلــالف داخــل العائلــة احلاكمــة

ملك البحرين ينفي ضلوعه ودول احلصار يف انقالب قطر 1996

7 رررر
ــاهمت يف  ــد س ــت ق ــر كان ــى توي ــابات عل ــد احلس ــو أح ــب« وه ــب تائ ــاب »نائ ــإدارة حس ــن ب ــاف 6 متهم إيق

تراشــقات بــن قريبــن مــن العائلــة املالكــة

حمكمة االستئناف تؤيد أحكام املتهمن يف قضية »قروب البسطة«

8 رررر

النيابة تطالب بإنزال أقصى العقوبة على زعيم املعارضة يف قضية »التخابر مع قطر«

10
ــن  ــم م ــد فراره ــا بع ــوا غرق ــن قض ــة الذي ــهداء األربع ــر الش ــراين آخ ــن البح ــهيد حس ــان الش ــى جثم ــور عل العث

ــر  ــن فراي البحري

11 رررر

قائمة رجل األعمال سمر ناس تفوز بانتخابات غرفة جتارة وصناعة البحرين

 13 رررر

اإلخوان املسلمون يف البحرين يغّيرون نظامهم األساسي للتأكيد على عدم ارتباطهم بالتنظيم الدويل
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 14 رررر

وزير الدفاع األمريكي يصل البحرين ويلتقي امللك وويل العهد

15

وفاة رجل أعمال بحريني )55 عاما( يف السجن بأزمة قلبية بعد توقيفه بسبب مطالبات مالية

17

مؤشر السعادة العاملي 2018: جميع دول اخلليج أسعد من البحرين عدا الكويت

19

خليفة بن سلمان يقول مل أستول على أرض يف حياتي وجلنة التحقيق الرملانية ولدت والدة غر شرعية

20

ويل عهد البحرين شارك يف قمة على يخت يف البحر األحمر بحثت مواجهة تركيا وإيران )موقع(

21

اعتقال املواطنة جليلة السيد برفع عدد النساء املعتقالت يف البحرين إىل 11 معتقلة

22

وسيط يف املبادرة األمريكية وعبدالنبي سلمان قدما شهادتي دفاع عن الشيخ علي سلمان

25

وزير الداخلية ينفي صلة الديوان امللكي بحسابات على توير تهاجم رئيس الوزراء ومقربن منه 

26

اإلفراج عن أمن عام الوحدوي السابق فاضل عباس بعد قضائه 3 سنوات يف السجن إلدانته حرب اليمن
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28
النيابــة العامــة تطالــب بإعــادة النظــر يف حكــم إعــدام حســن موســى وحممــد رمضان لـــ »ظهــور أوراق جديدة 

مل تكــن معلومــة وقــت احملاكمة«

31

وزارة الداخلية تعلن عن اعتقال حممد الشروقي وآخرين إلدارتهم حساب يهاجم رئيس الوزراء

ناصر بن حمد يحّذر من »حماوالت خبيثة تسهدف تقويض عالقات امللك ورئيس الوزراء«
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أعلنــت البحريــن مطلــع شــهر أبريــل 2018 عــن اكتشــاف حقــل للنفــط الصخــري يبلــغ خمزونــه 80 مليــار برميــل 
وكذلــك كميــات مــن الغــاز العميــق، لكــن جــدال كبــرا أثــر حــول جــدواه االقتصاديــة وتوقيــت اإلعــالن عنــه. ومل يوقــف 
ــه األجنبيــة ألدنــى مســتوى يف 6  ــن املركــزي تراجــع أصول ذلــك تدهــور االقتصــاد يف البــالد، إذ أعلــن بنــك البحري

أشــهر.

وأيــدت حمكمــة التمييــز العســكرية حكــم اإلعــدام علــى أربعــة مدنيــن بحرينيــن فيمــا عــرف بقضيــة الشــروع يف 
اغتيــال املشــر، لكــن امللــك أصــدر أمــرا بتخفيــف األحــكام إىل املؤّبــد بعــد يــوم واحــد. 

وتزامنــا مــع إجــراء ســباق الفورمــوال يف البــالد، نّفــذت الســلطات كعادتهــا حملــة أمنيــة ملنــع االحتجاجــات، يف 
ــباق  ــا س ــة النتقاده ــرش مبعتقل ــام يف التح ــن الع ــس األم ــقيق رئي ــورط ش ــة ت ــات صحفي ــفت حتقيق ــن كش ح
الفورمــوال.  وصــدرت أحــكام قضائيــة تصــل إىل الســجن املؤبــد وإســقاط اجلنســية ضــد عــدد كبــر مــن املعتقلن 

بتهــم تشــكيل “جماعــة إرهابيــة” و”جتنيــد ومتويــل جماعــة إرهابيــة” والتــدرب يف إيــران والعــراق. 

ــه  ــذرت في ــذي اعت ــت ال ــن، يف الوق ــة يف البحري ــدة الدائم ــا اجلدي ــا قاعدته ــت بريطاني ــا افتتح ــل أيض ــالل أبري وخ
ــة. ــة املقبل ــة العربي ــتضافة القم ــن اس ــة ع املنام

ومنعــت الســلطات نائبــا دمناركيــا وناشــطا إيرلنديــا مــن دخــول البــالد خــالل شــهر أبريــل لزيــارة احلقوقــي 
ــة  ــت منظم ــن خفض ــي. يف ح ــان األوروب ــن الرمل ــد م ــارة وف ــت زي ــا رفض ــجنه، كم ــة يف س ــادي اخلواج عبداله

مراســلون بــال حــدود تصنيــف البحريــن درجتــن يف املؤشــر العاملــي حلريــة الصحافــة 2018 .

