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ضجيج حول حكيم العريبي وأحكام باتة
ضد الشيخ علي سلمان وجمعية وعد
وحكومة البحرين ترفض نداءات العامل
حملــت بدايــة العــام  2019يف البحريــن تداعيــات قضايــا اندلعت
شــرارتها أساســا العــام املنصــرم ،ليســتمر ضجيجهــا علــى
مــدار شــهر يناير/كانــون الثــاين.
إحــدى أهــم القضايــا التــي توالــت أحداثهــا خــال هــذا الشــهر
هــي قض ّيــة اعتقــال الالعــب البحرينــي الالجئ إىل أســراليا حكيم
العريبــي بعــد وصولــه تايلنــد لقضــاء إجــازة ،خــال نوفمــر/
تشــرين الثــاين  .2018كابــن املنتخــب األســرايل الســابق
ـن يف يناير/كانــون الثــاين  2019حملــة دوليــة
كريــغ فوســر شـ ّ
إلطــاق ســراح العريبــي ،وســافر إىل تايلنــد لزيارتــه يف الســجن،
لتتصاعــد القضيــة إىل تدخّ ــل مــن أعلى املســتويات السياســية
يف أســراليا شــمل وزيــرة اخلارجيــة ورئيــس الــوزراء األســرايل
بنفســه ،فضــا عــن االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم (فيفــا).
يف الداخــل البحرينــي ،أ ّيــدت حمكمــة التمييــز يف يناير/كانــون
الثــاين حكــم الســجن مــدى احليــاة ضــد زعيــم املعارضــة الشــيخ
علــي ســلمان ،فيمــا عــرف بقضيــة التآمــر والتجســس لصالــح
قطــر .كمــا أ ّيــدت حمكمــة التمييــز حــل جمعيــة العمــل الوطنــي
الدميقراطــي (وعــد).
حمكمــة االســتئناف أ ّيــدت األحــكام الصــادرة ضــد جميــع
املتهمــن يف قضيــة كتائــب ذو الفقــار ،يف حــن اعتقلــت
الســلطات املواطنــة زينــب مكــي مــن قاعــة احملكمــة بعــد
إدانتهــا يف قضيــة علــى خلفيــة سياســية ،تاركــة طفليهــا
دون رعايــة الوالديــن.
واعتقــل النائــب الســابق علــي العشــري بعــد اســتدعائه ألداء
عمــل اجتماعــي بــدال عن عقوبــة باحلبس يف قضيــة تصريحاته
الداعيــة إىل مقاطعــة االنتخابــات .وجــاء االعتقــال إلكمــال حكــم
بالســجن يف قضيــة أخــرى ملشــاركته يف تظاهــرة.
ورفضــت حكومــة البحريــن طلــب األمم املتحــدة اإلفــراج عــن
الناشــط احلقوقــي نبيــل رجــب ،الــذي صنّفتــه جملّــة فوريــن
بوليســي األمريكيــة يف ذات الشــهر يف قائمــة املؤثريــن
املائــة حــول العــامل.
وأدانــت األمم املتحــدة يف تقريــر اعتقــال حكومــة البحريــن
أقــارب الناشــط املقيــم يف لنــدن ســيد أحمــد الوداعــي ،انتقاما
منــه ،ودعتهــا إىل اإلفــراج عنهــم.
تعــرض املعتقــان ناجــي فتيــل وعلــي حاجــي
ويف الســجنّ ،
النتكاســة صحيــة بعــد  70يومــً مــن اإلضــراب عــن الطعــام
احتجاجــا علــى ســوء املعاملــة ،كمــا أصــدر املقــرر األممــي
مايــكل فورســت بيانــا عنهمــا.
وخــال يناير/كانــون الثــاين  ،2019أفرجــت الســلطات عــن النائب
الســابق الشــيخ حمــزة الديــري بعــد عــام مــن الســجن ،و ُأفــرج
عــن رئيــس اجمللــس العلمائــي رجــل الديــن الشــيعي الســيد
جميــد املشــعل بعــد قضائــه حكمــا بالســجن عامــن ونصــف،
لكنّــه اعتقــل بعــد يومــن ،يف حــن اســتدعي عــامل الديــن
الشــيعي املعــروف الشــيخ حممــد صالــح الربيعــي للتحقيــق
خمططــا الســتقبال املشــعل.
علــى خلفيــة حفــل كان
ّ
ملــف توظيــف ومتكــن األجانــب علــى حســاب البحرينيــن
تصاعــد أيضــا خــال هــذا الشــهر ،بعــد الكشــف عــن املزيــد من
املعلومــات واألرقــام ،كمــا شــهد يناير/كانــون الثــاين تصريحــا
صــادرا عــن القائــم بأعمــال الســفري الصينــي كشــف فيــه أن
هنــاك  500طالــب بحرينــي يدرســون يف الصــن وأن وزارة
الرتبيــة ال تعــرف بشــهادات الصــن وترفــض أي لقــاء معهــم.
يف املقبــل ُأعلــن رســميا بــأن ويل العهــد البحرينــي أحــال
وكيــا مســاعدا بإحــدى الــوزارات ،للنيابــة العامــة ،للتحقــق
مــن شــهادته ،إثــر ورود اســمه ضمــن أصحــاب الشــهادات
املــزورة.
ّ
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القائ��م بأعمـ�ال السـ�فري الصين��ي 500 :طالـ�ب بحرينـ�ي يف الصـين
ووزارة الرتبيــة ال تعتـرف بش��هاداتنا وترفــض أي لقاــء معنــا
الالعـ�ب األستـرايل كريـ�غ فوسـتر يدعـ�و إىل دعـ�م حكيـ�م العريبـ�ي
ومس��اءلة االحتاــد اآلس�يـوي يف حاــل ترحيلــه إىل البحريــن
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البحرين تفرض ضريبة على الكهرباء واملاء
احلكومـ�ة تقــول إن األجانـ�ب العاملـين يف القطــاع احلكومـ�ي
أصح��اب خـبرات نــادرة

