
وحتيــي   ،2016 أكتوبــر  شــهر  خــال  عاشــوراء  موســم  حــّل 
ــرة  ــام العش ــال األي ــام خ ــن  كل ع ــيعية يف البحري ــة الش الغالبي
األوىل مــن شــهر حمــرم هــذا املوســم الديني الذي شــهد  أســوأ 
االنتهــاكات من قبل الســلطة بحق املراســم العاشــورائية،حيث 
تشــددت الســلطة يف التضييــق علــى احلريــات الدينية للشــيعة 

ووصــل بهــا األمــر  إىل اســتدعاء عشــرات اخلطبــاء.
املتحــدة  الواليــات  بقــرار  البحرينيــة  الســلطات  وتفاجــأت 
16 لإلعــراب عــن  األمريكيــة بإيقــاف صفقــة بيــع طائــرات إف 
اســتيائها مــن قــرارات النظــام البحرينــي الــذي باشــر منــذ بدايــة 
شــهر يونيــو  بحــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، وســحب 
جنســية الشــيخ عيســى قاســم، وتشــديد  احلكــم بحــق زعيــم 
املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان، واعتقــال الناشــط املعــروف 

ــب. ــل رج نبي
أعلــى  علــى   البحرينــي  للنظــام  الربيطــاين  الدعــم  واســتمر 
املســتويات السياســية، عــرب لقــاء امللــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة بامللكــة الربيطانيــة، وكذلــك  بترييــزا مــاي، رئيســة الوزراء 
الربيطانيــة، ومل تفلــح كل النــداءات احلقوقيــة يف إحــداث أي 

تغيــري يف املوقــف الربيطــاين.

انتهاكات فادحة
بحق شعائر عاشوراء
وأمريكا توقف صفقة طائرات إف 16

أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2016
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وصول جثمان الناشط ناصر الرس إىل النجف األشرف

جمعة  صالة  أكرب  إقامة  من  الشيعية  الغالبية  منع  استمرار 
بالدراز ومسرية حاشدة تندد باالضطهاد الطائفي

عودة  الوفاق:  موجودات  مصادرة  يستنكرون  البحرين  علماء 
بالوطن ألكرث من ثالثة عقود إىل الوراء

احلضن  إىل  البحرين  تأخذ  واشنطن  سياسات  الفيصل:  تركي 
اإليراين

استدعاء الصحايف فيصل هيات للتحقيق “حااًل”

وفد  زيارة  على  وافقت  البحرينية  السلطات  بحريني:  مسؤول 
إسرائيلي للمنامة للمشاركة يف اجتماعات كونغرس الفيفا

تأجيل مزاد بيع منقوالت الوفاق حتى 6 نوفمرب واملثمن ال يتوقع 
“إيرادًا كبريًا”

اعتقال السيد حممد هادي الغريفي واستدعاء مهدي سهوان 
للتحقيق

حمكمة بحرينية تقضي بحبس طفل 6 أشهر

سلمان  علي  الشيخ  قضية  يف  االستئناف  حكم  نقضت  التمييز 
ألنه “مل يبني مؤدى ومضمون شرائط الفيديو” التي أدين بسببها

مكتب األمم املتحدة يف البحرين: جملس حقوق اإلنسان مستقل 
وغري مطلوب منه التشاور معنا بشأن االستعراض الدوري الشامل

اآلالف يؤدون الصالة املركزية باملنامة رغم منع السلطات والشيخ الديهي 
يف خطاب: التعدي على مظاهر عاشوراء نتاج عقيدة تكفريية جتذرت بالدولة

االستئناف تؤيد سجن اخملرج ياسر ناصر عامًا كاماًل ملشاركته 
يف اعتصام الدراز

االستئناف: أحكام تصل للمؤبد وإسقاط اجلنسية عن 43 متهمًا 
باالنضمام إىل “جماعة إرهابية”

إدانة الرئيس التنفيذي السابق لغرفة التجارة بتهمة السب عرب 
الواتساب

يف  أراضي  البحرين  ملك  متلك  لوقف  مصر  يف  قضائية  دعوى 
سيناء

مسرية حاشدة بالدراز تستنكر منع أكرب صالة جمعة للشيعة

تؤجل  واحملكمة  إليه  املوجهة  التهم  ينكر  هيات  الصحايف 
القضية حتى 2 نوفمرب لالطالع

لهم  جمعة  صالة  أكرب  إقامة  من  الشيعة  منع  تواصل  البحرين 
بالدراز

البحرين:  يف  اجلنسية  إسقاط  عن  تقريرًا  يصدر  اخلليج  معهد 
304 مواطنني أسقطت جنسيتهم منذ 2011

االستئناف: السجن 3 سنوات بداًل من 5 بحق أمني عام الوحدوي 
السابق فاضل عباس

حشود ضخمة حتيي عاشوراء عند منزل آية اهلل قاسم

ُتصان  بلد  البحرين  الثالث:  االنعقاد  حمد بن عيسى مفتتحا دور 
فيه الكرامة والشعائر

