
أحــداث ووقائع شــهر أغســطس 2014:
»أغسطس الثقيل«.. 

الســلطة تجّنــس 95 ألــف شــخص وتشــتكي تجنيــس قطــر ألفــراد،
وإضرابــات بالجملــة عــن الطعــام بيــن الســجناء
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مــّر  أغســطس ثقيــاً وطويــاً عــى البحرينيــن، كشــفت املعارضــة تفاصيــل ثقيلة يف مــروع التجنيــس الســيايس؛ ما ال 
يقــل عــن 95 ألــف شــخص تــم تجنيســهم خــال 12 عامــا، أي إضافــة مــا نســبته ٪17 من حجم الشــعب البحرينــي. وعى 

نحــو مفــارق، اشــتكت الســلطة قيــام دولــة قطر بتجنيــس شــخصيات وعوائل ســنية بحرينية، وصعــدت القضيــة وربطته 

باألزمــة الخليجيــة الناشــبة بــن عدد مــن دول الخليــج وقطر.

عــى صعيــد آخــر، أرضب نحــو 600 ســجن يف ســجن الحــوض الجــاف احتجاجــاً عــى تــردي أوضاعهــم، كــا دخل الناشــط 

الحقوقــي املعــروف عبدالهــادي الخواجــة إرضابــاً عــن الطعــام، واعتقلــت الســلطات ابنتــه مريم التــي عــادت إىل البحرين 

لرؤيــة والدهــا، وتــّم توجيــه عــدد مــن التهــم لها.

وكان ختام الشــهر )الثقيل(، أحكام بالجملة بالســجن املؤبد عى أكرث من 14 معتقا وســحب الجنســيات عن نحو ســبعة 

مــن املحكومن، واســتياء الســلطة عى مســجد الخميــس التاريخي وفصله عــن األوقاف الجعفريــة، وإســناد اإلرشاف عليه 

إىل وزارة الثقافة.

 

ــة »اإلخــوان«  ــة للمرصيــن بعــد هيمن ــة تحــل جمعي ــة البحريني وزارة التنمي

عليهــا

تصدير األسلحة لدول بينها البحرين يثري انتقادات داخل التشيك

بالصحافين  لإليقاع  »خبيثة«  برمجيات  تستخدم  البحرين  كندية:  دراسة 

والناشطن

18 خبريا ومسئوال سابقا يف واشنطن يطالبون سوزان رايس برد قوي ورسيع عىل 

طرد مالينوسيك من البحرين
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أحــداث ووقائع شــهر أغســطس 2014:
»أغسطس الثقيل«.. 

الســلطة تجّنــس 95 ألــف شــخص وتشــتكي تجنيــس قطــر ألفراد،
الســجناء بيــن  الطعــام  عــن  بالجملــة  وإضرابــات 
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»الخارجيــة األمريكيــة«: معــدل البطالــة الحقيقــي بالبحريــن مــن 15 إىل 20 يف 

املئــة وليــس 4.8 كــا تــرصح الحكومــة

بليون دوالر قيمة املشاريع العقارية املتعرثة يف البحرين

مليــارات   10 البالــغ  الخليجــي  املارشــال  نصــف  أنفقــت  الحكومــة 

دوالر

ــدى  ــق إح ــة تواف ــىل بعث ــوا ع ــيعة حصل ــن ش ــن 108 متفوق ــط م 30 % فق

ــاث األوىل ــم الث رغباته

وعد« تنفي استقالة أمينها العام املعتقل ابراهيم رشيف

خيــار  البحريــن«  »مــرآة  ل  عــر  يطــرح  الوفــاق  عــام  أمــن 

إلغــاق  االســتعداد  ويؤكــد  األزمــة...  لحــل  املتحــدة  لألمــم  اللجــوء 

لجمعيــة ا

العراقي إياد عاوي يتهم إيران بالتدخل يف شؤون البحرين

ضابــط مــرصي عمــل لصالــح املخابــرات القطريــة: البحريــن ضبطــت عنــرص 

قطــري!

