
البحرينــي  امللــك  صــادق    ،2017 /نيســان  أبريــل  يف 
حماكمــة  يجيــز  الــذي  الدســتوري  التعديــل  علــى 
تعبــر  يف  العســكرية،  احملاكــم  أمــام  املدنيــن 
الشــعب. مــع  النظــام  قســوة  مــدى  عــن   واضــح 

معارضــة  وعــدم  بالّصمــت  الّنظــام  حلفــاء  أقــرب  يكتــف  ومل 
ــه مــا ميكــن وصفــه بالغطــاء السياســي،  ــوا ل الّتعديــل، بــل أّمن
انتقــاد  عــن  ترامــب  برئاســة  األمريكيــة  اإلدارة  امتنعــت  إذ 
املنظمــات  أكــر  معارضــة  دانتهــا  التــي  اخلطــوة  هــذه 
عــن  أيًضــا  البحريــن  تتــواَن  ومل  العــامل.  يف  احلقوقيــة 
ســوريا. علــى  األمريكــي  للقصــف  العلنــي  تأييدهــا   إبــداء 

واســتهدفت الّســلطات البحرينيــة عوائــل الشــهداء مــن خــال 
اللجــوء إىل القضــاء امُلســيس إلصــدار أحــكام بالســجن ضــد 
عــدد مــن آبــاء الشــهداء، فتــم احلكــم علــى والــدة الشــهيد 
مت  آخــر،  جانــب  مــن  عــام.  ملــدة  بالســجن  مشــيمع  علــي 
ــيخ  ــاق الش ــة الوف ــام  جلمعي ــن الع ــق األم ــادر بح ــض الص تخفي

علــي ســلمان مــن تســع ســنوات إىل أربــع.

تصديق امللك على تعديل دستوري 
يسمح مبثول املدنين أمام احملاكم العسكرية

أحداث ووقائع شهر أبريل 2017
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العرب تعرض للصعق  الطالب علي حممد حكيم  الدولية:  العفو 
بالكهرباء وُنزعت أظافره

إعادة 5 سفراء للخارجية لتعيني بدالء عنهم وجنل وزير الداخلية 
سفريا جديدًا يف أمريكا

التي  ميثم  الشيخ  مقربة  على  املفروض  احلصار  إزالة  بالصور: 
دفن فيها شهداء احلرية

عائلة املعتقل فاضل عباس: أكرث من 6 أشهر ومل نتمكن نحن 
واحملامي من لقائه

خارجية النواب ترفض منح اجلنسية ألبناء البحرينية املتزوجه من 
أجنبي بحجة “عدم التوسع يف منح اجلنسية دون ضوابط”

البحرين وتونس تتفقان على تشكيل جلنة لتفعيل االتفاق األمني 
بينهما

جملس النواب البحريني يقر مقرتحا لتقييد سفر الشباب لبعض 
الدول التي “متثل تهديدا”

منع احلقوقي حسني رضي من السفر بأمر من النيابة العامة

البحرين: منع ناشط وزوجته من مغادرة البالد

الشورى يحيل قانونًا موحدًا ألحكام األسرة إىل احلكومة

وتتهمه  جمرة  بني  من  شخص  على  القبض  تعلن  “الداخلية” 
بالرتويج ملسرية “وقفة أهايل الرفاع ضد قانون املرور”

اجمللس األعلى للمرأة يدعم مساع جادة إلصدار قانون موحد 
لألحوال الشخصية رغم توجس الشيعة

ملك البحرين يصادق على تعديالت قانون القضاء العسكري التي 
تسمح مبحاكمة املدنيني

البحرين: منع احلقوقي السيد هادي املوسوي من مغادرة البالد 
للمشاركة يف أعمال جملس حقوق اإلنسان بجنيف

إضراب  مع  بالتزامن  الدمنارك  سفري  يلتقي  التظلمات  أمني 
احلقوقي اخلواجة عن الطعام

اعتقال والد الشهيد السيد هاشم تنفيذا حلكم قضائي باحلبس 
شهرين

لدى  السلمان  نضال  احلقوقية  توقف  البحرين  مطار  سلطات 
عودتها من فرنسا

للحقوق  الوطنية  مفوضي  جملس  أعضاء  بتعيني  ملكي  أمر 
ورئيس املؤسسة عزيز أبل أبرز املغادرين

