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انقضــى  شــهر يوليــو، الــذي صادف شــهر رمضــان املبارك، مليئــاً بالحراك الســيايس يف البحريــن، وباإلضافــة إىل عودة 
مظاهــرات )تقريــر املصــري( بكثافــة، اتّجهــت االحتجاجــات اليومية يف كافــة أرجاء البالد للتعبري عن الســخط عــى ما يجري 

يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، حيــث شــغلت غــزّة تركيز املحتجــني البحرينيني إثر املجازر الشــنيعة التي ترتكتبهــا قوات 

االحتــالل اإلرسائيليــة هنــاك، ويف هــذا الســياق، أحيــا البحرينيــون يــوم القــدس العاملــي، يف آخر جمعة من شــهر رمضان.

وصبغــت أزمــة طــرد الســلطات البحرينــي ملســاعد وزيــر الخارجيــة األمــرييك تومــاس مالينوســي هذا الشــهر، وســبق هذا 

الطــرد تشــييع البحريــن الشــهيد عبدالعزيــز العبــار بعــد نحــو 80 يومــاً مــن مامطلــة الســلطات يف إصــدار شــهادة تثبــت 

مقتلــه برصــاص قواتهــا وتســليم جثامنــه لعائلتــه، وهــو األمــر الــذي حــدث يف النهاية.

وعــر امتــداد أزمــة طــرد مالينوســي، قامت الســلطات باســتدعاء األمني العــام لجمعية الوفاق الشــيخ عيل ســلامن، ونائبه 

خليــل املــرزوق وتــم توجيــه تهمــة االتصــال بحكومــة أجنبيــة لهــام، وتــال ذلــك رفــع وزارة العــدل دعــوى قضائيــة إليقاف 

نشــاط جمعيــة وعــد، مــا مل تقــم بشــطب أمينهــا العــام املعتقــل ابراهيــم رشيــف من كشــوفات الجمعيــة، وكذلــك رفعها 

دعــوى مامثلــة ضــد جمعيــة الوفــاق، بحجة عــدم قانونيــة مؤمتراتهــا العامة.

كــام كشــفت املعارضــة خــالل هــذا الشــهر عــن رفضهــا عرضــاً متثــل يف إرشاكهــا يف الحكومــة عــر معادلــة 6 6 6، أي 6 وزراء 

للعائلــة الحاكمــة، و6 وزراء مــن الطائفــة الســنية، و6 وزراء من الطائفة الشــيعية، وذلــك يف إطار محاصصة طائفية رفضتها 

املعارضــة، كــام كشــفت املعارضــة عــن عــرض حكومــي آخــر جــاء يف إطــار فكــرة املحاصصــة وهــو عــرض 8 8 4 ورفضتــه 

املعارضــة أيضاً.

وقــد ســعت الســلطة لتوتــري األجــواء الطائفيــة يف البــالد، وذلــك بعدما قــام العقيد الســابق عــادل فليفل املعــروف بعالقته 

القويــة بالســلطات بتهديــد الشــيخ عيــى قاســم وهــو أحــد كبــار رجــال الديــن الشــيعة، وتكفــريه بشــكل علنــي، وكذلك 

قيــام طــارق العامــر بكتابــة مقــال مــيء لعقائــد الطائفة الشــيعية يف صحيفــة البــالد اململوكة لنجــل رئيس الــوزراء. 

اعتقال الطبيب سعيد سامهيجي لتنفيذ حكم بسجنه سنة

والد الشهيد العبار لـ«مرآة البحرين«: استلمنا تقرير النيابة العامة الذي يؤكّد وفاة الشهيد 

بإطالق نار... وسنقّرر موعد التشييع الحقا

مريم الخواجة تعلن استقالتها من العمل يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان
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طــارق الحســن: بــدء التحضــرات األمنيــة لالنتخابــات... وإجــراءات أمنيــة لحاميــة 

والناخبــن ــحن  املرشَّ

الســجن 10 ســنوات للناشــط أحمــد األصمــخ يرفــع مجمــوع األحــكام ضــده إىل 97 

ــنة س

املحكمة الدستورية: منع األجانب من السياقة غر دستوري

ميزانية الدولة لألمن تفوق مليار دوالر

رفض الطعن يف قضية »التخابر مع إيران« وسجن متهم 10 سنوات وتغرميه

ــن آشــتون حــول خطــط االتحــاد األورويب  ــه ســؤاال لكاثري ــان األورويب توّج ــة يف الربمل نائب

