
أغســطس  شــهر  عنــوان  هــو  املتواصــل  االســتهداف 
2016، الــذي شــهد تصعيــًدا يف وتــرة اعتقــال علمــاء الديــن 

. وحماكمتهــم 
اســتدعت الســلطات أكــر مــن خمســون مــن رجــال الديــن، 
الديــن  وقــررت حبــس عــدد منهــم، هــي حملــة ضــد رجــال 
مــع  بالتزامــن  بحقهــم،  بالســجن  أحــكام  وإصــدار  الشــيعة 
الــدراز  اقامــة صــاة اجلمعــة يف  الســلطات  منــع  اســتمرار 
القريــة التــي يتواصــل حصارهــا منــذ شــهر يونيــو حتــى اآلن.
وكان مــن أبــرز الشــخصيات التــي ُحِكــم عليهــا بالّســجن، رئيــس 
اجمللــس العلمائــي ســابًقا جميــد املشــعل، الــذي صــدر حكــم 

بســجنه ملــدة عامــن.
وتواصلــت املطالبــات الغربيــة باإلفــراج عــن الناشــط احلقوقــي 
البــارز نبيــل رجــب لكنهــا مل تلــَق أي صــدى عنــد النظــام احلليــف 
للغــرب، وقــد تدهــورت صحــة نبيــل رجب جــراء اســتمرار احتجازه 
يف مركــز الرفــاع وســط ظــروف صحيــة ونفســية ســيئة أثــرت 

عليــه.
الثانويــة العامــة، اشــتكى مئــات الطلبــة  وبعــد صــدور نتائــج 
علــى  حصولهــم  عــدم  مــن  الشــيعة  املتفوقــن  والطالبــات 
ــج املرتفعــة التــي حققوهــا، فقــد حصــل  ــات تناســب النتائ بعث
الكثــرون مــن بينهــم علــى الرغبــة رقــم 12 مــن رغبــات دراســة 

التخصصــات املعروضــة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتعليــم.
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قبل  من  برناجمه  حجب  سبب  عن  يتساءل  “تليجرام”  مؤسس 
أنظمة قمعية كالبحرين

يف تعليمات جديدة لها: البحرين متنع املواطنات دون الـ 45 من 
احلج دون َمْحَرم وحتذر من التسييس

الثالث  لألسبوع  متوقفة  البحرين  يف  للشيعة  جمعة  صالة  أكرب 
على التوايل

مقرر أممي قلق للغاية من استدعاء الشيخ ميثم السلمان

بنوبة  قضى  احلايكي  املعتقل  أن  تزعم  اخلاصة  التحقيق  وحدة 
قلبية

التحقيق اخلاصة حتفظ قضية الشهيد احلايكي وتزعم أن الوفاة 
كانت “طبيعية”

املتقاعدون مبكرًا يزدادون إىل أكرث من الضعف

السلطات حتاول منع عائلة الشهيد حسن احلايكي من تشييعه 
يف موكب عام

اخلارجية األمريكية جتدد مطالبتها حكومة البحرين باإلفراج عن 
احلقوقي البارز نبيل رجب

عن  عمًدا  اإلنرتنت  تقطع  البحرينية  احلكومة  برس:  أسوشيتد 
الّدراز

لألسبوع  البحرين  يف  للشيعة  جمعة  صالة  أكرب  توقف  بالصور: 
الرابع على التوايل

 24 بعد  قضى  الذي  احلايكي  الشهيد  يشيعون  الغاضبني  آالف 
يوما من اعتقاله

منهم   13 واعتقلت  شيعي  دين  رجل   47 استدعت  السلطات 
خالل 50 يومًا

عيسى  الشيخ  الشيعي  الدين  رجل  توقف  األمنية  السلطات 
املؤمن خطيب جامع “اخليف” بالدير

“النيابة” تتهم حمامي عائلة الشهيد احلايكي بنشر أمور كاذبة 
عالنية

أموال  جمع  بتهمة  التوعية  جمعية  حماكمة  جلسات  أوىل  اليوم 
بدون ترخيص

خالل  النقدية  سيولتها  بنفاد  مهددة  البحرين  اإلندبندنت: 
اخلمس سنوات املقبلة

بتهمة  للمحكمة  آخرين   9 وإحالة  مواطنني  حبس  النيابة: 
“التجمهر” يف الدراز

قوى التيار الدميقراطي تدعو لرفع احلصار عن الدراز فورا

قلقه  عن  ويعرب  املتحدة  األمم  عام  أمني  ممثل  يلتقي  احلكيم 
مما يتعرض له علماء الشيعة يف البحرين