مراسلون بالحدود تكشف عن 22 مرشحا للحصول على جائزتها 
للعام 2016 بينهم البحريني علي معراج

احلكومة  “مبدأ  بـ  متمسكون  “وعد”:  يف  املركزية  اللجنة 
املنتخبة”

7 حمكومني باإلعدام يف البحرين يف ظروف سيئة.. ميوتون يف 
كل حلظة

بتعذيب  برئاسة جنل امللك املتهم  البحرين  مؤمتر دفاعي يف 
معتقلني

رئيسة وزراء بريطانيا ناقشت “برامج اإلصالح” مع ملك البحرين 
واألخري دعاها حلضور قمة جملس التعاون

صدامات مع قوات الداخلية يف ابوصيبع بعد تعديها على الفتات 
ورايات عاشوراء

اشتباكات يف البحرين مع اقرتاب متظاهرين من دوار اللؤلؤة

جمعية  ممتلكات  لبيع  علني  مزاد  عن  تعلن  التنفيذ  حمكمة 
الوفاق

مركز  قرب  قنبلة  بتفجري  ملتهم  عامًا   15 السجن  االستئناف: 
شرطة البديع

البحرين ُتَرّحل املواطن حممود خاوري إىل خارج البالد

هيومن رايتس ووتش تتهم األمري تشارلز بعدم االكرتاث بسحق 
املعارضة يف البحرين

ملك البحرين يصل بريطانيا ويلتقي امللكة إليزابيث

العام  مطلع  منذ  السلمانية  طوارئ  من  استقاالت   6 الصحة: 
وصعوبة يف سد النقص بسبب “املوازنة”

“الكربى اجلنائية” تربيء عادل فليفل من قضية خيانة أمانة ُأِديَن 
فيها سابقًا

أسرة الصحفي هيات تقول إنه نقل لعيادة السجن 3 مرات منذ 
اعتقاله

 15 حتى  رجب  نبيل  قضية  تأجيل   … باحلكم  النطق  من  بداًل 
ديسمرب ملعرفة من يدير حسابه يف تويرت

ذمة  على  أيام   7 هيات  فيصل  الصحايف  تسجن  العامة  النيابة 
التحقيق

التحالف مسؤوليته عن جمزرة صنعاء: ملك  إعالن  أيام من  بعد 
البحرين يعرب عن اعتزازه ملشاركة بالده يف احلرب على اليمن

رجب  نبيل  عن  الفوري  لإلفراج  حملة  تطلق  الدولية”  “العفو 
وفاضل عباس

لضحايا  سمحت  إن  بالالعقالنية  املتحدة  الواليات  تتهم  البحرين 
11 سبتمرب مبقاضاة السعودية

نوفمرب   7 يف  للحكم  شريف  إبراهيم  قضية  حتجز  االستئناف 
املقبل

صالة  أكرب  إقامة  من  الشيعة  متنع  والبحرين  أشهر   3 من  أكرث 
جمعة لهم

باإلفراج  ونطالب  رجب  لنبيل  املوجهة  التهم  نرفض  واشنطن: 
عنه

البحرين متنع ثالثة نشطاء حقوقيني من مغادرة البالد

اثنني  وتعتقل  شيعة  دين  رجال   5 مع  حتقق  األمنية  السلطات 
منهم لعرضهم على النيابة

الرغم  على  عاشوراء  حترتم  إنها  تقول  البحرينية  الداخلية  وزارة 
من اعتدائها على 15 منطقة

بوجود  الفيفا”  “كوجنرس  استضافة  ترفض  التطبيع”  “مقاومة 
ممثلني إسرائيليني… و”الشباب والرياضة”: يرّسخ مكانة البحرين

تأجيل حماكمة آية اهلل قاسم حتى 23 نوفمرب لالستماع لشاهد 
النيابة الثاين

غادر  السعودية  تطلبه  الذي  البحريني  إن  تقول  الداخلية  وزارة 
البالد 2012

شرم  يف  أراٍض  البحرين  عاهل  متلك  على  يوافق  “السيسي” 
الشيخ

البحرين: االستئناف تؤيد حبس مغردة عامًا كاماًل بتهمة “إهانة 
امللك”

املتحدة  األمم  عام  أمني  بجائزة  مطر  خولة  البحرينية  فوز 
“للشجاعة”

“مقاومة التطبيع” تستهجن تصريحات وزير اخلارجية... وتطالب 
احلكومة بعزله

مراسلني   3 رخص  جتديد  رفضت  البحرين  الصحافة:  رابطة 
لوكاالت أجنبية

إيران تستنكر مداهمة مقار الوفاق وتنصح البحرين بالتخلي عن 
“النهج البوليسي”

