فبرايـــــــر
FEB 02
تايلند تعيد حكيم العريبي إىل أسرتاليا
والبحرين جتهر بالتطبيع مع إسرائيل
وأحكام سياسية باجلملة

ُأســدل الســتار يف فرباير/شــباط  2019علــى آخــر فصــول
قض ّيــة الالعــب البحرينــي الالجــئ إىل أســراليا حكيــم العريبــي،
بإســقاط تايلنــد دعــوى تســليمه للبحريــن ،وذلــك بعــد ضغــط
دويل كبــر مارســه العــامل علــى بانكــوك ،خصوصــا إثــر ظهــور
حكيــم مق ّيــد الرجلــن عنــد دخولــه احملكمــة.
حملــة الدفــاع عــن العريبــي امتـ ّـدت بشــكل صاخــب لتشــمل
النجــم العاملــي ديديــه دروغبــا ،ورياضيــن آخريــن كبار ،وجلســة
النظــر يف ترحيلــه حضرهــا حتالــف مــن  14دولــة ومنــدوب عــن
املتحــدة ،وزاد
الفيفــا ومنظمــات أخــرى .كمــا تدخّ لــت األمم
ّ
الضغــط األســرايل الرســمي ،وســط مطالبــات لرئيــس الــوزراء
التايلنــدي بالتدخّ ــل وحســم القضيــة ،التــي انتهــت بعــد يــوم مــن
إيفــاده وزيــر خارجيتــه إىل املنامــة ،وهــو مــا اعتــره حقوقيــون
ورياضيــون ونشــطاء يف املعارضــة نصــرا تاريخيــا علــى
االســتبداد والتســلّط.
يف الداخــل ُأ ّيــدت العديــد مــن أحــكام اإلعــدام ضــد متّهمــن
يف قضايــا سياســية ،كمــا صــدر خــال هــذا الشــهر عــدد كبــر
جــدا مــن أحــكام إســقاط اجلنســية وأحــكام الســجن املؤ ّبــد.
وقضــت احملاكــم بإدانــة مواطنتــن ،األوىل زكيــة الرببــوري التــي
حكمــت بالســجن  5ســنوات مــع إســقاط جنســيتها ،والثانيــة
زينــب مكــي مرهــون.
ورغــم انتقــادات دوليــة واســعة أ ّيــدت حمكمــة التمييــز حكمــا
بســجن  3مــن أقــارب الناشــط ســيد أحمــد الوداعــي الوداعــي،
كمــا أ ّيــدت حكمــا بســجن النائــب الســابق الشــيخ حســن
عيســى  10ســنوات.

