
ــران 2017، كانــت البحريــن صاعــق التفجــر ألكــر  يف يونيو/حزي
أزمــة يشــهدها اخلليــج علــى األرجــح منــذ احتــال العــراق لدولــة 
الكويــت يف العــام 1990. فقــد اســتخدمت اململكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة حكومــة البحريــن  كرأس 
ــى  ــل عل ــا تعم ــر بأنه ــات لقط ــت االتهام ــزاع، فكال ــة يف الّن حرب
اســقاط نظــام آل خليفة، وقــررت قطع العاقــات معها لتتبعها 
 الســعودية واالمــارات ومصــر يف ذلــك وحتاصــر قطــر جــًوا  وبــًرا.

خصوصــً  اإلقليــم،  يف  كــرى  أزمــة  البــاد  دخلــت  وبالتــايل، 
قطــر.  مــع  تركيــا  واصطفــاف  اإليــراين  املوقــف   مــع 
وبعــد أيــام مــن نشــوب األزمــة االقليميــة، أصــدر النظــام عــر 
قضائــه اخملتــل، حكًمــا بإعــدام اثنــن مــن الشــبان املتهمــن 
بقتــل شــرطي يف بلــدة كربابــاد، وهمــا ســيد أحمــد فــؤاد العّبار، 
ــا يف 19  ــدرت أيًض ــام أص ــم النظ ــدي. حماك ــي مه ــن عل وحس
يونيو/حزيــران حكًمــا بإعــدام شــاب آخــر يف قضيــة تفجــر قالــت 
مســلم. فخريــة  الشــهيدة  مبقتــل  تســبب  إنــه   الســلطات 

الســميع  نبيــل  الشــاب  استشــهد  ذاتــه،  اليــوم  ويف 
بعدهــا  الســلطات  لتزعــم  غامضــة،  ظــروف  يف 
بــه. انفجــرت  الصنــع  حمليــة  قنبلــة  يحمــل  كان   إّنــه 

الســامي  للمفــوض  دعــوة  البحرينيــة  الســلطات  ووجهــت 
بعــد  أيــام،  بعــد  لتلغيهــا  البحريــن،  لزيــارة  اإلنســان  حلقــوق 
البحريــن والســعودية  انتقــد املفــوض الســامي إجــراءات  أن 

وحصارهــا. قطــر  جتــاه  ومصــر  واإلمــارات 

انطالق حصار قطر..
إصدار 3 أحكام باإلعدام
 واستشهاد نبيل السميع

أحداث ووقائع شهر يونيو 2017

13

8

17

1

9

23

12

16

20

7

10

5

3

2

11

15

21

19

6

4

14

22

18

أهايل معتقلني الدراز قلقون على مصري أبنائهم

إدارة شركة طريان اخلليج توافق على استقالة الرئيس التنفيذي

قضية  يف  جنسيتهما  إسقاط  مع  آلخر  واملؤبد  ملتهم  اإلعدام 
تفجري “العكر”

املفوض السامي ينتقد عدم سماح البحرين للمقررين اخلاصني 
بزيارة البالد منذ 5 سنوات

هو  البحرين  أوىل  لتصبح  درجاتها  ُغّيرت  التي  الطالبة  والد 
اختصاصّي يف “ضمان اجلودة”

إىل  السفر  من  العمال  نقابات  احتاد  وفد  متنع  األمن  سلطات 
جنيف حلضور مؤمتر دويل

النيابة العامة تقرر إيقاف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على 
ذمة التحقيق

توقيف شقيقتني يرفع عدد البحرينيات املعتقالت إىل 11 معتقلة

بجهات  التصاله  البحرين  أنباء  وكالة  مبدير  تطيح  قطر  أزمة 
قطرية

حرية  يف  للحق  انتهاك  الوسط  تعليق  ووتش:  رايتس  هيومن 
التعبري

السياسي  العمل  إجهاض  إىل  يقود  حلها  قرار  إن  تقول  وعد 
العلني يف البحرين

عائلة بحرينية: قطر أعطتنا أكرث من البحرين ولن نغادرها حتى لو 
تخلينا عن جوازاتنا

البحرين: مقتل شرطي وإصابة اثنني آخرين يف تفجري يف الدراز

ما هي مطالب دول اخلليج من قطر؟ سلطان سعود القاسمي 
يجيب لـ”نيوزويك”

وزير اخلارجية األمريكي يعتقد أن تصنيف اإلخوان كتنظيم إرهابي 
بالكامل يضيف تعقيدات للبحرين

“إخوان البحرين” يف بيان مشرتك: ليس لنا عالقة بأية مرجعيات 
أو جهات خارجية

حمد بن عيسى يزور مقر “وحدة اإلسناد البحري” األمريكية

بن  وحمد  السعودية  يف  للعهد  وليا  سلمان  بن  حممد  تعيني 
عيسى يهنئ

ملك البحرين يقول أن بالده عانت لقرون من التدخالت القطرية 
واإليرانية

وتلقينا  اخلليجية...  األزمة  من  جزءا  لسنا  البحرينية:  الوفاق 
مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا

تظاهرة حاشدة تندد بـ “جمزرة الدراز”

اجلنائية  الكربى  احملكمة  يلغي  للقضاء  األعلى  اجمللس 
اخلامسة وينشيء حمكمة صغرى للوزارات

استشهاد الشاب نبيل السميع يف ظروف غامضة

اإلعدام ملتهمني اثنني وأحكام باملؤبد يف قضية مقتل شرطي 
بكرباباد

عجز  لتمويل  “التعطل”  وفورات  استخدام  يرفض  النقابات  احتاد 
املوازنة

وزارة الصحة تخسر 40 طبيًبا و37 إداريًا

الدين  وزير املالية: احلكومة تطلب موافقة الربملان على “رفع 
العام والتصرف باحتياطي األجيال”

خالفًا  احلورة  مقربة  يف  قسرا  السميع  نبيل  الشهيد  دفن 
لوصيته ورغبة عائلته

الوفاق تدين احلوادث اإلرهابية يف طهران

غدا  للتحقيق  شيعة  دين  رجال   4 تستدعي  األمنية  السلطات 
األحد

مزاعم  يف  التحقيق  البحرين  على  يجب  الدولية:  العفو  منظمة 
تعذيب ابتسام الصائغ

إزاء  “احلازم”  األمريكي  باملوقف  تشيدان  والبحرين  السعودية 
قطر

تخفيف أحكام مدانني باالنضمام لداعش

وضعه  تردي  للتظلمات  تشكو  املشعل  جميد  السيد  عائلة 
الصحي يف االنفرادي

“الرتبية” تستبدل األوىل على اإلعدادية “بعد التظلم” رغم إغالق 
حق التظلم هذا العام 2017

شيء  كل  تعمل  بالده  إن  يقول  اإلمارات  سفري  مسربة:  وثائق 
لضمان جناح حممد بن سلمان

البحرين تعتقل حماميا بتهمة نشر تعليقات تتضامن مع قطر

اإلفراج عن الشيخ فاضل الزاكي بعد حوايل عام من اعتقاله

لزيارة  اإلنسان  حقوق  ملفوضية  رسمية  دعوة  تقدم  البحرين 
البالد

مسؤول  بني  مسربة  اتصاالت  على  تعليقا  القطرية  اخلارجية 
والشيخ حسن سطان: متت ضمن جهود الوساطة

بالتحرك  ويطالبون  الطعام  وقلة  التضييق  يشكون  جو  سجناء 
إلنقاذهم

وزير العدل: إجراءات قانونية ضد مؤيدي جماعات مرتبطة بقطر

القاعدة  يف  متمركزين  قطريني  جنود  من  تطلب  البحرين 
األمريكية مغادرة البالد

بالعمل  وتتهمها  بقطر...  عالقتها  تقطع  أخرى  ودول  البحرين 
على “إسقاط النظام”

هيئة الدفاع عن احلقوقي نبيل رجب تقرر االنسحاب من القضية

على  خارجيتها  وزير  حساب  اخرتقوا  متسللني  إن  تقول  البحرين 
تويرت

البحرين توقف بيع وجتديد اشرتاكات شبكة بي إن سبورت بعد 
ساعات من قرار سعودي مماثل

إىل  يعود  السميع  نبيل  الشاب  وفاة  سبب  أن  تقول  الداخلية 
“انفجار قنبلة”

التقاعدية  واملزايا  احلقوق  وقف  على  يوافق  النواب  جملس 
للمسقطة جنسيتهم

معيشة  وحتسني  اإليجار  عالوة  تقليص  العامة:  امليزانية 
املتقاعدين وعالوة الغالء

األمنية  املساعدات  خفض  تتضمن  خطة  تقرتح  ترامب  إدارة 
للبحرين بنسبة 86%

السفارة األردنية تعلن عن منح دراسية ملواطنيها يف جامعة 
البحرين

صحيفة  ضد  جنائية  دعوى  رفعت  اإلعالم  وزارة  حملية:  صحيفة 
الوسط

البالد  “خارج  اخلارجية  وزير  حساب  خمرتق  إن  تقول  “الداخلية” 
ومسقطة جنسيته”

اجلرائم  نيابة  إىل  قطر  مع  بالتعاطف  املتهم  احملامي  إحالة 
اإلرهابية

احلكومة تستخدم القوة لتفريق تظاهرات يوم القدس العاملي

فرنسا: توترات البحرين “تكبح” املصاحلة الوطنية

وأفراد  كيانات  تخص  معلومات  يطلب  املركزي  البحرين  مصرف 
وضعوا على قائمة اإلرهاب

لقاءاته  تكون  أن  لرفضه  املفوضية”  “وفد  زيارة  ألغت  البحرين 
بعلم احلكومة

البحرين تقرر سحب تراخيص “القطرية” وإقفال مكاتبها

املؤبد لـ 18 متهمًا والسجن 15 عامًا لثمانية آخرين مع إسقاط 
جنسيتهم يف قضية ذات خلفية سياسية

أنباء عن مقتل شرعي داعش البحريني تركي البنعلي

بقطر  عالقة  على  لإلرهاب  قوائم  يضع  دول   4 لـ  مشرتك  بيان 
بينها ائتالف 14 فرباير!