APR
أبــريــــــــل

04



16 حصاد البحرين 2018

 2 ررررر

اإلعالن عن اكتشاف حقل للنفط الصخري وكميات من الغاز العميق يف البحرين

 3 ررررر

رئيس األمن العام يقول إن الزيارات الدينية إليران يتم اتخاذها كغطاء ألعمال حتريضية ضد البحرين

4
ــة يف  ــادي اخلواج ــي عبداله ــارة احلقوق ــالد لزي ــول الب ــن دخ ــا م ــطا إيرلندي ــا وناش ــا دمناركي ــع نائب ــن متن البحري

ــجنه س

 5 ررررر
 افتتــاح القاعــدة الريطانيــة اجلديــدة يف البحريــن، أول قاعــدة للمملكــة املتحــدة يف شــرق الســويس منــذ 

 1971

6
حتقيقــات صحافيــة تكشــف تــوّرط شــقيق رئيــس األمــن العــام يف التحــرش مبعتقلــة النتقادهــا ســباق 

الفورمــوال

7

حملة أمنية ملنع االحتجاجات واعتقال 3 مواطنن خالل 24 ساعة تزامنا مع سباقات الفورموال

10

تراجع األصول األجنبية يف بنك البحرين املركزي ألدنى مستوى يف 6 أشهر

 12 ررررر

آية اهلل قاسم يعود إىل إقامته اجلرية بعد خضوعه لفحوصات يف مستشفى خاص

 14 ررررر

اعتقال جنل النائب السابق حممد خالد خالل حماولته مغادرة البالد بعد اتهامه بإدارة حساب نائب تائب 

 16 ررررر

احلكومة توافق على قانون يحرم أعضاء اجلمعيات السياسية “املنحلة” من الرشح



17 حصاد البحرين 2018

17 ررررر

البحرين تعتذر عن استضافة القمة العربية املقبلة

18 ررررر

املؤبد لـ 10 وإسقاط اجلنسية عن 24 مواطنا بتهمة تشكيل “جماعة إرهابية” والتدرب يف إيران والعراق

19
حمكمــة بحرينيــة تقضــي بكفالــة ماليــة لوقــف تنفيــذ حبــس النائــب الســابق حممــد خالد بعــد أن تعرض بالشــتم 

لإلمام املهدي 

24
اخلارجيــة األمريكيــة يف تقريرهــا الســنوي عــن حقــوق اإلنســان: حكومــة البحريــن واصلــت ســحب اجلنســيات 

مــن املواطنــن وحظــرت التظاهــرات وقوضــت اجملتمــع املــدين 

25

البحرين تهبط درجتن يف املؤشر العاملي حلرية الصحافة 2018 الذي تصدره مراسلون بال حدود

26
ــوم مــن تأييدهــا مــن  ــد يف قضيــة املشــر بعــد ي ــن يصــادق علــى تخفيــف أحــكام اإلعــدام إىل مؤب ملــك البحري

ــكرية ــز العس ــة التميي ــل حمكم قب

28
ــا أن  ــوا فيه ــان متن ــب بي ــن عق ــيعة يف البحري ــن الش ــاء الدي ــار علم ــذار إىل كب ــائل إن ــث برس ــة تبع وزارة الداخلي

ــدام  ــكام األع ــاء أح ــك إلغ ــوة املل ــع خط تتس

البنتاغون يوافق على بيع مروحيات قتالية للبحرين مبليار دوالر

29

هدم مسجد شيعي للمرة الثانية يف مدينة حمد 



18 حصاد البحرين 2018

30

اإلنربول يلغي اإلشعار األحمر عن ناشط بحريني

البحرين ترفض زيارة وفد من الرملان األوروبي

إســقاط اجلنســية عــن متهمــن سياســين وتغرميهــم 300 ألــف دينــار يف قضيــة “جتنيــد ومتويــل جماعــة 
إرهابية” 

26



19 حصاد البحرين 2018

يف هــذا الشــهر ميــرر جملــس الشــورى قانــون منــع أعضــاء اجلمعيــات املعارضــة املنحلــة مــن املشــاركة يف 
ــات السياســية مــن الرشــح  ــون مينــع أعضــاء اجلمعي ــات النيابيــة، ويصــدر ملــك البحريــن مرســوما بقان االنتخاب
إلدارات األنديــة واالحتــادات الرياضيــة، فيمــا يتظاهــر مئــات الريطانيــن عنــد مهرجــان ويندســور للخيــول احتجاجــا 
علــى حضــور ملــك البحريــن. ويف حماكمــة ألكــر عــدد مــن املتهمــن فيما عــرف بقضيــة خليــة )كتائــب ذو الفقار( 
صــدر احلكــم بالســجن املؤبــد لـــ 53 بحرينــي وإســقاط اجلنســية عــن 115 منهــم علــى خلفيــة سياســية. وشــهد 
هــذا الشــهر كتلــة مــن األحــكام القاســية منهــا تأييــد إعــدام بحرينيــن بتهمــة قتــل شــرطي، وأحــكام بالســجن 

املؤبــد يبلــغ جمموعهــا 63، فيمــا أســقطت جنســية 140 بحرينيــا جميعهــم علــى خلفيــات سياســية.

MAY
مـــايــــــــو
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20 حصاد البحرين 2018

1 رررر

وزارة الداخلية متنع مسرة يوم العمال العاملي للعام الرابع على التوايل يف البحرين.

3 رررر

امللك يصدر قانون مينع أعضاء اجلمعيات السياسية من الرشح إلدارات األندية واالحتادات الرياضية.

 9 رررر

البحرين تهدم نادّيًا ومدرسة يطّلان على أحد قصور امللك.

10 رررر

غارات إسرائيلية على أهداف “إيرانية” يف سوريا، والبحرين تدعم “تل أبيب”.

 13 رررر

مئات الريطانين يتظاهرون عند مهرجان ويندسور للخيول احتجاجا على حضور ملك البحرين. 

جملــس الشــورى ميــرر قانــون منــع أعضــاء اجلمعيــات املعارضــة املنحلــة مــن املشــاركة يف االنتخابــات 
النيابيــة.

أسوشيتد برس: لقاء سرّي جمع نتنياهو بسفري البحرين واإلمارات يف واشنطن.

 15 رررر

السجن املؤبد لـ 53 وإسقاط جنسية 115 من املعتقلن يف قضية كتائب ذو الفقار.

20 رررر

البحرين تشري قنابل أمريكية بـ 45 مليون.

21 رررر

التمييز تؤيد إعدام سيد أحمد العبار وحسن مهدي يف قضية قتل شرطي باكستاين بكرباباد

السجن بن 3 و15 سنة وإسقاط اجلنسية عن 9 مواطنن متهمن مبهاجمة شرطة يف اجلنبية.



21 حصاد البحرين 2018

22
الســجن 5 و7 ســنوات لثالثــة متهمــن مــع إســقاط اجلنســية عنهــم بعــد اتهامهــم بالتــدرب علــى اســتعمال 

األســلحة يف معســكرات احلــرس الثــوري اإليــراين.

 25 رررر

السجن 7 سنوات وإسقاط اجلنسية عن متهم باالنضمام لـ “ائتالف 14 فراير”.

28

تأييد إسقاط جنسية متهمن بالتدرب يف معسكرات احلرس الثوري اإليراين وسجنهما 7 سنوات.

30

االستئناف تؤيد أحكاما باملؤبد وإسقاط جنسية 10 متهمن بتخزين أسلحة يف “مستودع النويدرات”.