ويف قضيــة معتصمــي الــدراز ،قضــت حمكمــة بإدانــة أكــر من
 160حمتجــا وحكمــت عليهــم بالســجن ملــدد تراوحــت بــن 6
أشــهر و 10ســنوات.
يف الســجن ،وردت أنبــاء عــن تــردي صحــة املعتقــل مرتضــى
املقــداد واحتمــال فقدانــه البصــر ،يف حــن نظــم إضــراب
يف ســجن احلــوض بســبب خلــع احلجــاب عــن نســاء أثنــاء
تفتيشــهن ،وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة يف بيــان إن
اإلهمــال الصحــي للقيــادي املعتقــل حســن مشــيمع ال يــزال
مســتمر ا.
ً
جــو ثــم انتشــر تســجيل
وتــويف ســجني مغربــي يف ســجن ّ
مصــور لوالدتــه وهــي تتهــم الســلطات بتعذيبــه حتــى املــوت.
وخــال هــذا الشــهر مت اعتقــال والــد الشــهيد ســيد هاشــم
وآخريــن لتنفيــذ حكــم باحلبــس ملــدة عــام ،كمــا اعتقلــت
الســلطات  3أطفــال علــى خلفيــة اتهامــات سياســية ومـ ّـددت
حبســهم.
وإثــر إعــادة اعتقالــه نهايــة شــهر يناير/كانــون الثــاين ،أوقفــت
النيابــة العامــة رجــل الديــن الشــيعي الســيد جميــد املشــعل
مــددت
 15يومــا بتهمــة التحريــض علــى كراهيــة النظــام ،ثــم ّ
حبســه  15يــوم أخــرى ،قبــل أن تفرج عنــه نهاية فرباير/شــباط.
كمــا أفرجــت الســلطات عــن صــادق الشــعباين بعــد  5ســنوات
مــن الســجن علــى ذمــة قض ّيــة متـ ّـرد البحريــن.
علــى الصعيــد االقتصــادي ،انكشــفت خــال هــذا الشــهر الكثــر
تــردي ميزانيــات الــوزارات وتخلّفهــا عــن
مــن املعلومــات عــن ّ
تســديد التزاماتهــا املاليــة ،فضــا عــن خطــط خصخصــة غــر
معلنــة لتخفيــض النفقــات ،وإلغــاء اإلجــازات الســنوية بســبب
التقاعــد االختيــاري.
وانخفضــت األربــاح الســنوية لشــركة أملنيــوم البحريــن ،يف
حــن أعلــن أحــد كبــار التجــار تدهــور الســوق العقــاري يف البــاد.
وتس ـلّمت احلكومــة أوىل دفعــات حزمــة املســاعدات املاليــة
اخلليجيــة اجلديــدة خــال هــذا الشــهر ،وبعــد ســيل مــن
االنتقــادات لسياســة فتــح الســوق أمــام األجانــب ،واجهــت
احلكومــة غضــب البطالــة والتهميــش بسلســلة مــن القــرارات
املهدئــة ،كمــا قـ ّـررت اعتمــاد ميزانيــة الدولــة بعجــز يزيــد عــن
ّ
 700مليــون دينــار.
البحريــن كســرت خــال هــذا الشــهر أيضــا تابــو التطبيــع مــع
إســرائيل علنــا ،مبشــاركتها يف مؤمتــر وارســوا جنبــا إىل جنــب
مــع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ،وأطلــق وزيــر
اخلارجيــة البحرينــي خــال ذلــك عــدة تصريحــات أكّ ــد فيهــا
اتّجــاه احلكومــة لبنــاء عالقــات دبلوماســية مــع إســرائيلية يف
نهايــة املطــاف ،وملّ ــح فيهــا كذلــك إىل إمكانيــة دعــوة نتنياهــو
لزيــارة البحريــن.
وشــهد هــذا الشــهر ذكــرى مــرور  8ســنوات علــى انطــاق
انتفاضــة  14فرباير/شــباط  ،2011وكعادتهــا الســنوية
اســتبقت الســلطات الذكــرى بحملــة اعتقــاالت واســعة ،يف
ـاء خطابيــا يف بــروت ،وشــارك
حــن أقامــت جمعيــة الوفــاق لقـ ً
القيــادي الوفــاق علي األســود يف جلســة اســتماع عــن البحرين
واخلليــج بالربملــان األوروبــي.
آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم كان قــد أصــدر يف فربايــر/
شــباط  2019أول بيــان لــه منــذ إســقاط جنســيته ،بعــد حــوايل
 8أشــهر مــن مغادرتــه البحريــن ،وقــال يف البيــان إن احلريــة
مطلــب دائــم للشــعب البحرينــي ،ال ينســاه وال يرتاخــى فيــه،
كمــا أصــدر بيانــا ثانيــا يف ذكــرى ثــورة  14فربايــر قــال فيــه إن
املشــكلة األســاس يف البحريــن هــي افتقــاد العدالــة.
 01يناير

بع��د نق��ض التميي��ز ...اإلع��دام جم��ددا ملته��م بقت��ل ش��رطي يف
دمســتان
الرتبيـ�ة تخلفـ�ت عـ�ن سدــاد أكـثر مـ�ن  300أل��ف دين��ار مسـ�تحقات
لش�رـكة مواصلـات حمليــة منــذ عاــم ونصــف
آي��ة اهلل عيس��ى قاس��م يف أول بي��ان ل��ه من��ذ إس��قاط جنس��يته:
احلريــة مطلــب دائــم للشعــب البحرينــي  ..ال ينساــه وال يرتاخــى فيــه

