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اســتغل النظــام البحرينــي أجــواء التصعيــد فــي المنطقــة بعــد حــرب اليمــن. ركز خــال شــهر ابريل 
الماضــي علــى المزيــد مــن تكميــم األفــواه، اعتقــل الحقوقــي الدولــي نبيــل رجــب، واألميــن العــام لجمعية 

الوحــدوي فاضــل عبــاس، كمــا مــدد القضــاء مــدة توقيــف أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان 

حتــى 20 مايــو.

الوضــع االقتصــادي للبــاد تبيــن أنه يســير نحو األســوأ، فبحســب النواب فــإن الحكومة اقترضــت 16 مليار 

دينار خال عشــر ســنوات، بينما خســرت شــركة ممتلكات وهي الصندوق الســيادي للبحرين 560 مليون 

دينار.

المعارضــة أعلنــت أن أكثــر مــن 80 إخطــارًا للتظاهــر رفــض خــال األشــهر األربعــة الماضيــة. وفي األســبوع 

األخيــر مــن أبريــل شــهدت المحاكــم إصــدار أحــكام ضــد المعارضيــن بلــغ مجموعهــا 276 عامــا لخمســة 

وثاثيــن معتقــًا، وختمــت بإصــدار حكــم باإلعــدام ضــد أحــد متهمــي قضيــة مقتــل شــرطي فــي العكــر، 

بينمــا قالــت فريــدوم هــاوس إن البحريــن ثانــي أســوأ بلــد عربــي فــي مجــال حريــة الصحافــة.
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البنــك  علــى  بســطو مســلح  قامــا  و5 ســنوات آلخــر  لمتهــم  عامــا  الســجن 20 
األهلــي

ــن  ــات م ــره معلوم ــب لنش ــل رج ــى نبي ــض عل ــت القب ــا ألق ــول إنه ــة” تق “الداخلي
ــة ــة نظامي ــة هيئ ــي وإهان ــلم األهل ــرار بالس ــأنها اإلض ش

مســؤول حكومــي: خســائر شــركة “ممتلــكات” بلغــت 560 مليــون دينــار فــي 
2014 ديســمبر 

ــور  ــم مص ــن بينه ــن معتقلي ــون بصحافيي ــد” يحتف ــة “ميريان ــي جامع ــاب ف ط
ــي بحرين

“األمنســتي”: البحريــن أصــدرت 5 أحــكام باإلعدام فــي 2014 والُحكم علــى “الخباز” 
باعترافــات تحــت التعذيب

“النيابــة” تحيــل أميــن عــام “الوحــدوي” للمحاكمــة محبوســا إلصــداره بيانــا يديــن 
الحــرب علــى اليمــن وتخلــي ســبيل نائبــه

وزير العمل: أكثر من 7400 عاطل في البحرين

الداخلية تدعي ضبط أسلحة في الدراز

نبيل رجب يواجه 3 تهم بينها التحريض على كراهية النظام
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واشــنطن تنفــي رفــع الحظــر عــن األســلحة المســتخدمة فــي قمــع المتظاهريــن فــي 
البحريــن: الحظــر اليــزال قائمــا

إيقاف المحامي تيمور كريمي وتأجيل قضيته حتى 6 مايو

ــن  ــب م ــرة وأطل ــاكات خطي ــن انته ــي البحري ــة: ف ــات الديني ــي للحري ــرر األمم المق
ــاد ــارة الب ــي لزي ــة دعوت الحكوم

الداخليــة البحرينيــة تنفــي مــا أشــاعه وزيــر الخارجيــة: المــواد المضبوطــة فــي 
الكويــت ليســت متفجــرات بــل “مــواد تنظيــف”

ســبعة  لمــدة  رجــب  نبيــل  الحقوقــي  بحبــس  تأمــر  العامــة  النيابــة 
م يــا أ

مــارس  شــكوى   30 تلقــت  إنهــا  تقــول  الخاصــة  التحقيــق  وحــدة 
ضــي لما ا

