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الحدثالتاريخ

األســباب  توافــر  رغــم  رجــب  نبيــل  عــن  اإلفــراج  ترفــض  »االســتئناف« 

نيــة نو لقا ا

2

اختــار  اختــار حمــد بــن عيــى أن يختتــم العــام 2013 بابتداعــه كذبــة تاريخيــة غــر مســبوقة. أعلــن فيهــا 
أن البحريــن تأسســت كدولــة عربيــة مســلمة مســتقلة يف 1783، أي منــذ غــزو جــده أحمــد )الفاتــح( لهــا. وكــرر 

ــوزارة الداخليــة، ويف  ــه ل ــه لقــوة دفــاع البحريــن، وزيارت ــاء زيارت ادعائــه هــذا 3 مــرات خــال هــذا الشــهر أثن

خطابــه مبناســبة ذكــرى جلوســه. ونفــى أن يوجــد يف الوثائــق أو التاريــخ مــا يــدل عــى العكــس. الخطــاب أثــار 

ــة الشــعب  ــة خطــرة تســتهدف طمــس هوي ــة تاريخي ــذي وجدهــا كذب ــي ال اســتياء وســخط الشــعب البحرين

وتاريخــه وآثــاره، واســتدعت ردود فعــل ميدانيــة كبــرة، كان آخرهــا خطــاب الشــيخ عــي ســلامن الــذي رّد فيــه 

عــى امللــك بــأن: “معانــاة شــعبنا الحديثــة تبــدأ ســنة “1783، وقولــه: “نحــن يف البحريــن ال ميكــن أن متحينــا”، 

مــا أدى إىل اســتدعائه للتحقيــق يف اليــوم التــايل وإيقافــه لســاعات قبــل تحويلــه إىل النيابــة العامــة وتوجيــه عــّدة 

تهــم لــه مــن بينهــا إذاعــة أخبــار كاذبــة.

أحداث ووقائع شهر ديسمبر 2013: 
1783( كذبــة الملــك التاريخيــة (

املحامــي محمــد الجــي: قــايض العقوبــات رفــض اإلفــراج عــن نبيــل رجــب رغــم إكاملــه 

املــدة.. و«االســتئناف« تبــت االثنــن

بركــة  مــن  أشــهر   3 قبــل  اعتقلــوا  أطفــال  معظمهــم  أشــخاص   8 عــن  االفــراج 

ســباحة يف منطقــة عــذاري فجــراً، بعــد أن أصــدرت النيابــة عليهــم أمــر تواقيــف 

متكــررة.

طريــق  خارطــة  عــى  التوافــق  للحــل:  مبــادرة  تطلــق  البحرينيــة  املعارضــة 

لتقديــم  املتحــدة«  و»األمــم  الخليجــي«  »التعــاون  ودعــوة  للحــوار.. 

ة عد ملســا ا

ــه  ــداء زوجت ــذرع بارت ــي ت ــط مين ــه: ضاب ــن زيارت ــز م ــي حســن بروي ــة الحقوق ــع عائل من

ــه. ــه صورت قميصــاً علي
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منظمــة الشــفافية الدوليــة: البحريــن تهبــط يف مــؤرش »مــدركات الفســاد« إىل املركــز 57 

يف 2013

ــك  ــوم االربعــاء 4ديســمرب، ألن املل ــاء ســلامن« إجــازة لي ــح املوظفــن الشــيعة يف »مين من

ــة  ــاء إىل منطق ــيتحول املين ــن 2014 س ــدءا م ــدر: ب ــة«، ومص ــال »البحري ــيحرض احتف س

ــش. ــره الجي ــكرية يدي عس

إطــاق »الحملــة العامليــة لنــرة البحريــن« مــن القاهــرة: رصــد انتهــاكات النظــام 

»الجنائيــة« إىل  وتقدميهــا 

مــن  املزيــد  جلــب  عــن  وأنبــاء  باكســتان  يف  البحرينــي  الوطنــي  الحــرس  رئيــس 