02
األمم املتحــدة :شكــوك قويـ�ة يف نزاهـ�ة حماكمـ�ة زعيـ�م
املعارض��ة البحريني��ة (رويـترز)

03
النياب��ة العام��ة توق��ف السـ�يد املشـ�عل ملـ�دة  15يوم�اً وتوجـ�ه لـ�ه
تهمـ�ة التحريـ�ض علـ�ى كراهيـ�ة النظــام
«اخلارجيــة» تؤكـ�د علـ�ى رغبـ�ة احلكومـ�ة يف استــالم حكيـ�م العريبـ�ي
م��ن تايلن��د وتك��رر  :ل��ه ح��ق االســتئناف
مسـ�ربة :احلكومـ�ة تط ّبـ�ق خطـ�ة خصخصـ�ة غـير معلنـ�ة
وثيقـ�ة
ّ
تطــال مئــات الوظائـ�ف بينهـ�ا احلراســات وتقنيـ�ة املعلومــات

04
النج��م العامل��ي ديدي��ه دروغب��ا والع��ب كامــروين دويل يدعمـ�ان
حكي��م العريب��ي ويطالب��ان بإط�لاق ســراحه
ل��دى وصول��ه قاع��ة احملكم��ة« ...العريبــي» يطل��ب ع��دم إرسـ�اله
للبحريــن
تأجيل حماكمة العريبي حتى  22أبريل لتقدمي الدفاع
روي�ترز 14 :دبلوماسـ�يا حضــروا جلس��ة حكي��م العريب��ي ومطالبـ�ات
لرئيــس ال��وزراء التايلندــي بالتدخّ ــل

05
جه��ات حكومي��ة تلغ��ي اإلجـ�ازات السـ�نوية «حتــى إش�عـار آخــر»
بســبب النقـ�ص النــاجت عـ�ن «التقاع��د االختيــاري» (صحيفـ�ة حمليـ�ة)
التقري��ر الســنوي ملنظم��ة سـلام :إســقاط جنسـ�ية  298مواط ًنـ�ا
و 26حكم�اً باإلعــدام خـلال 2018
جلنـ�ة حقــوق اإلنســان بالكونغــرس األمريكـ�ي تطالـ�ب باإلفرــاج عـ�ن
عبداله�اـدي اخلواجــة
األمم املتحــدة يف خطــاب لتايلنـ�د :إعاــدة حكيـ�م العريبـ�ي للبحريـ�ن
خمالفــة لالتفاقياــت الدوليــة
رئيـ�س ال��وزراء التايلنــدي يخــرج عـ�ن صمتـ�ه يف قضيـ�ة حكيـ�م
العريبــي :تايلنــد تعمــل مــع أس�تراليا والبحريــن إليجاــد حــل

06
رئي��س ال��وزراء األس�ترايل :رؤي��ة حكي��م العريب��ي مقي��دا باألغ�لال كان
أمـ�را مزعج��ا بش ّ��دة
 3دول خليجيـ�ة ترفـ�ض تدريـ�ب أطبــاء بحرينيـين جــدد ..والبحريـ�ن
تــدرب املتخرجـين األجانـ�ب!
ّ
اعتق��ال وال��د الش��هيد س��يد هاش��م وآخري��ن لتنفيذ حك��م باحلبس
مل��دة عام
اخلارجيـ�ة التايالنديـ�ة يف بيــان صحفـ�ي حتـ�ث أس�تراليا والبحريـ�ن
علــى إج�رـاء احملادثاــت يف قضيــة العريبــي
تايالنـ�د حتمـ�ل أس�تراليا مس��ؤولية القبـ�ض علـ�ى الالعـ�ب البحرينـ�ي
حكي�مـ العريب�يـ وتص�فـ القضي�ةـ بـ«ن�زـاع بــن دولتــن» (رويـترز)
احت��اد الك��رة األسـترايل يلغ��ي معسـ�كرا تدريبي��ا ملنتخ��ب الشـ�باب
كان س��يقام يف تايلنــد احتجاجــا علــى احتجاــز حكيــم العريبــي
تربئـ�ة وحيـ�د الدوســري وحسـ�ن العربـ�ي مـ�ن التخابـ�ر مـ�ع قطـ�ر
وس�جـنهما بته��ة تلق��ي أمــوال م��ن وزي��ر ســابق