 31 رررر

ملك البحرين يصادق على قانون اإلفالس اجلديد



22 حصاد البحرين 2018

يف هــذا الشــهر يصــدر احلكــم بــراءة زعيــم املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان واثنــان مــن قياديــي الوفــاق مــن 
تهمــة “التخابــر مــع قطــر”، وتســتأنف النيابــة احلكــم الصــادر. وتؤيــد حمكمــة االســتئناف ســجن احلقوقــي البــارز 
ــان  ــا الرمل ــن، فيم ــجون البحري ــب يف س ــن والتعذي ــرب اليم ــد ح ــدات تنتق ــة تغري ــى خلفي ــوام عل ــب 5 أع ــل رج نبي
ــل  ــم نبي ــين ويف مقّدمت ــجناء السياس ــة الس ــن كاّف ــوري ع ــراج الف ــن باإلف ــب البحري ــرارا يطال ــدر ق ــي يص األوروب

رجــب ويدعــو إىل حتــرك دويل.

بــدوره يصــادق ملــك البحريــن علــى منــع أعضــاء اجلمعيــات السياســية املعارضــة )املنحلــة( مــن الرشــح 
ــام  ــدل ع ــر ج ــذي يث ــد ال ــد( اجلدي ــون التقاع ــى )قان ــورى عل ــواب والش ــي الن ــن جملس ــق كل م ــات، ويواف لالنتخاب

ــه.  ــادة بحث ــه إلع ــن يوج ــك البحري ــل مل ــعبي يجع ــخط ش وس

هــذا وتســوء احلالــة الصحيــة للمرجــع الدينــي آيــة اهلل قاســم احملاصــر حتــت اإلقامــة اجلريــة ويخضــع لعمليــة 
جراحيــة يف مستشــفى خــاص. 

JUN
يـــونيــــــو
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23 حصاد البحرين 2018

1
املفــوض الســامي يدعــو البحريــن للتحقيــق يف مقتــل 5 متظاهريــن وفرنســا تقــول إن التوتــرات تكبــح جمــاح 

املصاحلــة 

2 ررررر

وزارة اإلعالم تصدر قرارا بإيقاف صحيفة الوسط حتى إشعارا آخر 

وزير املالية: الدين العام بلغ 10.6 مليار دينار واحلاجة لالقراض مستمرة.

 5 ررررر

عائلة حسن مشيمع تقول إنه ممنوع من تلقي أدويته منذ 3 أشهر.

االســتئناف تؤيــد ســجن احلقوقــي البــارز نبيــل رجــب 5 أعــوام علــى خلفيــة تغريــدات تنتقــد حــرب اليمــن والتعذيب 
يف ســجون البحرين.

جملس الوزراء يوافق على منح إقامة لألجانب ملدة 10 سنوات بـ 600 دينار.

 6 ررررر
حكــم نهائــي بإعــدام الشــاب ســلمان عيســى واملؤبــد خلمســة آخريــن يف قضيــة مقتــل شــرطي باكســتاين 

بالعكــر.

9 ررررر

مسؤولون أمريكيون يحّثون حكومة البحرين على إنهاء التمييز ضد الشيعة )تقرير اخلارجية األمريكية(.

 10 ررررر

البحرين تشري 6 مدّرعات اعراض باكستانية ألغراض األمن الداخلي والسيطرة على العنف.

11

ملك البحرين يصادق على منع أعضاء اجلمعيات السياسية املعارضة )املنحلة( من الرشح لالنتخابات.

12 ررررر

البحرين تعلن عن  مئات الوظائف التمريضية يف الهند، وعدد العاطلن فيها يفوق 500 ممرض.



24 حصاد البحرين 2018

13
الشورى يوافق بأغلبيته الساحقة على قانون التقاعد اجلديد.

14 ررررر
الرملــان األوروبــي يصــدر قــرارا يطالــب البحريــن باإلفــراج الفــوري عن كاّفــة الســجناء السياســين ويف مقّدمتم 

نبيــل رجــب ويدعو إىل حتــرك دويل.

17
حكومــة البحريــن تدفــع مليــون ونصــف دوالر للتعاقــد مــع »لوبــي« أمريكــي  BGR للقيــام بأنشــطة ضغــط 

نيابــة عنهــا يف واشــنطن. )لوبــي(  دبلوماســية 

 19 ررررر
جمّلــة »نيويوركــر« األمريكّيــة: شــركة عالقــات عامــة بريطانيــة ســاعدت البحريــن علــى اســتهداف معارضــن يف 

وســائل التواصــل االجتماعــي مقابــل عقــد ســنوي بـــ 3 ماليــن دوالر.

21 ررررر

الراءة لزعيم املعارضة الشيخ علي سلمان واثنان من قياديي الوفاق من تهمة »التخابر مع قطر«.

ملك البحرين يوجه إلعادة بحث قانون التقاعد املثر للجدل.

 25 ررررر

االستئناف: أحكام بالسجن بن 3 سنوات واملؤبد لـ 12 متهما بتفجر قنبلة يف الدراز.

26

املؤبد ملتهم وإسقاط اجلنسية عن اثنن يف قضية تفجر خطوط النفط يف بوري.

27

آية اهلل قاسم يخضع لعملية جراحية يف مستشفى خاص.
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ســمحت الســلطات للشــيخ عيســى قاســم مغــادرة البــالد لتلقــي العــالج بعــد 14 شــهرا مــن اإلقامــة اجلريــة، 
نقــل إىل مستشــفى خــاص بلنــدن لتجــرى لــه عمليــة جراحيــة معّقــدة لكــن ناجحــة. وعقــب مغــادرة قاســم، رفعت 

الســلطات احلصــار عــن منطقــة الــدراز.

الوضــع االقتصــادي يف البــالد شــهد زاد تدهــورا خــالل هــذا الشــهر، إذ كشــف عــن تراجــع صــايف األصــول األجنبية 
لبنــك البحريــن املركــزي وســط خماطــر تهــدد العملة. 

واتهمــت البحريــن قطــر خــالل يوليــو 2018 بالوقــوف خلــف “حســابات وهميــة” للتأثــر علــى الــرأي العــام يف قضايــا 
التجنيــس وقانــون التقاعــد والعالقــات مــع الســعودية. 

وقــال أعضــاء يف الكونغــرس األمريكــي يف بيــان إن القمــع السياســي للمجتمــع الشــيعي يف البحريــن لــن يــؤدي 
إىل االســتقرار، يف الوقــت الــذي أنفــذت فيــه اإلدارة األمريكيــة صفقتــن عســكريتن للبحريــن مبــا جمموعــه 150 

مليــون دوالر، وأضافــت جماعــة «ســرايا األشــر« إىل قائمــة اإلرهــاب.

