
أحداث ووقائع شــهر ســبتمبر 2014:
سبتمبر 2014: 

ــعب،  ــدور للش ــة ال ت ــر انتخابي ــعب، ودوائ ــي الش ــان ال تعن ــة أعي وثيق
وإضرابــات بالجملــة عــن الطعــام بيــن الســجناء
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طغــت  أجــواء مــا ُعــرف بوثيقــة “األعيــان” عــى أجواء شــهر ســبتمرب الــدي جاء متقلبــاً، تالها إصــدار امللك ملراســيم 
تقلــص عــدد املحافظــات الخمــس إىل أربــع، وتغيــر الدوائــر االنتخابيــة )نحــو األســوأ( كــا قالــت املعارضــة -التــي ال زالت 

متمســكة مبقاطعــة االنتخابــات- و تحديــد يــوم 22 نوفمرب موعداً لتنظيــم االنتخابات النيابيــة والبلدية.

وجــاء آخــر ســبتمرب ســاخناً بعــد إعــالن الســلطة دخولهــا مــع التحالــف االمــريك العــريب يف الحــرب ضــد داعــش وجبهــة 

النــرة يف العــراق وســوريا.

قضيــة تجنيــس قطر لبعض العوائل الســنية تســببت يف تراشــق إعالمــي بني املنامــة والدوحة، هددت الســلطات البحرينية 

باتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد الدوحــة التــي ردت بأنهــا تعيــد الجنســية لعوائــل تعــود أصولهــا إىل قطــر. وحاولــت املنامة 

التــدارك عــرب الرتغيــب والوعيــد. متثــل الوعيــد يف اعتقــال املواطــن صالح الجالهمــة الذي حاز الجنســية القطريــة ثم أطلق 

رساحــه بعــد تعهــده بعــدم التنــازل عــن الجنســية البحرينية، ومتثــل الرتغيــب يف منح امللــك العاملــني يف الجيــش واألجهزة 

العســكرية امتيــازات ماليــة جديــدة لعــل ذلــك يوقــف زحــف بعــض العوائل نحــو قطر. 

ســحب االرشاف عــى مســجد الخميــس مــن االوقــاف الجعفريــة وويل العهــد 

يدعــم تســليمه لــوزارة الثقافــة

قلق أممي من حاالت االختفاء القرسي يف البحرين

من  يوم  بعد  السليس  يعقوب  السني  الناشط  عن  تفرج  السلطات 

اعتقاله

بقرار  جنسياتهم  إسقاط  تم  بحرينيني   8 من  الداخلية  وزير  ضد  دعوى 

منه

1

ــبتمبر 2014: ــهر س ــع ش ــداث ووقائ أح
سبتمبر 2014: 

وثيقــة أعيــان ال تعنــي الشــعب، ودوائــر انتخابيــة ال تــدور للشــعب، 
الســجناء بيــن  الطعــام  عــن  بالجملــة  وإضرابــات 
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وثيقــة حكوميــة تاريخيــة تســمي مســجد الخميــس بـــ »املشــهد«... وتؤكــد 

تبعيتــه لـــ »الجعفريــة«

»البحريــن« تطلــب 300 مــدرس مــري األســبوع املقبــل رغــم وجــود آالف 

ــني! ــني البحريني العاطل

تأجيــل محاكمــة »الوفــاق« إىل 21 أكتوبــر... وبيــان للجمعيــة: مل نبلــغ 

باملحكمــة

وزارة اإلعالم تعنّي الكاتب املسئ طارق العامر

»التحقيق الخاصة«: شكويان بالتعذيب يف أغسطس و3 بإساءة املعاملة

ــار  ــغ 2.5 ملي ــدويل مببل ــن ال ــار البحري ــعة مط ــروع توس ــول م ــارات مت اإلم

