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إعدام العرب واملاليل رغم املناشدات الدولية
واستشهاد املقداد و«ماخفي أعظم» يكشف
خبايا عالقة البحرين بإرهابيي «القاعدة»
شــهد شــهر يوليــو /متــوز  2019تصعيــدًا كبــرًا مــن جانــب احلكومــة
عقــب قرارهــا بإعــدام الناشــطني علــي العــرب وأحمــد املــايل .ومل تثــن
احلكومــة البيانــات الشــاجبة الصــادرة عــن املؤسســات الدوليــة ومراكــز
التأثــر واحللفــاء املؤثريــن عــن مض ّيهــا يف قــرار تنفيــذ اإلعــدام .وأعطــت
هــذه اخلطــوة زخمــً كبــرًا إىل حركــة االحتجاجــات علــى األرض حيــث عــادت
التظاهــرات إىل الســاحات .ومتخــض عــن ذلــك ســقوط شــهيد ثالــث
وهــو حممــد إبراهيــم املقــداد إثــر استنشــاقه كميــة كبــرة مــن الغــازات
املســيلة للدمــوع خــال املظاهــرات التــي انطلقــت يف منطقــة البــاد
القــدمي احتجاجــً علــى قــرارات اإلعــدام .إحــدى أبــرز احملطــات خــال هــذا
الشــهر أيضــً مت ّثلــت يف بــث قنــاة “اجلزيــرة” القطريــة برنامــج “مــا
خفــي أعظــم” والــذي تضمــن شــهادات مســجلة لســلفيني بحرينيــن
متشــددين قالــوا إن جهــاز األمــن الوطنــي كلفهــم باغتيــال معارضــن.
كمــا تضمــن أيضــً شــهادة للضابــط البحرينــي املنشــق ياســر عذبــي
اجلالهمــة الــذي ذكــر بأنــه قــاد القــوة املكلفــة بفــض اعتصــام دوار
اللؤلــؤة وأن املتظاهريــن مل يكونــوا يحملــون أي أســلحة .أثــار الربنامــج
االســتقصائي العديــد مــن ردود األفعــال حيــث دعــا وزيــر اخلارجيــة دول
جملــس التعــاون إىل رد قطــر .أمــا وزارة الدفــاع فقــد أصــدرت بيانــً ذكــرت
فيــه نفــت فيــه صحــة املعلومــات التــي ذكرهــا اجلالهمــة وأعلنــت “ألول
مــرة” إنــه حمكــوم باإلعــدام ومطلــوب بـ”اإلنرتبــول”.

2
التمييــز ترفــض طعــن احملامــن علــى قــرار وزارة العــدل قــرار وزيــر
العــدل رقــم  64لســنة  2017مبراقبــة أعمــال مكاتــب احملامــن
وموكليهــم ملكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
التمييــز تؤيــد أحكامـاً تصــل إىل الســجن املؤبــد بحــق  55متهمـاً يف
قضيــة «كتائــب ذو الفقــار» وتلغــي أحــكام إســقاط جنســيتهم
وزارة العــدل تشــطب بقــرار  35حماميــا لعــدم تســديدهم رســوم
جتديــد القيــد يف اجلــدول العــام للمحامــن

3
احلكــم  3ســنوات علــى  4متهمــن بتهريــب أحدهــم «مطلــوب يف
قضيــة سياســية منــذ  »2015إىل خــارج البحريــن باســتخدام بطاقــة
شــقيقه «املتهــم الثــاين» دون علمــه
عائلــة معتقــل الــرأي يوســف حســن تطالــب بتمكينــه من العــاج ووقف
مضايقتــه
العفــو الدوليــة تديــن اســتهداف النائــب الســابق أســامة التميمــي يف
البحريــن وتدعــو اململكــة املتحــدة إىل التدخــل مــع البحريــن

