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الحدثالتاريخ

»النيابــة العامــة« تعلــن عــن خليــة جديــدة: عــي املوســوي يخطــط مــن إيــران 

ــت  ــران كان ــة يف إي ــط متفجــرات مصنوع ــا عــن ضب ــاالت وتفجــرات، ســبقها إعالنه الغتي

ــة شــال رشق  ــاه الدولي ــاً يف املي ــالً بحري ــد حــوايل 118 مي ــة عــى بع ــا للمملك يف طريقه

البحريــن.

2

حدثــان  هــا األبــرز يف أول شــهور العــام 2014. األول: لقــاء املعارضــة مــع ويل العهــد بدعــوة منــه لتــدارس ســبل 
إيجــاد حــوار جــاد ينتــج صيغة سياســية تشــكل حــالً شــامال ودامئاً، ومــا تبعه من لقــاءات ثنائيــة بني الجمعيات السياســية 

والديــوان امللــي. والثــاين: صــدور حكــم قضــايئ بحــّل »املجلــس العلــايئ االســالمي« وتصفيتــه بالكامــل، وصفــه رئيــس 

املجلــس الشــيخ عيــى قاســم  بأنــه “محاولــة لقطــع الطريــق عــى دعــوة حــواٍر قد تفــي مبقتىض نــوع الظــروف القامئة 

إىل إصــالح مطلــوب”. فيــا ســبق صــدور الحكــم ترصيــح ألمــني عام جمعيــة الوفاق الشــيخ عيل ســلان بأن “املتشــددين 

قــد يلجــؤون ألســاليب دمويــة إذا اقرتبنــا مــن الحل”. 

اســبوعان هــي الفــرتة بــني الحــدث األول والثــاين، قامــت خاللهــا قيامــة املتشــددين الرافضــني لالصــالح واملتكســبني عــى 

الخــراب، قبــل أن تصــل أقــالم الســلطة طمئنــات مــن قائــد »خليــة البنــدر« بــأن املعارضة ستنســحب مــن الحــوار يف نهاية 

املطــاف، وقبــل أن يخطــف »وزيــر الديوان« قيــادة الحوار ويطمنئ جمعيات املواالة، وتشــتد وترية املداهــات واالعتقاالت، 

ويستشــهد الشــاب فاضــل عبــاس بطلقــات ناريــة مــن قبل رجــال األمــن، ويصــدر القرار بحــل املجلــس العلايئ!

ــة   ــع وزارة الداخلي ــم من ــاة الرســول رغ ــبة وف ــة يف الســنابس مبناس ــب عزائي خــروج مواك

بحجــة قيــام محتجــن بوضــع صــور للملــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة يف مســار 

ــب. املوك

 صــورة حديثــة لوالــد الشــهيد محمــود أبوتــايك تظهــر وجــوده يف املستشــفى بعــد مخــاوف 

ــة  ــايض بتهم ــام امل ــن الع ــر م ــلطات يف نوفم ــه الس ــراً، اعتقلت ــرت مؤخ ــه أث ــى صحت ع

»املشــاركة يف التظاهــرات الســلمية«.

قامــت  البحرينيــة  املباحــث  أن  تكشــف  عــي ســلان  الشــيخ  عــن  الدفــاع  هيئــة 

بســحب عينــة مــن دمــه لــدى اوقيفــه األســبوع املــايض بحجــة فحــص الحمــض النــووي 

»DNA«، وقالــت إنــه »تــرف غريــب« معتــرة إيــاه »اعتــداء عــى جســم شــخص دون 

ــاه«. رض

قــوات النظــام تشــن حملــة مداهــات واقتحامــات للمنــازل يف عــدد مــن املناطــق 

ــت  ــة واعتقل ــا( البحريني ــد وغره ــة حم ــدم ومدين ــرة وجنوســان والق ــي جم ــدراز وبن )ال

ــدراز  ــاء أن اثنــن مــن املعتقلــن مــن أصــل 6 معتقلــن مــن منطقــة ال 10 مواطنــن. وأنب

ــة. ــات بليغ ــن بإصاب مصاب
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تظاهــر اآلالف غــرب العاصمــة املنامــة بدعــوى مــن القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة املعارضة، 

التــي أكــدت أن ســقف الحــل هــو وثيقــة املنامــة، مؤكــدة أنهــا لــن تعــود دون أن يكــون 

الشــعب مصــدر للســلطات

مســاعد وزيــر الخارجيــة االيرانيــة للشــؤون العربيــة واالفريقيــة أمــر حســن عبــد 

ــاكلها  ــى مش ــة ع ــة وتغطي ــة كاذب ــرات إيراني ــحنة متج ــن ش ــة ع ــم املنام ــان: مزاع اللهي

الداخليــة

مديــر برنامــج املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف منظمــة »هيومــن رايتــس فرســت« برايــم 

ــم  ــم عــن تعرضه ــن االســتاع إليه ــاء البحريني ــب األطب ــايض طل ــَض الق دويل: شــهدُت رَفْ