بسبب  إنتاجها  نصف  خسارة  بعد  الطوارئ  من  حالة  تعيش  ألبا 
خلل أدى النقطاع الكهرباء بالكامل لساعات

مهدي أبو ديب يتّوج بجائزة أكرب نقابة للُمعلمني يف بريطانيا

إسقاط جنسية الشيخ عبداهلل الدقاق واثنني آخرين

نقل نبيل رجب بسيارة اإلسعاف للمستشفى

اعتقال خطيب جامع اخليف الشيخ عيسى املؤمن لتنفيذ حكم 
بسجنه 3 أشهر بسبب خطبة جمعة

على  أعوام   10 مرور  يشرتط  مقرتحًا  يرفض  النواب  جملس 
املتجنس لالنتفاع من اخلدمات اإلسكانية

اإلفراج عن الشيخ املنسي بعد انقضاء مدة حمكوميته بالسجن 
عامًا كاماًل

البحرين: توقيف رجلي أعمال واتهامها باالعتصام دون ترخيص 
أمام غرفة التجارة

عبدالهادي اخلواجة يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

النيابة تستدعي 12 ناشطًا أبرزهم إبراهيم شريف للتحقيق

البحرين ترحب بالضربات العسكرية األمريكية ضد سوريا: خطوة 
ضرورية حلقن دماء الشعب السوري

من  ووفد  األمريكي  السفري  يستقبل  التظلمات  عام  أمني 
موظفي الكوجنرس

و”جمهولني”  وتهكريه  اإللكرتوين  وعد  جمعية  موقع  اخرتاق 
يتحكمون به

جملس النواب يصوت على تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية يف 
اجللسة املقبلة

كبار العلماء: مسودة قانون األسرة املوحد حتوي جمموعة كبرية 
من األخطاء والتجاوزات لرأي املذهب

لتمويل  اخلاص  القطاع  مع  التفاوض  دوالر…  مليارات   4 بكلفة 
إنشاء اجلسر الذي يربط البحرين بالسعودية

جملس الشورى يقر باإلجماع تعديل قانون القضاء العسكري

 3 بالسجن  حلكم  تنفيذا  الشيخ  علي  الشهيد  والد  اعتقال 
سنوات… وحكم مماثل بحق 3 آخرين

األسبوع  خالل  طفل  بينهم  مواطنًا   17 اعتقال  البحرين:  مركز 
املاضي

بعد  املوسوي  رضي  لوعد  السابق  العام  األمني  سبيل  إخالء 
التحقيق معه

عند  املفتوح  االعتصام  من  يومًا   290 يكملون  حمتجون  صور: 
منزل آية اهلل قاسم

300 يومًا مرت على حصار الدراز

النائب ماكجفرن يدين قرار ترامب بيع األسلحة إىل البحرين: قرار 
يعرض أمريكا للخطر

احملكوم  خالته  ابن  بإيواء  ملتهم  سنوات   3 السجن  االستئناف: 
يف قضية سياسية

روسيا تعفي مواطني 18 دولة بينها البحرين من تأشرية الدخول

أسوشيتد برس: عائلة نبيل رجب تقول إّنه خضع لعملية جراحية 
وإنهم ُمِنعوا من رؤيته

على  املسلح  بالسطو  املتهم  على  القبض  تلقي  الداخلية 
صرافة بالرفاع الشرقي

السجن سنة ملتهم بإيواء مطلوبني على ذمة قضايا سياسية 
يف بنايته

تأييد حكم بسجن الرادود مهدي سهوان 6 أشهر ملشاركته يف 
اعتصام الدراز

نظرًا  املؤمن  عيسى  الشيخ  اخليف  جامع  خطيب  عن  اإلفراج 
لوجود معارضة على احلكم الصادر بحقه

االستئناف: السجن 3 سنوات ألربعة متهمني بوضع قنبلة وهمية

إجراءات أمنية مشددة عند مداخل الدراز ملنع دخول صحفيني 
أجانب يتواجدون يف البالد لتغطية سباق الفورموال 1

اخملدرات  لكشف  جديدة  ومعدات  بأجهزة  تستعني  اجلمارك 
واألسلحة واملواد اخلطرة

إعادة نبيل رجب للسجن بعد يومني فقط من خضوعه جلراحة

الهروب من  لثمانية معتقلني حملاولتهم  3 و5 سنوات  السجن 
احلوض اجلاف

واملنطقة  إيران  يفهم  ترامب  لرويرتز:  البحريني  اخلارجية  وزير 
أفضل من أوباما

إسرائيل  مع  حواًرا  يريدون  عرب  هناك  البحرين:  يزور  إسرائيلي 
وعلينا فقط أن نتفاعل معهم