07
ملغرد بحريني انتقد وزارة الداخلية
السجن ثالثة أشهر
ّ
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 % 90مـ�ن األغذيـ�ة يف البحريـ�ن تخضـ�ع لضريبـ�ة القيمـ�ة املضافـ�ة
(نائ��ب برملـ�اين)
يحيـ�ل وكيـ�ل مساــعد للنيابـ�ة العامـ�ة للتحقـ�ق مـ�ن
ويل العهـ�د
ُ
شــهادته
رئيـ�س وزراء البحريـ�ن غاــدر املستشــفى بعـ�د عالجـ�ه مـ�ن
االنفلونــزا
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وزي��رة اخلارجي��ة األستـرالية يف تايلن��د غ��دا للدع��وة إىل عـ�ودة
العريب��ي ألســراليا
االحتــاد الدــويل لكــرة القــدم يطالـ�ب بإعاــدة الالعـ�ب حكيـ�م العريبـ�ي
إىل أس�تراليا ..وعـ�دم إعادت��ه إىل بــاده
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رئيـ�س االحتــاد اآلسيــوي س�لـمان آل خليفـ�ة يرفـ�ض طلـ�ب
االس�تراليني بالتدخــل لصالــح حكيــم العريبــي
وزي��رة اخلارجي��ة األستـرالية لنظريه��ا التايالن��دي« :قلقــون للغايـ�ة
بشأــن احتجاــز العريبــي»
أرقــام رسمــية :توظيـ�ف  54أل��ف أجنب��ي و 5آالف بحرين��ي فق��ط يف
عـ�ام 2018
اإلفــراج ع��ن عض��و جمل��س النــواب الســابق الشـ�يخ حمـ�زة الديـ�ري
بعـ�د عــام مـ�ن الســجن
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أ.ف.ب :البحريـ�ن ترفـ�ض طلـ�ب األمم املتحــدة اإلفرــاج عن الناشـ�ط
احلقوق��ي نبي��ل رجب
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األمم املتحــدة تديــن احتجــاز البحريــن ألقــارب الوداعــي وتدعوهــا
إىل اإلفــراج عنهــم

15
اعتقــال الس�لـطات املواطنـ�ة زينـ�ب مكـ�ي مـ�ن قاعـ�ة احملكمـ�ة
يتـرك طفليهــا دون رعايــة الوالديــن

16
مؤمت��ر حقوق��ي يف بــروت يطال��ب بتغي�ير جــذري يف السياسـ�ات
الدوليــة جتاــه البحريــن
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هيومـ�ن رايتـ�س ووتـ�ش يف تقريرهـ�ا العاملـ�ي  :2019القمـ�ع
مسـ�تمر يف البحري��ن ب�لا هــوادة