9
احملكمــة الصغــرى اجلنائيــة األوىل حتكــم بــراءة ياســر العطــار
املستشــار املصــري لرئيــس غرفــة جتــارة البحريــن مــن تهمــة الســب
والتحريــض علــى بغــض الطائفــة الشــيعية رغــم توثيق احلادثــة بالصوت
والصــورة
جمعيــة مقاومــة التطبيــع :أحــد املتاجــر البحرينيــة «أســواق األســرة»
يقــوم ببيــع منتجــات املســتوطنات اإلســرائيلية
قنــاة اجلزيــرة تعلــن عــن بــث مقابلــة مــع قائــد الفرقــة العســكرية التــي
اقتحمــت دوار اللؤلؤة
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بيــان ألســواق األســرة :بيــع منتجــات إســرائيلية كان عــن طريــق اخلطــأ
وبتصــرف فــردي
احملكمــة الصغــرى اجلنائيــة الرابعــة تقضــي بســجن رجل دين شــيعي
عامــً كام ـ ًا مــع النفــاذ بتهمــة «التطــاول» علــى اخللفــاء الراشــدين
والصحابــة
األوقــاف اجلعفريــة تعلــن عــن تعــرض حمتويــات مســجدين يف بنــي
جمــرة للعبــث (العيــد والشــنربية) إثــر انتشــار مقطــع فيديــو
الســيد يوســف احملافظــة :منــع رجــل الديــن الشــيعي احملكــوم
باملؤبــد الشــيخ حممــد حبيــب املقــداد مــن العــاج
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الوفــاق :تربئــة مستشــار رئيــس غرفــة التجــارة مــن شــتم الشــيعة
اســتفزازي ويوتــر األجــواء
عضــو اجلمعيــة البحرينيــة حلقوق اإلنســان الناشــطة زينــب آل خميس:
توزيــع وجبــات غــر صاحلــة لألكل على املعتقلني يف ســجن جو
وزيــر العــدل :منــع القانونيــن غــر البحرينيــن مــن إبــداء املشــورة أو
متابعــة أيــة إجــراءات إداريــة يف الــوزارة
احملكمــة الكــرى اجلنائيــة األوىل حتكــم باإلعــدام ملهنــدس عربــي قتــل
آســيويا وكتــب عبــارة «ياحســن» علــى جــدار منزلــه إللصــاق التهمــة
بالشــيعة
حكــم قضائــي بســجن رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ حممــد املاضــي
ملــدة عــام واحــد بتهمــة «إهانــة رمــوز تاريخيــة»
احلكــم بالســجن ملــدة  3ســنوات لـــ 4أطفــال مــن منطقة الــدراز بتهم
ذات خلفيــة سياســية :الســيد علــي طــه فضــل ،الســيد أحمد موســى
فضــل ،الســيد مرتضــى صــادق فضــل ،منتظــر علــي مــرزا الريس
احلكــم بالســجن ملــدد متفاوتــة تراوحــت بــن  3و 5و  10ســنوات ضــد
أحــد عشــر متهمــً يف قضايــا سياســية
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نصــر اهلل :النظــام البحرينــي ركــب القــارب األمريكــي ومســتعد للذهــاب
إىل اآلخــر فيمــا يتعلق بإســرائيل
الضابــط املنشــق ياســر اجلالهمــة يقــول يف مقابلــة مــع قنــاة
«اجلزيــرة» إن املتظاهريــن يف دوار اللؤلــؤة مل يكونــوا يحملــون
الســاح وأن احلكومــة تختلــق القضايــا األمنيــة

15
الســلفي البحرينــي املتشــدد حممــد صالــح يصــرح يف شــهادة
مصــورة بثتهــا قنــاة «اجلزيــرة» إنــه التقــى مســؤولني يف جهــاز األمن
الوطنــي البحرينــي حيــث طلبــوا منــه قيــادة خليــة الغتيــال معارضــن
شــيعة بينهــم عبدالوهــاب حســن
مصــدر مســؤول يف وزارة اإلعــام يديــن قيــاة قنــاة «اجلزيــرة» ببــث
وثائقــي يكشــف أســرارا عــن عالقــة ملــك البحريــن بتنظيــم القاعــدة
وتوظيفهــا ضــد املعارضــة
وزيــر اخلارجيــة البحرينــي يدعــو دول جملــس التعــاون لــردع قطــر بعــد
بثهــا برنامــج «مــا خفــي أعظــم»
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وزيــر العمــل يحــل جمعيــة الزهــراء لأليتــام التــي أسســها املعتقــل
الشــيخ حممــد حبيــب املقــداد و 4جمعيــات أخــرى
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الســجن  3ســنوات وغرامــة  100ألــف دينــار لثالثــة متهمــن بتوزيــع
أمــوال علــى مطلوبــن سياســيني
قوة دفاع البحرين تقول إن ياسر اجلالهمة حمكوم غيابيا بـ «اإلعدام»
ومطلوب عــر «اإلنرتبول»
عائلــة البوشــي تصــدر بيانــً تتــرأ فيــه من ابنها هشــام هالل البلوشــي
لظهــوره يف فيلــم وثائقــي علــى قنــاة اجلزيــرة
الناطــق باســم قــوة دفــاع البحريــن يقــول إن برنامج «مــا خفي أعظم»
الذي بثته قناة اجلزيرة يأتي يف نطاق سلســلة جديدة من املؤامرات
ضــد مملكــة البحريــن وهــو حماولــة من قطر لتقويض جملــس التعاون
ا خلليجي
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الســجن  6أشــهر ملتهــم وشــهرين الثنــن آخريــن يف قضيــة توزيــع
منشــورات يف املالكيــة
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لقاء بني وزيري خارجية البحرين وإسرائيل يف واشنطن