»املرتزقــة«

ســلطنة ُعــامن تعــرض ودولــة قطــر تتحّفــظ عــى اقــراح إنشــاء »قيــادة عســكرية 

موحــدة« لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، قــدم خــال اال جتــامع الـــ12 ملجلــس الدفــاع 

ــن. ــد يف البحري ــذي انعق ــس ال ــاع يف دول املجل ــوزراء الدف ــرك ل املش

ــع  ــا م ــار تزامن ــة بس ــام الجمع ــاركة يف اعتص ــع مش ــو إىل أوس ــلامن يدع ــي س ــيخ ع الش

ــة« ــوار املنام ــاد »ح انعق

جــواد العريــض يكتــب ملحكمــة بريطانيــة بعــد كشــف رســائل تديــن خليفــة بــن ســلامن 

يف قضيــة ألبــا

امللــك يف زيــارة لــه للقيــادة العامــة لقــوة الدفــاع يّدعــي أن »البحريــن تأسســت 

ــح  ــد الفات ــول أحم ــن دخ ــى م ــام 1783م مبعن ــذ ع ــتقلة من ــلمة مس ــة مس ــة عربي كدول

ــا عــى هــذا  ــا)..( حافظن ــة مــن قرارهــا الخــاص به ــن متمكن ــن، والبحري إىل جــزر البحري

ــم  ــم آباؤك ــن ه ــن الذي ــال املخلص ــود الرج ــوم بجه ــذا الي ــن 1783 إىل ه ــتقال م االس

وأجدادكــم 

الحكومــة البحرينيــة توافــق عــى اقــراح إلنشــاء شــبكة »C2« مؤلفــة مــن آالف الكامــرات 

ــة املرافــق الحيويــة واملبــاين الحكوميــة ومراكــز التســوق واملناطــق والقــرى، وذلــك  ملراقب

بهــدف إنشــاء شــبكة قيــادة وســيطرة ملحاربــة الثــورة وتعقــب النشــطاء والتضييــق عــى 

التظاهــرات.
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تحــت شــعار »أنــا ُحــر«، أطلقــت الناشــطة روال الصفــار، اليــوم الجمعــة، الحملــة الوطنيــة 

والدوليــة إلطــاق رساح معتقــي الضمــر، والتــي تهــدف إىل إفــراغ الســجون مــن املعتقلــن 

وإبقــاء قضيتهــم حــارضة محليــا ودوليــاً.

املعتقلــون السياســيون يف عنــرب واحــد بســجن “جــو” املركــزي يف البحريــن، يدخلــون 

يومهــم العــارش مــن اإلرضاب عــن الطعــام، إثــر اعتــداءات منظمــة تعرضــوا لهــا مــن 

قبــل قــوات األمــن خــال األســبوعن املاضيــن، دون أيــة أســباب.

عــرات اآلالف يعتصمــون يف البحريــن بالتزامــن مــع منتــدى حــوار املنامــة ضمــن فعاليــة 

الجمعيــات املعارضــة: ادعمــوا مطالــب الشــعب

ــن  ــة عــى دفعت ــق صفق ــي وف ــش البحرين ــن إىل الجي ــة األردني ــف مــن املرتزق وصــول أل

ــة خــال شــهر ديســمرب. ســتصل الثاني

رســالة العريــض إىل الســلطات الربيطانيــة تؤكــد أن خليفــة بــن ســلامن وافــق عــى اســتام 

رشــاوى »ألبــا«

رئيــس النيابــة رئيــس وحــدة التحقيــق الخاصــة نــواف عبداللــه حمــزة، يعلــن عــن إحالــة 

عــدد مــن أعضــاء قــوات األمــن العــام إىل املحاكمــة بتهمــة االعتــداء عــى 13 مــن نــزالء 

إدارة اإلصــاح والتأهيــل.

