
كان شــهر يونيــو الّشــهر األكرث ســوداوية علــى الوضــع البحريني 
الــذي عانــى مــن ســوء االنتهــاكات منــذ ســنوات، فقــد شــنت 
ــه باعتقــال الناشــط  الســلطات هجومــً علــى املعارضــة ابتدأت
احلقوقــي البــارز نبيــل رجــب، تــا ذلــك إغــاق جمعيــة الوفــاق 
الّتوعيــة  جميعتــي  إغــاق  ثــم  الحقــا،  حلّلهــا  متهيــًدا  مؤقًتــا 
والتنميــة  العمــل  وزيــر  مــن  بقــرار  اإلســاميتني  والّرســالة 
االجتماعيــة جميــل حميــدان، ثــم قــرار إســقاط جنســية الشــيخ 
عيســى قاســم، وبعــد ذلــك حماكمتــه بتهمــة غســيل األمــوال 

وفًقــا ملزاعــم الّســلطات.
وتســببت هــذه القــرارات اجلائــرة بتصعيــد كبــر علــى املســتوى 
احمللــي حيــث انــرى رجــال الديــن، تســاندهم جمموعــة كبــرة 
ــيخ  ــزل الش ــام من ــتمر أم ــكل مس ــام بش ــباب، لاعتص ــن الّش م
عيســى قاســم، وذلــك ملنــع الســلطات مــن املســاس بــه، 

ــه أو تســفره خــارج البــاد. ســواء عــر اعتقال
واعتــر الشــيعة أن مــا يجــري اســتهداف لهــم كطائفــة تتــم 
حماربتهــا مــن قبــل الســلطات، وتعالــت االنتقــادات الدوليــة 
ضــد الّنظــام البحرينــي الــذي مل يأبــه بهــا، وواصــل سلســلة 
إجراءاتــه إذ حاصــر بلــدة الــدراز التــي اعتصــم فيهــا مناصــرو 
ــق علــى أهــايل البلــدة، وصــوًلا إىل  الشــيخ عيســى قاســم، وضّي

عزلهــا ليــًلا عــر قطــع اإلترننــت عنهــا.
االنتقــادات األمركيــة مل تخــرج عن ســقفها الّتقليــدي، املنحصر 
ــر حلفائهــا يف الّســلطة البحرينيــة  باإلعــراب عــن القلــق، وحتذي
مــن اخملاطــر املرتتبــة عــن مــا تفعلــه علــى مســتوى املنطقــة، 

امللتهبــة أصــًلا.

الّسلطات تستهدف كل شيء
وإسقاط جنسية
الشيخ عيسى قاسم ُيشِعل الّساحة

أحداث ووقائع شهر يونيو 2016
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املؤبد خلمسة متهمني بتفجري قنبلة يف الدراز

السلطات البحرينية تعيد اعتقال الناشط احلقوقي نبيل رجب

السلطات البحرينية متنع احلقوقي عبدالنبي العكري من مغادرة 
البحرين

أرادت  إذا  أمام منزل قاسم:  دائم  اعتصام  يعلن عن  “املشعل” 
قوات األمن الوصول عليها أن تعرب على أجسادنا

مرتبة   25 تراجعها  بعد  السالم  مؤشر  يف  عامليًا   132 البحرين 
عن العام املاضي

نبيل  واعتقال  الوفاق  إغالق  األمن:  جملس  يف  أمريكا  سفرية 
رجب تراجع خطري

امللك يشكل جلنة عليا تختص باألمور املالية برئاسة جنله ناصر

مقرر التعذيب يف األمم املتحدة: البحرين تعترب نفسها ُمَحّصنة 
من الّرقابة الّدولية بسبب عالقتها مع بريطانيا وأمريكا

125 رجل دين يف البحرين: التعدي على فريضة اخلمس انتهاك 
صارخ خلصوصية املذهب الشيعي

جتديد حبس احلقوقي البارز نبيل رجب 8 أيام

اخلارجية األمريكية تقول إنها اطلعت على تقارير عن إنزال احلرس 
الوطني إىل الشوارع يف البحرين: سرند بعد معرفة ما يجري

وإسقاط  آخرين   23 لـ  عاما  و15  البنعلي  لرتكي  املؤبد  البحرين: 
اجلنسية عن 13 منهم يف قضية خلية داعش