للتعذيــب

محاكمــة  عــدم  بســيوين:  رشيــف  محمــد  الحقائــق  تقــي  لجنــة  رئيــس 

الحكومــة  بنوايــا  للتشــكيك  أدى  وتعذيبهــم  املعارضــن  بقتــل  املتورطــن 

ينيــة لبحر ا

ــن  ــب األســلحة إىل البحري ــن: »تهري ــكل روب ــز« ماي ــكان انرتبراي ــد »أمري الباحــث يف معه

ــى العنــف  ليــس عمــال ســهالً«، مؤكــدا يف الوقــت نفســه أن املعارضــة البحرينيــة »ال تتبّن

بحســب املعلــن«، مشــراً إىل قنابــل »املولوتــوف« التــي ال يضعهــا يف إطــار األدوات العنفيّة.

ــا  ــة خطابن ــوال إدان ــام الصــادق: ل ــع االم ــاق الشــيخ عــي ســلان يف جام ــام الوف ــن ع أم

ــاه خطــر ــد يف اتج ــه البل ــف التج للعن

العــرات يصلــون يف »مســجد الربغــي« تأكيــدا عــى بنائــه يف موقعــه األصــي بعــد منعهــم 

ألسبوعن

ــة  ــات الرضوري ــزل والحاج ــوم والدي ــن اللح ــي ع ــم الحكوم ــع الدع ــاق: رف ــة الوف جمعي

للمواطنــن هــو أمــر مرفــوض رفضــاً قاطعــاً، مضيفــة »ويعــر عــن التخبــط الكبــر 

والفشــل الذريــع التــي تعيشــه الحكومــة يف التعاطــي مــع حاجــات املواطنــن ومتطلباتهــم 

الرضوريــة«.

ــه بســبب إهــال إدارة  ــؤدي بحيات ــة تشــنج كادت ت ــرض لنوب ــل تع املصــور حســن حبي

ســجن »الحــوض الجــاف«
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النيابــة العامــة تجــّدد للمــرة الثالثــة حبــس الطفلــن جهــاد الســميع )10 ســنوات( وعبدالله 

البحــراين )13 ســنة( أســبوعا آخــر حتــى 13 ينايــر/ كانــون الثــاين. املحامــي محســن العلــوي: 

القــايض بــرر قــراره بــأن تقريــر الباحثــة االجتاعيــة مل يكــن جاهــزا، والباحثــة: يتحدثــان 

يف السياســة .

ــة أصــدرت  ــم البحريني ــن: املحاك ــوق اإلنســان تعل ــن لحق ــباب البحري ــة ش  جمعي

ــام 2013. ــة خــالل الع ــم أمني ــا بته ــا بالســجن ضــد 651 مواطن أحكام

الســجن 10 ســنوات لالعــب ميثــل املنتخــب يف الدوحــة... وأحــكام لـــ 11 آخريــن يف قضيــة 

»مركــز الخميــس«

ــالف  ــال ائت ــي. وق ــق الوطن ــق مشــاركتها يف حــوار التواف ــنية تعلي ــات س ــت 8 جمعي أعلن

ــالكية  ــل إش ــن ح ــوار« لح ــات الح ــوره جلس ــق حض ــرر تعلي ــه ق ــح« إن ــات »الفات جمعي

ــة. ــارة إىل املعارض ــوار، يف إش ــراف الح ــد أط ــاب أح غي

استمرار منع إدخال املالبس الشتوية إىل سجني »الحوض الجاف« و»جو«

رئيــس النيابــة رئيــس وحــدة التحقيــق الخاصــة نــواف عبداللــه حمــزة يــّرح أن الوحــدة 

ــب  ــاءات التعذي ــة بادع ــكوى خاص ــر ش ــتة ع ــايض س ــمر امل ــهر ديس ــالل ش ــت خ تلق

ــات. ــة العامــة للتظل ــان مــن األمان ــة مــن بينهــا شــكويان واردت وإســاءة املعامل

ــد بــن عــي آل خليفــة دعــوى قضائيــة ضــد  ــر العــدل والشــئون اإلســالمية خال رفــع وزي

جمعيــة التجمــع »الوحــدوي« الدميقراطــي، مطالبــاً بوقــف نشــاط الجمعيــة لثالثــة أشــهر. 

»بحريــن ووتــش« تهــزم الحكومــة البحرينيــة: كوريــا الجنوبيــة تقــرر وقــف تصديــر شــحنة 

األســلحة إىل البحريــن

»الوفاق« ترحب بقرر كوريا الجنوبية وقف صفقة »مسيل الدموع«

الثالثاء

األربعاء
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مناشــدة عاجلــة مــن »البحرينيــة لحقــوق اإلنســان« للســاح لـــ 89 طالبــاً معتقــالً يف »جو« 

و»الحــوض الجــاف« بتقديــم االمتحانــات النهائية

وجهــت منظمــة »فرونــت اليــن ديفنــدرز« رســالة إىل الناشــط يف مجــال حقــوق اإلنســان 

ــاءك  ــه ليــس منســياً »وأن أصدق ــا لألخــر أن ــد الهــادي الخواجــة، أكــدت فيه املعتقــل عب

وزمــالءك الســابقن يف »فرونــت اليــن ديفنــدرز« يفكــرون فيــك«.