وعلــى صعيــد متصــل رفضــت الشــرطة الريطانيــة الكشــف عــن قيمــة صفقــة جديــدة لتدريــب شــرطة البحريــن 
وقالــت إنهــا معلومات ســرية.

JUL
يـــوليــــــو
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1 ررررر

السلطات األمنية تعتقل 10 مواطنن من بركة سباحة 

 2 ررررر

اإلفراج عن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حممود العايل بعد انقضاء حمكوميته

املعتقل سيد كاظم عباس يخضع لعملية استئصال ورم يف الرأس باملستشفى العسكري

منح األجانب حق اإلقامة ملدة 10 سنوات بالكفالة الشخصية مقابل 600 دينار

تراجع صايف األصول األجنبية ملركزي البحرين وسط خماطر تهدد العملة

 3 ررررر

سلطات البحرين تفرج عن املعتقل السياسي علي قمر بعد تدهور حالته الصحية إلصابته بالسرطان

تعرض حافلة بحرينية حلادث انقالب نتج عنه حالتي وفاة وعشرات اإلصابات

7 ررررر
الســلطات البحرينيــة تســمح آليــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم مبغــادرة البــالد لتلقــي العــالج والشــيخ يغــادر إىل 

ن  لند

11 ررررر

أمريكا تضيف جماعة »سرايا األشر« إىل قائمة اإلرهاب

السلطات ترفع احلواجز األمنية عن الدراز وتفتح منافذها بعد عامن من احلصار

 13 ررررر

أعضاء يف الكونغرس األمريكي: القمع السياسي للمجتمع الشيعي يف البحرين لن يؤدي إىل االستقرار

 14 ررررر
املدنيــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد  تنفيذهــا  حــول  البحريــن  تقريــر  ينتقــدون  املتحــدة  األمم  خــراء 

والسياســية
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15 ررررر
اعتقــال البحرينــي حممــد خــامت مــن أمــام جملــس الــوزراء بعــد وقفــة احتجــاج علــى عــدم إرجاعــه للعمــل وبقائــه 

عاطال 5 سنوات 

 16 ررررر
عائلــة املعتقــل املصــاب بالســرطان »إليــاس املــال« تلجــأ إىل شــرطة النجــدة إلنقــاذ حياتــه بعــد حرمانــه مــن 

األدويــة يف الســجن

 17 ررررر

تأييد احلبس شهرا للداعشي يوسف البنعلي بعد أن هدد بـ “تقصيص رقاب” مالزم أول وعريف يف الداخلية

18

احلواج تقول إن النيابة العامة حفظت دعوى رفعتها بحق مصرية شتمت الطائفة الشيعية 

استقالة وكيل الزراعة بسبب خالفات إدارية وتعين عضو آخر من العائلة احلاكمة يف موقعه

 21 ررررر
البحريــن تتهــم قطــر بالوقــوف خلــف “حســابات وهميــة” للتأثــر علــى الــرأي العــام يف قضايــا التجنيــس وقانــون 

التقاعد والعالقات مع السعودية 

 22 ررررر

حبس الشيخ حممد سعيد العرادي 7 أيام وإحالته للمحاكمة بتهمة إهانة إحدى امللل

 25 ررررر

حمكمة سعودية تقضي بسجن مواطن بحريني 9 سنوات بتهمة املشاركة يف تظاهرات القطيف

 26 ررررر
ســجن مدينــة عيســى يرفــض نقــل املعتقلــة هاجــر منصــور إىل املستشــفى رغــم ظهــور أعــراض جتّلــط يف 

الــدم عليهــا

اخلارجية األمريكية توافق على بيع البحرين منتجات لصيانة الفرقاطة »صبحا« بتكلفة تقدر بـ 70 مليون دوالر
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 28 ررررر
الشــرطة الريطانيــة ترفــض الكشــف عــن قيمــة صفقــة جديــدة لتدريــب شــرطة البحريــن وتقــول إنهــا 

معلومات سرية »موقع فايس« 

31
واشــنطن توافــق علــى بيــع البحريــن نظــم صواريــخ موّجهــة بقيمــة 80 مليــون دوالر يف صفقــة ثانيــة خــالل 

أســبوع
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نّفــذ الناشــط البحرينــي علــي مشــيمع إضرابــا عــن الطعــام، معتصمــا أمــام ســفارة البحريــن يف لنــدن، مطالبــً 
الســلطات البحرينيــة بتوفــر العــالج لوالــده املعــارض حســن مشــيمع، إثــر ضغوطــات ســمحت الســلطات 
ملشــيمع األب بإجــراء فحــص طبــي دون قيــود مذلــة. لكــن اعتصــام جنلــه اســتمر طــوال أغســطس لتلبيــة كل 

ــه بشــدة.  ــه للمستشــفى بعــد أن تدهــورت صحت ــه ومت نقل مطالب

ويف حــن طالبــت جلنــة تابعــة لــألمم املتحــدة حكومــة البحرين باإلفــراج الفوري عــن نبيل رجب، كشــفت املنّظمة 
األمميــة عــن رســالة وّجهتهــا إىل احلكومــة عــن حكم اإلعــدام بحق ماهــر اخلبــاز وطالبت بإعــادة احملاكمة.

وأعــاد ملــك البحريــن تشــكيل إدارة هيئــة التأمــن االجتماعــي معينــا ممثــال واحــدا فقــط عــن االحتــاد العــام 
للنقابــات، ويف اجلانــب الدبلوماســي صــدر عــن امللــك تصريحــً هاجــم فيــه قطــر وحتــّدث فيــه جمــّددا عــن أحقيــة 
عائلتــه بحكــم الزبــارة القطريــة، ُأعقــب بقــرار مــن الســلطات وقــف إصــدار تأشــرات دخــول للقطريــن ردا علــى 

مــا ســّمته »متــادي« ســلطات الدوحــة.

علــى صعيــد آخــر، فَجــرت خــالل شــهر أغســطس قضّيــة الشــهادات املــزّورة، اســتدعت تدّخــل رئيــس احلكومــة 
للتوجيــه بالتحقيــق فيهــا. ويف أغســطس ّعــرث علــى إمــام مســجد ســّني يف احملــّرق مقتــوال بشــكل مريــع مــن 

قبــل مقيمــن آســيوين، مــا لقــي ردود أفعــال واســعة. 