السعودية تنفي حتذير رعاياها من السفر إىل البحرين

قاسم...  الشيخ  منزل  حول  بالتجمع  مستمرون  اآلالف  صور: 
و”املشعل” يحذر السلطات من مغبة اقتحام ساحة االعتصام

إحالة نبيل رجب للمحاكمة حمبوًسا وأوىل جلساته 12 يوليو

برتكيب  السكنية  والعمارات  واملؤسسات  احملالت  جميع  إلزام 
كامريات أمنية خالل 6 أشهر وربطها بالداخلية

والرسالة:  التوعية  وحل  الوفاق  عمل  تعليق  دان  اهلل  حزب 
ممارسات قمعية بدعم من النظام السعودي

بان كي مون يطالب بالعفو عن الشيخ علي سلمان: مارس حقه 
القانوين يف حرية التعبري

التسهيالت  يف  النظر  بإعادة  احلكومة  يطالبون  “النواب” 
واالمتيازات املقدمة ألمريكا

على  احتجاجا  مصّلني  وال  أئمة  بال  البحرين  يف  الشيعة  مساجد 
»اضّطهاد« السلطات

حكومي  تهور  قاسم:  اهلل  آية  جنسية  إسقاط  يدين  اهلل  حزب 
يدفع الشعب البحريني إىل خيارات صعبة

للبنان  خاوري  حممود  االتفاق  نادي  العب  ترحيل  تنوي  السلطات 
خالل األيام القادمة

وجمعها  األموال  غسل  تهمة  وجهت  إنها  تقول  العامة  النيابة 
دون ترخيص جلمعيتي التوعية والرسالة

املتحدة  واألمم  أمريكيني  مسؤولني  يهاجم  اخلارجية  وزير 
ملطالبتهم باإلفراج عن الشيخ علي سلمان

حمكمة تقرر إغالق الوفاق والتحفظ على أموالها بناء على دعوى 
من العدل حلل اجلمعية

النيابة تتهم رجل دين بجمعية التوعية اإلسالمية بإرسال مبالغ 
مالية جلهات مناهضة للبحرين يف إيران والعراق

خامنئي يدين إسقاط جنسية قاسم: خطوة خطرية وبعيدة عن 
العقل

البحرين للرتاجع عن قرار إسقاط جنسية  النجفي يدعو  املرجع 
قاسم حلفظ أمن اخلليج

على  الثاين  لألسبوع  اجلمعة  صالة  يوقفون  الشيعة  البحرين: 
التوايل بعد حملة واسعة للحكومة على رموزهم

السلطات تفرج عن 6 من رجال الدين استدعتهم للتحقيق على 
خلفية مشاركتهم باعتصام الدراز

اعتقال بحرينية فجرا بعد مداهمة منزلها

مقتل بحريني قيادي يف جبهة النصرة بريف حلب اجلنوبي

علماء الشيعة يف البحرين يعلنون عن وقف صالة اجلماعة بعد 
تهديدات ومالحقات أمنية

التظلمات تصدر تقريرها السنوي: 992 شكوى وطلب مساعدة 
مت تسوية 94 باملئة منها

السلطات متنع عددًا من احلقوقيني من السفر إىل جنيف حلضور 
أعمال جملس حقوق االنسان

“جتمعا  إقامتها  اعتربت  صالة  مبنع  تتوعد  البحرينية  السلطات 
غري قانوين”

البحريني  النظام  إجراءات  يدعمون  السعودية  يف  السلف  كبار 
بحق الشيعة

بتهمة  عبدالعال  خالد  السابق  للنائب  سنة  باحلبس  ثان  حكم 
“إهانة الداخلية” عرب تويرت

وتقويض  صادم  الوفاق  إغالق  قرار  الدميقراطي:  التيار  قوى 
للعمل السياسي يف البحرين

مطلوبني   8 تهريب  أحبطت  إنها  تقول  البحرينية  الداخلية 
سياسيني عرب البحر خلارج البالد

بان كي مون قلق من إعادة اعتقال نبيل رجب وينتقد منع البحرين 
للحقوقيني من السفر جلنيف

لكل  آية اهلل قاسم استهدافا  يعترب استهداف  الغريفي  السيد 
الشيعة يف البحرين

اإلدارية تستعجل البت يف حل الوفاق إىل 23 يونيو اجلاري

ألفعال  امتداد  البحريني  النظام  يفعله  ما  الشعبي:  احلشد 
داعش

قاسم:  للشيخ  هاتفي  اتصال  يف  السيستاين  األعلى  املرجع 
مكانكم القلوب وما حصل ال يضركم