إدارة المباحث الجنائية تستدعي عدًدا من النساء للتحقيق

 4 اســتمر  تحقيــق  بعــد  وتوقيفــه  المالكــي  صــادق  الشــيخ  اعتقــال 
ت عا ســا

ام الخليــج بمعالجــة المشــاكل 
ّ
دعــا إلــى إيجــاد مخــارج للمظالــم.. أوبامــا يطالــب حــك

السياســية الداخليــة
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وزيــر الداخليــة يزعــم أن المظاهــرات فــي البحريــن شــهدت انخفاضــا بســبب “تعزيز 
الســيطرة األمنية”

التحقيقــات” تســتدعي 6 نســاء بحرينيــات وتتهــم بعضهــن بالمشــاركة فــي 
فعاليــات 14 فبرايــر

البحرينيــة لحقــوق اإلنســان: أحــكام بالســجن 276 عامــا لـــ 35 معتقــًا و81 اعتقــال 
حصيلــة األســبوع األخيــر مــن مــارس

اإلفــراج عــن الُمســقطة جنســيته المحامــي تيمــور كريمــي بعــد دفعــه غرامــة 
وتقديمــه كفيــًا بحرينيــا

ــي الســنكيس” المحكــوم باإلعــدام فــي قضيــة “تفجيــر الديــه”: فــي قبضــة  “عل
ــة”! “المباحــث الجنائي

منظمة العمل الدولية تدعو لإلفراج عن “أبوديب”: لجنة الخبراء ال تزال تتابع تنفيذ 
االتفاقية الثاثية حول قضية المفصولين في البحرين

ــا  ــرة دون حاجته ــنوات األخي ــر س ــي العش ــار ف ــار دين ــت 16 ملي ــة اقترض الحكوم
إليهــا

إعادتكــم  أســتطيع  ال   :”1912“ قائمــة  لمفصولــي  العمــل  وزيــر 
ت ا ر ا ز للــو

تأجيــل محاكمــة مســتورد أســلحة ومتفجــرات مــن الســعودية لقتــال “إيــران” 
ــه ــص ل ــدون ترخي ــلحة ب ــازة أس ــة حي ــه تهم وتوجي
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مصرف البحرين المركزي يحجز حسابات الُمسقطة جنسياتهم

توجيــه تهمــة تلقــي “رشــوة” لشــرطي ومتهــم آخــر فــي قضيــة إدخــال هواتــف 
لنــزالء ســجن “جــو”

ــي 2015  ــر ف ــارا للتظاه ــت بـــ 81 إخط ــة تقدم ــي: المعارض ــين الديه ــيخ حس الش
ــت ــا رفض جميعه

ِلق من اعتقال نبيل رجب
َ
السفير األمريكي في جنيف ق

وزير الداخلية: مجلس أعيان لكل ُمحافظة

“فورمــوال  لـــ  ورفضــا  الوفــاق  عــام  أميــن  عــن  لإلفــراج  يتظاهــرون:  اآلالف 
” يــن لبحر ا

الخارجيــة األمريكيــة تطالــب بإســقاط التهــم عــن نبيــل رجــب واإلفــراج عنــه 
ــورا ف

“فورمــوال 1” تصــدر سياســة لمراعــاة اعتبــارات حقــوق اإلنســان فــي البحريــن خــال 
إقامــة الســباق

ــب”  ــن “رج ــراج ع ــب اإلف ــة: يج ــة األمريكي ــي ... الخارجي ــى التوال ــي عل ــوم الثان للي
ــن” ــي القضيتي ــه “ف ــة إلي ــم الموجه ــقاط الته وإس
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رغــم مطالبــات واشــنطن المتكــررة بإطــاق ســراحه ... “النيابــة” تقــرر حبــس نبيــل 
رجــب 15 يومــا علــى ذمــة التحقيــق

بحرينيــة  صحيفــة  فــي  الباكســتانيين  تجــاه  عنصــري  كاريكاتيــر   ..
ميــة حكو

“نيــك كريســتوف” للّرئيــس أوبامــا: ســأمنحك نفــس المســاحة لــو قــررت الــرد علــى 
رســالة نبيــل رجــب

الفورمــوال  ســباق  خــال  االحتجاجــات  ســتواجه  إنهــا  تقــول  الحكومــة 
1

الســفير الســعودي لــدى البحريــن: قــادة الخليــج ســيبلغون الرئيــس أوبامــا بأنهــم 
ســيعملون إليقــاف االتفــاق النــووي إذا كان خطــرًا علينــا

طلــب  علــى  بنــاء  البحريــن  فــي  للتوظيــف  يتقدمــون  أردنــي  معلــم   1200
بيــة” لتر “ا

نبيــل  عــن  باإلفــراج  واشــنطن  مطالبــات  يرفــض  البحرينــي  الخارجيــة  وزيــر 
رجــب

الســجن 3 ســنوات لمســؤول فــي “البلديــات” ومقــاول الختاســهما مبالــغ مــن 
ــوزارة ال

إســقاط  بعــد  الضــوي  الداعيــة صفــاء  المتشــدد  المجّنــس  أبعــدت  الســلطات 
جنســيته
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http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23385.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23389.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23389.html


أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

8

أحداث ووقائع شهر أبريل 2015

الشــكوى التــي تقــدم بهــا فيــروز ومطــر لاتحــاد الدولــي للبرلمانييــن مــا زالــت 
ــة قائم

الســجن 4 ســنوات لمســؤول رفيــع اســتولى علــى مجوهــرات بقيمــة 100 ألــف 
ــار دين

 30 فبرايــر  منــذ  المعتقلــة  أميــن  الســيد  جليلــة  العتقــال  متكــرر  تجديــد 
يومــا

آيــة اللــه قاســم يقــول إن البحريــن تعيــش واقعــا مريــرًا بشــكل يومــي وعلــى مــدى 
24 ســاعة

ــن  ــار م ــي 10 آالف دين ــرف بتلق ــن “المالكــي” اعت ــول إن رجــل الدي ــة” تق “النياب
ــة ــه للمحاكم ــة سياســية ســنويا وتحيل جمعي

“النقابــات” يســتنكر بشــّدة قــرار “العمــل” اســتبعاده مــن تمثيــل عمــال البحريــن 
فــي مؤتمــر العمــل العربــي

“التربيــة” تنفــي مــا أثبتتــه نقابــة المعلميــن األردنيــة: ال صحة الســتجابنا معلمين 
من الخــارج!!

ــاح  ــال اإلص ــي... وآم ــب وحش ــن: تعذي ــول البحري ــة ح ــو الدولي ــامل للعف ــر ش تقري
تبخــرت

ليــس  انتقادكــم  البحريــن:  لملــك  موجهــة  عريضــة  تطلــق  الدوليــة  العفــو 
يمــة جر
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قائــد كتيبــة الدبابــات يهــدي “المشــير” كتابــا عــن هــدم دوار اللؤلــؤة وقتــل 
لمحتجيــن ا

تشــهد  التــي  المناطــق  فــي  اإلنــارة  أعمــدة  إصــاح  عــدم  قــررت  الحكومــة 
ت جــا حتجا ا

ــع انطــاق  ــن م ــوال البحري آالف البحرينييــن ينظمــون احتجاجــات ضــد ســباق فورم
ــه تجارب

 3 توقــف  بعــد  والمنامــة  دمشــق  بيــن  رحاتــه  يســتأنف  الســوري  الطيــران 
ســنوات

الحــل  ومنعتــم  البحرينييــن...  عظــام  ســحقتم  ســعود:  آلل  اللــه  نصــر 
ســي لسيا ا

منيــرة فخــرو: اعتقــال ســلمان أدخلنــا مرحلــة “كمــون” لكــن الســحر ســينقلب علــى 
الســاحر

ســجن  فــي  وحشــي  لتعذيــب  يتعــرض  معتــوق  جعفــر  الكفيــف  المعتقــل 
ــو ج

ــدم  ــاءات ع ــون ادع م
ِّ
ــن يضخ ــع م ــامح م ــن تتس ــنطن: ل ــي واش ــن ف ــفارة البحري س

ــاد ــي الب ــتقرار ف االس

محكمة بريطانية تؤجل محاكمة عبدالرؤوف الشايب
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“المحفــوظ” تعليقــا علــى قــرار الحكومــة تحديــد تمثيــل العمــال بالتنــاوب: قــرار 
خطيــر وعلــى “العمــل” التراجــع عنــه

عشــرات النقابــات تســتنكر “ســلب صفــة العضــو األصيــل” مــن االتحــاد العــام فــي 
مؤتمــر الكويــت

تجديــد حبــس ُمّتهــم بــإدارة حســاب “اإلعــام المقــاوم” 15 يومــا علــى ذمــة 
لتحقيــق ا

مايــو   27 فــي  الشــيعية  الطائفــة  إلهانتــه  العامــر  طــارق  علــى  الُحكــم 
لمقبــل ا

محامــي عــادل فليفــل فــي قضيــة حيــازة بــدون ترخيــص للمحكمــة: الداخليــة كانــت 
علــى علــم بذلــك

عــن  الحســن  بثينــة  الشــركة  نقابــة  رئيــس  نائــب  تفصــل  “جــواد” 
لعمــل ا

ســلم الناشــط نــادر عبداإلمــام قــرار فصلــه خطّيــا: قررنــا فصلــك نظــرًا 
ُ
“التربيــة” ت

للحكــم الصــادر ضــدك

 8 بمشــاركة  العدالــة”  غيــاب  “البحريــن:  مؤتمــر  أعمــال  افتتــاح  بيــروت: 
ل و د

ولــن  لــم  الخامــس  األســطول  موقــع  البحريــن:  فــي  األمريكــي  الســفير 
يتغيــر
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تمديد حبس أمين عام الوفاق حتى 20 مايو المقبل

بتهمــة  ســنوات   3 عراقــي  بســجن  تقضــي  بحرينيــة  محكمــة 
لتجمهــر ا

الشــيخ عيســى قاســم: محاكمــة ســلمان “فاقــدة للموضــوع” والشــعب لــن يتراجــع 
عــن مطالبــه

جنــازة  تشــييع  حضــور  مــن  الخواجــة  وصــاح  عبدالهــادي  تمنــع  الســلطات 
خيهمــا أ

المؤتمــر الحقوقــي الدولــي الرابــع يقــرر تشــكيل فدراليــة عربيــة للدفــاع عــن حقــوق 
الشــعب البحرينــي

ــع  ــا م ــة وقعته ــرات أمني ــن مذك ــف ع ــددا الكش ــض مج ــة ترف ــة البريطاني الحكوم
ــي! ــن القوم ــر باألم ــن: يض البحري

ــدس  ــن الق ــن م ــا يدي ــه حن ــا الل ــران عط ــس المط ــروم االرثوذك ــاقفة ال ــس اس رئي
التمييــز الطائفــي فــي البحريــن

مفــوض الحكومــة األلمانيــة لحقــوق اإلنســان: نبيــل رجــب يحاكــم بســبب تعبيــره 
الســلمي عــن رأيــه

البحرين األخيرة خليجيا على مؤشر الدول األكثر سعادة

22

23

24

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23552.html
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ــر داعــش” أثنــاء محاولتــه الهــرب لُعمــان 
ّ
توقيــف عبداللــه البنعلــي شــقيق “ُمنظ

بجــواز ال يخصــه

غيــر  رجــب  نبيــل  إيقــاف  المتحــدة:  األمــم  لــدى  أمريــكا  ســفيرة 
ل د عــا

سعد الحريري يبرر دخول قوات درع الجزيرة للبحرين

تجديد حبس نبيل رجب أسبوعين إضافيين

“الوفــاق”: عمليــة ثانيــة فــي القلــب أجريــت لنائــب األميــن العــام “الديهــي” ظهــر 
ليوم ا

خليفــة بــن ســلمان يرفــض مــا أســماه “ابتــزاز” المنظمــات الحقوقيــة: ملــف البحرين 
ُمشــّرف فــي الحقــوق والحريات

مايــو   21 إلــى  عبــاس  فاضــل  محاكمــة  تأجيــل  الشــماوي:  المحامــي 
لمقبــل ا

فــي  المشــاركة  أبنائهــم  لتجنيــب  األهالــي  يدعــو  الداخليــة  وزيــر 
ت جــا حتجا ال ا

بـــ  تتهمهــم  شــخصا   28 علــى  قبضــت  إنهــا  تقــول  الداخليــة  وزارة 
” ب هــا ر إل ا “
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http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23615.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23639.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23639.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23627.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23627.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23627.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23635.html
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عبداللهيــان: تدخــل الســعودية فــي البحريــن أحــدث شــرخا عميقــا وتدخلهــا فــي 
اليمــن لــن يمــر دون رد

اإلفراج عن إبراهيم الدمستاني بعد 3 سنوات من السجن

تفجيــر  قضيــة  فــي  متهميــن   7 لـــ  ســنة   15 إلــى   10 مــن  الســجن 
لســهلة ا

راجــع أداءهــا... ولــم 
ُ
مجيــد ميــاد يــرد علــى “اإلثــارات اإلعاميــة”: المعارضــة ت

تصمــت عــن الســقوف

دون  للتعليــم  دعــم  أو  عــاوات  أو  مشــاريع  ال  أن  النــواب  أبلغــت  الحكومــة 
قتــراض ا

الحبس لـ 3 متهمين باإلساءة لدولة شقيقة

ــة اعتقــال  ــة لحقــوق اإلنســان: 53 مســيرة ســلمية و72 مداهمــة و25 حال البحريني
فــي األســبوع الثالــث مــن شــهر أبريــل

“لجماعــة  باالنضمــام  متهميــن   3 عــن  الجنســية  وإســقاط  عامــا   15 الســجن 
إرهابيــة”

“الدمســتاني” حــرًا يحكــي معانــاة زمائــه: ســجناء “جــو” قضــوا 4 أيــام فــي العــراء 
تحــت حــرارة الشــمس

27

28

29

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23644.html
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شــرطة  قتــل  فــي  بالشــروع  متهميــن  لثمانيــة  عامــا   15 الســجن 
ن مســتا بد

ــدي  ــان الكن ــاحة البرلم ــي س ــة ف ــة احتجاجي ــك األردن ... وقف ــارة مل ــع زي ــا م تزامن
ــن ــي البحري ــدرك” ف ــد “ال ــة لتواج رافض

البحرين: تبرئة شرطي قتل الشهيد فاضل عباس

ــر  ــع غي ــال: المن ــد العم ــيرة عي ــة لمس ــع الداخلي ــن من ــئ م ــات متفاج ــاد النقاب اتح
ــرر مب

اإلعــدام لمتهــم والســجن لمــدد تصــل إلــى المؤبــد للبقيــة مــع إســقاط الجنســية فــي 
قضيــة مقتــل شــرطي العكر

ــن  ــراءات لتأمي ــي بإج ــاد األوروب ــب االتح ــا يوقعــون رســالة تطال ــا أوروبي 67 برلماني
اإلفــراج عــن نبيــل رجــب

فريدوم هاوس: البحرين ثاني أسوأ بلد عربي في حرية الصحافة

ماليتيــن  إيرانيتيــن  مؤسســتين  ُيخضــع  المركــزي  البحريــن  مصــرف 
تــه ر إلدا

اســتمرار  الســنوي  تقريرهــا  فــي  تؤكــد  الدينيــة  للحريــات  األمريكيــة  اللجنــة 
البحريــن فــي  الشــيعة  االنتهــاكات ضــد 
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فريدوم هاوس: البحرين ثاني أسوأ بلد عربي في حرية الصحافة

أحــداث ووقائــع شــهر أبريــل 2015:
المزيــد مــن تكميــم األفواه مع أجــواء الحرب علــى اليمن

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23706.html