دوالر

اإلعالن عن مقتل 3 بحرينيني يقاتلون يف صفوف »داعش«

ــي  ــع إرضاب الحقوق ــن م ــع تضام ــو ألوس ــة« تدع ــة املعارض ــوى الثوري »الق

ــر ــه يف خط ــول: حيات ــة« وتق »الخواج

ــن  ــث ع ــع الحدي ــع توس ــة م ــازات مالي ــة امتي ــزة األمني ــح األجه ــك مين املل

ــبيها تجنيــس قطــر ملنتس
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ــار... وإغــالق  ــون دين ــن ملي ــر م ــل مجــددا الختالســه أك ــادل فليف ــس ع حب

ــر« ــابه يف »توي حس

بـــ  التحــق  ضابــط  خدمــات  إنهــاء  عــن  تعلــن  البحريــن 

» عــش ا د «

التواصــل  البحريــن يدعــو ملالحقــة »مثــري االســتياء« يف مواقــع  ملــك 

االجتامعــي

 300 اســتقدام  إعالنهــا  بعــد  ســعوديني  معلمــني  تســتقبل  البحريــن 

مــري

اإلفراج عن املعتقلة مريم سهوان بعد 3 أشهر من الحبس

ملعلــم  الخميــس  مســجد  تحويــل  يرفــض  قاســم  عيــى  الشــيخ 

حي ســيا

ــد الهــادي  ــة بخصــوص عب ــامت دولي ــة الدمنــاريك يلتقــي منظّ ــر الخارجي وزي

ــه ــذل كل الجهــود لإلفــراج عن الخواجــة ويعــد بب

الجنســية  عــى  لحصولــه  مواطنــا  تعتقــل  البحريــن 

يــة لقطر ا

االعالن عن انشاء جرس ثاٍن بني البحرين والسعودية
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دول الخليج تبحث إعداد قامئة سوداء موحدة للمبعدين

مــع  تضامنــاً  الطعــام  عــن  يرضبــون  »جــو«  ســجن  معتقلــو 

» جــة ا لخو ا «

»املفوضيــة الســامية« تدعــو الســلطات البحرينيــة إلطــالق رساح مريــم 

الخواجــة

ابننــا  البحرينيــة:  املالكــة  العائلــة  يخاطبــون  الكويــت«  »جالهمــة 

»صــالح« انتقــل للعيــش يف قطــر كــام انتقــل »آل خليفــة« للعيــش يف 

لبحريــن ا

امللــك يهــب محمــد بــن مبــارك أرضــا ضخمــة يف البــالد القديــم قيمتهــا تفــوق 

13 مليــون دوالر

الجامعــة العربيــة تصــادق عــى محكمــة حقــوق اإلنســان يف البحريــن رغــم 

تحفــظ »الفدراليــة الدوليــة«

املفــوض الســامي الجديــد يف االمــم املتحــدة يتجاهــل ملــف البحريــن يف أول 

خطاباتــه

تطبيــق  اســتخدام  مــن  النشــطاء  تحــذر  ووتــش«  »بحريــن 

مــن  بهــم  اإلطاحــة  متــت  مطلوبــا   15 الذكيــة:  للهواتــف   »Zello«

لــه خال

»الوطنيــة لحقــوق اإلنســان«: الجهــات املعنيــة رفضــت الــرد علينــا بشــأن 17 

شــكوى بالتعذيــب
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البحريــن اشــرت أســلحة بـــ 18 مليــون جنيــه اســرليني مــن بريطانيــا العــام 

املــايض مقابــل صمتهــا عــن االنتهــاكات

ــاص  ــوازي الخ ــادروا ج ــن ص ــار البحري ــئولو مط ــا: مس ــامة مهن ــب أس النائ