AUG
أغسطس
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 1 ررررر

اإلفراج عن املعتقل سيد كاظم عباس بعد إصابته بالسرطان وفقدانه البصر

ــالج  ــر الع ــلطات بتوف ــوم الس ــى تق ــدن حت ــن يف لن ــفارة البحري ــام س ــام أم ــن الطع ــرب ع ــيمع يض ــي مش عل
لوالــده يف الســجن

ملك البحرين يصادق على قانون يحرم معارضن من عضوية األندية االجتماعية والرياضية

4
بيــل مــارك زاك: برنامــج التجســس اإلســرائيلي الــذي حــاول اخــراق منظمــة العفــو اســتخدم يف البحريــن وكان 

يســتهدف أحــدا مــا يف قطــر

5

العثور على إمام مسجد باحملّرق مقتوال ووزارة الداخلية تّتهم آسيوين بقتله

 7 ررررر

السلطات البحرينية جتّرف قاعدة وسور أنشأهما األهايل ملسجد شيعي هدمته يف العام 2011

 8 ررررر

القضاء املصرّي يؤّيد قرارًا للسيسي بتمليك امللك البحريني عقارات بسيناء بعد رفض نظام مبارك

 9 ررررر

إزالة فرشات الباعة يف جدحفص بعد يوم من زيارة حميدان للسوق

13
األمم املتحــدة وّجهــت رســالة إىل حكومــة البحريــن عــن حكــم اإلعــدام بحــق ماهــر اخلبــاز وطالبــت بإعــادة 

احملاكمــة

15

اإلفراج عن السيد حميي الدين املشعل بعد قضائه حكما بالسجن عاما كامال
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16 ررررر

جلنة تابعة لألمم املتحدة تطالب باإلفراج الفوري عن نبيل رجب: آراؤه السياسية هي سبب حماكمته

ملك البحرين يجدد أحقية عائلته بحكم الزبارة القطرية: لن ننسى عدوان 1937

ملك البحرين يعيد تشكيل إدارة هيئة التأمن االجتماعي ويعّين ممثال واحدا فقط عن االحتاد العام 

18 ررررر
صحيفــة بحرينّيــة: عشــرات املوظفــن يف مناصــب حكوميــة حساســة زوروا شــهاداتهم عــر شــركة تســمى 

 )Axact(

 19 ررررر

مسئولة سجن النساء يف البحرين متّزق مالبس العيد التي أرسلت إىل معتقلة سياسية

سجن »جو« يحرم أخا الشيخ علي سلمان من تلقي العالج بعد نوبة »سكلر«

البحرين: رئيس احلكومة يوجه للتحقيق يف الشهادات املزّورة

21
ضــد  »جرائــم  يشــّكل  قــد  البحريــن  يف  النطــاق  والواســع  املنهجــي  الســجن  حتــّذر:  أمميــة  حتقيقــات 

اإلنسانية« 

البحرين توقف إصدار تأشرات الدخول للقطرين ردا على »متادي« سلطات الدوحة

 28 ررررر

وزير اخلارجية يستقبل سفر الصن بعد تصريحات مسيئة ُنسبت له

إجراء فحص السرطان للزعيم املعارض حسن مشيمع ألول مرة منذ عامن

البحرين: اعتقال مواطن احتج أمام مبنى احلكومة السابق 

30 ررررر

سجون البحرين تبيع البطانيات على املعتقلن

نقل علي مشيمع للمستشفى بعد 30 يوما من اإلضراب عن الطعام
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أفرجــت الســلطات األمنيــة خــالل هــذا الشــهر عــن املصــور حســن حبيــل بعــد 5 ســنوات مــن الســجن علــى ذّمــة 
ــارة امللــك  قضيــة »متــّرد« يف حــن اعتقلــت قــّوات األمــن حفيــد أحــد شــخصيات الــدراز، الــذي تــرّأس وفــدا لزي

قبــل أيــام فقــط مــن احلادثــة. 

وشــهد ســبتمر إحيــاء املواطنــن يف البحريــن والعــامل ذكــرى عاشــوراء، املناســبة التــي تكــّررت فيهــا سلســلة 
االعتــداءات علــى املراســم الدينيــة الشــيعية، واعتقــال عديديــن بينهــم رجــال ديــن وخطبــاء. ويف خطــاب 
عاشــوراء، توّعــد أمــن عــام حــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل بــأن يقــف مــع “بقــاء البحريــن لشــعب البحريــن”.

ــت  ــم بّث ــن بجــوازات ســفر آســيوية وبأســماء غــر حقيقيــة، ث ــوا البحري ــا دخل ــأن 14 إيراني وأعلنــت وزارة الداخليــة ب
صــور جــوازات “مــزّورة” قالــت إنهــا تعــود إليهــم، والحقــا كشــفت مصــادر إعالميــة عــن فــرض الســلطات البحرينية 
حظــرا غــر معلــن علــى دخــول الباكســتانين واســتدعائها جميــع املوجوديــن يف البــالد ألخــذ بصماتهــم، علــى 
خلفيــة القضيــة ذاتهــا. يف املقابــل، قــال املتحــدث باســم اخلارجيــة اإليرانيــة بــأن ســلطات بــالده مل تتســّلم أي 

دليــل علــى هــذه احلادثــة. 

وصّنفــت البحريــن يف املرتبــة الثالثــة علــى قائمــة تضــم الــدول األكــرث عنصريــة يف العاليــة، يف حــن وضعتهــا 
األمم املتحــدة خــالل الشــهر ذاتــه مــن بــن 38 دولــة متــارس »إجــراءات خمزيــة« بحــق النشــطاء، وقامــت 

ــن. ــة البحري ــرة حلكوم ــادات مباش ــه انتق ــا بتوجي ــة له ــدة يف أول كلم ــان اجلدي ــوق اإلنس ــة حق مفوض

وكشــفت وســائل إعــالم أجنبيــة عــن فضيحــة اّتجــار باجلنــس ضربــت القاعــدة األمريكيــة يف البحريــن، يف حــن 
اّتهمــت صحــف بريطانيــا بالتــذّرع بقانــون التجســس إلخفــاء معلومــات ماليــة عــن مســاعداتها للبحريــن، وخــالل 

هــذا الشــهر التقــى وزيــرا خارجيــة البحريــن وســوريا ألول مــرة منــذ تفجــر األزمــة الســورية.