ــة  ــاق« باملنام ــادات »الوف ــي قي ــي يلتق ــق الربيع ــي موف ــي العراق ــن القوم ــار األم مستش

ــة. ــده يف حــوار املنام ــاً بل ــن ممث ــرة تواجــده يف البحري خــال ف

ُعامن تقول أنها ستنسحب من »التعاون الخليجي« إذا قررت ُدوله إقامة اتحاد

منتدى »حوار املنامة« يختتم أعامله

السبت
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حزب الله يف بيان شديد الوضوح: االعتذار يجب أن يوجه إىل الشعب البحريني

ويل العهــد ينفــي مــا نرتــه »الديــي تلغــراف«: غــر صحيحــة وال تتنــاول بدقــة مــا جــرى 

يف اللقــاء

ــاون يف كل  ــران« للتع ــة إىل »إي ــا مفتوح ــد: أيدين ــن حم ــارص ب ــي ن ــك البحرين ــل املل نج

ــروف الظ

خليفــة بــن ســلامن يدعــو لـــ »االبتعــاد عــن أي تحفظــات« عــى »االتحــاد الخليجــي« وبعد 

يومــن مــن إعــان وزيــر شــؤون الخارجيــة العــامين رفــض بــاده االنضــامم إىل االتحــاد.

ســفر البحريــن يف فرنســا يــزور نصــب لـــ »الهولوكوســت« وكاتــب يهــودي يراهــا اعرافــا 

بإرسائيــل

انهيــار محاكمــة رجــل االعــامل الربيطــاين فيكتــور دحدلــة بشــكل مفاجــئ: مل يعــد هنــاك 

احتــامل واقعــي لإلدانــة! وذلــك بعــد اتهامــه بدفــع رشــاوى بـــ 67 مليــون دوالر ملستشــار 

رئيــس الــوزراء البحرينــي، املتهــم بالفســاد هــو أيضــا.

بحرينيــون يؤكــدون ثقتهــم يف حــزب اللــه وقنواتــه اإلعاميــة... ويرفضــون فكــرة اعتــذار 

»نــر اللــه«

 البحريــن ترّحــل محاميــا بريطانيــا كان ينــوي دخــول البــاد اليــوم االثنــن، بعــد أن رفضــت 

إعطــاءه تأشــرة دخــول إىل اململكــة، الــذي كان ينــوي حضــور محاكمــة املســاعد الســيايس 

ألمــن عــام الوفــاق خليــل املــرزوق بصفتــه مراقبــا دوليــا.

ويل العهــد البحرينــي لـ»الديــي تلغــراف«: الواليــات املتحــدة تعــاين مــن »الشــيزوفرينيا« 

ونتطلــع إىل روســيا »الوفيــة«

الثالثاء
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قمة الكويت تتجاهل االتحاد الخليجي وتقّر توثيق العاقات مع إيران

ــن  ــن ع ــود آالف العاطل ــع وج ــن م ــه لألردني ــن موجَّ ــة يف البحري ــف تربوي ــان لوظائ إع

العمــل

ــارات،  ــن واإلم ــن للبحري ــات »تايفــون« للبحري ــع مقات ــد لبي ــا تجه ــان«: بريطاني »الغاردي

ــه إســرليني. ــارات جني ــد عــى 7 ملي ــة تزي بقيمــة إجاملي

اآلالف يتظاهــرون احتفــاال مبــرور 1000 يــوم عــى الثــورة... واملعارضــة مســتعدة للنضــال 

بعددهــا

الســلطات تعتــزم اســتبدال موقــع مســجد أمــر الرببغــي الــذي هدمتــه يف فــرة الطــوارئ 

مبوقــع آخــر.

ــذ  ــيوين مل ينف ــر بس ــد: تقري ــدا... ويؤك ــن بايرلن ــع يف البحري ــبّه الوض ــح يش ــاف الفات ائت

ــي ــاح حقيق ــاج إص ونحت

»وعد« تنظم وقفة مع معتقي الرأي: »رغم القيد.. أنا حر«

األمن البحريني يحارص مسجد الرببغي ملنع اعتصام احتجاجاً عى نقل مكانه

10 منظــامت دوليــة تدعــو املجتمــع الــدويل إىل الوقــوف إىل جانــب خليــل املــرزوق عشــية 

كمته محا

األربعاء
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تضــارب أقــول الشــهود بـ»مهاجمــة مركــز رشطــة ســرة« واملتهــم فيهــا 32 شــخصاً بينهــم 

املصــور أحمــد حميــدان.

حملة مداهامت فجر اليوم عى سرة واعتقال أكرث من 20 شخصا

الســعودية تحكــم عــى متظاهــر بالســجن 30 عامــا ملطالبتــه بخــروج »درع الجزيــرة« مــن 

ين لبحر ا

»العفو الدولية« تدعو لتوقيع عريضة مللك البحرين تطالبه بإطاق رساح 13 معارضا
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امللــك يف خطابــه مبناســبة عيــد جلوســه يكــّرر ادعــاءه الــذي أثــار ســخطاً شــعبياً واســعاً: 

نحتفــل اليــوم بذكــرى فتــح البحريــن عــام 1783 دولــة مســتقلة ذات ســيادة ومســتعدون 

إلعــان االتحــاد الخليجــي.

قوات النظام تفرق بالقوة تظاهرات »يسقط حمد« يف عدد من املناطق

تظاهرات يف العاصمة املنامة واألمن يطلق الغازات ويعتقل متظاهرين

طوابــع بريديــة تعــود لعــام 1983 أصدرتهــا الحكومــة التــي تهيمــن عليهــا قبيلــة آل خليفــة 

الحاكمــة، احتفــاال مبــرور 200 عــام عــى دخــول القبيلــة للبحرين.

»ائتاف 14 فرباير« يدعو لعصيان مدين يف 13 فرباير
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الحكومة: رفع سعر الديزل سيبدأ من يناير 2014

السفر املاليزي يعلن عن استعداد باده إرسال قوات إىل البحرين فور طلبها

انسحاب النواب من جلسة اليوم احتجاجا عى رفع أسعار »الديزل«

ــة  ــل األزم ــاركة يف ح ــتعدادها للمش ــه اس ــن في ــاً تعل ــدر بيان ــة تص ــة البحريني املعارض

السياســية، مشــددة أن أســباب تعليــق مشــاركتها يف الحــوار الوطنــي التــزال قامئــة نظــرا 

ــا. ــي تقدمــت به ــادرات الت ــم كل املب ــض الحك إىل رف

إدارتا سجني »جو« و»الحوض الجاف« متنعان إدخال املابس الشتوية للمعتقلن

محكمة االستئناف البحرينية: تأييد حكم الرباءة ملتهَمْن بتعذيب »الكادر الطبي«

 »ائتــاف شــباب ثــورة 14 فربايــر« يدشــن برنامجــه الثــوري الجديــد تحــت شــعار »عصيــاُن 

ــه  ــا رفض ــام«، معلن ــزو النظ ــل غ ــامها قب ــن وإس ــة البحري ــدا »عروب ــادم«، مؤك ــر ق فرباي

لِمزاعــم »الفتــح« املكّفــرة لشــعب البحريــن.

رســالة مــن املعتقلــن السياســين يف ســجن »جــو«: نعامــل كأعــداء والضبــاط البحرينيــون 

يحتجبــون عنــا.

حملــة أمنيــة عــى مآتــم الســنابس: اعتقــال 7 إداريــن وعرضهــم عــى النيابــة عــى خلفيــة 

أنشــطة سياســية رافقــت إحيــاء ذكــرى أربعــن اإلمــام الحســن بــن عــي قبــل يــوم تضمنت 

الدهــس عــى صــورة امللــك.
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البحرينيــون يقيمــون معرضــاً للثــورة البحرينيــة يف مدينــة كربــاء العراقيــة للعــام الثالــث 

ــاكات  ــي وانته ــعب البحرين ــاة الش ــى معان ــوء ع ــليط الض ــدف إىل تس ــوايل، يه ــى الت ع

النظــام.