ــا« ــر علي ــوا يل »أوام وقال

عــن  اإلفــراج  الســعودية  مــع  يناقــش  الدمنــاريك  الخارجيــة  وزيــر 

جــة لخوا ا

»التلغــراف«: بريطانيــا تخطــط إلنشــاء قواعد عســكرية يف البحريــن واإلمارات 

وعــامن ملحاربــة »داعش«

املرشــح ملنصــب الســفر األمريــي: تســوية سياســية ناجحــة هــي مــا سيســمح 

للجمعيــات باملشــاركة يف االنتخابــات

بحرينــي يتقلــد منصبــا مهــام يف حــزب العــامل الرنويجــي... ويصبــح نائبــا يف 

مجلــس أوســلو

ملك البحرين يصدر قانونا يجيز التجسس عى املراسالت الخاصة

البحرين تنفق 32 مليوناً لتحسني صورتها خارجياً

وأمريــكا  البحريــن  بــني  التجــاري  التبــادل  حجــم  مليــار   1.7

2 0 1 3
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منــازل البحرينيــني مســتباحة.. 1534 مداهمــة خــالل 8 أشــهر و149 معتقــالً 

خــالل 3 أشــهر

املنامة من جديد ضمن أبرز 10 مدن للخطيئة

»نــداء  تطلــق  مختلفــة  مكونــات  مــن  وطنيــة  شــخصيات 

» طيــة ا ميقر لد ا

اإلفــراج عــن صــالح الجالهمــة بعــد تقدميــه اعتــذارا وتعهــدا بعــدم التنــازل 

عــن الجنســية البحرينيــة

فضائــح الحكومــة البحرينيــة يف تقريــر مشــرك لخــراء األمــم املتحــدة: ســجل 

بــارز يف التعذيــب وترهيــب للطائفــة الشــيعية بأكملهــا

الخارجيــة الرنويجيــة: اتصــال وثيــق مــع الســلطات الدامناركيــة ملتابعــة حالــة 

الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة وابنتــه مريــم

البحريــن تدعــو ألخــذ إذن مســبق قبــل اكتســاب الجنســية القطريــة... وتتهــم 

الدوحــة باســتمرار التجنيــس

مليــار   6.2 إىل  ترتفــع  األجنبيــة  البحريــن  ديــون 

ر ال و د

الحكومــة برئاســة خليفــة بــن ســلامن تبحــث تنفيــذ عقوبــات عــى املتجنســني 

يف قطــر

14

13

http://bmirror.ddns.net/news/18721.html
http://bmirror.ddns.net/news/18721.html
http://bmirror.ddns.net/news/18721.html
http://bmirror.ddns.net/news/18721.html
http://bmirror.ddns.net/news/18745.html
http://bmirror.ddns.net/news/18745.html
http://bmirror.ddns.net/news/18737.html
http://bmirror.ddns.net/news/18737.html
http://bmirror.ddns.net/news/18751.html
http://bmirror.ddns.net/news/18751.html
http://bmirror.ddns.net/news/18750.html
http://bmirror.ddns.net/news/18750.html
http://bmirror.ddns.net/news/18757.html
http://bmirror.ddns.net/news/18757.html
http://bmirror.ddns.net/news/18767.html
http://bmirror.ddns.net/news/18767.html
http://bmirror.ddns.net/news/18758.html
http://bmirror.ddns.net/news/18758.html
http://bmirror.ddns.net/news/18758.html
http://bmirror.ddns.net/news/18768.html
http://bmirror.ddns.net/news/18768.html


الحدثالتاريخ

8

صحيفــة مستشــار امللــك البحرينــي: قطــر تســتهدف تغيــر الركيبــة الســكانية 

ين للبحر

البحرين اعتقلت أكر من 7 آالف منذ مارس 2011

عطيــة  أحمــد  شــقيق  النتقادهــا  جمشــر  غــادة  حبــس 

للــه ا

ويل العهــد يعلــن عــن إصالحــات »ســيتم عــرض بعضهــا عــى الرملــان 

املقبــل«

املعارضة ترد عى ويل العهد: مل نتوافق عى يشء

دول الخليــج ســتتبنى مروًعــا للتعامــل »املوحــد« مــع املنظــامت الحقوقيــة 

الدوليــة

الحكومــة البحرينيــة تتوعــد قطــر بـــ »إجــراءات معاكســة« يف حــال اســتمرت 

بتجنيــس البحرينيــني

ــف الجديــدة ذات  ــن الوظائ ــى 95 % م ــتحوذوا ع ــب اس ــن: األجان البحري

األجــور العاليــة يف 2014

البنــود الخمســة التــي قدمهــا الديــوان امللــي: ال حكومــة منتخبــة وال برملــان 