البحرين تلغي زيارة مفوضية حقوق اإلنسان لـ “أسباب لوجستية”!

السلطة توقف إصدار صحيفة الوسط حتى إشعار آخر

بعد أكرث من 6 أعوام على إغالقها... فتح منطقة دوار اللؤلؤة

تعذيب جنل الشيخ حسن سلطان لدفعه للعمل لصالح جهاز 
األمن الوطني

 5 مقتل  يف  الّتحقيق  إىل  البحرين  يدعو  السامي  املفوض 
متظاهرين يف الدراز

 2.5 بلغ  بعجز  للربملان  العامة  امليزانية  يحيل  الوزراء  جملس 
مليار دينار

وزارة الداخلية تقول إنها ألقت القبض على املشتبه بوقوفهم 
وراء التفجري يف الدراز أمس

وزير الداخلية يصدر قرارًا مبنع سفر البحرينيني إىل قطر

منذ  جديدا  منعطفا  أخذت  القمع  حملة  املتحدة:  األمم  خرباء 
إسقاط جنسية آية اهلل قاسم وزادت كثافة بعد حل “وعد”
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سوًءا  تزداد  رجب  نبيل  معاملة  اإلنسان:  حلقوق  البحرين  مركز 
ومنعه من التواصل مع حماميه وأسرته

البحرين تتهم قطر بالتصعيد العسكري يف نزاع اخلليج

دخلوا  فقط  ألف  مقابل  العمل  سوق  من  خرجوا  بحريني  آالف   7
إليه

حملة أمنية واسعة على »الدير«... طرد مواطنني من منازلهم 
واعتقال سيدة وأشقائها

وقف  بعد  موظفيها  تسرح  البحرينية  الوسط  صحيفة  ب:  ف  أ 
السلطات صدورها

احلرم  استهدفت  التي  اإلرهابية  العملية  تدين  الوفاق  جمعية 
املكي

آل  ونظام  فلسطني  أجل  من  يتظاهرون  البحرينيون  نصراهلل: 
خليفة يطلق عليهم الرصاص

“موقف  واتخاذ  واليمن  البحرين  شعبي  دعم  إىل  يدعو  خامنئي 
صريح” مما يجري

ملك البحرين يعّين جنل وزير الداخلية سفريا يف واشنطن

لقاء  من  يتمكن  ومل  علوي  السيد  اعتقال  منذ  شهور  ثمانية 
عائلته أو حماميه

“الداخلية” تقول إن الشهيد نبيل السميع قتل يف انفجار قنبلة 
كان ينقلها
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لنبيل رجب من السجن: متعب  نيوز يحصل على تسجيل  فايس 
صحيا لكن معنوياتي عالية

بعد  املؤمن  عيسى  الشيخ  اخليف  جامع  خطيب  عن  اإلفراج 
قضائه مدة حمكوميته

اتهمتهم  أشخاص  على  قبضت  إنها  تقول  الداخلية  وزارة 
بتأسيس “خاليا إرهابية”

يف  عامًا  قضائها  بعد  إسماعيل  طيبة  املعتقلة  عن  اإلفراج 
السجن بتهمة إهانة امللك على تويرت

تقرير عن جرائم التعذيب يف البحرين يكشف جانبا مما يجري يف 
مبنى جهاز اخملابرات )اجملمع األمني باحملرق(

أحد أفراد العائلة احلاكمة بالبحرين يعرتف بأّنه ضرب معارضني 
يف لندن ويّتهم قطر بالوقوف خلف مالحقته قانونيا

احلكومة  ويدعو  الوسط  إغالق  يدين  للّصحافيني  الدويل  االحتاد 
لتحمل مسئولية من خسروا وظائفهم

اخرتاق  بعد  امليناء  يف  احلاويات  مئات  تكدس  حملية:  صحيفة 
موقع الشركة املشغلة

بحرين ووتش: عام كامل على قطع اإلنرتنت عن الدراز واخلسائر 
فاقت 300 ألف دينار

النظام  تدين  املتحدة  باألمم  التعذيب  مناهضة  جلنة  البحرين: 
بارتكاب أعمال انتقام وتعذيب واسعة النطاق
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