الحكومــة البحرينيــة تعلــن تعليقهــا جلســات حــوار التوافــق الوطنــي، التــي كانــت 

املعارضــة قــد قاطعتهــا منــذ منتصــف شــهر ســبتمر/ أيلــول املــايض، وذلــك بالتزامــن مــع 

ــوار. ــات الح ــا جلس ــدم حضوره ــن ع ــح( ع ــالف الفات ــة )ائت ــات املوالي ــالن الجمعي إع

ــجد  ــع مس ــط موق ــائكة يف محي ــالك ش ــع أس ــت بوض ــام قام ــوات النظ ــان: ق ــهود عي  ش

ــان 2011. ــل/ نيس ــي أبري ــش البحرين ــه الجي ــذي هدم ــي ال الربغ

 إئتالف شباب الفاتح يحّمل كل من  السلطة واملعارضة مسؤولية فشل الحوار.

زينــب الخواجــة تلتقــي والدهــا يف الســجن ألول مــرة، وعبــد الهــادي دون مالبــس شــتاء 

حتــى اليــوم!

ــفر  ــع الس ــث م ــة بح ــه آل خليف ــن عبدالل ــد ب ــر راش ــة أن الوزي ــت وزارة الداخلي أعلن

العراقــي أحمــد الدليمــي عمليــة تهريــب املتفجــرات عــن طريــق البحــر، زعمــت الداخليــة 

ــون األول  ــمر/ كان ــام يف 30 ديس ــن الع ــس األم ــده رئي ــي عق ــر صحف ــا يف مؤمت إحباطه

ــرم. املن

صحيفــة »املشــهد اآلن« الســودانية تنــر إعالنــا بحرينيــا رســميا يطلــب 5 آالف ســودانيا 

للعمــل يف قطاعــي الجيــش والرطــة.

ــن  ــة مواطن ــالمة خمس ــى س ــه ع ــن قلق ــن ع ــان«  يعل ــوق اإلنس ــن لحق ــز البحري »مرك

ــاء  ــة لإلخف ــم ضحي ــزال تبقيه ــة، وال ت ــر قانوني ــة غ ــة بطريق ــزة األمني ــم األجه اعتقلته

القــري يف وضــع الحرمــان مــن اإلتصــال بأهاليهــم أو محاميهــم، بعــد أن وجهــت لهــم 

ــلحة. ــن األس ــاب وتخزي ــة باإلره ــرة متعلق ــاً خط ته

األربعاء

الخميس



الحدثالتاريخ

اإلفــراج عــن الناشــط حســن برويــز، ووالــد الشــهيد محمــود أبــو تــايك ووالــد الشــهيد عــي 

الشــيخ، واملتهمــن يف »طابــور املنامــة العســكري«

محكمــة بحرينيــة تقــي بســجن 3 نشــطاء معارضــن بـــ »املؤبــد« فيــا حكمــت عــى 19 

آخريــن بالســجن 15 عامــا، فيــا بــرأت آخــر، بعــد تهامهــم بقتــل رجــل أمــن، وهــو االتهــام 

الــذي نفــاه النشــطاء.

االفــراج عــن املصــور أحمــد الفــردان بعــد نحــو أســبوعن مــن اعتقالــه، وذلــك بعــد إدانــات 

حقوقيــة محليــة ودولية.

ــي  ــه يف بن ــة منزل ــد مداهم ــن الشــيعي بع ــود املوســوي رجــل الدي ــال الســيد محم اعتق

ــه. عــاد األربعــاء مــن خــارج  ــات خاصــة مــن منزل ــل أن تــرق أمــواال ومقتني جمــرة، قب

البحريــن، وداهمــت القــوات منزلــه فجــرا وقامــت بتخريــب وتكســر محتوياتــه ومصــادرة 

أجهــزة إلكرتونيــة ورسقــة مقتنيــات ومبالــغ ماليــة.

ــد الشــهيد عــي الشــيخ  ــة اإلفــراج عــن املعتقــل جــواد الشــيخ وال رفضــت وزارة الداخلي

ــار. ــة قدرهــا 100 دين ــة مالي ــه بكفال رغــم قــرار قضــايئ باإلفــراج عن

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان يعــر عــن خشــيته مــن تعــرض املعتقلــن أحمــد العــرب 

ومنصــور الجمــري للتعذيــب، وذلــك بعــد اعتقالهــم فجــر الخميــس 9 ينايــر/ كانــون الثــاين 

مــن أحــد املنــازل يف مدينــة حمــد.