كامــل الصالحيــات
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األصــول  ذوي  مــع  قوانيننــا  نطبــق  البحريــن:  عــى  تــرد  قطــر 

يــة لقطر ا

200 ألــف يتظاهــرون يف البحريــن رفضــا لوثيقــة تســوية تقــدم بهــا ويل 

ــد العه

مــن  منعهــا  مــع  الخواجــة  مريــم  عــن  تفــرج  البحريــن 

لســفر ا

567 مليــون دينــار مــن املارشــال الخليجــي ذهبــت لـ«األشــغال« و«اإلســكان« 

و«الكهربــاء واملــاء«

ــة  ــود« مرهون ــد »وع ــان ويل العه ــاوس«: بي ــاتم ه ــة يف »تش ــة بريطاني باحث

ــات ــة يف االنتخاب ــاركة املعارض مبش

اإلعــالن عــن جمعيــة جديــدة قريبــة مــن الديوان الســتاملة مرشــحني وتوســيع 

املشــاركة يف االنتخابات

ــن  ــه م ــن إقالت ــهرين م ــد ش ــا بع ــر إىل كتّابه ــارق العام ــم ط ــن« تض »الوط

ــيعة ــاءته للش ــالد« إلس »الب

البحريــن تهــدد مبقاضــاة راديــو »مونتــي كارلــو« بســبب تقريــر عــن التجنيــس 

اعترتــه »حساســا وخطراً«

ــر  ــل الدوائ ــة لتعدي ــن خط ــطى ضم ــة الوس ــي املحافظ ــن يلغ ــك البحري مل

االنتخابيــة
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يكــون  لــن  يومــا:   30 اســتمر  الطعــام  عــن  ارضابــا  ينهــي  الخواجــة 

األخــر

موعد االنتخابات 22 نوفمر وفتح باب الرشح 15 أكتوبر

عــن  صــادرة  توصيــات  تنفيــذ  رســميا  ترفــض  البحريــن 

» جنيــف «

ــراق يف  ــوريا والع ــع يف س ــف مواق ــارك يف قص ــي يش ــران البحرين ــالح الط س

ــريب ــريك ع ــف ام ــار تحال اط

الشيخ عيل سلامن يعلن رفضه الدوائر االنتخابية الجديدة

بــال  والعاصمــة  البلديــة  االنتخابــات  موعــد  يحــدد  الــوزراء  رئيــس 

! مجلــس

املعارضــة: املراســيم الثالثــة متــس النظــام اإلداري للدولــة... واإلجــراءات 

املنفــردة ســتقود إىل عــدم املشــاركة

الصحــايف نــادر املــروك يصــل بــروت بعــد احتجــازه لســاعات يف مطــار 

ديب

إجــراء  للملــك:  املعارضــة  الجمعيــات  رســالة  تنــر  البحريــن«  »مــرآة 

االنتخابــات دون توافــق ســيكرّس االنقســامات ويعــرّض البحريــن للتجاذبــات 

اإلقليميــة
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مقتــل جهــادي بحرينــي بالعــراق يف القصــف الجــوي عــى معســكرات 

»داعــش«

وزيــر العــدل: %80 مــن الدوائــر االنتخابيــة قــد طــرأ عليهــا تغيــر و«املراكــز 

