
أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

يوليو 2013:
وجلسة العار التاريخية للمجلس الوطني
، »تمــرد« لـ لدعــوة  ا
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لــن  ينــى البحرينيــون شــهر يوليــو 2013، ففــي تاريــخ 28 شــهد البحرينيــون جلســة عــار تاريخيــة للمجلــس 
الوطنــي الــذي أطلــق صالحيــات الســلطة للنيــل مــن طائفــة كاملــة مــن البحرينيــن باســم مواجهــة االرهــاب. 

ــة هســتريية.  ــوم 14 أغســطس قابلهــا النظــام بحال يف أول هــذا الشــهر متــت الدعــوة لحركــة متــرد لتكــون يف ي

ــق  ــة ويف مناط ــرات متقارب ــات( يف ف ــدون إصاب ــري )ب ــوادث التفج ــن ح ــدد م ــن ع ــة ع ــت وزارة الداخلي أعلن

)ســنية( وتــم اعتقــال عــدد كبــري مــن الشــباب )الشــيعة( تحــت هــذا الزعــم. دائــرة الرصــد بجمعيــة الوفــاق 

أعلنــت عــن توثيقهــا العتقــال  208 مواطنــن بينهــم أمــرأة واحــدة و19 طفــالً خــالل شــهر يوليــو. وإصابــة 170 

مواطنــاً بإصابــات متفرقــة نتيجــة العنــف الرســمي، ومداهمــة 648 منــزالً إىل جانــب 774 مســرية وحالــة احتجــاج 

مناطقيــة. 

يوليو 2013:

وجلسة العار التاريخية للمجلس الوطني
 ، » د ــر تم « لـ ة  ــو ع لد ا

مجموعــة مــن املغرديــن تطلــق الدعــوة إىل التمــرد يف يــوم 14 أغســطس باعتبــاره 

تاريــخ اســتقالل البحريــن.

بعــد دعــوات إىل “متــرد” بحرينــي... قــوات النظــام تعتــي أســطح املنــازل يف “ســرة” 

وتنــّكل بأهلهــا

التواصــل  شــبكات  عــى  مواقــع   4 وتكونــت  تويــر  يف  الدعــوة  انتــرت 

إىل  يدعــو  مشــرك  بيــان  وإصــدار  توحيدهــا  تــم  املســّمى،  هــذا  تحــت 

الشــعب  مطالــب  تحقيــق  حتــى  أغســطس   14 يــوم  يف  ســلمية  اعتصامــات 

ينــي.  لبحر ا

حملــة متــرد البحرينيــة تعلــن عــن نفســها: باســم الشــعب وتقريــر املصــر... 

وبالســلمية

البيــان  يطلقــون  ونشــطاء  برسعــة  يتحــرك  البحريــن«  »متــرد 

ل و أل ا
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ــقط  ــات »يس ــة« بهتاف ــد »ريحان ــذرة« ض ــة الق ــدد بـــ »الجرمي ــرة تن ــود كب حش

حمــد«... وســلامن: النظــام ســركع للشــعب

رئيــس الــوزراء البحرينــي يشــكر أحــد املتهمــن بالتعذيــب لخدمتــه ويقــول للموالني 

“أنتــم فــوق القانون”

ــع صالحيــات مجلــس الدفــاع األعــى، ومينحــه ســلطة إقــرار  صــدور أمــر ملــي يوسِّ

االســراتيجيات وبرامــج تطويــر األمــن الوطنــي. 

أمــني عــام الوفــاق يرحــب باالعتقــال بعــد دعــوات العتقالــه قادتهــا صحيفــة قريبــة 

مــن الديــوان امللــي

ــد  ي ــي متزا ــق حكوم ــط قل ــة وس الداخلي ــر  ــي وزي ــاع يلتق الدف ــوة  ــد ق ئ قا

14 أغســطس مــن متــرد 

ألحــد  الســيارات  موقــف  يف  ســيارة  تفجــر  عــن  تعلــن  الداخليــة  وزارة 

للحــادث  يتيمــة  صــورة  وتنــر  إصابــات  وقــوع  دون  الرفــاع  يف  املســاجد 

املزعــوم. 

الجمعيــات املعارضــة تصــدر بيانــاً تنــدد فيــه بتفجــر الرفــاع وتعتــره “أمــراً خطــراً”، 

و»غريبــاً وشــاذاً عــى طبيعــة املجتمــع البحرينــي«.

ترصيحــات إدانــة رســمية  مبــارشة مــن كل مــن امللــك ورئيــس الــوزراء وويل 

ــه التخــاذ التدابــر عــى مــن قــام بتفجــر الرفــاع وحــرَّض  العهــد، وامللــك يوجِّ

ــه. علي

املجلس العلاميئ يصدر بياناً يدين “تفجر الرفاع” ويرفض كيل اإلتهامات 

جزافاً.
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نقاط تفتيش قريبا من القصور امللكية ويف مداخل “الرفاع”

اعتداء جديد: إطالق نار عى مسجد اإلمام الباقر بـ »النويدرات«

ســلامن يســتغرب »الصمــت الرســمي« عــن مهاجمــة مســاجد للشــيعة بعــد يــوم مــن 

إدانــة امللــك »تفجــر الرفــاع«

وزارة الداخليــة متنــع املســرة التــي دعــت لهــا عــدد مــن الجمعيــات، ومتنــع التجمــع 

الــذي دعــت لــه املعارضــة.

مستشار امللك نبيل الحمر يعلن عن القبض عى 3 من مرتكبي حادث االنفجار.