07
السـ�جن  5ســنوات للمعتقل��ة زكي��ة الرببـ�وري م��ع إسـ�قاط
جنس�يـتها يف قضيـ�ة سياســية
املؤبــد لـــ  7وإسقــاط اجلنســية عـ�ن  11مواطن��ا يف قضي��ة ذات
خلفيـ�ة سياســية
تايلنـ�د اقرتحـ�ت علـ�ى أس�تراليا والبحريـ�ن ترحيـ�ل العريبـ�ي لبلـ�د ثالـ�ث
(وزي��ر اخلارجي��ة التايلنـ�دي)

08
انخفاض األرباح السنوية أللبا  36باملئة يف 2018

09
غواصــان أس�تراليان ش�اـركا يف إنقــاذ فتيـ�ة الكهـ�ف يف تايالنـ�د
ّ
يناش�دـان بإطلـاق س�رـاح الالعــب البحرينــي العريبــي

10
قطـ�ر تبلـ�غ جملـ�س األمـ�ن الدــويل باختـراق مقاتــات بحرينيـ�ة
جمالهـ�ا اجلــوي وتعلـ�ن احتفاظهـ�ا بحـ�ق الــرد
املعتقـ�ل مرتضـ�ى املقدــاد قـ�د يفقـ�د بصــره إن مل يراجـ�ع الطبيـ�ب
عاج ً
�لا (ابتس��ام الصائغ)
رئيـ�س ال��وزراء التايالنــدي يوفـ�د وزيـ�ر خارجيتـ�ه إىل املنامـ�ة ويتصـ�ل
بـ«خليف��ة ب��ن ســلمان» وســط تصاعــد قضيــة حكيــم العريبــي
وزارة الدفــاع األمريكيـ�ة ُتنْفـ�ذ صفقـ�ة طائرــات هليكوبـتر مهاجمـ�ة
للبحريـ�ن بقيمـ�ة  240ملي��ون دوالر
تراجع بورصة البحرين على وقع خسائر ألبا

11
املدعـ�ي العــام التايالنــدي يقضـ�ي بإسقــاط دعــوى تسلــيم حكيـ�م
العريبــي إىل البحريــن وأج�وـاء احتفاليــة علــى تويــر
الع��ب ك��رة الق��دم البحرين��ي الالج��ئ يغـ�ادر الس��جن بع��د إسـ�قاط
تايالنــد طلــب تس��ليمه إىل البحريــن
وزيـ�ر اخلارجيـ�ة البحرينـ�ي أبلـ�غ نظريتـ�ه اإلس��رائيلية قبـ�ل عامـين
ب��أن املل��ك ق��رر التح��رك جت��اه تطبي��ع العالق��ات م��ع إسـ�رائيل
(وســائل إعـلام)
املدعـ�ي العــام التايالنــدي :قرــار اإلفرــاج عـ�ن حكيـ�م العريبـ�ي
مكتـ�ب
ّ
ُا ّتخ��ذ ألن قضيت��ه ال تخـ�دم املصلح��ة العام��ة (أسوشــيتد بـ�رس)

12
البحرين تستبق ذكرى االحتجاجات بحملة اعتقاالت واسعة
احلكومة ترفض فتح باب االنسحاب من التقاعد االختياري

13
ســعود كان��و معلن�اً تدهـ�ور السـ�وق العقــاري :االقتصـ�اد (البحرين��ي)
مل يعــد صلدــا للحــد الذــي ميكننــا مــن االت�كـاء عليــه
تس��جل أك�بر زيـ�ادة يف ع��دد السـ�كان عل��ى مسـ�توى
البحري��ن
ّ
العــامل

14
بالصــور :البحريـ�ن تضـ�ج باملسيـرات عشـ� ّية الذكــرى الثامنـ�ة
النط�لاق ثـ�ورة  14فربايــر
بالصـ�ور :حكي��م العريب��ي يلتق��ي رئي��س وزراء أس�تراليا ووزيـ�رة
نـ�واب الربملــان
اخلارجيـ�ة وعدــدا مـ�ن ّ
اإلفرــاج عـ�ن صاــدق الش�عـباين بعـ�د  5س�نـوات مـ�ن الســجن علـ�ى
ذمــة قض ّيــة متـ ّـرد البحريــن
نائ��ب الرئي��س األمريك��ي :نتنياه��و وق��ادة م��ن البحري��ن والسـ�عودية
واإلمـ�ارات «تش��اركوا اخلبــز وامللــح» يف مؤمتــر وارســو
��ان مبناس��بة ذك��رى ثورة  14فرباير :املشـ�كلة
آي��ة اهلل قاس��م يف بي ٍ
األس��اس يف البحري��ن هي افتق��اد العدالة

15
منظم��ة العف��و الدولي��ة :اإلهم��ال الصح��ي ألم�ين حرك��ة ح��ق ال
مس��تمرا
ي��زال
ً
يسـ�رب فيديـ�و يظهـ�ر وزيـ�ر اخلارجيـ�ة البحرينـ�ي وهـ�و
نتنياهـ�و
ّ
يهاج��م إي��ران ويعتربه��ا الس��بب يف تأخّ ��ر العالق��ات م��ع إســرائيل
وزيـ�ر اخلارجيـ�ة لصحيفـ�ة إس��رائيلية :البحريـ�ن س�تـبني يف نهايـ�ة
املط��اف عالق��ات دبلوماس��ية م��ع إســرائيل
يلمـ�ح إىل إمكانيـ�ة دعــوة بنيامـين نتنياهـ�و
فيديـ�و :وزيـ�ر اخلارجيـ�ة ّ
لزي�اـرة البحريــن

16
ـاء خطابيـ�ا يف بيـروت يف الذكــرى الس�نـوية الثامنـ�ة
الوفــاق تقيـ�م لقـ ً
لثـ�ورة  14فربايــر

17
نائ��ب يف الربمل��ان األمريك��ي يطال��ب بإنه��اء التميي��ز ض��د الشـ�يعة
واإلف�رـاج عــن كافــة الس��جناء السياسيــني يف البحريــن
رغ��م األزم��ة االقتصادي��ة اخلانق��ة ..البحري��ن تبن��ي مرك ً��زا صحي�اً يف
مص��ر بأمـ�وال صنـ�دوق الــزكاة
نصرــاهلل :النظــام احلاكـ�م يف البحريـ�ن اليــوم جــزء مـ�ن الرتكيبـ�ة
األمريكيــة اإلس��رائيلية يف املنطقــة
النياب��ة متـ�دد اعتقـ�ال السـ�يد جمي��د املشـ�عل ملـ�دة  15يوم�اً
للمرــة الثانيــة

18
إضــراب يف سـ�جن احلـ�وض بسـ�بب خل��ع احلجـ�اب ع��ن نسـ�اء أثنـ�اء
تفتيش��هن م��ن الشـ�رطة النســائية
البحرينيـ�ون أقلي��ة يف سـ�وق العم��ل ..ثال��ث عمال��ة بع��د الهنـ�ود
والبنغاليــن

19
الس�لـطات البحرينيـ�ة حتــرم الس�جـينة هاجـ�ر منصــور حسـ�ن مـ�ن
العــاج
عل��ي األس��ود أم��ام الربمل��ان األوروب��ي :صم��ت حكوم��ات الـ�دول
الكبـرى فاقــم انته��اكات البحريــن

20
املؤبـ�د لثالثـ�ة متهمـين وإسقــاط اجلنســية عـ�ن  5يف قضي��ة ذات
خلفية سياســية
السـ�جن  10س�نـوات وإسقــاط اجلنســـة لـــ  17متهمـ�ا بالتجمهـ�ر
يف العكــر
املؤب��د لسـ�تة متهم�ين والسـ�جن  10س�نـوات لســتة آخريـ�ن
وإســقاط جنسـ�ية  3يف قضيـ�ة سياســية
البحري��ن ترف��ع احلظ��ر املفـ�روض عل��ى إصـ�دار التأشـيرات
للباكس�تـانيني (وســائل إعـلام)