اعتقــال  املصــاب ســيد ماجــد الســيد حســن مــن مستشــفى الســلانية بعــد يــوم واحــد 

مــن إجــراء عمليــة جراحيــة النتشــال رصاصــة أصيــب بهــا خــالل احتجاجــات يف منطقــة 

بــوري.

»كــن روث« يف برنامــج تلفزيــوين تشــاهده املاليــن: البحرينــي »نبيــل رجــب« هــو 

»مانديــال« القــادم!

ــاديء  ــزام مبب ــق التســامح وااللت ــة«: تحقي ــق وثيقــة »ال للكراهي ــة تطل املعارضــة البحريني

ــة ــف الكراهي ــاط« لتعري »كامــدن« و»الرب

10
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ــي  ــون دوالر أمري ــص 20 ملي ــا بتخصي ــة توجيه ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــك حم أصــدر املل

ــورين.  ــن الس ــاعدة الالجئ ملس

عضــو الهيئــة املركزيــة بتجمــع الوحــدة الوطنيــة املســتقيل، عبداللــه هاشــم: »جمعيــات 

ــي وأن انســحابها جــاء  ــق الوطن ــن حــوار التواف ــراً بإعــالن انســحابها م ــح تلقــت أم الفات

ــرار ســيايس ســيادي اتخــذ«.  ــاذا لق إنف

نفــى الوكيــل املســاعد للشــؤون القانونيــة يف وزارة الداخليــة ّصحــة تقاريــر وســائل اإلعــالم 

ومنظمــة »العفــو الدوليــة« بشــأن ســوء املعاملــة يف حــق املصــور أحمــد جابــر الفــردان، 

ــا لجميــع املعايــر  الــذي أطلقــت الســلطات األمنيــة رساحــه مؤخــرا. وقــال: »تعمــل وفًق

الدوليــة وتحافــظ عــى أعــى درجــات االلتــزام بحقــوق اإلنســان«

مســؤول دائــرة الحريــات وحقــوق اإلنســان يف جمعيــة »الوفــاق« الســيد هــادي املوســوي: 

183 معتقــالً يف ديســمر بينهــم 31 طفــالً، مشــرا إىل أن الدائــرة رصــدت 17 حالــة تعذيــب 

ملواطنــن و745 احتجاجــاً شــهدتها مناطــق وقــرى البحريــن، قوبــل حــوايل 400 منهــا بقمــع 

قــوات النظــام.
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وزيــر الخارجيــة البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يهاجــم الصحــايف املــري محمــد 

حســنن هيــكل بعــد تريــح لــه لقنــاة مريــة حــول الجــزر اإلماراتيــة املتنــازع عليهــا مــع 

ــه وثيقــة  ــت لدي ــكل ال يســتنطق إال املــوىت وأصحــاب اآلخــرة. إن كان ــران: حســنن هي إي

واحــدة تثبــت مزاعمــه عــن البحريــن و جــزر اإلمــارات فليرزهــا، وإال فليصمــت«

وزيــرة الدولــة لشــئون اإلعــالم املتحدثــة باســم الحكومــة البحرينيــة ســمرة رجــب تقــول: 

ــتجرى  ــة س ــة واملعارض ــا الحكوم ــا فيه ــراف مب ــع األط ــمل جمي ــة تش ــاورات جانبي »مش

ــة الحــوار«. ــات النظــر للعــودة إىل طاول ــب وجه ــة تقري ملحاول

ــر  ــول: آخ ــي يق ــه الحويح ــة« عبدالل ــدة الوطني ــع الوح ــة لـ«تجم ــة املركزي ــس الهيئ رئي

جلســتن مــن »الحــوار« أظهرتــا أن الحكومــة »ال ترغــب يف الدخــول يف مناقشــة القضايــا 

الجوهريــة األخــرى التــي قمنــا بطرحهــا عــى جــدول األعــال، وأنهــا فقــط تريــد الدخــول 

ــا العمــل الســيايس«. يف قضاي

مجلــس الــوزراء البحرينــي يقــرر »تشــكيل لجنــة ملناهضــة الكراهيــة والطائفيــة تختــص 

ــة التــي تتصــدى ملشــكلة  باقــرتاح وتبنــي السياســات واملنهجيــات وإعــداد الرامــج الفّعال

خطابــات الكراهيــة التــي تبــث عــر املنابــر والكتــب أو مــن خــالل وســائل اإلعــالم 

ــة«. ــية واملجتمعي ــوى السياس ــالل الق ــن خ ــم أو م ــال والتعلي واالتص

ــن  ــهر للمواط ــجن 3 أش ــر 2014  بالس ــد 13 يناي ــس األح ــة أم ــة بحريني ــت محكم حكم

ــن. ــم البحري ــع عل ــة رف ــن بتهم ــغ ملواط ــد الصاي ــه أحم عبدالل



الحدثالتاريخ

البحرين تعرض أكرث من 250 وظيفة طبية يف صحيفة »ذا تايم أوف انديا« الهندية 

 وجــه »املركــز الــدويل لدعــم الحقــوق والحريــات«، العضــو يف تحالــف املحكمــة الجنائيــة 