امللــك يصــدر قانونــا يتيــح لوزيــر العمــل تحديــد االتحــاد الــذي ميثــل 

العــال
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 2008 بــن  والجــر  البحريــن  مطــار  يف  للجــوازات  تزويــر  حالــة   898

2012 و

البحريــن تدعــو قطــر ملراجعــة موقفهــا بشــأن تجنيــس بحرينيــن وتقــول إن 

ذلــك يــر بأمنهــا

البحرين: إسقاط الجنسية عن 7 محكومن بقضايا سياسية

يف  الضيافــة  قــرص  مــن  بالقــرب  تفجــري  عــن  تعلــن  »الداخليــة« 

لقضيبيــة ا

باألســاء- النظــام البحرينــي يتجســس عــىل سياســين وحقوقيــن بينهــم 

»مشــيمع« و«رشيــف«

البحرين تتهم قطر بإغواء مواطنن لتغيري جنسيتهم

عــرات اآلالف يتظاهــرون يف البحريــن مجــددا: لنظــام ســيايس ينطلــق مــن 

الشــعب

مــن  و«الحمــد«  و«املنــي«  »الهاشــمي«  متنــع  البحرينيــة  الســلطات 

بــة الخطا

النيابــة تقــول إنهــا تحقــق يف قضايــا تعذيــب... وأحالــت قاتــل فاضــل عبــاس 

للمحاكمــة
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بعــد  الداخليــة  وزارة  مبقاضــاة  ويعــد  البحريــن  يغــادر  مهنــا  النائــب 

عودتــه

املارشــال  مــن  بدعــم  واملنامــة  املحــرق  بــن  يربــط  رابــع  جــر 

لخليجــي ا

امللحــق اإلعامــي البحرينــي يف واشــنطن: ال دليــل عــىل صلــة الحكومــة 

البحرينيــة بوثائــق »غامــا«

»جمعية األصالة السلفية تكفر الكاتب عبدالله خليفة

ــي يف  ــروع وهم ــة مب ــة الكويتي ــن األرسة الحاكم ــيختن م ــىل ش ــب ع النص

ــن البحري

إحالــة تيمــور كرميــي رابــع حالــة مــن املســقطة جنســياتهم إىل القضــاء بتهمــة 

»مخالفــة قانــون الهجرة«

ــيوين«  ــة »بس ــاء لجن ــن أعض ــن م ــىل اثن ــت ع ــة تجّسس ــرات البحريني املخاب

ــة ــا« املّرب ــق »غام ــر وثائ ــا تظه بحســب م

املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان: 36 شــكوى احتجــاز وإســاءة معاملة منذ 

ينايــر والجهــات الرســمية ال تتعــاون معنا

البحرين مهددة بالزوال من عىل الخارطة بحسب دراسات
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إىل  للدبابــات  املضــادة  »الكورنيــت«  صواريــخ  تصــدر  روســيا 

يــن لبحر ا

ــوض  ــي »الح ــد معتق ــب ض ــىل التعذي ــرف ع ــي ي ــد الكوهج ــط فه الضاب

ــاف« الج

إحصائيــة: 1838 عاطــل عــن العمــل يف اختصاصــات تربويــة %91 منهــم 

ــاث إن

بعــد »الجاهمــة« و«الســويدي«.. نائــب رئيــس كتلــة »األصالــة« حمــد 

املهنــدي يحصــل عــىل الجنســية القطريــة

املؤبد لـ 14 معارضا يف البحرين

»مســاعدة  بتهمــة  املوســوي  رضــوان  أمــل  رس  أمــن  اعتقــال 

! » جــن ملحتا ا

جمعيــات »الفاتــح« عينهــا عــىل دوائــر املعارضــة الشــيعية بتوجيهــات 

»الديــوان«

السعودية والبحرين توقفان مركبات بشعارات »داعش«

ــوان  ــات يف دي ــا للتظل ــن إحداه ــتحداث ادارت ــوماً باس ــدر مرس ــك يص املل

ــوزراء ــس ال رئي
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السعودية والبحرين توقفان مركبات بشعارات »داعش«

ــام يف  ــوات النظ ــف لق ــار كثي ــن وانتش ــتقال البحري ــرى اس ــرات يف ذك تظاه

املنامــة

عدد ضحايا »السكلر« يرتفع إىل 32 بوفاة الحمر.