الداخليــة تنفــي خــر القبــض عــى مرتكبــي االنفجــار وتهيــب بأخــذ املعلومــات مــن 

مصدرهــا الرســمي.

وزيــر الداخليــة يجتمــع برئيــس مجلــس النــواب مبقــر املجلــس يف القضيبيــة حــول 

ــة  ــرّصح: “الواجــب الوطنــي ميــي عــى الســلطة التريعي ــاع، واألخــر ي تفجــر الرف

اليــوم إعــادة النظــر يف الكثــر مــن القوانــني املوجــودة لدينــا لدعــم األجهــزة األمنيــة 

يف عملهــا ملواجهــة تصاعــد األعــامل اإلرهابيــة مؤخــراً”. ووزيــر الداخليــة يبلــغ النواب 

ــل  ــل هــذا العم ــن تســبب يف مث ــبة مل ــن دون محاس ــر م ــن مي أن “هــذا الحــادث ل

واملحرضــني عليــه”.

فيديو: عادل فليفل: 14 أغسطس يوم معركة مع املرتدين الكفرة !
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ملــك البحريــن يجتمــع بقــادة األجهــزة العســكرية مــع اســتمرار تحضــرات 

للتمــرد املعارضــة 

5 اعتداءات عى مساجد شيعية بعد اإلعالن عن »تفجر الرفاع«

ــا، خــالل شــهر  ــة منه ــى املرضي ــع االجــازات، حت ــامً مين وزارة الصحــة تصــدر تعمي

ــة. ــام التالي ــاتها يف األي ــة ومؤسس ــي وزارات الدول ــا باق ــطس، تتبعه أغس

ــديد  ــو، لتش ــد 28 يولي ــوم األح ــامع ي ــي لالجت ــس الوطن ــوة املجل ــي بدع ــر مل أم

ــاب«. ــون »اإلره ــات قان عقوب

املجلــس الوطنــي يعقــد الجلســة التــي أمــر بهــا امللــك، ويصــدر توصيــات تطلــق يــد 

امللــك يف اســتهداف طائفــة معينــة مــن الشــعب وســحب جنســياتهم والقضــاء عــى 

كل أشــكال الحــراك املعــارض باســم مواجهــة االرهــاب.

وزارة الداخليــة تنــر صــور املتهمــني بحــادث تفجرالرفــاع خــالل مؤمتــر صحــايف، 

والنيابــة العامــة تــرّصح: ثبــت أن املتهمــني بـــالتفجر شــكلوا تنظيــامً بغــرض ارتكاب 

أعــامل إرهابيــة.

امللــك يتلقــى كتابــاً مــن رئيــس مجلــس النــواب يتضمــن الرغبــة باجتــامع اســتثنايئ 

لبحــث موضــوع تشــديد العقوبــات يف القانــون رقــم 58 لســنة 2006 بشــأن حاميــة 

املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة.

وزارة الداخليــة تعلــن عــن اعتقــال 3 أشــخاص )مــن املشــتبه( يف تورطهــم ارتــكاب 

حــادث التفجــر.

يف أوىل فعاليــات متــرد البحريــن: عــرات املســرات يف مختلــف املناطــق بينهــا 

ــة ــة املنام العاصم
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ــأن “األجهــزة  ــة البحرينــي يــرّصح خــالل جلســة املجلــس الوطنــي ب ــر الداخلي وزي

األمنيــة أصــدرت تحذيــراً بشــأن املشــاركة يف دعــوات التظاهــر يف 14 أغســطس، وأن 

وزارتــه مســتعدة ملواجهتهــا وأن اإلجــراءات األمنيــة ســوف تتبــني عــى أرض الواقــع 

مــع مــرور الوقــت.

ــدي عــى مواكــب  ــوات األمــن تعت ــي... ق ــس الوطن ــة للمجل بعــد جلســة تحريضي

دينيــة

ــع  ــن مجم ــرب م ــيف بالق ــة الس ــيارة يف ضاحي ــر س ــة لتفج ــالن وزارة الداخلي إع

ــاز.  ــطوانة غ ــطة اس ــنر بواس ــيتي س الس

وزيــر الدولــة لشــئون االتصــاالت يعلــن عــن خــط هاتفــي ســاخن وبريــد إلكــروين 

للوشــاية عــى املغرديــن

ــة  ــه إلصاب ــهلة وتعرض ــة الس ــبت( يف منطق ــني س ــن )حس ــد املتظاهري ــس أح ده

ــيارته  ــم س ــمه ورق ــن اس ــف ع ــم الكش ــراره، ت ــل ف ــول قب ــل مجه ــن قب ــرة م خط

ــاين.   ــادث والج ــن الح ــا ع ــمية وصمته ــات الرس ــل الجه ــط تجاه ــا، وس ونوعه

 اعتقــال املــدون الشــاب محمــد حســن املعــروف بـ)صــايف(، والبــدء بحملــة اعتقــال 

ناشــطني إعالميــني.

بدء الوشاية عى »املغردين«... وخليفة بن سلامن يتوعد الوزراء بـ »اإلقالة« !

مجلــس الــوزراء يقــّر قانونــا يتيــح التطــوع لخدمــة األمــن العــام ويقــرر إحالتــه إىل 

الســلطة التريعيــة، فيــام يعــد أول قانــون لرعنــة »البلطجــة« واملليشــيات. 

األربعاء

اإلثنين

28
األحد
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

يوليو 2013:
وجلسة العار التاريخية للمجلس الوطني
، »تمــرد« لـ لدعــوة  ا