ــميع  ــل الس ــاد نبي ــن جه ــبيل الطفل ــالء س ــة بإخ ــلطات البحريني ــداء إىل الس ــة، ن الدولي

ــة دراســتهم. ــا مــن مواصل ــى يتمكن ــه البحــراين )13ســنة(، حت )10ســنوات( وعبدالل

تثبيــت الحكــم بالســجن ســنة لرئيــس نقابــة »ألبــا« عــي البنعــي: تزويــر محــرر عــريف و6 

قضايــا احتيــال واســتغالل مغربيّة

ويل العهــد يعلــن التوافــق عــى البنــود الرئيســية للحــوار، ودعــا إىل رفــع متثيــل األطــراف 

يف حــوار التوافــق الوطنــي، مشــرا إىل منــط جديــد مــن الحــوار مل يعلــن عــن تفاصيلــه.

املعارضــة البحرينيــة تلتقــي ويل العهــد ســلان بــن حمــد آل خليفــة بدعــوة منــه لتــدارس 

ســبل إيجــاد حــوار جــاد ينتــج صيغــة سياســية جديــدة تشــكل حــال شــامال ودامئــا: لقــاء 

إيجــايب يتوقــف عــى الخطــوات القادمــة

عــرات املناطــق البحرينيــة تشــهد تظاهــرات تنديــداً باالعتــداءات املتكــررة عــى مقــام 

الصحــايب الجليــل صعصعــة بــن صوحــان يف منطقــة عســكر، وتحويلــه إىل خربــة وتكســره 

والتعــرض لــزواره باالعتــداء.

أعلنــت الناطقــة باســم الحكومــة ســمرة رجــب أن الديــوان امللــي ســيقوم بتنســيق لقاءات 

ثنائيــة مــع أطــراف الحــوار ابتــداًء مــن األســبوع املقبــل، فيــا حــددت موضوعــات الحــوار 

بخمســة بنــود جديــدة، تــم إســقاط بنــود كانــت مبــادرة ويل العهــد بالنقــاط الســبعة قــد 

نصــت عليهــا.

ــل« مصالــح وســط  ــاً لتكويــن »تكتّ ينشــط عبدالنبــي الشــعلة، رجــل رئيــس الــوزراء حالي

الشــيعة مــن أجــل كــر املقاطعــة لالنتخابــات النيابيــة املزمعــة هــذا العــام 2014. 

ســمحت وزارة الداخليــة اليــوم الخميــس للشــيخ مــرزا املحــروس، أحــد الرمــوز املعارضــة 

املعتقلــة، باملشــاركة يف تشــيع زوجتــه »أم عــي« التــي توفيــت األربعــاء.
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ــل  ــق العم ــة وفري ــر الدولي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــاق« تخاطــب كال م »الوف

الخــاص باالختفــاء القــري باألمــم املتحــدة للتدخــل لــدى الســلطات البحرينيــة، مــن أجــل 

ــام بعــد إطــالق  ــْن اثنــن اعتقلتهــا قــوات النظــام منــذ 8 أي الكشــف عــن مصــر مواطَن

النــار عليهــم خــالل مطاردتهــم.

نفــى الســفر الســوداين لــدى البحريــن عبداللــه محمــد عثــان، أن تكــون البحريــن طلبــت 

اســتقدام أفــراد ســودانين للتجنيــد يف الرطــة أو الجيــش البحرينــي، لكنهــا إشــار لعمليات 

احتيــال يف هــذا الشــأن.

 منظمــة »حقــوق اإلنســان أوال« ادعــت إلدارة األمركيــة للعمــل مــن أجــل مشــاركة زعــاء 

املعارضــة املعتقلــن يف الحــوار يف البحريــن

املعارضــة تحشــد اآلالف مــن أنصارهــا: منفتحــون عــى أي مخــرج... والوقائــع عــى األرض 

هــي التــي تحكــم.

ــق  ــوار التواف ــاركة يف ح ــدم املش ــول ع ــا »ح ــام بيان ــوايل للنظ ــح امل ــالف الفات ــدر ائت أص

الوطنــي«، مؤكــدا فيــه عــن عــدم إمكانيــة مشــاركته يف الحــوار الــذي دعــا لــه ويل العهــد 

ــن حمــد. ســلان ب

كشــف موقــع »ســنوات الجريــش« عــى اإلنرتنــت وثيقــة تاريخيــة هــي عبــارة عــن صخــرة 

نقشــت فيهــا عبــارات تثبــت وقفيــة مســجدي الربغــي وعــن رســتان، اللذيــن هدمتهــا 

الســلطات البحرينيــة يف فــرتة الطــوارئ يف العــام 2011، إىل مــا قبــل حــوايل 480 عامــاً.
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الجمعة

السبت

األحد

أكــد القيــادي يف جمعيــة »الوفــاق« جميــل كاظــم أن املســاجد املهدومــة »يجــب أن تبنــى 

يف مواقعهــا وال تنــازل عــن شــر واحــد مــن أراضيهــا، وال ميلــك أي أحــد وأيــة جهــة رســمية 

أو أهليــة التنــازل عــن مواقــع املســاجد أو وقفيتهــا«.