النيابة تقرر حبس 6 رجال دين شيعة 15 يومًا على ذمة التحقيق

السلطات تستدعي 3 رجال دين شيعة بارزين للتحقيق

 9 من  أكرث  استمر  حتقيق  بعد  السلمان  ميثم  الشيخ  توقيف 
ساعات

وامرأة  ومنشدين  دين  رجال  و7  الوفاق  شورى  رئيس  استدعاء 
للتحقيق

البحرين  يف  واملعارضة  العلماء  ضد  القمعية  اإلجراءات  قبالن: 
تنذر بعواقب وخيمة

رئيس األوقاف اجلعفرية يقطع التيار الكهربائي عن حوزة الغدير 
التابعة للشيخ عبداحلسني السرتي

أهايل الدير يعلنون تعطيل صالة اجلمعة بعد اعتقال إمام جامع 
اخليف الشيخ املؤمن

الديهي يحذر من أن استهداف آية اهلل قاسم قد “ُيغرق اجلميع”

السلطات البحرينية توقف 10 رجال دين شيعة يف سلسلة من 
“اإلجراءات الطائفية”

القيادي بـ”الوفاق” خليل املرزوق ميثل للتحقيق يوم األحد

األصيل”  “الشعب  عنوانها  االستقالل  يوم  يف  بحرينية  تظاهرات 
والقمع يخنق املناطق

ُيكّذب  اإلنسان  حلقوق  السامية  للمفوضية  االقليمي  املكتب 
مزاعم مشاركته يف “منتدى التهديدات اإليرانية”

بشكل  للشيعة  دينية  هيئة  أكرب  رئيس  حماكمة  بدء  البحرين: 
مفاجئ

مبنى 4 يف سجن جو: املعتقلون يشكون سوء املعاملة ونقل 7 
لإلنفرادي بعد ضربهم

الشيعة:  الدين  رجال  ضد  حملتها  توّسع  البحرينية  السلطات 
استدعاء 5 للتحقيق واعتقال آخر

األوضاع يف سجن احلوض اجلاف تسوء منذ استشهاد احلايكي 
واملعتقلون يضربون عن الطعام

رجب  نبيل  البارز  احلقوقي  صحة  تدهور  من  قلق  البحرين  مركز 
ويؤكد تعرضه لنزيف

يف  الّتعذيب  على  تتسرت  الربيطانية  اخلارجية  فيد:  بز  موقع 
البحرين واطلعنا على وثائق تثبت ذلك

ُحر  الوفاق يدعو يف ذكرى االستقالل إلجراء استفتاء  نائب أمني 
يعكس اخليارات الوطنية لشعب البحرين

رضيع بال جنسية بعد إسقاط جنسية والده

بعد  أيام   7 املؤمن  عيسى  الشيخ  الشيعي  الدين  رجل  توقيف 
خطاب ألقاه اجلمعة

البحرين: اعتقال الشيخ حممد جواد الشهابي

“الشفافية” تنتقد توزيع البعثات وتدعو إللغاء املقابلة الشخصية

األوقاف  إدارة  لدى  مسجلني  مأمتًا  و619  شيعيًا  مسجدا   753
اجلعفرية

شهادة  بعثات  على  احلاصلني  املتفوقني  من  تطلب  الرتبية 
حسن سرية وسلوك من الداخلية

عزاء  ختام  ملنع  احلورة  مقربة  على  حصارا  تفرض  النظام  قوات 
الشهيد احلايكي

يف  املشاركة  من  أقاربهم  متكن  عدم  يشكون  الدراز  أهايل 
مراسم الدفن والتشييع وتقدمي العزاء

األمن:  جملس  لدى  أمريكا  مندوبة  على  ترد  البحرينية  اخلارجية 
القضاء سلطة مستقلة تعلو على اجلميع

املؤمن  والشيخان  التحقيق  من  والديري  املرزوق  خروج 
والشهابي ينتظران يف النيابة العامة

امللك يعّين متورطا يف قضايا تعذيب نائبا لوزير الداخلية وطالل 
آل خليفة رئيسا لـ “األمن الوطني”

النيابة تأمر بحبس 12 مواطنًا بتهمة “التجمهر” يف الدراز

التدخالت  إنهاء  دون  البحرين  يف  استقرار  ال  عبداللهيان: 
العسكرية السعودية وإجراء حوار وطني شامل

من  اإلرهابية”  “اجلرائم  بـ  املتهمني  منع  يبحث  الوزراء  جملس 
السفر طوال مدة التحري وجمع األدلة

4 أسابيع للمسقطة جنسيته لتصحيح  يف قرار لوزير الداخلية: 
أوضاعه وفقا لقانون األجانب