رفضا  ببغداد  البحرينية  السفارة  أمام  يتظاهرون  العراقيون 
للتعدي على آية اهلل قاسم

وزير اخلارجية األمريكي جون كريي طالب نظريه البحريني بتنفيذ 
إصالحات ضرورية

اعتقال عضو شورى الوفاق مهدي العكري

مبغادرة  صعبا  قرارا  اتخذت  إنها  تويرت  عرب  تقول  اخلواجة  زينب 
البحرين للدمنارك

وتدعو  الوفاق  أنشطة  تعليق  من  قلقة  الربيطانية  اخلارجية 
البحرين الحرتام حقوق اجلماعات السياسية

مبيعات األسلحة الربيطانية لدول “مريبة” بينها البحرين ترتفع لـ 
3 مليارات جنيه

ناصر  للدراجات ملنع مشاركة فريق  الدويل  االحتاد  ضغوط على 
بن حمد يف سباق فرنسا

السيناتور اجلمهوري جون ماكني: الوفاق معارضة معتدلة... وما 
يجري يف البحرين انحراف مقلق

وزير اخلارجية للنواب: بيان أمريكا عن الشيخ علي سلمان “تدخل 
وتشكيك يف نزاهة القضاء”

من  حزمة  سياق  يف  اتخذت  التي  االجراءات  الوزراء:  رئيس 
املبادرات

إن معتقلني يف احلوض اجلاف متكنوا من  تقول  الداخلية  وزارة 
الفرار وتشّكل جلنة للتحقيق يف احلادثة

اخلارجية األمريكية: عربنا حلكومة البحرين عن قلقنا من اعتقال 
نبيل رجب وال نعلم طبيعة التهم املوجهة إليه

هيئة دينية معينة من امللك البحريني تقول إن تعطيل الشيعة 
للصالة يف مساجدهم متثل جتّردا من االنتماء لإلسالم

األمم املتحدة: قرار البحرين إسقاط اجلنسية عن زعيم شيعي 
“غري مربر”

نوري املالكي: سحب جنسية آية اهلل قاسم تصعيد خطري يقحم 
البحرين يف ما ال يحمد عقباه

البحرين  اجلماعية:  اإلبادة  مبنع  املعني  املتحدة  األمم  مستشار 
واإلقليم يواجهون حلظات حرجة والقمع لن يقضي على مظامل الناس

بالدراز  املعتصمني  على  الهجوم  يحذر:  الدقاق  عبداهلل  الشيخ 
سيؤدي إىل إراقة الدماء

احملكمة اإلدارية تغري قرارها: جلسة جديدة بعد يومني بشأن 
»اغالق الوفاق«

البحرين األوىل يف الشرق األوسط من حيث نسبة الّسجناء وفًقا 
لالئحة موجز الّسجون يف العامل

النظام  وارتهان  الوفاق...  ستبقى  الديهي:  حسني  الشيخ 
للخارج يفتح صراعا طائفيا خطريا

أمني  حماكمة  بشأن  واشنطن  تصريحات  أن  يرى  اخلارجية  وزير 
عام الوفاق ال حتمل لغة دبلوماسية

والعمل  الديني  املنرب  بني  اجلمع  مينع  قانونًا  يصدر  امللك 
السياسي

كانت  ملا  تعود  البحرين  يرى  أن  يريد  أحد  ال  األمريكية:  اخلارجية 
عليه يف 2011 لكنها تسري يف اجتاه مثري للقلق

الشمالوي: التمييز ترفض طعن جميد ميالد على احلكم الصادر 
بحقه من االستئناف

ملك البحرين يدعم اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة ضد الوفاق

سفرية واشنطن يف األمم املتحدة تدعو لإلفراج عن أمني عام 
الوفاق

السلطات متنع جليلة السلمان من مغادرة البالد

أي  البحرين: لن نسّلم ولن نفاوض  الدين الشيعة يف  كبار رجال 
جهة تستهدف ثوابت املذهب الشيعي

الشيخ  جنسية  إسقاط  من  قلق  الدينية  للحريات  أمريكا  سفري 
عيسى قاسم

بريطانيا قلقة من سحب جنسية قاسم وتسعى للحصول على 
“إيضاحات”