تغيــب رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلان آل خليفــة عــن تــرؤس جلســة مجلس 

الــوزراء االعتياديــة اليــوم األحــد، يف خطــوة فّرهــا موالــون للحكــم بأنهــا تــأيت يف ســياق 

رفضــه للقــاءات التــي متــت بــن ويل العهــد مــع املعارضــة، وأعلــن عــى إثرهــا عــن انطــالق 

جولــة جديــدة مــن املحادثــات. 

ــة. يف  ــع املعارض ــوار م ــة للح ــرّق رافض ــاع واملح ــي الرّف ــوم يف منطقت ــات الي ــرت الفت انت

إشــارة إىل انطــالق جولــة جديــدة مــن املباحثــات إثــر اللقــاء الــذي جمــع بــن ويل العهــد 

وقياديــن مــن املعارضــة األســبوع املــايض.

9



الحدثالتاريخ

ــاب..  ــَت لإلره ــس.. خضع ــر النف ــد: قص ــى ويّل العه ــاعر ع ــن الش ــح لسوس ــوم كاس هج

ــا. ــة لن ــر ملزم ــك غ واتفاقيت

الوفــاق: ملــف املســاجد املهدمــة يف البحريــن ســيبقى مفتوحــاً حتــى يحــل بإرجــاع كامــل 

ــه  ــرت ب ــيوين وأق ــيد بس ــر الس ــه تقري ــف وثق ــان »املل ــت يف بي ــة. وقال ــوق الوقفي الحق

الســلطة، وليــس بحاجــة ملهاتــرات ومزايــدات مــن أحــد وإمنــا بحاجــة إىل وقفــة مســؤولة 

وجــادة مــن أصحــاب القــرار«.

3 اجتاعــات للســلف واإلخــوان والتجمــع يف يــوم واحــد، وأبــرز مــا جــاء فيهــا: الحكومــة 

املنتخبــة مرفوضــة علنــا.. ويف الــر بــدأ حديــث الحصــص

املعارضة تلتقي وزير الديوان.. وترح: لقاء رصيح لكن الصورة ما تزال غر واضحة

ــن  ــز البحري ــس مرك ــن رئي ــراج ع ــب اإلف ــاء طل ــس الثلث ــاب أم ــذ العق ــايض تنفي ــض ق رف

لحقــوق اإلنســان نبيــل رجــب، رغــم قضائــه ثالثــة أربــاع املــدة )مــا يزيــد عــى 20 شــهراً 

ــه البالغــة ســنتن(. مــن محكوميت

22
االربعاء

ــا  ــع بقائن ــوار م ــى للح ــل«: ال معن ــام وزارة »العم ــرة 32 أم ــون للم ــون يعتصم املفصول

ــل ــن العم ــن ع مفصول

ــات  ــب وجه ــيعمل لتقري ــوار وس ــراف الح ــع أط ــى جمي ــه التق ــن أن ــي يعل ــوان املل الدي

النظــر

ــة  ــارج طاول ــات خ ــات: ال اتفاق ــى طأمن ــوان ويتلق ــر الدي ــي وزي ــح« يلتق ــالف »الفات ائت

ــون ــق القان ــن تطبي ــازل ع ــوار وال تن الح

ــان  ــة لـ«عصي ــكات امليداني ــر« أن »التكتي ــورة 14 فراي ــباب ث ــالف ش ــادي يف »ائت ــد قي أك

العــزة« بــن 13 15 فراير/شــباط املقبــل ســتخضع لتطويــرات مــن شــأنها أن تفاجــئ أجهــزة 

النظــام وتفقــده الســيطرة امليدانيــة«.

19

20

21

األحد

االثنين

الثالثاء

10



الحدثالتاريخ

قائــد خليــة البنــدر أحمــد عطيــة اللــه يلتقــي بصحافيــن موالــن ويطمئنهــم: الحــوار ليــس 

مببــادرة مــن ويل العهــد... واملعارضــة ستنســحب منــه

ــرب  ــاة الع ــا لقن ــوالر نقدي ــون دي ــن 100 ملي ــا ماليــا بأكــرث م ــن ســتقدم دع  البحري

الفضائيــة اململوكــة للمليارديــر الســعودي الوليــد بــن طــالل مقابــل اتخــاذه البحريــن مركــزا 

ــاة. لبــث القن

مســاعد وزيــر الخارجيــة اإليــراين للشــؤون العربيــة واإلفريقيــة حســن أمــر عبــد اللهيــان، 

يؤكــد أن إيــران ال تؤيــد مطلقــاً إســقاط نظــام الحكــم يف البحريــن.