البحرين تتوعد املتجنسن يف قطر ومحرضيهم باجراءات قانونية

قوات النظام تدهس مواطن يف املعامري حالته خطرة

ــة دســتور  ــرى االســتقال لكتاب ــن أنصارهــا يف ذك املعارضــة تحشــد اآلالف م

عقــدي

ــوق  ــكاوى حق ــة بش ــة معني ــة أممي ــة لجن ــوز بعضوي ــي يف ــام البحرين النظ

ــان! اإلنس

ــس  ــرب التجس ــن »ح ــهري ع ــيك ش ــان أمري ــة يف مهرج ــاش مقرتح ــة نق حلق

اإللكــرتوين يف البحريــن«

الزالق تعتصم احتجاجا عىل مصادرة ساحلها

»امليــدان«... صحيفــة ورقيــة تتنــاول أخبــار الســاحة البحرينيــة يطلقهــا 

معارضــون
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14 % من سواحل البحرين فقط للعامة

سوري من دير الزور ترك البحرين ليقاتل بجانب »داعش«

معارضــة تدشــن حملــة ضــد التجنيــس الســيايس .. تجنيــس 95 ألــف أجنبــي 

بنســبة 17 % إىل عــدد الســكان

ــروع  ــة م ــاب ملواجه ــادة اإلنج ــن لزي ــو البحريني ــاق يدع ــام الوف ــن ع أم

التجنيــس

ــات الســتامه رشــوة 12  ــر بإحــدى الهيئ ــط مدي ــن عــن ضب ــة« تعل »الداخلي

ــار ألــف دين

5 منظــات حقوقيــة تطلــق حملــة »أمــري التعذيــب« ضــد نــارص بــن 

ــد حم

ــر ب«  ــرة لقط ــنية املهاج ــل الس ــف القبائ ــة تص ــة الحاكم ــن العائل ــة م كاتب

ــن« ــت الوط ــة باع حفن

البحريــن يف 2032: عــدد الســكان 2.250 مليــون بزيــادة %71 دون احتســاب 

املجنســن

األمن العام للوفاق يدعو ملقاومة التجنيس »بكل ما يف أيدينا«
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ــة  ــرتق املؤسس ــي وتخ ــيك البحرين ــوان املل ــر الدي ــاء وزي ــس أقرب ــر تجن قط

العســكرية

ــا يف  ــورة صوره ــل ص ــن أج ــول م ــار عبدالرس ــور ع ــة املص ــب وتعري تعذي

مــارس 2011

أمــس  حتــى  بحرينيــن  تجنيــس  واصلــت  قطــر  بحرينــي:  مســؤول 

لثلثــاء ا

ومــن  املســلمن  االخــوان  تيــار  مــن  تتــرأ  االســامي  املنــر  جمعيــة 

قطــر

أكرث من ملياري دينار كلفة طلبات املجنسن اإلسكانية

وزيــر بحرينــي يحمــل جــوازا قطريــا... والدوحــة تنــوي إقامــة جــزر محاذيــة 

لـــ »حوار«

البحريــن تســهل حركــة حجــاج العجمــي الــذي اتهمــه مجلــس األمــن بتمويــل 

اإلرهاب

البحرين ترفض الساح لنائب أمرييك بزيارة أراضيها

ــادق  ــة ص ــاس وإصاب ــل عب ــل فاض ــم بقت ــي مته ــي مين ــة رشط ــاء قضي إرج

العصفــور
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البحريــن توقــع عقــداً مــع أكادمييــة أمريكيــة لتدريــب 20 كلبــاً بوليســياً عــىل 

تعقــب املتفجــرات والقنابــل

قامئة أســاء الذين أعلنوا والءهم للملك... 81 قبيلة وعائلة بينها »الشــوامي« 

و«الدلهان« و«الفيتحن« و«املطاريش«

إحصائيات رســمية: األجانب يســتحوذون عىل 43 ألف وظيفة جامعية بالقطاع 

الخاص مقابــل 15 ألف فقط للبحرينين

رئيــس الــوزراء البحرينــي يتهــم قطــر باســتهداف النســيح االجتاعــي للنيــل 

مــن الجبهــة الداخليــة

حــاالت إغــاء يف »الحــوض الجــاف« ومنــع املعتقلــن مــن االتصــال وإغــاق 

الزنزانــات عليهــم!