ــن بخصــوص البحري

الداخلية تعلن عن تفجر يف العكر

ــن  ــة البحري ــويب حكوم ــن ل ــامع ب ــد اجت ــا بع ــون ضغوط ــه يواجه ــرون وحزب ــد كام ديفي

ــاع الربيطــاين ــر الدف ووزي

عــى  مواقفهــا  تبنــي  وال  االنتخابــات  إىل  بالدعــوة  تنخــدع  ال  املعارضــة  قاســم: 

خزعبــالت
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»الداخلية« تستدعي عنارص قاتلت يف سوريا والعراق ومتنعهم من السفر

ــا إىل  ــض إعادته ــلامن وترف ــة الس ــب جليل ــف رات ــرف نص ــي ب ــة تق ــة املدني املحكم

ــا عمله

الداخلية تعلن مقتل أحد عنارصها يف تفجر قالت إنه وقع يف العكر

الوحيــد  الســبيل  والحــوار  املصالحــة  العكــر:  تفجــر  تديــن  واشــنطن 

ينيــن للبحر

وحدة التحقيق الخاصة: 7 شكاوى حول التعذيب يف يونيو

عــى  محمــوالً  »العبّــار«  الشــهيد  تشــييع  استشــهاده...  مــن  يومــاً   80 بعــد 

ف ألكتــا ا

امللــك يبــدأ التحــرك مــن املحافظــة الشــاملية ويدعــو وفــداً منهــا للمشــاركة يف االنتخابــات 

بية لنيا ا

الشــيخ عــي ســلامن يكشــف: حتــى هــذه اللحظــة النقاشــات والحــوارات مــع النظــام ال 

تصــب يف إنتــاج حــل حقيقــي

يف  ســكنية  وحــدة   1560 بنــاء   .. املجّنســن  إســكان  متــول  الســعودية 

» بيــة لجنو ا «
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»لويب« تجار يخوض االنتخابات ونعيمة البلويش ترتشح بدائرة الظهراين

رغــم  البحريــن  يف  بــاٍق  خارجيتهــا  وزيــر  مســاعد  إن  تقــول  أمــركا 

! ه طــرد

البحرين تطرد مساعد وزير الخارجية األمرييك

الحكومــة األمريكيــة يف بيــان: مــا فعلتــه البحريــن انتهــاك للربوتوكــوالت الدبلوماســية وال 

يتفــق مــع الرشاكــة القويــة

السفارة األمريكية: مزاعم البحرين ودول الخليج حول مالينوسيك خاطئة متاما

ــام  ــن لقائه ــن م ــد يوم ــق بع ــرزوق للتحقي ــل امل ــلامن وخلي ــي س ــيخ ع ــتدعاء الش اس

مالينوســيك

نواب بريطانيون يطالبون بالدهم بوضع البحرين عى قامئة الدول املثرة للقلق  

ــال تعســفي ــة اعتق ــو شــهد 114 حال يوني

أول تعليق لـ »مالينوسيك«: قرار طردي موجه لتقويض الحوار!

ــاع يف  ــيك« واألوض ــه بـ«مالينوس ــول لقائ ــز ح ــام ترك ــن الع ــع األم ــق م ــاق: التحقي الوف

املنطقــة
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الكونغــرس األمريــيك ينظــر يف اتخــاذ تدابــر ضــد البحريــن قــد تشــمل حظــرا عــى 

التأشــرات

املحكمة الدستورية تؤيد إلغاء بلدي العاصمة

استدعاء الشيخ عي سلامن وخليل املرزوق للتحقيق يف النيابة

نــدرس  زلنــا  وال  البحريــن،  ســفارة  لــدى  احتجاجــا  قّدمنــا  األمريكيــة:  الخارجيــة 

الــرد

ــة لرفــع دعــوى ضــد مســئويل »الداخليــة«  أهــايل الشــهداء يعــدون ملفــا بالوقائــع واألدل

املتســببن يف قتلهــم

توجيه تهمة االتصال بحكومة أجنبية ألمن عام الوفاق ومساعده

ناجي العريب يستقيل من »تجمع الوحدة«

النظــام تــرد باســتخدام  اعتصامــات »تقريــر املصــر« تشــعل 7 ســاحات... وقــوات 

»الشــوزن«

يف  البحرينــي  باألعــامل  القائــم  اســتدعت  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 

شــنطن ا و
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أنباء عن تقسيم »الجنوبية« إىل 4 دوائر بدالً من 6 يف التعديل الجديد للدوائر

عقيد مخابرات بحريني سابق يتعدى عى الشيخ عيىس قاسم ويتوعده

سفن أمريكية تصل البحرين وسط توتر العالقات

البحريــن غــر مســتعدة الجتامعــات مجلــس حقــوق اإلنســان يف ســبتمرب مــام ســيعرضها 

لصــدور قــرار ضدهــا

نائب بريطاين يوجه سؤاال لوزير خارجية بالده عن قضية الرموز 13 يف البحرين

البحرين تقول إن االتصاالت جارية وأمركا بشأن مالينوسيك

مصــر  أو  إقامــات  اســتخراج  إمــا  البحرينيــة:  جنســيتهم  للمســقطة  »الجــوازات« 

نجــايت!