األمــن العــام لجمعيــة »الوفــاق« الشــيخ عــي ســلان: هنــاك نقاطــا يف الحــوار »تحتــاج 

إىل معالجــة، أولهــا التجنيــس والتمييــز واملصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة والقوانــن 

الحاكمــة عــى املســرات«، مشــددا »لــن يكــون هنــاك حــل وتوقيــع عــى أي يشء وهنــاك 

معتقــل ســيايس يف الســجن«.

أعلــن القيــادي يف جمعيــات »ائتــالف الفاتــح« عبداللــه الحويحــي أن االئتــالف »ســيحتاج 

إىل أســبوعن« لتقديــم مرئياتهــا إىل الديــوان امللــي.

22

23

24

االربعاء

الخميس

الجمعة

مســؤول دائــرة الحريــات وحقــوق اإلنســان يف جمعيــة »الوفــاق« الســيد هــادي املوســوي: 

ــا(  ــور )17 عام ــادق العصف ــل ص ــاء الطف ــن اختف ــؤولية ع ــل املس ــل كام ــلطة »تتحم الس

ــا بالرصــاص  ــد إصابته ــا بع ــم عــى أوضاعه ــا(، والتكت ــاس )19 عام والشــاب فاضــل عب

الحــي قبــل 15 يومــاً يف منطقــة املــرخ«. 

العقيــد الســابق يف األمــن الوطنــي عــادل فليفــل قــال إن مبــادرة الحــوار التــي حركهــا ويل 

العهــد ســلان بــن حمــد آل خليفــة جــاءت بأوامــر أمركيــة، مشــرا إىل أن واشــنطن هددت 

مســؤولن بحرينيــن بتجميــد أرصدتهــم البنكيــة مــن أجــل القبــول مبطالــب املعارضــة.

»مركــز البحريــن لحقــوق االنســان«: املعتقلــون يعانــون الــرد واالكتظــاظ واإلهــال 

ــد املتعم

ــة  ــة حكومي ــكيل لجن ــرارا بتش ــدر ق ــوزراء يص ــس ال ــة رئي ــلان آل خليف ــن س ــة ب خليف

للرقابــة املاليــة عــى املنظــات األهليــة، ويــأيت هــذا القــرار رغــم مطالبــة ســابقة ملنظمــة 

ــك املنظــات. ــا عــن تل ــة بفــك هيمنته ــش الحكوم ــس ووت هيومــن رايت

11



الحدثالتاريخ

ــور التقــت  ــل صــادق العصف ــة املعتق ــال: عائل ــب عبدالع ــال: النائ ــد عبدالع ــب خال  النائ

ــه ــه وكليت ــا وهــو مصــاب يف أمعائ إبنه

وزارة الثقافة تهدم نصب تذكاري يرمز للحضارات املتعاقبة عى البحرين

»مؤسســة واشــنطن«: اتســاع الهــوة بــن أطــراف العائلــة الحاكمــة يف البحريــن األســبوعن 

األخريــن بشــأن كيفيــة الحــوار مــع املعارضــة.

وزيــر الدفــاع األمــريك الســابق يقــول يف مذكراتــه إن ملــك البحريــن وافــق 2011 عــى عــزل 

خليفــة بــن ســلان. ونــوه إىل أن ويل العهــد قــال إنــه يعتقــد أن العائلــة الحاكمــة يجــب 

أن تكــون صــوت الحكمــة يف البحريــن بعــد لقائــه الشــيخ عــي ســلان. ونقــل عــن ويل 

العهــد تأكيــده أن أي خارطــة طريــق يف بــالده يجــب ان تتضمــن متثيــالً عــادال للشــيعة.

اآلالف يحتشدون يف سرتة: نريد أن نتساوى يف املعادلة الوطنية

25

26

السبت

االحد

ــرة« يف  ــر الح ــدول »غ ــن ال ــن ضم ــة البحري ــاوس« للحري ــدوم ه ــة »فري ــت منظم صنف

الحريــات املدنيــة والحقــوق السياســية لــدول العــامل للعــام 2014، واعتــرت أنهــا »ضمــن 

ــن 2009 و2013. ــن العام ــا ب ــة« م ــاً يف الحري ــامل تراجع ــرث دول الع أك

أمــن عــام جمعيــة الوفــاق يف حــوار املنامــة: ال ميكــن الوثــوق يف النظــام يف ظــل اســتمرار 

االنتهــاكات والجرائــم التــي ميارســها بشــكل منهجــي رغــم اعرتافــه بالتقريــر، مشــددا عــى 

أن الشــعب يريــد خطــوات عمليــة ال كالم فقــط.

ــس،  ــن النف ــاً ع ــاس دفاع ــل عب ــهيد فاض ــت الش ــا قتل ــول إنه ــة« تق ــة البحريني »الداخلي

ــر ــن دب ــد م ــه ق ــة: قميص ــة الداخلي ــكك يف رواي ــلان يش ــي س ــيخ ع والش

 استشــهد الشــاب فاضــل عبــاس )19 ســنة( متأثــراً بجراحــات أصيــب بهــا لــدى اعتقالــه يف 

كمــن بقريــة املــرخ، غــريب املنامــة قبــل أســبوعن، وهــو أول شــهيد منــذ انطــالق الجولــة 

الجديــدة للحــوار.