الرسمية  اجلريدة  كشف  يف  “العدل”  يتحّدى  خلف  الهادي  عبد 
التي ورد فيها طلب الشيخ عيسى قاسم للجنسية

قطع خدمات االتصال واالنرتنت عن الدراز حيث يعتصم اآلالف من 
أنصار آية اهلل قاسم

الشيخ  جنسية  بإسقاط  أرحب  احملمود:  عبداللطيف  الشيخ 
عيسى قاسم

السلطات توجه تهمة إهانة امللك لالعب كرة قدم

الدراز  يف  اجلمعة  صالة  إقامة  من  “صنقور”  متنع  السلطات 
وتستدعي “املشعل” للتحقيق

علي  الشيخ  حكم  مضاعفة  األمريكي:  اخلارجية  وزير  مساعد 
سلمان يعمق مشاكل البحرين الداخلية واخلارجية

احلرس  منتسبي  من   3 عن  اجلنسية  بإسقاط  ملكي  مرسوم 
الوطني

النار  بإطالق  متهم  شخص  على  قبضت  إنها  تقول  “الداخلية” 
على رجل أمن يف سرتة و8 آخرين

تقريرنا عن  4 أشهر: سنسلم  تأخر دام  بعد  األمريكية  اخلارجية 
البحرين للكوجنرس “قريبًا”

جمعهم  يف  حتقق  والنيابة   ... والتوعية  الرسالة  جمعيتي  حل 
أموال بطرق خمالفة للقانون

صور: البحرينيون بأكفانهم »ال نريد وطنًا بال آية اهلل قاسم«

وزير اخلارجية يجتمع مع البعثات الدبلوماسية ويقول: اإلجراءات 
األخرية ليست نكاية يف شخص بل حلفظ الوطن

وزير اخلارجية اإليراين: نرفض املساس بحقوق الشعب البحريني

الداخلية حتيل رجال دين شيعة للنيابة ملشاركتهم يف “جتمع 
غري قانوين بالدراز”

لدى  الرادع  إزالة  تعني  قاسم  عيسى  الشيخ  تنحية  خامنئي: 
الشباب البحريني املتحّمس

شركتان أسرتالية وأمريكية تبيعان البحرين 2000 كامريا مراقبة 
وبرامج متطّورة للتعرف على وجوه األفراد يف احلشود

السجن 15 عامًا وإسقاط اجلنسية عن ثالثة متهمني باالنضمام 
إىل “سرايا اخملتار”

مريزا  وعبداحلسني  للنفط  وزيرا  املشري  جنل  يعني  امللك 
للكهرباء

سويسرا يف كلمتها أمام جملس حقوق اإلنسان تعرب عن قلقها 
من استمرار االنتهاكات يف البحرين

لتصفية  غزالة”  أبو  “طالل  شركة  تعّين  البحرينية  السلطات 
جمعية التوعية أكرب هيئة دينية للشيعة

اخلارجية األمريكية تقول إنها منزعجة جدا لقرار البحرين إسقاط 
جنسية الشيخ عيسى قاسم وتصفه بـ”التعسفي”

األمن يداهم مكتب البيان التابع للشيخ عيسى قاسم

بسيوين:  توصيات  تنفيذ  عن  تقريرها  تصدر  األمريكية  اخلارجية 
البحرين مل تنفذ عددا مهما من التوصيات وأوقفت جهود املصاحلة

“العدل” تتقدم بطلب استعجال جديد للبت يف دعوى حل الوفاق 
يوم األحد القادم

اتصاال  يجري  احلكيم  سعيد  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آية 
بالشيخ عيسى قاسم: ليتوقف هذا التعدي بالتي هي أحسن

منع الطبيب طه الدرازي من مغادرة البالد

بعد  فليفل  عادل  ضد  جديدة  قضية  لديها  أن  تقول  النيابة 
ضبطها 40 كالشينكوف وأكرث من 14 ألف طلقة

1
االحتاد األوروبي: احلكم بسجن الشيخ علي سلمان يعرض فرص 

املصاحلة يف البحرين للخطر

لتحسني  البحرين  على  بالضغط  مستمرون  األمريكية:  اخلارجية 
سجلها احلقوقي

أملانيا: حظر أكرب حركة سياسية يف البحرين يؤدى إىل مزيد من 
االستقطاب وندعو احلكومة للرتاجع عن قرارها

للمحاكمة  آخر  وأحالت  شرطيًا   58 مع  حققت  اخلاصة  التحقيق 
بتهمة ضرب سجني خالل الشهر املاضي