SEP
سبتمبـــر

09
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 2 رررررر

طران اخلليج جتمع ترعات ملؤسسة يرأسها جنل امللك

4

مصريون يتنازلون عن جنسياتهم بعد أن جتنسوا بجنسيات 6 دول بينها البحرين

سجناء سياسيون يشكون انقطاع املاء منذ 5 أيام يف سجن جو املركزي وآخرون يصفونه بـ”اجلحيم”

فضيحة اّتجار باجلنس تضرب القاعدة األمريكية يف البحرين

7 رررررر
قصــر باكنغهــام يــرد علــى طلــب مشــيمع التدّخــل إلنقــاذ والــده: امللكــة ال تتدخــل يف شــؤون دولــة أخــرى ذات 

سيادة

8 رررررر

البحرين الثالثة على قائمة تضم الدول األكرث عنصرية يف العامل بحسب تصنيف جديد

9

املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية: ال دليل على دخول 14 إيرانيا للبحرين بجوازات مزورة

10 رررررر

مفوضة حقوق اإلنسان اجلديدة يف أول كلمة لها توجه انتقادات مباشرة حلكومة البحرين

الدراز: اعتقال حفيد رئيس وفد شعبي زار امللك

11
ــن تفــرض حظــرا غــر معلــن علــى دخــول الباكســتانين وتســتدعي جميــع املوجوديــن يف البــالد ألخــذ  البحري

ــم بصماته

 13 رررررر

األمم املتحدة تضع البحرين بن 38 دولة متارس »إجراءات خمزية« بحق النشطاء
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14
ــة  ــر صحيح ــات غ ــل بيان ــيوية حتم ــفر آس ــوازات س ــن بج ــوا البحري ــا دخل ــول إن 14 إيراني ــة تق ــة البحريني الداخلي

ــة  ــر حقيقي ــماء غ وبأس

16

اإلفراج عن املصور حسن حبيل بعد 5 سنوات من السجن على ذّمة قضية »متّرد« 

18
ســفارة البحريــن يف لنــدن تقــول إن احلكومــة ستســتمر يف تأمــن الرعايــة الطبيــة ملشــيمع... وجنلــه يعتــر 

بيانهــا “تغّيــرا إيجابيــا”

السلطات البحرينية حتبس رجلي دين 15 يوما بسبب خطبهم يف عاشوراء

 20 رررررر

نصراهلل يف خطاب عاشوراء: سنقف مع بقاء البحرين لشعب البحرين

22 رررررر

»التاميز«: بريطانيا تتذّرع بقانون التجسس إلخفاء معلومات مالية عن مساعداتها للبحرين

24 رررررر

شركة بحرينية تضم وزير الدفاع الريطاين السابق مايكل فالون إىل جملسها االستشاري

26 رررررر

االستئناف تؤيد حكمً بالسجن 3 سنوات على املعتقلة مدينة علي

29 رررررر

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان ألول مرة منذ تفجر األزمة السورية

30

نسبة البحرنة تراجعت إىل 86%
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يف الشــهر الــذي أعلــن فيــه فــوز البحريــن بعضويــة جملــس حقــوق اإلنســان )أكتوبــر 2018(، أيــدت حمكمــة 
االســتئناف إعــدام اثنــن والســجن املؤبــد خلمســة آخريــن يف قضيــة تفجــر ســرة. 

وأعادتــه  علــي  وحســن  رمضــان  حممــد  إعــدام  حكــم  أكتوبــر  خــالل  التمييــز  حمكمــة  نقضــت  املقابــل  يف 
ــة  ــام حرك ــن ع ــة أم ــت عائل ــيمع، متّكن ــي مش ــه عل ــام جنل ــن اعتص ــهرين م ــن ش ــرث م ــد أك ــتئنافية”، وبع لـ”االس

“حــق” حســن مشــيمع مــن زيارتــه أخــرا. 

وكان أكــر حــدث أثــار ضّجــة املواطنــن يف البحريــن خــالل أكتوبــر، هــو قيــام جملســي النــواب والشــورى بتمريــر 
قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة، بعــد دعــوة امللــك لهمــا لالنعقــاد بصفــة اســتثنائية. جــاء ذلــك بعــد أيــام مــن 
إعــالن الســلطات توقيــع اتفــاق مــع 3 دول خليجيــة حتصــل مبوجبــه علــى دعــم بـــ 10 مليــار دوالر، بعــد تفاقــم أزمــة 

الديــون والعجــز يف ميزانيــة الدولــة. 

يف الســياق ذاتــه أعلنــت احلكومــة عــن برنامــج تقاعــد اختيــاري ملوظفيهــا مبيــزات اســتثنائية، وذلــك لتخفيــف 
نفقاتهــا ضمــن مــا ســّمته برنامــج التــوازن املــايل، وتقــّدم لطلــب التقاعــد االختيــاري خــالل الشــهر ذاتــه أكــرث مــن 
6 آالف موظــف. وقامــت شــركة طــران اخلليــج بتســريح عــدد غــر حمــدد مــن موظفيهــا بحجــة صعوبــات ماليــة، 
قبــل أن جتــر علــى إعادتهــم حتــت وطــأة الضغــوط، يف حــن قامــت شــركة ألبــا بفصــل ُعّمــال تعرضــوا للتحقيــق 

فقــط مــن قبــل وزارة الداخليــة.

OCT
أكتوبـــــــر
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3

الداعية السعودي حسن فرحان املالكي متهم بـ”التحريض على املظاهرات يف البحرين”

 4 رررررر

البحرين تعلن رسميا توقيع اتفاق مع 3 دول خليجية حتصل مبوجبه على دعم بـ 10 مليار دوالر

 6 رررررر

الداخلية تعلن رصد من يدعو ملقاطعة االنتخابات وإحالته للنيابة العامة

 7 رررررر

جملس النواب ميرر ضريبة القيمة املضافة على املواطنن 

8
آدم وملــك رجــب يســتلمان مــن اجمللــس األوروبــي شــهادة ديبلومــا نيابــة عــن والدهمــا تقديــًرا لنضالــه مــن 

أجــل حقــوق اإلنســان

“الشورى البحريني” يوافق على مرسوم الضريبة املضافة وعلى تعديل دستوري مينحه حق السؤال

 9 رررررر

وفاة شخص وإصابة 33 يف انهيار مبنى باملنامة

11

عائلة أمن عام حركة “حق” حسن مشيمع تزوره ألول مرة منذ 20 شهرًا 

12

السجن 6 أشهر للحاج جميد “صمود” بتهمة التجمهر

 14 رررررر

فوز البحرين بعضوية جملس حقوق اإلنسان

6 آالف موظف حكومي تقدموا بطلب للتقاعد االختياري
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وفاة عامل الدين البحريني الشيخ عبد احلسن السري

15

احلكم باملؤبد وإسقاط اجلنسية للمتهمن بـ”تفجر” أنبوب نفط بوري

17
جروزاليــم بوســت: رئيــس هيئــة األركان اإلســرائيلي التقــى نظــراءه مــن دول عربيــة بينهــا الســعودية والبحريــن 