طلق مبارش يف الرأس أنهى حياة الشهيد فاضل عباس

24
الجمعة



الحدثالتاريخ

إصابات برصاص »الشوزن« بعد تشييع الشهيد فاضل يف الدراز

التقــى أمــن عــام حركــة الحريــات والدميقراطيــة »حــق« حســن مشــيمع عائلتــه  بعــد منــع 

ــل الســنقيس  ــد الجلي ــارة دام أكــرث مــن 10 أشــهر بســبب رفضــه إىل جانــب عب مــن الزي

لبــس الــزي الرســمي للســجن. 

ــا  ــوارئ، مقره ــوة ط ــاء ق ــط إلنش ــة خط ــة األمركي ــوات البحري ــع الق ــن وض ــف ع الكش

ــن. ــا يف البحري ــط مقره ــرق األوس ال

اعتقال 12 شابا يف املعامر ومدينة حمد بعد عدة مداهات

إرجاء النظر يف قضية »خليل املرزوق« حتى 18 فراير مع استمرار منعه من السفر

ــل...  ــن الح ــا م ــة إذا اقرتبن ــاليب دموي ــأون ألس ــد يلج ــددون ق ــاق: املتش ــام الوف ــن ع أم

ــدة ــوادر غــر جي والب

استدعاء الكاتب عباس املرشد للمحاكمة بتهمة »إهانة امللك«

ــن...  ــرار آخري ــان صــادق الشــعباين وف ــن بينهــم الفن ــان تقبــض مجــددا عــى بحريني ُع

ــوال ــم ال زال مجه ومصره

إدارة ســجن »جــو« تأمــر املعتقلــن الطلــب مــن عوائلهــم رشاء أدويتهــم ألنهــا ســتقطعها 

عنهــم

28

26

27

الثالثاء

االحد

االثنين
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الحدثالتاريخ

»فرونت الين« تدعو البحرين إلعادة النظر يف رفضها اإلفراج عن نبيل رجب

القضــاء البحرينــي يقــي بحــّل »املجلــس العلــايئ« أكــر مؤسســة دينيــة شــيعية بالبحرين 

ــه عــى املواطنــن الشــيعة  ــن حرب ــي أعل ومصــادرة أمالكهــا، و»الوفــاق«: النظــام البحرين

والوجــود الشــيعي، والعلــايئ: لســنا معنيــن بقــرار حلّنــا.

»املحمود« يقول إن ائتالف الفاتح سيظل يعمل عى تقوية النظام!

املعتقــل ســجاد العلــوي متهــم بإهانــة القضــاء لتحدثــه عــن التعذيــب... وحــاول قلــب نظــام 

الحكــم بـــ »بالونات«

املحامــي محســن العلــوي: »هــو متهــم بتغيــر النظــام أيضــا من خــالل رمــي عــدة »بالونات« 

قــرب املطــار لشــل حركــة الطــران«، وإن التمويــل عبــارة عــن 20 دينــار أو 40 دينــار لــراء 

األدوات التــي تســتخدم يف جريــم تغيــر النظــام بالقــوة!.

29
األحد

اعتصــام املفصولــن أمــام وزارة لعمــل بحضــور ممثلــن عــن عــال أمــركا وتفويــض اتحــاد 

العــام ناطقــاً باســمهم

أكــد الشــيخ عيــى قاســم يف خطبــة الجمعــة أن غلــق »املجلــس اإلســالمي العلــايئ« »قراٌر 

ــة لقطــع الطريــق عــى دعــوة  ــه هــذا التوقيــت الخــاص محاول ــر إلعالن ــم وقــد اُخت قدي

حــواٍر قــد تفــي مبقتــى نــوع الظــروف القامئــة إىل إصــالح مطلــوٍب لســالمة الوطــن«.

 تواصلــت لليــوم الثــاين عــى التــوايل إغــالق املنافــذ املؤديــة لعــايل، وفــرض نقــاط تفتيــش 

عليهــا، بعــد أن ادعــت وزارة الداخليــة البحرينــي أمــس أن مركبــة تابعــة لهــا تــم إحراقهــا 

بعــد مهاجمتهــا باملولوتــوف.

ــن  ــرات البحري ــان صــادق شــعباين إىل مخاب ــام بتســليم الفن ــرات العــاين ق ــاز املخاب »جه

ــى التحقيقــات«. ــه ملبن ــم نقل وت

28

29

الثالثاء

االربعاء
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع شــهر يناير 2014: 
ولــي العهد يعــود لواجهة الحوار، والخوالــد يخطفونه
وحــل المجلــس العلمائي لقطع الطريق بين المعارضة والحوار
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