توقيف نبيل رجب 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة بث أخبار كاذبة

البحرين تسقط اجلنسية عن زعيم الشيعة آية اهلل قاسم

اخلارجية األمريكية جتدد رفضها إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم: 
خماوف حقيقية من قرار ميكن أن يشعل التوترات الطائفية باملنطقة

قاسم:  اهلل  آية  عن  للدفاع  الشعب  يدعون  املعتقلون  الرموز 
التخاذل سيجر إىل مذلة وهوان

تأجيل قضية حل الوفاق حتى 4 سبتمرب املقبل

آية اهلل جوادي آملي يدين إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم: 
ما يجري بالبحرين صفحة سوداء يف تاريخ الشرق األوسط

املنامة  وعلى  جدًا”  “هامة  للبحرين  سليماين  رسالة  واليتي: 
الرتاجع عن قرار سحب جنسية قاسم

تقرر حبس املعتقلة طيبة إسماعيل أسبوعًا على ذمة  النيابة 
التحقيق

أمني  بحق  الصادر  للحكم  رفضا  البحرين  يف  واسعة  احتجاجات 
عام الوفاق املعارضة

وزير خارجية البحرين: املفوض السامي “ال حول له وال قوة” ولن 
نضيع وقتنا باالستماع إليه

نزيل  اعتداء  بعد  النفسي  الطب  مستشفى  يف  بحريني  وفاة 
عليه بالضرب والعائلة تطالب بالتحقيق

سليماين: التعرض آلية اهلل قاسم جتاوز للخطوط احلمر ويشعل 
النار يف املنطقة بأسرها

بالضرب  معتقل  على  اعتدى  شرطي  تعاقب  بحرينية  حمكمة 
بغرامة 100 دينار

البحرين  الوفاق: على  واشنطن منزعجة بشدة من حل جمعية 
إعادة النظر يف هذا القرار

28

29

30

تأجيل حل الوفاق إىل 4 يوليو وهيئة الدفاع تنسحب لعدم متكينها 
من دخول مقرات اجلمعية

لألسبوع  جمعة  صالة  غري  من  البحرين  يف  الشيعية  املساجد 
الثالث على التوايل

سفرية واشنطن لدى األمم املتحدة تدعو إىل ضبط النفس يف 
البحرين ووقف احلملة على املعارضة

االستئناف حتجز قضية فاضل عباس للحكم يف 26 أكتوبر املقبل

التي  اإلجراءات  لكافة  دعمها  تعلن  الفلسطينية  السلطة 
اتخذتها البحرين ضد املعارضة

إسقاط  مع  آخرين  الثنني  عامًا  و15  متهمني  لستة  املؤبد 
اجلنسية عنهم جميعًا يف قضية “تخابر مع إيران”

عرب  حتريضية”  “مواد  نشروا  أشخاص  على  القبض  الداخلية: 
وسائل التواصل االجتماعي

منع الصحافية نزيهة سعيد من مغادرة البحرين

أسسوا  قاسم  عيسى  الشيخ  أجداد  الشريازي:  مكارم  اهلل  آية 
البحرين وآل خليفة جاءوا من جند

اخلارجية  على  يضغطون  الّشيوخ  جملس  أعضاء  إن:  إن  سي 
األمريكية إلعادة الّنظر يف املساعدات األمريكية إىل البحرين

الشمالوي يقول إنه تقدم بطلب أمام حمكمة التمييز للطعن يف 
احلكم الصادر ضد أمني عام الوفاق

ويؤكد:  قاسم  عيسى  بالشيخ  اتصااًل  يجري  الشاهرودي  اهلل  آية 
نفتخر بقيادته لشعب البحرين

وزير اخلارجية الربيطاين: أثرت قضية إغالق الوفاق وإعادة اعتقال 
نبيل رجب مع وزير خارجية البحرين

خليفة بن سلمان: لن نسمح ألحد بأن يخلق لنا حتديا داخليًا

السلطات رحلت احملامي املسقطة جنسيته تيمور كرميي إىل 
العراق

زوجة احلقوقي نبيل رجب: خسر 8 كيلو من وزنه خالل أسبوعني 
وصحته يف تدهور مستمر

صور: آالف من البحرينيني يواصلون اعتصامهم أمام منزل آية اهلل 
قاسم لليوم الثامن على التوايل
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