22
رئيــس النيابــة :عــدد احملكومــن املســتفيدين مــن العقوبــات البديلــة
حمكومــا (ليــس بينهــم
منــذ بدايــة تطبيقهــا يف شــهر مايــو بلــغ 586
ً
معتقلني سياســيني)
الكاتــب إبراهيــم الشــيخ يقــول إن جهــات أمــرت بإيقافه عــن الكتابة يف
أخبــار اخلليــج
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التمييــز تؤيــد ســجن  3متهمــن ملــدة  3ســنوات بتهمــة «التجمهــر»
يف جنوســان
ابتســام الصائــغ :تعــرض املعتقلــن السياســيني يف مبنى  13بســجن
جــو للضــرب واإلهانــة ونقــل عــدد منهــم إىل االنفــرادي
رفــض تطبيــق «العقوبــات البديلــة» علــى املعتقــل خليــل احللواجــي
(عائلتــه)
تدهــور يف صحــة املعتقــل حممــد الســنكيس بعــد  28يومــا مــن
إضرابــه عــن الطعــام
احتجاز حسني السهالوي يف سجن انفرادي وحرمانه من العالج
املعتقــل علــي الغامنــي يطالــب بالتحقيــق يف مــا تعرضــوا لــه مــن
اعتــداء داخــل مبنــى  13بســجن جــو

24
الســجن شــهرين ملتهــم باســتخدام بــوق ســيارته علــى نغمــة
«يســقط حمــد»
آية اهلل الشيخ عيسى قاسم يدعو يف بيان ملقاومة الظلم

25
جليلــة الســلمان تتســلم جائــزة «مــاري هاتــورد» العامليــة خــال حفــل
أقيــم يف العاصمــة التايلنديــة بانكــوك علــى هامــش اجتماعــات
منظمــة التعليــم العامليــة

26
النائــب يف الكوجنــرس األمريكــي جيــم ماكغفــرن يطالــب البحريــن
بوقــف التمييــز ضــد الشــيعة واإلفــراج عــن نبيــل رجــب
عضــو الكوجنــرس األمريكــي إلهــان عمــر تدعــو لوقــف مبيعــات الســاح
إىل البحريــن بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان
زيــارات غــر جمدولــة للمحكومــن باإلعــدام علــي العــرب وأحمــد املــايل
وخشــية مــن قــرب تنفيــذ احلكــم بحقهمــا
عائلــة املــايل تبلغــت مــن ضابطة يف الســجن أن الزيــارة اخلاصة كانت
بسبب «أوامر عليا»
«رايتــس ووتــش» :ملــك البحريــن يرتكــب ظلمــا كبــرا بتصديقــه علــى
إعــدام شــابني
خبــرة يف األمم املتحــدة حتــث البحريــن علــى وقــف إعــدام العــرب
واملــايل
«العفو الدولية» تدعو حلفاء البحرين للتدخل فورا لوقف إعدام وشيك
لبحرينيني
الوفاق تطلق نداء لوقف إعدام املاليل والعرب
تظاهــرات غاضبــة وانتشــار كثيــف لألمــن مــع قــرب تنفيــذ حكــم اإلعــدام
بحــق بحرينيــن
جلنــة حقــوق اإلنســان يف الكوجنــرس األمريكــي :نناشــد ملــك البحريــن
وقــف إعــدام علــي العــرب وأحمــد املــايل وإعــادة حماكمتهمــا
الســيناتور األمريكــي بــوب مينينديــز يطالــب البحريــن بوقــف التنفيــذ
الوشــيك لإلعــدام بحــق العــرب واملــايل
الناشــط البحرينــي موســى عبدعلــي يعتلــي مبنــى ســفارة البحرين يف
لنــدن احتجاجــا علــى اإلعــدام الوشــيك للعــرب واملــايل
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البحرين تعدم اثنني من املعارضني يف قضية سياسية
تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق علــي حكيــم العــرب وأحمــد املــايل يف قضية
سياسية
وصيــة الشــهيد علــي العــرب :ليــس هنــاك أمل أشــد مــن فــراق األحبــة
ـي أن يســروا علــى نهــج الشــهداء
وأوصــي إخــوة الــدرب والشــعب األبـ ّ
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استشــهاد الشــاب حممــد إبراهيــم املقــداد تأثــرًا بالغــازات الســامة
التــي أطلقهــا قــوات وزارة الداخليــة علــى االحتجاجــات املعرتضــة
علــى إعــدام العــرب واملــايل
حركــة أنصــار اهلل اليمنيــة تســتنكر إعــدام علــي العــرب وأحمــد املــايل
يف البحريــن
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االحتــاد األوروبــي يعــارض إعــدام العــرب واملــايل ويدعــو البحريــن إىل
وقــف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام
نائــب أمــن عــام الوفــاق :إعــدام العــرب واملــايل جرميــة نكــراء لكنهــا لن
تثنــي شــعبنا عن حتقيــق مطالبه
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املتحــدث باســم اخلارجيــة الفرنســية :نضــم صوتنــا إىل شــركائنا
األوروبيــن بإدانــة اإلعدامــات يف البحريــن
الســجن  3ســنوات ملتهــم بإيــواء ابــن عمتــه املطلــوب يف قضيــة
سياســية
إيران «تدين بشدة» إعدام معارضني سياسيني يف البحرين
قبالن يستنكر إعدام املاليل والعرب ويعزي شعب البحرين
آيــة اهلل قاســم :الشــهداء شــاهدون علــى مــا يالقيــه الشــعب مــن
ظلــم ...وحقهــم املضــي الســرداد احلريــة
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األمم املتحــدة تديــن بشــدة إعــدام علــي العــرب وأحمــد املــايل وتدعــو
البحريــن إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام

