
أعلنــت وزارة اخلارجيــة األمريكيــة يف بدايــة شــهر أبريــل 2016،  
أن الوزيــر جــون كــريي ســيزور البحريــن خــال هــذا الشــهر، وبعــد 
يومــن مــن هــذا اإلعــان، اسُتشــهد الشــاب البحرينــي علــي 
عبــد الغنــي، وكان مطلوًبــا لألجهــزة األمنيــة بســبب نشــاطه 

ــة. ــو الدميوقراطي ــي نح ــراك البحرين ــي يف احل السياس
رئيــس جمعيــة املعلمــن امُلنَحلــة مهــدي أبــو ديــب، أنهــى 
مــا  يف  جمــدًدا،  للحريــة  وخــرج  اخلمــس،  حكمــه  ســنوات 
طلبــت وزارة العــدل مــن قيــادات اجلمعيــات السياســية تقــدمي 
ذممهــم املاليــة، وذلــك يف خطــوات ســتتواصل مســتقبًلا ضد 

املعارضــة. اجلمعيــات 
وصــل جــون كــريي إىل البحريــن، وعقــد مؤمتــًرا صحافًيــا قــال 
فيــه إن املعارضــة ارتكبــت خطــًأ مبقاطعتهــا لانتخابــات، لكنــه 
ــا مــع قــادة املعارضــة، وقــال إن  ــب اخــر اجتماًع عقــد مــن جان
البــاد حتتــاج إلجــراءات تنمــي الثقــة بــن الطرفــن وصــوًلا إىل 

االنتخابــات املقبلــة. 
وزارة اخلارجيــة االمريكيــة أصــدرت تقريرهــا عــن احلريــات الدينية 
ــيعة  ــد الش ــز ض ــتمرار التميي ــه إىل اس ــارت في ــن وأش يف البحري
يف البــاد، وأن هنــاك انعداًمــا  يف مســاءلة وحماســبة عناصــر 

الشــرطة املتورطــن بقتــل متظاهريــن شــيعة.
يف  شــرطي  مقتــل  أبريــل   12 يف  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
ــً هــدد  ــر هــذا احلــادث، أصــدر اجليــش بيان ــاد، وإث منطقــة كرباب
فيــه ضمًنــا بالتدخــل ضــد التظاهــرات الســلمية التــي تشــهدها 
البلــدات والقــرى، وقبــل لقائــه مــع الرئيــس االمريكــي يف اجتماع 
االخــري مــع ملــوك وأمــراء دول اخلليــج العربــي، أصــدر ملــك 
البحريــن عفــًوا عــن الســجن السياســي تقــي امليــدان الــذي 

يحمــل اجلنســية االمريكيــة.
مــن ناحيــة أخــرى، رفضــت الّســلطات منــح ترخيــص خلــروج 
مســرية عيــد العمــال التــي تقــدم االحتــاد العــام لنقابــات عمــال 
البحريــن للحصــول عليهــا، ويف اليــوم األخــري مــن شــهر أبريــل، 
مت االفــراج عــن أمــن عــام جمعيــة أمــل امُلنَحلــة الشــيخ حممــد 

علــي احملفــوظ.
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استشهاد علي عبدالغني... وتشكيك يف رواية وزارة الداخلية

الدعم احلكومي  أي مبلغ من مستحقات  تنفي تسلمها  الوفاق 
منذ 2011

امللك يزور قيادة اجليش ويشيد بتأهبه ملساندة وزارة الداخلية

ملك البحرين يتعهد ببناء 30 مركزا أزهريا يف خمتلف حمافظات 
مصر

السجن عاما كامال للطبيب السماهيجي بسبب تغريدة

التحقيقات  مبنى  يف  االغتصاب  ضحية  تدعو  اخلاصة  التحقيق 
لإلدالء بأقوالها وتتعهد بضمان “السرية واخلصوصية”

صدره  يف  إصابات  وآثار  عبدالغني…  يشيعون  الغاضبني  آالف 
تعزز الشكوك برواية الداخلية

بحل  تطالب  املراسلني  نادي  إدارة  أعضاء  من  لعدد  استقاالت 
جملس اإلدارة

النيابة العامة تتهم الشيخ املنسي بإهانة الداخلية والتحريض 
على كراهية النظام وحتيله حمبوسًا للمحكمة

5 أعوام خلف  اإلفراج عن أمني عام “أمل” الشيخ احملفوظ بعد 
القضبان

الداخلية تقول إنها حتقق يف فيديو يظهر إطالق شرطي لقنبلة 
داخل منزل مليء باألطفال والنساء

وزير الداخلية: القبض على املشتبه بهم يف حادثة كرباباد

“مركز البحرين”: 40 حالة اعتقال خالل األسبوع املاضي

 1883 السنوي:  التقرير  يدشن  اإلنسان  حلقوق  البحرين  مركز 
اعتقال يف 2015 و441 اختفاء قسري و202 إسقاط جنسية

بـ  تصفها  منظمة   68 تضم  قائمة  تعتمد  البحرين  باألسماء: 
“اإلرهاب” بينها 3 منظمات بحرينية

البحريني  اجليش  ملساندة  استعدادها  تبدي  السلفية  األصالة 
عرب فتح “باب اجلهاد”

لوعودها ونحملهم  تنكرت  السجن  إدارة  سجناء احلوض اجلاف: 
مسؤولية “التبعات اخلطرية” لعدم تنفيذ املطالب

كبريًا  خطأ  ارتكبت  البحرينية  املعارضة  املنامة:  من  كريي 
مبقاطعتها لالنتخابات

البحرين: إيقاف رجل دين شيعي ألدائه الصالة دون ترخيص

امللك  ويلتقي  البحرين  يزور  العاملي  اليهودي  اجمللس  رئيس 
ووزير اخلارجية

القضاة  من   50 تشمل  أن  املتوقع  من  كبرية  قضائية  ترقيات 
وأعضاء النيابة

مراسلون بال حدود: البحرين ضمن أسوأ خمس بلدان عربية يف 
حرية الصحافة للعام 2016

حملة  ضمن  اعتقلتهم  أشخاص  أسماء  تنشر  “الداخلية” 
مداهمات واسعة وتتهمهم بالتورط يف “حادثة كرباباد”

التحقيق اخلاصة: 27 شكوى تعذيب وإساءة معاملة واستجواب 
34 شرطيا متهمًا الشهر املاضي

إلقاء  إثر  كرباباد  يف  شرطي  مقتل  تعلن  البحرينية  الداخلية 
زجاجة مولوتوف

ملك البحرين يأمر برتقية 50 قاضيًا

املالية  الذمم  تقدم  ال  التي  اجلمعيات  تهدد  العدل  وزارة 
لقياداتها املنتخبة

الشورى املعني يرفض تعديالت الالئحة الداخلية للنواب

البحرين  النواب يرفع مقرتحا إىل احلكومة بتغطية جميع مناطق 
بالكامريات األمنية

وزير اخلارجية: قوات درع اجلزيرة مل تواجه الشعب… واإلمالءات 
اخلارجية انتهت بعد 2011

البحرين تعلن عن عزمها اإلفراج عن الناشطة اخلواجة بالتزامن 
مع زيارة كريي

ملك البحرين يتهم إيران وحزب اهلل بدعم “اإلرهاب والتخريب” يف 
بالده

اإلفراج عن املدون علي املعراج بعد قضائه أكرث من سنتني يف 
السجن بتهمة إهانة امللك

نائبًا  زهرة  والسيد  العامر  برئاسة  الصحفيني  نقابة  إشهار 
للرئيس

تقرير اخلارجية الربيطانية 2015: قلق على حرية التعبري وسحب 
اجلنسيات لكن البحرين حققت تقدما يف قضايا حقوق اإلنسان

43 باملئة من البحرينيني أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة

املتحدث باسم اخلارجية األمريكية: كريي ناقش مع ملك البحرين 
قضايا حقوق اإلنسان

توقيف الشيخ حممد املنسي أسبوعا و”النيابة” تتهمه مبخالفة 
قرار رسمي مبنعه من اخلطابة

مي آل خليفة حتل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرايف: أعضاء 
متورطون يف خمالفة النظام العام

رويرتز: البحرين تقول إن دول اخلليج جادة بشأن مواجهة إيران

العام  االيراين  املستقبل  بنك  إغالق   : املركزي  املصرف  حمافظ 
اجلاري

اإلفراج عن املصور أحمد الفردان بعد قضائه عقوبة باحلبس 3 
أشهر

حمد بن عيسى يف القاهرة... وتوقيع مذكرات تفاهم يف جمال 
الدفاع واإلعالم

حتدث  عبدالغني  علي  إصابات  اخلاصة:  التحقيق  وحدة  طبيب 
عند السقوط من علو

تظاهرات يف البحرين تؤكد على االستمرار يف احلراك الشعبي

السجن 9 أشهر للنائب خالد الشاعر بعد إدانته بالسرقة ونشر 
صور خادشة لطليقته

مريزا: فرض رسوم الدينارين على الكهرباء واملاء قانوين

اإلفراج عن املعتقلة ريحانة املوسوي بعد 3 سنوات قضتها يف 
السجن

التحقيق اخلاصة: تربئة شرطيني من تهمة االعتداء على سجناء

البحرينية  املعارضة  مع  ناقش  كريي  جون  األمريكية:  اخلارجية 
املشاركة يف انتخابات 2018

يارد”  سكوتالند  “نيو  شرطة  إن  تقول  البحرينية  الداخلية 
الربيطانية دربت 20 من منتسبيها

البحرين  من  طفل  تهريب  إحباط  فهد:  امللك  جسر  سلطات 
للسعودية

وزير اخلارجية األمريكي يزور البحرين األسبوع املقبل

باترسون  األمريكية  اخلارجية  وكيلي  مع  يجتمع  اخلارجية  وزير 
ومالينوسكي

بيانات  بسبب  الوفاق  يف  قياديني  استدعت  أنها  تقول  الداخلية 
اجلمعية املشككة يف إجراءات الوزارة

احلبس 3 أشهر لبحرينية ملطالبتها باإلفراج عن ابنها املعتقل

ملك البحرين ينشئ صندوقا لتعويض عوائل القتلى العسكريني

الداخلية البحرينية متنع إقامة حفل تأبيني للشهيد فخراوي يف 
العاصمة املنامة

إىل طريق  سجناء احلوض اجلاف بعد شهر من اإلضراب: وصلنا 
مسدود مع إدارة السجن

نواب يستغلون مناصبهم للحصول على تراخيص حمالت احلج

 3 … السجن   2011 أدين سابقًا بقتل معتقل حتت التعذيب يف 
سنوات لشرطي سابق بتهمة الضرب املفضي للموت

الدولية املتعلقة  بالتزاماتها  اإليفاء  البحرين على  بريطانيا حتث 
بحقوق اإلنسان

معلن  غري  بشكل  التقى  األمريكي  اخلارجية  وزير  إن:  إن  سي 
ممثلني عن املعارضة البحرينية

والتقى  البالد  زار  األردين  الدرك  من  وفدا  إن  تقول  البحرين 
عسكريني أردنيني مبتعثني باملنامة

يف  حسابات  أصحاب  ضد  بالغًا   61 قدم  النواب  جملس  رئيس 
موقع التواصل االجتماعي

اآلالف يتظاهرون يف البحرين مع انطالق جتارب سباق الفورموال1

اجملالس البلدية تطالب بزيادة رواتب وعالوات األعضاء ومنحهم 
جوازات خاصة

يهاجم  من  لكل  للتصدي  استعدادها  تبدي  البحرين  دفاع  قوة 
دوريات الشرطة

البحرين: املؤبد لـ 5 معارضني 4 منهم من عائلة واحدة

وفد من االحتاد األوروبي يزور “الداخلية” و”التظلمات” ملناقشة 
قضايا حقوق اإلنسان

“التظلمات” تقول إنها فتحت حتقيقا بشأن “تعرض فتاة العتداء 
جنسي يف مبنى التحقيقات”

ملك البحرين يف القمة مع أوباما: منتلك أدلة على تدخل إيران 
يف شئوننا

إدارة سجن جو تقرر تقييد أيدي وأرجل املعتقلني احملكومني بـ 
10 سنوات وأكرث أثناء خضوعهم للعالج يف املستشفيات

واحتيال”  “نصب  قضية  يف  فليفل  لعادل  الرباءة  االستئناف: 
وإلغاء حكم بحبسه 3 سنوات

باستثناء املنرب التقدمي ... “العدل” مولت اجلمعيات السياسية 
املوالية فقط واستثنت املعارضة

الفقيه  والية  ضد  احلرب  بإعالن  يطالب  البحريني  النواب  جملس 
وحزب اهلل ويدعو لتشديد العقوبات ضد املعارضني

السلطات األمنية ترفض الرتخيص لتظاهرة عيد العمال

ملك البحرين يرغب يف تعزيز العالقات مع أمريكا ويشري لتأثرها 
بالسنوات األخرية

 …  2015 11 مليون و600 ألف زائر للبحرين خالل  وزير السياحة: 
59٪ منهم سعوديني

66 حالة تعذيب وسوء معاملة و39 حالة اعتقال ملواطنني يف 
األسبوع الثالث من أبريل

االستئناف تقضي بسجن الشرطي قاتل الشهيد فاضل عباس 
3 سنوات وتعترب ما حدث “قتل غري متعمد”

الداخلية: القبض على شخص يجمع األموال من أجل إنتاج فيلم 
يسيء للصحابة

يف  حساباتها  تعيد  أن  السلطة  يطالبون  البحرين  علماء  كبار 
االستدعاءات للعلماء وأئمة اجلماعة

مواطنني   3 وقتل  شخصا   1765 اعتقال  السنوي:  الوفاق  تقرير 
يف 2015

“الدميقراطية”  قضايا  “كريي”  يثري  أن  تتوقع  األمريكية  اخلارجية 
مع نظريه البحريني يف املنامة

اخلارجية األمريكية يف تقريرها السنوي 2015: استمرار التمييز ضد الشيعة 

يف البحرين وانعدام املساءلة للشرطة املنتهكني حلقوق اإلنسان

لقاء  مع  تزامنًا  امليدان  تقي  األمريكي  املعتقل  عن  ملكي  عفو 
أوباما بزعماء اخلليج يف الرياض

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تطلب من الداخلية والصحف 
عدم نشر صور متهمني قبل حكم القضاء

مهدي أبوديب إىل احلرية بعد 5 سنوات من السجن

أطالب  االستئناف:  حمكمة  أمام  مرافعته  يف  املعارضة  زعيم 
بنظام إنساين يشعر فيه أبناء البحرين بقيمتهم كمواطنني

منظمات بحرينية ودولية تدعو أوباما إلثارة أوضاع حقوق اإلنسان 
عند لقائه حلفائه اخلليجيني بالرياض

اخلارجية األمريكية: نتابع قضية زينب اخلواجة عن كثب

رويرتز: كريي يرى أن احرتام حقوق اإلنسان ضروري يف البحرين

“ساندهريست” تستضيف ويل عهد البحرين لتخريج أحد أفواجها 
تكرميا لتربعات والده السخية لألكادميية

إدخال  مقابل  مايل  مبلغ  استلم  لشرطي  سنوات   3 السجن 
ممنوعات لنزيل يف سجن جو

وزير اخلارجية األمريكية
يف املنامة من دون فائدة
وأبو ديب واحملفوظ إىل احلرية جمدًدا

أحداث ووقائع شهر أبريل 2016
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