العــرب ميارســون ضغوطــا عــى ســويرسا لتقييــد نشــاط الجامعــات الحقوقيــة البحرينيــة 

يف جنيــف

طارق الحسن: أعددنا خطط طوارىء ملواجهة »اإلرهاب«
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http://bmirror.ddns.net/news/17278.html
http://bmirror.ddns.net/news/17289.html
http://bmirror.ddns.net/news/17285.html
http://bmirror.ddns.net/news/17300.html
http://bmirror.ddns.net/news/17300.html
http://bmirror.ddns.net/news/17305.html
http://bmirror.ddns.net/news/17305.html
http://bmirror.ddns.net/news/17309.html
http://bmirror.ddns.net/news/17319.html
http://bmirror.ddns.net/news/17319.html
http://bmirror.ddns.net/news/17310.html
http://bmirror.ddns.net/news/17310.html
http://bmirror.ddns.net/news/17320.html


الحدثالتاريخ

8

عــى  للتضييــق  االجتامعــي  التواصــل  رشكات  مــع  للتواصــل  خليجيــة  لجنــة 

ت يــا لحر ا

ويل العهد يتحدث عن تقدم يف »الحوار«

وزير الخارجية األمرييك يعرّب عن قلقه من طرد مساعده من البحرين

عــرشات مــن أفــراد الجاليتــن الباكســتانية والســورية يتقاطــرون عــى »الجــوازات« إلنهــاء 

إجــراءات منحهــم الجنســية

النظام البحريني مينع املعارضة من إقامة تجمع للتضامن مع غزة

إغالق مقر أكرب هيئة شيعية يف البحرين

الســاعايت: الدمنــارك اشــرتطت اإلفــراج عــن »الخواجــة« يك تتوقــف عــن إزعــاج البحريــن 

مبجلــس حقــوق اإلنســان

أملانيا تفرج عن الناشط البحريني عبداإلله املاحوزي

اشرتاط موافقة وزير العدل والديوان املليك لبناء دور العبادة
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الساعاتي: الدنمارك اشترطت الإفراج عن "الخواجة" كي تتوقف عن إزعاج البحرين بمجلس حقوق الإنسان
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رئيــس هيئــة الترشيــع واالفتــاء: ال حاجــة لرقابــة خارجيــة عــى االنتخابــات وال نيــة إللغــاء 

»املراكــز العامــة«

البيت األبيض يرشح وليام روباك سفرا ألمريكا بالبحرين

البحرين تسمح للجمعيات املوالية للحكومة فقط بإقامة اعتصامات تضامن مع غزة

البحرين واملغرب يعززان تعاونهام ضد »اإلرهاب«

عودة 6 مفصولن فقط من أصل 50 يف القطاع الحكومي

حبس 4 آسيوين التهامهم ببيع رشائح هاتفية استخدم بعضها يف »تفجرات«

عــى  البحريــن  يف  واملعارضــة  الحكومــة  بتشــجيع  بريطانيــا  يطالــب  بــرت  أليســرت 

التعــاون

الكونغــرس األمريــيك يحــث ملــك البحريــن عــى احــرتام التزاماتــه بالصلــح والحــوار عــرب 

الرتحيــب بعــودة مالينوســيك

سفينة أمركية تحمل 1800 من »املارينز« األمريك تستقر يف البحرين
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http://bmirror.ddns.net/news/17382.html
http://bmirror.ddns.net/news/17382.html
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http://bmirror.ddns.net/news/17397.html
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وزارة العدل ترفع دعوى قضائية ضد »الوفاق« وتطلب إيقافها 3 أشهر

الشيخ عي سلامن يكشف عن تلقي عرض بتشكيل حكومة 6/6/6

كبــار رجــال الديــن الشــيعة بالبحريــن يعلنــون عــن تأســيس »اللقــاء العلــاميئ« بعــد أيــام 