يف واشنطن 

21

البحرين تعتقل مواطنا قامت هولندا برحيله

تعطل اإلنرنت وانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق البحرين بسبب األمطار 

22

“التمييز” تنقض حكم إعدام حممد رمضان وحسن علي وتعيده لـ”االستئنافية”

23

التمييز تؤيد إسقاط جنسية 8 من أعضاء تنظيم داعش

 30 رررررر

تأييد سجن الشيخ حسن عيسى 10 سنوات

االستئناف تؤيد إعدام اثنن واملؤبد خلمسة آخرين يف قضية تفجر سرة 

 31 رررررر

شركة ألبا تفصل ُعّمااًل تعرضوا للتحقيق فقط من قبل وزارة الداخلية

شركة طران اخلليج تسرح عددًا غر حمدد من موظفيها بحجة صعوبات مالية

اإلعدام للمؤذن قاتل إمام مسجد بن شّدة... وسنة ملساعده يف التخلص من جثته

الداخلية: القبض على 4 أشخاص مطلوبن سياسيا أثناء حماولة هروبهم عن طريق البحر
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صــدر يف نوفمــر 2018 حكمــً بالســجن مــدى احليــاة علــى زعيــم املعارضــة البحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان، 
بتهمــة »التخابــر مــع قطــر«، بعــد أن ألغــت حمكمــة االســتئناف حكمــا ســابقا براءتــه. 

ــجناء  ــى س ــة عل ــكام القضائي ــن األح ــرة م ــة كب ــدرت جمموع ــات، ص ــراء االنتخاب ــهد إج ــذي ش ــهر ال ــالل الش وخ
ــن  ــدام كل م ــدراز، وإع ــرطي يف ال ــل ش ــة قت ــن بتهم ــة بحريني ــدام أربع ــم بإع ــت احملاك ــد قض ــين. فق سياس
زهــر إبراهيــم وحممــد مهــدي املتهمــن باســتهداف حافلــة شــرطة. وصــدرت أحــكام بالســجن املؤبــد 
وغرهــا ملعتقلــن بتهمــة التــدرب يف معســكرات بالعــراق، وأحــكام بالســجن مــع إســقاط اجلنســية ملتهمــن 
ــرى  ــورة”، وأخ ــرية للث ــرات الس ــكيل “اخملاب ــة تش ــد يف قضي ــل للمؤب ــكام تص ــر، وأح ــالف 14 فراي ــام الئت باالنضم

ــار”. ــرايا اخملت ــام لـــ “س ــة االنضم ــية يف قضي ــقاط اجلنس إلس

وقبيــل االنتخابــات، نّفــذت الســلطات جملــة مــن االعتقــاالت يف عــدة حمــالت، كمــا اعتقلــت نائــب “الوفاق” الســابق 
علــي العشــري بســبب تغريــدة قــال فيهــا إنــه وعائلتــه ســيقاطعون االنتخابــات. واســتدعت أجهــزة أمنيــة 
ــاء  ــد االنته ــا بع ــات. وفيم ــاركة يف االنتخاب ــل املش ــكانية مقاب ــم االس ــى طلباته ــاء عل ــم باإلبق ــن البتزازه مواطن
مــن التصويــت، أحالــت النيابــة العامــة شــخصن للمحاكمــة قالــت إنهمــا تلقيــا 12 ألــف دينــار مــن قطــر للرشــح. 

وتفّجــرت خــالل نوفمــر قضيــة الالعــب البحرينــي حكيــم العريبــي، الالجــئ يف أســراليا، والــذي بــات مهــددا 
بالرحيــل إىل البحريــن جمــددا، بعــد اعتقالــه يف تايالنــد.

وأعلنــت الســلطات القبــض علــى خليــة تزويــر جــوازات يرأســها عربــي لقــت تســهيالت مــن موظفــن بالدولــة، 
ويف قضيــة الشــهادات املــزّورة ُأعلــن عــن ضبــط وكيــل وزارة و3 نــواب ســابقن ضمــن عشــرات مــن أصحــاب 

الشــهادات اجلامعيــة املــزورة.

علــى صعيــد آخــر، ُنقــل عــن مكتــب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي قولــه إن نتنياهــو ســيزور البحريــن “قريبــً”، يف حــن 
أعلــن مســئول كبــر يف إســرائيل بأنهــا والبحريــن جتريــان حمادثــات إلقامــة عالقــات دبلوماســية رســمية.

NOV
نوفمبــــر
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 1 رررررر

واشنطن تطلق سراح أمريكي مرتبط بداعش ليعيش يف املنامة

2 رررررر
وزيــر خارجيــة البحريــن ميتــدح “نتنياهــو”: لديــه موقــف واضــح ألهميــة اســتقرار املنطقــة ودور اململكــة 

العربيــة الســعودية

الداخلية تقول إنها أحبطت حماولة تهريب 6 مطلوبن يف قضايا سياسية عر البحر

4

السجن مدى احلياة لزعيم املعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان بتهمة »التخابر مع قطر«

 5 رررررر

قطر تنفي تورطها يف »قضية التخابر« وتستنكر الزّج باسمها يف خالفات البحرين الداخلية

 6 رررررر

أملانيا تعتزم ترحيل مواطن بحريني إىل بالده

القبض على خلية تزوير جوازات يرأسها عربي ولقيت تسهيالت من موظفن بالدولة

 7 رررررر

البحرين: اعتقال 55 مواطنً يف حملة جديدة على املعارضة قبيل االنتخابات النيابية

فوز مرشح دميقراطي باالنتخابات األمريكية كانت البحرين قد طردته يف العام 2014 )توم مالينوسكي(

احلكومة أسقطت أكرث من 1500 مواطنا من قوائم الناخبن يف سرة

 12 رررررر

احلكم بإعدام اربعة بحرينين بتهمة قتل شرطي يف الدراز

13

ابن عم ملك البحرين يتعرض للمقاضاة يف لندن لتنصله من دفع 35 مليون دوالر للقاء جنوم “بوليوود”

إيقاف نائب “الوفاق” السابق علي العشري بسبب تغريدة قال فيها إنه وعائلته سيقاطعون االنتخابات
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 فتيل وحاجي يف االنفرادي بعد نشرهما تسجيالت صوتية عما تعرضا له يف جو 

16 رررررر

جملس الشيوخ األمركي يصوت ضد مشروع قرار يهدف لوقف مبيعات أسلحة للبحرين

املؤبــد لثالثــة والســجن 10 و5 ســنوات الثنــن آخريــن يف قضيــة حيــازة أســلحة والتــدرب يف معســكرات 
بالعــراق