العامــة« باقيــة

يف  منزلــه  مــن  فجــرا  ريض  أحمــد  الصحــايف  اعتقــال 

بس لســنا ا

حقــوق  انتهــاكات  بقــوة  يديــن  املتحــدة  لألمــم  أمريــكا  منــدوب 

بعثــة  توصيــات  لتنفيــذ  والريطــاين:  بالبحريــن..  اإلنســان 

ضيــة ملفو ا

ــى  ــارع ع ــة تص ــة: املعارض ــة دقيق ــة... دراس ــر االنتخابي ــل الدوائ ــد تعدي بع

ــط ــدا فق 16-18 مقع

مــن  أســلحة  البحريــن  رشاء  زيــادة  معــدل   %  303

نيــا يطا بر

حكومة البحرين تطلب إجراءات من الكويت بحق النائب دشتي

ائتــالف 14 فرايــر يعلــن عــن اســتفتاء شــعبي ويعــني ســيدة لرئاســة 

اللجنــة

االتحــاد األورويب يــرى أن انتخابــات ذات مصداقيــة ميكــن أن تحقــق املصالحــة 

البحرين يف 
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تجنيــس  عــن  قطــر  تتوقــف  أن  إىل  تتطلــع  البحريــن 

طنيهــا ا مو

البحريــن تقــدم رشحــا حــول مســتجداتها ملســؤول أمريــي كانــت قــد طردتــه 

يوليــو املــايض

عليهــا  يقــدم  »ال  املقبلــة  االنتخابــات  إن  يقــول  قاســم  عيــى  الشــيخ 

عاقــل«

30 ألف مدمن مخدرات يف البحرين

نبيل رجب يدعو قياديي املعارضة لـ«اجتامع عصف ذهني« يف الخارج

الشــيخ  عــى  بالتســر  املتهــم  املقــايب  عــامر  أبــو  عــن  اإلفــراج 

د ا ملقــد ا

إيقــاف موظفــة بـ«الربيــة« 10 أيــام وخصــم راتبهــا لنقدهــا »رمــوز الدولــة« 

يف »واتســآب«

ــنة  ــة إىل س ــني املوجه ــش« البحريني ــامت مقاتــيل »داع ــل لكل ــص الكام الن

ــن البحري

الكويــت: إجــراءات ضــد املحامــي »دشــتي« بعــد تســلم مذكــرة احتجــاج مــن 

ين لبحر ا
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ــة«  ــى مل ــدي ع ــة »التع ــة بتهم ــام املحكم ــول أم ــض املث ــل يرف ــادل فليف ع

ــر ــه للحكــم بـــ22 أكتوب وحجــز قضيت

2.8 مليار دوالر املساعدات املالية للبحرين يف 4 سنوات

نــادر  الناشــط  قضيــة  يف  الحكــم  أكتوبــر   15

م مــا إل ا عبد

البحريــن: أحــكام باملؤبــد وإســقاط الجنســية لـــ 9 متهمــني بـ«تهريــب أســلحة 

ومتفجــرات عــر البحــر«

اإلفراج عن الصحايف أحمد ريض بكفالة مالية قدرها 200 دينار

نبيــل رجــب يعــود إىل البحريــن اليــوم: عشــت بــني النــاس وأريــد أن أقــي 

بقيــة حيــايت معهــم

وزير العدل: سرنصد املنابر الداعية للمقاطعة و«سنعاملها بحسم«

النائــب الســاعايت يعلــن عــن تأســيس جمعيــة سياســية تابعــة للديــوان 

ــي املل

»الكرى اإلدارية« تحكم بوقف نشاط »الوحدوي«
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

ــبتمبر 2014: ــهر س ــع ش ــداث ووقائ أح
سبتمبر 2014: 

وثيقــة أعيــان ال تعنــي الشــعب، ودوائــر انتخابيــة ال تــدور للشــعب، 
الســجناء بيــن  الطعــام  عــن  بالجملــة  وإضرابــات 