مــن إغــالق الســلطات للمجلــس العلــاميئ

وزارة العدل تنذر »وعد«: اشطبوا »رشيف« أو نشطبكم

الرتخيص لجمعية »مًعا« لحقوق اإلنسان... وبعض مؤسسيها من تجمع الوحدة

سجن الرئيس التنفيذي السابق أللبا 16 شهرا بسبب الفساد

عضــو جمهــوري بالكونجــرس األمريــيك: البحريــن ترُبهــن أنهــا حليــف غــر موثــوق بــه.. وال 

ميكــن التنبــؤ مبســتقبل عائلــة آل خليفــة

ســنة  و15   5 وبــن  ملتهــم  املؤبــد  الســجن  إرهابيــة«:  جامعــة  »تأســيس  قضيــة 

4 لـ

أحــد  وســب  امللــل  إحــدى  عــى  تعــدى  فليفــل:  عــادل  تســتدعي  »النيابــة« 

طنــن ملوا ا
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»مهنا« يؤكد تعرض سيارته إلطالق رصاص حي وتهديدات بإغالق محله التجاري

دعوتــان قضائيتــان مــن »العــدل« لوقــف نشــاط »وعــد« و»العدالــة والتنميــة« 3 

ــهر أش

»البالد« تقيل طارق العامر وتتخذ إجراءات تأديبية بحق من مرَّر املقال

»التقريــر  عــن  الشــيعية  للطائفــة  اعتذارهــا  تقــدم  البــالد  صحيفــة 

» ء ملــي ا

طارق الحسن: الوضع األمني يف البحرين تحسن بسبب ردع السلطات!

»رجب« عن توقيفه يف مطار »هيرثو«: فتشونا وصورونا كمجرمن

عدد املصورين املعتقلن يرتفع إىل 6

البحرين تحيي يوم القدس العاملي... وتدعم صمود غزة

تشــكيل  يف  املحاصصــة  عــى  الســلطة  مواقــة  تنفــي  الحكومــة  باســم  املتحدثــة 

لحكومــة ا
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http://bmirror.ddns.net/news/17500.html
http://bmirror.ddns.net/news/17537.html
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http://bmirror.ddns.net/news/17572.html
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http://bmirror.ddns.net/news/17559.html
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النيابة العامة: القوانن البحرينية تسمي الشيعة »ملة«

وزيــر شــئون الكهربــاء يلّمــح إىل إمكانيــة إعــادة النظــريف خطــط دعــم الكهربــاء 

واملــاء

الخارجيــة األمركيــة: املســتوى العــايل مــن الفســاد بالبحريــن ميثــل عائقــاً أمــام االســتثامر 

األجنبــي

وزارة  هجــوم  وجــه  يف  الوفــاق  مــع  يتضامــن  شــعبيا  وفــدا   79

ل لعــد ا

البحريــن تقلــص ممثــي »اإلخــوان« يف »األعــى اإلســالمي« العرتاضهــم عــى زيــارة ملفتــي 

مــر الســابق

ــة  ــا محاصص ــا ألنه ــاق« ورفضناه ــلطة لـ»الوف ــيل« الس ــى »مراس ــت ع ــة اطلع املعارض

ــة طائفي

بريطانيا تفرج عن البحريني عيىس العايل املعتقل منذ 5 أشهر

ــاكات بحــق الشــيعة يف  ــان« يف تقريرهــا الســنوي: االنته ــة األدي ــة لحري ــة األمريكي »اللجن

ــن مســتمرة البحري
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http://bmirror.ddns.net/news/17580.html
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البحرين سادسة عريبا يف هجرة االستثامرات

الجهــاز  يف  العليــا  املناصــب  يف  التعيــن  آليــة  تنظيــم  بشــأن  قــرار 

مــي لحكو ا

»جمعية الصحافين« تدافع عن طارق العامر رغم إساءته ملقدسات الشيعة

نراقــب  مســجد:  أكــرب  يف  »داعــش«  علــم  رفــع  بعــد  تــرد  البحريــن 

! طفــن ملتعا ا

اإلمارات متنع الصحايف أحمد ريض من دخول أراضيها وتعيده صباح اليوم

ســفر  جــواز  عــى  ذهبيــة  مبيداليــة  الفائــزة  عداءتهــا  حصــول  يف  تحقــق  كينيــا 

ينــي بحر

فريــدوم هــاوس تقــول إن البحريــن تســتغل اضطرابــات املنطقــة للحــد مــن الحــوار مــع 

املعارضــة

املصــور أحمــد حميــدان يحصــد »جائــزة حريــة اإلعــالم« و6 منظــامت حقوقيــة تطالــب 

باإلفــراج عنــه
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع شــهر يوليو 2014:
تشــيع العبــار، طــرد مالينوســكي، وغــّزة تصبــغ احتجاجــات البحريــن