السجن 15 سنة ملتهَمن مع إسقاط جنسيتهما يف قضية االنضمام الئتالف 14 فراير

20 رررررر

أجهزة أمنية تستدعي مواطنن وتبتزهم: اإلبقاء على طلباتكم االسكانية مقابل املشاركة يف االنتخابات

 22 رررررر

ضبط وكيل وزارة و3 نواب سابقن ضمن عشرات من أصحاب الشهادات اجلامعية املزورة

 23 رررررر

البحرين جتري االنتخابات الرملانية وسط حظر جماعات املعارضة

24 رررررر

مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي يقول إن نتنياهو سيزور البحرين “قريبً”

 27 رررررر

مسئول إسرائيلي كبر: إسرائيل والبحرين جتريان حمادثات إلقامة عالقات دبلوماسية رسمية

29
ــة  ــتهداف حافل ــا باس ــد اتهامهم ــدي بع ــد مه ــم وحمم ــر ابراهي ــابن زه ــدام الش ــً بإع ــدر حكم ــة تص حمكم

ــرطة ش

لالنتخابــات  للرشــح  مــن قطــر  بحرينــي  دينــار  ألــف   12 تلقيــا  للمحاكمــة  العامــة حتيــل شــخصن  النيابــة 
النيابية 
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 30 رررررر
املؤبــد ملتهمــن والســجن 15 ســنة لثمانيــة والســجن 10 ســنوات الثنــن آخريــن يف قضيــة تشــكيل “ 

للثــورة” الســرية  اخملابــرات 

أحــكام بالســجن بــن 3 ســنوات واملؤبــد لـــ 18 متهمــا وإســقاط اجلنســية عــن 13 منهــم يف قضيــة االنضمــام 
لـ “سرايا اخملتار” 

اعتقال رجل الدين الشيعي الشيخ فاضل الزاكي بعد مداهمة منزله
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يف ديســمر/كانون األول 2018 أعــاد ملــك البــالد تعيــن عّمــه خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيســا جمللــس 
الــوزراء، منهيــا كل الشــائعات التــي حتّدثــت عــن تبديلــه. 

ــر املاليــة أحمــد بــن حممــد آل خليفــة، يف حــن  ــرز تغيــر هــو خــرج وزي ــد كان أب ويف التشــكيل احلكومــي اجلدي
أعــاد امللــك تعيــن علــي صالــح الصالــح علــى رأس جملــس الشــورى، ودخلــت إليــه وجــوده جديــدة بينهــا علــي 

العــرادي، وخرجــت وجــوه أبرزهــا ضيــاء املوســوي.

وانقضــى العــام 2018، والعــب املنتخــب البحرينــي الســابق حكيــم العريبــي ال يــزال موقوفــً يف ســجون تايلنــد، يف 
انتظــار قــرار القضــاء بخصــوص ترحيلــه للمنامــة، رغــم أّنــه دخــل تايلنــد بصفتــه الجئــا يف أســراليا. 

واســتمرارًا ملواقفــه املدافعــة عــن إســرائيل، قــال وزيــر اخلارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة إّنــه يقــف 
ــدس  ــراف بالق ــراليا االع ــرار أس ــن ق ــع ع ــا داف ــة، كم ــاق« اللبناني ــة األنف ــرائيل يف »قضي ــراءات إس ــب إج إىل جان

عاصمــة إلســرائيل. وقــد تعــّرض إىل تنديــد كبــر يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف شــوارع قطــاع غــّزة.

وغادر آية اهلل الشيخ عيسى قاسم لندن إىل جمهورية العراق لزيارة العتبات املقدسة.

وأعلن وفاة قائد األسطول األمريكي اخلامس يف البحرين سكوت سترين منتحرا يف املنامة. 

ــتوى  ــى مس ــدة عل ــرة وجدي ــح كب ــن فضائ ــفا ع ــة كاش ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــنوي لدي ــر الس ــدر التقري وص
ــة.  ــة للحكوم ــركات اململوك ــات والش ــوزارات والهيئ ــن ال ــد م العدي

DEC
ديسمبــر

1 2
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2

قائد األسطول األمريكي اخلامس سكوت سترين ميوت منتحرًا يف البحرين

إعادة تكليف خليفة بن سلمان برئاسة احلكومة

 5 رررررر

البحرين تعن حكومة تضم وزيرا جديدا للمالية 

 7 رررررر

وزير اخلارجية البحريني يقف إىل جانب إسرائيل يف »قضية األنفاق اللبنانية«

بنك يف البحرين يتجه للتصفية بعد تراكم اخلسائر

 9 رررررر

امللك يعن أعضاء جملس الشورى وعلي صالح الصالح رئيسً

10

النيابة تخلي سبيل الفّنان قحطان القحطاين بعد يوم من حبسه بتهمة قذف وإهانة هيئة نظامية

11 

السلطات التايلندية تعتقل الالعب البحريني الالجئ يف أسراليا حكيم العريبي بنّية ترحيله للبحرين

خطيب جامع نوف النصار يقول إن وزير العدل أوقفه عن اخلطابة بسبب انتقاده التشكيل احلكومي

 12 رررررر

ديوان اخلدمة املدنية يعلن قبول طلبات من انطبقت عليهم الشروط لرنامج التقاعد االختياري

 15 رررررر

اإلفراج عن املعتقلة اخلمسينية فوزية ما شاء اهلل بعد انتهاء فرة حمكوميتها
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17

وزير خارجية البحرين يدافع عن قرار أسراليا بشأن القدس

 19 رررررر

شرطة سجن جو تهدد احملكومن باإلعدام: هذه آخر أيامكم

 20 رررررر
ــد مــن  ــره الســنوي ويكشــف فضائــح كبــرة علــى مســتوى العدي ــة يصــدر تقري ــة املاليــة واإلداري ــوان الرقاب دي

الوزارات 

 21 رررررر

غّزة تندد بوزير خارجية البحرين خالد آل خليفة وتصفه بعّراب بيع القدس

 22 رررررر

صدور الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة وإنشاء جلنة للتظلمات واالعراضات الضريبية

24
وزارة اخلارجيــة تســتدعي القائــم باألعمــال باإلنابــة بســفارة العــراق لالعــراض علــى تصريحــات أدىل بهــا نــوري 

املالكي 

 26 رررررر

آية اهلل قاسم يغادر لندن إىل جمهورية العراق لزيارة العتبات املقدسة

االستئناف تؤيد إعدام متهم واملؤبد لـ 13 آخرين مع إسقاط جنسية 25 يف قضية تفجر بأبوصيبع

27

نوري املالكي يقول إنه دعا للحوار يف البحرين ومل يدع للعنف
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