السلطات األمنية تستدعي للتحقيق والد الشهيد سيد هاشم 
سعيد

استهداف متواصل..
ورجال الدين واملتفوقون الشيعة
حتت طائلة السجن واإلقصاء

أحداث ووقائع شهر أغسطس 2016
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السلطات استدعت 87 رجل دين شيعي مؤخرًا

الشيخ  اتهام  من  قلق  الدينية  للحريات  املتحدة  الواليات  سفري 
السلمان والدكتور الدرازي بالتجمهر

السلمان: السلطات متنع احملامي التاجر من مغادرة البالد

حسن  الشهيد  تشييع  يف  شارك  ملّسن  أشهر   7 احلبس 
احلايكي

يعاين  شيعي  دين  رجل  عن  اإلفراج  ترفض  بحرينية  حمكمة 
مشاكل صحية

على  احلرب  يف  املنخرطني  جنودها  أحد  مقتل  تعلن  البحرين 
اليمن

النيابة تزعم أن حماكمة آية اهلل قاسم ال تتعلق بفريضة اخُلمس

يف  جملنسني  ضّما  البلدان  أكرث  البحرين  األملانية:  األنباء  وكالة 
ريو 2016

11 قرارًا بحل جمعيات منذ بدء العام 2016

احلكيم يطالب الواليات املتحدة بعدم اإلكتفاء بإدانة ما يجري يف 
البحرين

من  بقرار  البالد  مغادرة  من  رضي  حسني  احلقوقي  منع 
التحقيقات اجلنائية

أعلى  رئيس  املشعل  جميد  السيد  على  احلكم  أغسطس   31
هيئة دينية للشيعة يف البحرين

عالوة  إن  ويقول  التقدمي”  “املنرب  ندوة  ينتقد  املالية  وزير 
املعيشة للمتقاعدين من موازنة الدولة

الشيعة  للمصلني  بالسماح  السلطات  يطالب  قاسم  اهلل  آية 
بإقامة اجلمعة يف الدراز

قاسم  اهلل  آية  على  االعتداء  يدينون  اإليراين«  »النواب  أعضاء 
ويعتربونه خرقًا حلقوق الشيعة يف “حرية املعتقد”

البحرين تفتح حتقيقًا يف قضية إعالمي بحريني هاجم حممد بن 
عبدالوهاب وابن تيمية

ملك البحرين يستقبل السفري األمريكي يف قصر الصخري

نائب رئيس األمن العام يشتم الشيعة ويشكك يف أنسابهم

بدء حماكمة نائب رئيس اجمللس العلمائي الشيخ حممود العايل 
على خلفية اعتصام الدراز

أو  اخلارج  من  أموال  الستالم  للجمعيات  تراخيص  ال  »العمل«: 
حتويلها إال مبوافقة »الداخلية«

السجن عامني لرئيس أعلى هيئة دينية للشيعة يف البحرين

وإهانة  التظاهر  إىل  بالدعوة  متهمني  مغردين   3 حبس  جتديد 
امللك

العمال  مرور  لتسهيل  احلكومة  يدعو  النقابات”  “احتاد 
واملدرسني من وإىل الدراز

حماكم بحرينية تصدر أحكاما بالسجن بحق رجال دين شيعة

السلطات  منع  بعد  الصادق  اإلمام  جامع  عند  احتجاجية  وقفة 
إقامة صالة اجلمعة لألسبوع اخلامس على التوايل

اخلمس  يف  تفتي  أن  لها  كيف  النيابة:  على  ردًا  البحرين  علماء 
وهي ال تفقه من تلك الفريضة حرفًا!

صحيفة حملية: متفوقون يحصلون على الرغبة 12 يف البعثات

»ائتالف أوقفوا احلرب« يف تصريح للمرآة: بريطانيا ليست مستعدة 
للضغط بشكل جّدي على الدكتاتورية احلاكمة يف البحرين

بعد  الوداعي  موسى  السيد  الشيعي  الدين  رجل  سبيل  إخالء 
التحقيق معه

الصحية  احلالة  تدهور  عن  تقارير  من  بشدة  قلقة  الدمنارك 
للحقوقي البارز نبيل رجب

جواد  حممد  الشيخ  الباقر  اإلمام  حوزة  رئيس  حماكمة  بدء 
الشهابي بتهمة “التجمهر”

أمر ملكي مينع التصرف يف أراضي الدولة دون موافقة ملكية

للشيعة  للسماح  جديد  إمام  تعيني  تطلب  البحرينية  الداخلية 
بإقامة صالة اجلمعة

السلطات البحرينية متنع الشيعة من الصالة يف أكرب جامع منذ 
أكرث من شهر

انتقادات لكلية الّشرطة الربيطانية النعدام الّشفافية يف تدريب 
عناصر بحرينية

البحرين تعاقب مغردة بالسجن عاما كامال وغرامة ألف دينار

من  الغائب  عيسى  احلقوقي  الناشط  متنع  املطار  سلطات 
مغادرة البالد

ضابط  الستدعاء  املؤمن  الشيخ  حماكمة  أجل  متد  حمكمة 
التحريات

عدد  يرفع  كامال  عاما  الدراز  اعتصام  يف  شارك  خطيب  سجن 
احملكومني إىل 3

إغالق  على  جمربا  نفسه  يجد  البحريني  العام  األمن  رئيس  نائب 
حسابه بعد فضيحة شتمه للشيعة