معلومــات عــن إقالــة مديــر عــام قنــاة املنــار عبــد اللــه قصــر بســبب فضيحــة االعتــذار 

للبحريــن.

مر تخطر البحرين ودول خليجية بإعان اإلخوان »جامعة إرهابية«.

مرتزقــة النظــام البحرينــي تعتقــل املصــور الشــاب أحمــد الفــردان، بعــد مداهمــة منزلــه يف 

منطقــة أبوصيبــع فجــراً، لرتفــع بذلــك عــدد املصوريــن املعتقلــن إىل خمســة.

يف رســالة إىل »لجنــة حاميــة الصحافيــن« ومقرهــا نيويــورك، »هيئــة شــئون اإلعــام« تنفــي 

اعتقــال أي صحــايف أو مراســل يف البحريــن، مشــرة إىل أن مــن ذكرتهــم اللجنــة يف تقريرهــا 

مل يعتقلــوا بســبب آرائهــم أو عملهــم الصحــايف«، وإمنــا تــم اعتقالهــم بســبب »دعواتهــم 

املتكــررة للتحريــض الــذي يهــّدد النظــام العــام«.

امللــك حمــد يف زيــارة لــه إىل وزارة الداخليــة، يتــامدى يف تكــرار إدعــاءه أن البحريــن دولــة 

عربيــة مســلمة مســتقلة منــذ تاريــخ فتحهــا عــام 1783، مشــراً إىل أنــه »مل نجــد يف الوثائــق 

وال يف التاريــخ مــا يــدل عــى عكــس ذلــك بــل نجــد أن الحكــم والنظــام منــذ 1783 وهــو 

نظــام عــريب مســلم مســتقل بنــى نفســه يف أجــواء صعبــة حينهــا«.
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متحــدث باســم الحكومــة الكوريــة الجنوبيــة قــال إن احتــامل املوافقــة عــى صفــة للغــاز 

ــارة يف األرواح  ــرا إىل أن أي خس ــل«، مش ــن »ضئي ــة البحري ــع حكوم ــوع م ــيل للدم املس

بســبب تصديــر هــذه الشــحنة ســيؤثر ســلبا عــى بــاده.

إصابــات خطــرة بـــ »الشــوزن« يف البــاد القديــم... ومناطــق واســعة تشــهد احتجاجــات 

ليليــة

ــة  ــن آل خليف ــيخ م ــر« ش ــلامن األم ــاد: »س ــود للجه ــو يع ــابق يف غوانتانام ــل الس املعتق

ــورية ــل يف س يقات

9
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الســلطات البحرينيــة تســتدعي أمــن عــام »الوفــاق« للتحقيــق عــى تريحــات لــه 

وردت يف خطبــة يــوم الجمعــة، رّد فيهــا عــى إدعــاء للملــك: معانــاة شــعبنا الحديثــة 

تبــدأ ســنة 1783 )يف إشــارة إىل تاريــخ دخــول آل خليفــة للبحريــن(، وأكــد االســتمرار 

يف النضــال الســلمي.

ــا  ــا له ــه دع ــة في ــاة مركزي ــع ص ــي« ملن ــجد »الرببغ ــارص مس ــة تح ــلطات البحريني الس

ــان فــرة الطــوارئ، ويعــود عمــره إىل القــرن الخامــس  »العلــاميئ«. كانــت قــد هدمتــه إب

ــادي. ــر املي ع

28
السبت

ــة  ــزر اإلماراتي ــران بالج ــاظ إي ــكل أن  احتف ــنن هي ــد حس ــري محم ــايف امل ــرب الصح اعت

ــن  ــى البحري ــل أن تبق ــاء مقاب ــربى( ج ــب الك ــرى وطن ــب الصغ ــوىس، طن ــاث  )أبوم الث

عربيــة تحــت حكــم ســني رغــم وجــود أغلبيــة شــيعية، طبقــاً ملعادلــة التــوازن يف املنطقــة 

ــي ســبقت االســتقال. خــال الفــرة الت

»الوفــاق«: الشــيخ عــي ســلامن يف حكــم املقبــوض عليــه بعــد تحويلــه للنيابــة، وتداعيــات 

واســعة بالتجمــع عنــد بيــت ســلامن ومســرات غاضبــة وبيانــات إدانــة واســتنكار داخليــة 

وخارجيــة.