الرئيس الفلبيني يبلغ ملك البحرين استعداد بالده إرسال قوات 
عسكرية لدعمه: جنودنا حتت أمرك

مبحاكمة  يسمح  دستوري  تعديل  على  يصادق  البحرين  ملك 
املدنيني أمام حماكم عسكرية

رجب  نبيل  بإعادة  البحرين  تطالب  األمريكي  بالكوجنرس  جلنة 
للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية الالزمة

مركز البحرين حلقوق اإلنسان: اعتقال 10 مواطنني بينهم طفل 
وأحكام بالسجن ضد 52 معتقال األسبوع املاضي

السجن 3 أشهر خلطيب جامع اخليف الشيخ عيسى املؤمن يف 
قضية جديدة متهم فيها بالتحريض على كراهية النظام

عليا  وأوامر  حمد  مدينة  يف  الشيعة  بحق  املضايقات  تصاعد 
مبنع إقامة حفل تأبيني ملرجع شيعي ألنه “غري بحريني”

اخلالفات  اإليراين:  اخلليجي  احلوار  عن  البحريني  اخلارجية  وزير 
مازالت كبرية

إيران تفرج عن 21 بحارًا آسيويًا بعد 5 أشهر ونصف من التوقيف 
بتهمة “دخول املياه اإلقليمية”

العدل تبدأ يف دراسة مقرتح ألحكام األسرة املوحد

مسلح يرتدي بزة اجليش البحريني يسطو على حمل صرافة يف 
الرفاع الشرقي

تأييد حبس النائب السابق التميمي شهرا

رابطة الصحافة البحرينية: التحقيقات جترب ناشطًا على االعرتاف 
بعد تهديده باالعتداء على زوجته وشقيقته

البحرين: حمكمة التمييز تنقض حكمًا بسجن زعيم املعارضة 9 
سنوات وتؤيد حكما ابتدائيًا بسجنه 4 سنوات

البحرين: تسريح 60 موظفة من وزارة األشغال

سريعة  دورية  زوارق   5 املّتحدة  الواليات  من  تطلب  البحرين 
وتستلمها يف أغسطس/آب القادم

لـ “صنقيمة” بتهمة سب وقذف نائب سابق يف  سنتان ونصف 
وسائل التواصل وألف دينار كفالة لوقف التنفيذ

 4 الدولية تعليقًا على احلكم بسجن الشيخ علي سلمان  العفو 
أعوام: سجني رأي ويجب اإلفراج عنه فورا
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نقابات عمالية تستنكر قرار غرفة التجارة فصل العمال الساعني 
لتشكيل نقابة لهم

خلفية  على  بريطانيا  يف  بّثها  حجب  احتمال  تواجه  العربية  قناة 
مقابلة مع حسن مشيمع أجريت حتت التهديد

لزيارة  السامي  املفوض  دعوة  من  تتنصل  احلكومة  »جنيف« 
البحرين: نحن لسنا طرفًا يف هذه الدعوة

رئيس مالية النواب يتوقع تقليصًا ملزايا وأعداد موظفي احلكومة 
يف امليزانية العامة

خارج  إىل  اخلواجة  لعبدالهادي  طبي  بإجالء  يطالب  اخلليج  مركز 
البحرين ألن حياته يف “خطر وشيك”

حمكمة تأمر النيابة بالتحقيق يف أسباب عدم جلب معتقلني يف 
قضية سياسية للمحاكمة

هيومن رايتس ووتش: صحة احلقوقي نبيل رجب تتدهور وصمت 
لندن وواشنطن خمجل

إلقاء القبض على شخص حاول سرقة مبالغ نقدية من صراف 
آيل يف البسيتني

36 متهمًا واملؤبد لثالثة منهم يف قضية ذات  إسقاط جنسية 
خلفية سياسية

إال  اخلارج  من  التدريبية  واملنح  للبعثات  قبول  ال  الوزراء:  رئيس 
مبوافقة حكومية مسبقة

تأييد حبس مواطن 3 أشهر بتهمة ضرب شرطي أثناء مداهمة 
منزله

ربع موظفي وزارة اإلعالم أجانب

موظف  ألي  الفصل  إىل  تصل  تأديبية  جزاءات  املدنية:  اخلدمة 
يلتحق باملنح الدراسية للسفارات بشكل مباشر