عبدالنبي سلمان يرد على وزير املالية: تقرير ديوان الرقابة يثبت 
أن عالوة املعيشة للمتقاعدين صرفت من موازنة التأمينات

السلطات متنع جليلة السلمان من مغادرة البالد

البحرين: منع اثنني من نشطاء حقوق اإلنسان من مغادرة البالد

وزير اخلارجية البحريني يهاجم جملس حقوق اإلنسان ويتهمه بـ 
“التسييس واالبتزاز”

اعتصام  يف  ملشاركته  ناصر  ياسر  للمخرج  كامال  عاما  السجن 
الدراز

خمالفني  أشخاص   5710 رّحلت  إنها  تقول  البحرينية  الداخلية 
ألنظمة اإلقامة منذ مطلع العام اجلاري

مغادرة  من  السلمان  نضال  احلقوقية  متنع  املطار  سلطات 
البالد

السجن عامني حلميد اخلامت إلهانته امللك على “تويرت”

بحق  قضائي  حكم  أول  يف  شيعي  دين  لرجل  سنة  السجن 
املشاركني يف اعتصام الدراز

الدرازي  حبس   ... “التجمهر”  تهمة  جميعًا  لهم  وجهت  أن  بعد 
ومال هاين وأمان وإخالء سبيل الشيخ السلمان

استدعاء الشيخ اجلدحفصي للتحقيق يف مركز شرطة سرتة

مرشح  خيمة  بحرق  ملتهم  سنوات   5 السجن  االستئناف: 
لالنتخابات النيابية 2014

مالينوسكي: معاملة السلمان كمجرم يعني أن االعتدال أصبح 
جرمية يف البحرين

استمرار  مع  امللك  إهانة  بتهمة  إسماعيل  طيبة  حماكمة  بدء 
حبسها

بـ  لاللتزام  تعهد  توقيع  على  وتلزمه  خطيبًا  تستدعي  “السنية” 
“آداب اخلطاب الديني”

الشيخ   … احملاكمة  حضور  على  السلطات  أجربته  أن  بعد 
احملروس للقاضي: أرفض حماكمتي بسبب اخلمس

بحق  نوعه  من  حكم  ثاين  يف  شيعي  ملنشد  كامال  عاما  السجن 
مشاركني يف اعتصام الدراز

عضو يف الربملان الربيطاين تطالب خارجية بالدها بالضغط على 
البحرين من أجل اإلفراج عن نبيل رجب

على  “التحريض  بـ  املشعل  اتهام  يف  نظرت  بحرينية  حمكمة 
كراهية النظام” يف قضية جديدة

حجز قضية الشيخ املؤمن للحكم يف 28 أغسطس اجلاري

على  أكدنا  بغداد:  يف  البحريني  السفري  التقى  احلكيم  عمار 
حتقيق مطالب البحرينيني املشروعة

كراهية  على  التحريض  بتهمة  ملغرد  سنتني  السجن  البحرين: 
النظام

من  بأمر  البحرين  مغادرة  من  عون  إيناس  احلقوقية  منع 
»املباحث«

القمعية  باإلجراءات  يندد  قبالن  الدراز:  عن  احلصار  بفك  طالب 
األخرية يف البحرين ويعتربها “مشروع فتنة”

رسالة للخارجية الربيطانية حول تورط فواز آل خليفة يف التضييق 
على حرية الصحافة… واألخري ينفي

هاين  واخلطيب  الغريفي  والسيد  الدرازي  الدكتور  سبيل  إخالء 
واستمرار حماكمتهم

بسبب  االحتياطي  احلبس  يف  شهرين  تقضي  بحرينية  شابة 
تويرت

السلطات تعتقل الدكتور طه الدرازي

سجن جو يفرض على املعتقلني شراء أدويتهم وإصالح األجهزة 
املعطلة على حسابهم اخلاص

اعتقال غادة جمشري أثناء مغادرتها البالد عرب مطار البحرين

األمم املتحدة حتث البحرين على وضع حد الضطهاد الشيعة

مليون   32 بـ  تربع  البحرين  عهد  ويل  األمريكية:  للخارجية  وثائق 
دوالر ملؤسسة كلينتون إلقناعها بلقائه
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