النيابــة العامــة تفــرج عــن أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي ســلامن بعــد أن وجهــت لــه تهــم 

التحريــض عانيــة عــي بغــض طائفــة مــن النــاس، وإذاعــة أخبــار كاذبة.

29
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ــة تّدعــي متكنهــا مــن تفكيــك ســيارة مفخخــة وإبطــال مفعــول  ــة البحريني وزارة الداخلي

محتوياتهــا بعــد اشــتباه رجــال الرطــة يف ســيارتن مبنطقتــن مختلفتــن اتضــح بعــد فحــص 

البيانــات الخاصــة بهــام أن هنــاك باغــات برسقتهــام.

أمــن عــام الوفــاق يكشــف أنــه كان بصــدد الســفر للخــارج إلطــاع بعــض الــدول األوروبيــة 

عــى بعــض األمــور املتعلقــة بالحــراك يف البحريــن، مشــرا إىل أن قــرار النيابــة العامــة منعــه 

مــن الســفر جــاء لهــذا الســبب.

امللــك يــرأس جلســة مجلــس الــوزراء: إجــراءات وقائيــة ملواجهــة دعــوات الكراهيــة التــي 

تطــرح عــى املنابــر

الســلطات البحرينيــة تأمــر بحبــس شــاب 45 يومــا عــى ذمــة التحقيــق، بســبب ذهابــه 

للصــاة يف أحــد املســاجد التــي هدمتهــا نظــام الحكــم الــذي يواجــه منــذ فربايــر/ شــباط 

2011 احتجاجــات شــعبية بشــكل يومــي.
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الحدثالتاريخ

واملعارضة ترد:  القبول باآلخر يبدأ بصياغة نظام دميقراطي

»الوفــاق« تدعــو النظــام البحرينــي إىل رفــع منــع الســفر عــن أمينهــا العــام: القــرار ســيايس 

يســتهدف االبتــزاز وحجــب حريــة التنقــل

ــي  ــال يوم ــة« خ ــا بـ»اإلرهابي ــات وصفته ــاط 4 عملي ــي إحب ــة تّدع ــلطات البحريني الس

ــب عــدد  ــة تهري الســبت واألحــد 28 و29 ديســمرب: »مفعــول ســيارة مفخخــة« و»محاول

ــر إىل  ــة إدخــال متفجــرات وأســلحة وذخائ ــة« و»محاول ــن إىل خــارج اململك ــن املطلوب م

ــة«. ــر يف القري ــرات وذخائ ــتودع متفج ــط مس ــن« و»ضب ــة البحري مملك

ــا  ــر.. و6 قضاي ــة التزوي ــي« بتهم ــي البنع ــر »ع ــاد الح ــس االتح ــنة لرئي ــايب س ــم غي حك

ــاره ــال يف انتظ احتي

ــو الصفعــة«  ــة »فيدي ــه يف حادث ــام ابن ــا أم ــربئ ضابطــا صفــع مواطن ــي ي القضــاء البحرين

ــة املشــهورة واملعروف

ــا مــن أمــارس  ــذ مــارس 2011: أن ــه من ــاق يكشــف عــن اســتهداف زوجت أمــن عــام الوف

ــي ــل لعائلت ــة وال دخ السياس

29

30

األحد

الجمعة

إيــران تنفــي ادعــاءات بحرينيــة بقيامهــا بتدريــب معارضــن بحرينيــن، وذلــك بعد ســاعات 

مــن اتهــام املنامــة الحــرس الثــوري اإليــراين بتدريــب معارضــن. داعيــة البحريــن إىل حــوار 

جــاد بــن جميــع األطــراف.
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