حمكمة تلغي قرار املصرف املركزي بوضع بنك أوال حتت إدارته

يف  اثنني  لبحرينيني  دينار  ألف   50 وغرامة  سنوات   3 السجن 
اإلمارات

شقق  مداخل  أمام  مراقبة  كامريات  برتكيب  تقوم  اإلسكان 
إسكانية يف سلماباد

حلني  املصحف”  رعاية  “جمعية  تصفية  بوقف  تقضي  اإلدارية 
صدور حكم بات يف الدعوى اجلنائية

ملراجعة  أعضاء   10 من  شرعية  جلنة  يشكل  البحرين  ملك 
مشروع قانون األسرة املوحد

أمني عام النقابات يؤكد استمرار منع مسرية عيد العمال لهذا 
العام

غري  وجبات  توفري  بسبب  جو  سجن  يف  ملعتقلني  تسمم  حاالت 
صاحلة لألكل

“استحقاق  األسرة  قانون  إجناز  يف  اإلسراع  اجلعفرية:  رئيس 
وطني”

7 متهمني يف قضية مستودع متفجرات  تأييد إسقاط جنسية 
دار كليب

مراسلون بال حدود: البحرين تنضم إىل القائمة السوداء يف حرية 
الصحافة بعد تراجعها ملرتبتني

شرف  السيد  البحرينية  السلطات  منع  تدين  الدولية  الشفافية 
املوسوي من السفر حلضور اجتماعات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

يد  لوضع  متهيدًا  البحرين  يف  لالتصاالت  األرضية  الشبكة  حترير 
جهاز األمن الوطني عليها مباشرة

يف  التجمهر  تهمة  استدعتهم  الذين  للنشطاء  توجه  النيابة 
الدراز وتصدر قرارًا مبنعهم من السفر

البحرينية  السلطات  استدعتهم  ناشطا   32 الدولية:  العفو 
ملنعهم من انتقاد احلكومة يف جنيف
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الطعام  عن  مضرب  اخلواجة  البحريني  املعارض  حقوقي:  مركز 
منذ أسبوعني

البحرين  يف  مستمر  التمييز  الدينية:  للحرية  األمريكي  التقرير 
وأكرث من 80 رجل دين تعرضوا للتحقيق ومنع السفر

امللتحقني  بشهادات  االعرتاف  سرتفض  املؤهالت  تقومي  جلنة 
بـ»بعثات خارجية« دون موافقة اجلهات اخملتصة

يف  وشقيقته  وزوجته  شيعي  دين  رجل  اعتقال  البحرين: 
مداهمات فجر اليوم

خيار  إىل  وإما  قاسم  اهلل  آية  قضية  يف  انفراج  إىل  إما  الغريفي: 
مآالته قاسية

العامل:  يف  احلرية  حول  السنوي  تقريرها  يف  هاوس  فريدوم 
البحرين من أكرث الدول قمًعا يف الشرق األوسط

37 منعًا للسفر و25 استدعاًء لنشطاء خالل  حقوقيون يوثقون 
هذا األسبوع

تنطلق  خطرية  تهديدات  نواجه  زلنا  ما  البحريني:  الداخلية  وزير 
من األراضي اإليرانية والعراقية

للمرة  للتحقيق  يستدعى  مؤخرًا  عنه  أفرج  شيعي  دين  رجل 
الثانية خالل أسبوع

وزارة العمل تصدر تعميما مبنع اجلمعيات واملنظمات احمللية 
من قبول بعثات السفارات دون الرجوع إليها
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31 مايو للحكم بقضية حل جمعية وعد

»املوارد  عرب  بالتوظيف  يتحكمون  أجانب  العمل:  وزارة  وكيل 
البشرية« يف »اخلاص«

63 ألف وظيفة ذهبت لألجانب خالل 2016 مقابل 969 للبحرينيني

82 رجل دين مقيم يف بريطانيا يدعون البحرين إىل وقف حماكمة 
آية اهلل قاسم

الداخلية: العثور على جثة خليجي جنوبي املنامة

»التعليم العايل« يحّذر اجلامعات من ابتعاث منتسبيها للدراسة 
دون موافقته وموافقة اخلارجية

رئيس نقابة »بتلكو« يحذر من موجة تسريح لعمال شركة بتلكو 
بعد فصلها لشركتني
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