21
املقـ�رر األمم��ي مايـ�كل فورس��ت يعـ�رب ع��ن ازديـ�اد قلق��ه بشـ�أن
وضــع حاجــي وفتيــل
حمكمة التمييز يف البحرين تؤيد حل جمعية وعد
اعتقــال النائـ�ب العشــري بعـ�د اس��تدعائه ألداء عمـ�ل اجتماعـ�ي
بدــال عــن عقوبــة باحلبــس

22
الالع��ب األسـترايل كري��غ فوس�تر يـ�زور حكي��م العريب��ي يف سـ�جنه
يف تايالن��د ويدع��و جمتم��ع ك��رة الق��دم والفيف��ا إىل مناص��رة قضيته
طبيـ�ب بحرينـ�ي يعمـ�ل حاــرس أمـ�ن فيمـ�ا يشــغل أجانـ�ب نحـ�و 9

آالف وظيفــة يف القطاــع الصحــي

متلـ�ك األجانـ�ب ضاعـ�ف أعدــاد الصيدليــات تصاعد ًيـ�ا مـ�ن  60اىل
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 8ماليني دينار مدخول النيابة العامة من الغرامات والكفاالت
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انتكاسـ�ة صحيـ�ة مفاجئـ�ة للمعتقـ�ل ناجـ�ي فتيـ�ل وأعرــاض مقلقـ�ة
لعلــي حاجــي
فوريـ�ن بوليسـ�ي األمريكيـ�ة تصنـ�ف نبيـ�ل رجـ�ب يف قائمـ�ة املؤثريـ�ن
ح��ول العامل
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جلنـ�ة مبجلـ�س الشوــرى تكشـ�ف عـ�ن رقـ�م كارثـ�ي :أكـثر مـ�ن 500

طبيــب وممرــض بحرينــي عاطلوــن عــن العمــل

الفيفـ�ا تطلـ�ب يف رساــلة إىل احلكومـ�ة التايالنديـ�ة مناقشـ�ة قضيـ�ة
العريبـ�ي وحتثهـ�ا علـ�ى إعادتـ�ه إىل أس�تراليا والرياضي كريغ فوسـتر
يرح��ب باخلطوة

26
رئي��س رابط��ة الالعب�ين العاملي��ة يطال��ب بتنحي��ة س��لمان آل
خليف��ة ع��ن منصبي��ه يف االحتـ�اد اآلســيوي والفيف��ا يف حـ�ال سـ�جن
العريبــي

27
االحتــاد اآلسيــوي :الرئيـ�س س�لـمان آل خليفـ�ة ال دخـ�ل لـ�ه بقضيـ�ة
العريبــي ونائبــه يتواصــل مــع الفيفــا

28
البحريـ�ن تقــول إن الدعـ�م اخلليجـ�ي «قرــوض حســنة» تسـ�تحق
علــى مدــد طويلــة
حمكمـ�ة التمييـ�ز تؤيـ�د حكـ�م الســجن مــدى احليــاة ضـ�د زعيـ�م
املعارض��ة الش��يخ عل��ي ســلمان
حمكمـ�ة االس��تئناف تؤيـ�د أحكــام جميـ�ع املتهمـين يف قضيـ�ة
كتائـ�ب ذو الفقــار

29
اإلفــراج ع��ن السـ�يد جمي��د املشـ�عل بع��د قضائ��ه حكم��ا بالسـ�جن
عامــن ونصــف
كريـ�غ فوسـتر بعـ�د اجتماعـ�ه مـ�ع الفيفـ�ا :حمنـ�ة العريبـ�ي حالـ�ة
طوــارئ قصـ�وى ونري��د ح�� ًلا هـ�ذا األســبوع
«متأخ��را» لإلفرــاج عـ�ن الالعـ�ب البحرينـ�ي
االحتــاد اآلسيــوي يدعـ�و
ً
حكيــم العريبــي
رئي��س الـ�وزراء األس�ترايل أبل��غ نظ�يره التايلن��دي أن «قضي��ة العريبي
مسـ�ألة تهمه شــخصيا»
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اس�تـدعاء الشـ�يخ الربيع��ي والسـ�يد املشـ�عل للتحقي��ق وإغـلاق
مأــمت ساــر مؤقتــا
«الداخليــة» توقـ�ف الســيد جميـ�د املشــعل يومـين لعرضـ�ه علـ�ى
النيابــة العامــة
جو للتسمم بعد وجبة الغذاء
تعرض عدد كبري من سجناء ّ