سيدفعها  املضافة  القيمة  ضريبة  التجار:  يطمئنون  خرباء 
املستهلك

البحرين: أحكام بالسجن بحق 3 رجال دين شيعة بارزين

البحرينية تنقض أحكام اإلعدام واملؤبد للمتهمني بقتل  التمييز 
ضابط إماراتي بالديه

مظاهر  على  الداخلية  قوات  اعتداء  يرصد  البحرين”  “مركز 
عاشوراء يف 15 منطقة

بحرينيني  مسؤولني  مبنع  أوباما  تطالب  فريست  رايتس  هيومن 
متورطني يف االنتهاكات من دخول أمريكا

مناورة للقوات اخلليجية اخلاصة يف املنامة نهاية أكتوبر اجلاري

اعتقلت من املطار وتعّرضت للضرب.. السلطات البحرينية تستهدف 
زوجة الوداعي ورضيعها بعد اعرتاضه سيارة امللك يف لندن

الشعب  لقمع  “املرتزقة”  البحرين  جتنيس  ينتقد  بروجردي 
البحريني

وزارة العدل تعترب زيارة قيادات وعد جمالس عاشورائية “خمالفة 
لقانون اجلمعيات”

بعد  املعارضة  زعيم  استئناف  جلسات  أوىل  نوفمرب   6 البحرين: 
نقض التمييز للحكم

وسنحضر  كثب  عن  رجب  نبيل  قضية  نتابع  األمريكية:  اخلارجية 
حماكمته

نصراهلل: يف الدراز قائد حسيني حماصر وشعب بحريني يدافع 
عنه

الوفاة  حاالت  “تبييض”  على  البحرين  تدرب  الربيطانية  الشرطة 
أثناء االعتقال

مسؤول بحريني يستخف مبعاناة احملاصرين بالدراز ويهديهم 
صورة فتاة عارية

آية اهلل  البحريني عن  فتوى للمرجع احلائري بلزوم دفاع الشعب 
قاسم “باألساليب املمكنة”

متنع  البحرين   ... السفر  من  النشطاء  منع  لسياسية  استمراًر 
“عون” و”الصفار” من مغادرة البالد

منذ  مستقلة  وهي  بريطانيا  من  حمتلة  تكن  مل  البحرين  وزير: 
جميء آل خليفة

واشنطن: مندوب من سفارتنا حضر حماكمة رجب وثبت أن الئحة 
االتهام تفتقد املصداقية

علماء البحرين: االعتداء على مظاهر عاشوراء فعل “آثم وجبان” 
والشعب لن يرتك مقدساته عرضة للتدنيس

دّربت حّراس سجون  إيرلندية  تقدم شكوى ضد شركة  منظمة 
يف البحرين

وزارة اخلارجية: ال منع لسفر املواطنني للعراق

حلها  حكم  على  التمييز  حمكمة  أمام  تطعن  الوفاق  جمعية 
وإغالق مقراتها

احلكيم ينتقد “الصمت املطبق” للعامل جتاه ما يحصل يف اليمن 
والبحرين

120 يومًا من االعتصام املتواصل عند منزل آية اهلل قاسم

فريدوم هاوس: البحرين “غري حرة” على مستوى حرية الصحافة

إدارة أوباما ترفض بيع مقاتالت F16 للبحرين دون حصول تقدم 
يف جمال حقوق اإلنسان

تدوين  يجرم  إىل تشريع  تدعو  يوافق على مذكرة  الوزراء  جملس 
العبارات على جواز السفر

القوات األمنية تداهم مقرات الوفاق وتصادر ممتلكاتها

أكرب  إقامة  من  الشيعة  مبنع  تندد  الدراز  يف  حاشدة  مسرية 
صالة جمعة لهم

قائد اجليش يستقبل قائد القوات املشرتكة الربيطاين

البحرين: التمييز تنقض احلكم الصادر بحق زعيم املعارضة وتعيد 
القضية لالستئناف

تأجيل حماكمة إمام جامع اخليف الشيخ عيسى املؤمن حتى 7 
نوفمرب للمرافعة

خليل  الناشط  قضية  يف  جمددًا  املرافعة  باب  تفتح  حمكمة 
احللواجي بداًل من النطق باحلكم

الشعائر  إقامة  من  بالدراز  مآمت   3 متنع  األمنية  السلطات 
احلسينية

قبالن يطالب البحرين بالرتاجع عن سحب جنسية آية اهلل قاسم 
ويدعو حلل “ينصف شعبها املسامل”

كبار رجال الدين الشيعة: قانون األحوال اجلعفري لن يؤّكد أحكام 
املذهب وإال ملا رفضت السلطات موافقة املرجعية

احلكومة تشرعن العمالة السائبة مقابل دفع املال

الشعب  جانب  إىل  نقف  باليمن:  العليا  الثورية  اللجنة  رئيس 
البحريني وثورته

البحرين متنع الناشطة زينب آل خميس من مغادرة البالد

متظاهرون يعرتضون سيارة ملك البحرين يف لندن