21
املعتقـ�ل علـ�ي احلاجـ�ي يطالـ�ب وزيـ�ر بريطــاين يزــور البحريـ�ن
بالضغـ�ط علـ�ى الس�لـطات للسمــاح لـ�ه بتلقـ�ي العــاج
تنظ��م اعتصام��ا أمام مق��ر الربمل��ان األوروبي
فرون��ت الي��ن ديفن��درز ّ
لإلف��راج ع��ن عبد اله��ادي اخلواج��ة واحلقوقي�ين يف البحرين
عامـ�ا ملواطـ�ن مت اتهامـ�ه بالتحريـ�ض علـ�ى كراهيـ�ة
الســجن ً
النظاــم عــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
البحريـ�ن تطلـ�ق هــذا الشــهر ّأول بورصـ�ة للعمــات املشـ�فّ رة غـير
املرخّ صــة دوليــا

22
وفــاة ســجني مغربـ�ي يف ســجن جـ ّ�و ووالدتـ�ه تشـير لتعذيبـ�ه ليلـ�ة
كاملـ�ة مـ�ن قبـ�ل مسؤــويل الســجن
احلكومـ�ة تسـ�لّمت أوىل دفعــات حزمـ�ة املس��اعدات املاليـ�ة
ا خلليجيــة

23
اسـ�تبعاد  3ش�رـكات تأجـير س��يارات مـ�ن مزايــدة مطــار البحريـ�ن
اجلديـ�د رغـ�م تقدميهـ�م عرــوض أفضـ�ل (صحيفـ�ة)

25
جمعي��ة احملام�ين ترف��ض طريق��ة عم��ل احملاك��م احلالي��ة وتطالب
بتمثيله��ا يف اجملل��س األعل��ى للقض��اء :الوض��ع أصب��ح كارثيا
حمكم��ة التميي��ز تؤي��د حكم��ا بسـ�جن  3من أق��ارب الناش��ط الوداعي
(رويرتز)
االستئناف تؤ ّيد حكما بإعدام الشاب حسني عبد اهلل مرهون
حكـ�م نهائـ�ي بإعدــام حممـ�د آل طــوق وحممـ�د رضـ�ي يف قضيـ�ة
تفجـير ســرة
حك��م نهائ��ي بسـ�جن النائ��ب الســابق ع��ن جمعي��ة الوفـ�اق الشـ�يخ
حسـ�ن عيسـ�ى  10ســنوات
احلكومـ�ة تواجـ�ه غضـ�ب «البطالــة» بسلس��لة م��ن القـ�رارات
التعطـ�ل ورفـ�ع رســوم تصريـ�ح العمـ�ل
املهدئـ�ة :زياــدة إعانـ�ة
ّ
ّ
امل��رن واملــوازي
احلكومـ�ة تعتمـ�د ميزانيـ�ة الدولـ�ة للعامـين  2019-2020بعجـ�ز يزيـ�د
عـ�ن  700مليــون دينــار

27
اس�تـقاالت جماعي��ة للطياري��ن تلغ��ي رحـلات «ط�يران اخلليــج»
بحســب صحيفــة حملّيــة
حمكم��ة بحريني��ة تعاق��ب معتصم��ي الدراز بالس��جن مل��دد تراوحت
بني  6أش��هر و 10ســنوات
خــاف حــاد بـين «ط�يران اخلليــج» وصحيف��ة مملوك��ة ملستشـ�ار
املل��ك إث��ر خ�بر ع��ن إلغـ�اء رحـلات الشــركة
اإلفراج عن السيد جميد املشعل
مت��دد حب��س ثالث��ة أطفـ�ال وحرمانه��م م��ن االتصـ�ال
البحري��ن
ّ
بذويهــم
الوزي��ر الزي��اين يؤك��د اسـ�تقالة  5طياريـ�ن ويعلـ�ن توظيـ�ف  18طيـ�ارًا
يف ط�يران اخلليــج خلـال ش��هرين قادمــن

28
حمكمة تؤيد احلكم الصادر بحق املعتقلة زينب مكي مرهون