ضغــوط  بعــد  الخدمــات  لتأمــن  الجــوار  دول  تســتجدي  البحريــن 

لتجنيــس ا

البســيتن  يف  شاســعة  مســاحات  امللــك  منــح  تظهــر  حديثــة  وثيقــة 

ئــه ألقربا

عــن  مفتوحــا  إرضابــا  يبــدأ  الخواجــة  عبدالهــادي  الحقوقــي  الناشــط 

الطعــام

التعبــري  لحريــة  فيليــب  يوهــان  بجائــزة  تفــوز  ســعيد  نزيهــة 

فــة لصحا ا و
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ــواال  ــوا أم ــمين رسق ــاء وزارء ورس »الداخليــة«: القبــض عــىل منتحــي أس

ــة ــار كاذب ــوا ألخب وروج

600 معتقل يربون عن الطعام يف سجن الحوض الجاف

الحــوض  ســجن  يف  احتياطيــا  محبوســا   991 الســجناء:  مفوضيــة 

ف لجــا ا

رئيــس الــوزراء يتوعــد مباحقــة النشــطاء عىل وســائل التواصل: مــا كان باألمس 

ممكنــاً التغــايض عنــه وفق األولويــات انتهى

النيابــة العامــة تأمــر بحبــس املــدون نــادر عبــد اإلمــام 7 أيــام بتهمــة »إهانــة 

خالــد بــن الوليــد«

ــي...  ــاد الطب ــر الحي ــوا مؤمت ــة منع ــن آل خليف ــاط م ــة: ضب ــس األيرلندي رئي

ــن ــل باألم ــيعة يخ ــف الش ــوا إن توظي وقال

ــه الشــهر  ــيك طردت ــه دعــوة ملســؤول أمري ــة تنفــي توجي ــة البحريني الخارجي

ــارة البــاد املــايض لزي

ملــك البحريــن مســتعد الســتضافة 200 عائلــة مســيحية مــن املوصــل بينــا 

يشــكو الشــيعة يف بلــده مــن االضطهــاد

اعتقال زينب الخواجة واتهامها بـ »الدخول ملنطقة محظورة«
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اليــوم  مقــررا  كان  للمعارضــة  تجمعــا  مينــع  البحرينــي  النظــام 

لجمعــة ا

»فرانس 24«: نارص بن حمد »غري مرغوب به« يف فرنسا

البحرين تشرتي صمت بريطانيا بعقود عمل لدبلوماسييها السابقن

أحمــد  املصــور  عــن  لإلفــراج  البحريــن  ملــك  تدعــو  منظمــة   11

ن ا حميــد

ــادرة  ــن ومص ــار البحري ــة يف مط ــم الخواج ــة مري ــطة الحقوقي ــال الناش اعتق

جوازهــا االوريب

بـ»مدينــة  شــبيه  البحريــن  يف  إســكانيا  مروعــا  متــوِّل  اإلمــارت 

يــد« زا

ــع  ــيكا برب ــه ش ــل الختاس ــادل فليف ــس ع ــرت بحب ــا أم ــول إنه ــة« تق »النياب

ــك ــف بن ــب موظ ــار وس ــون دين ملي

الطبيب زار »الخواجة« 17 مرة منذ إرضابه عن الطعام

»إهانة امللك« من بن التهم املوجهة إىل مريم الخواجة
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البحرين تشرتي صمت بريطانيا بعقود عمل لدبلوماسييها السابقن

»إهانة امللك« من بن التهم املوجهة إىل مريم الخواجة

إيقــاف القيــادي الســني يف شــباب »الفاتــح« يعقــوب الســليس 7 أيــام عــىل 

ذمــة التحقيــق واالفــراج عنــه بعــد يــوم

نجــل وزيــر الديــوان امللــيك يصــف الشــيعة بـــ »املركــن« ويدعــو لتحويــل 

مســجد الخميــس لألوقــاف الســنية!

الســلطات تصــادر مســجد الخميــس التاريخــي مــن االوقــاف الجعفريــة 

ــة ــوزارة الثقاف ــنده ل وتس

الحكومــة تقــر إجــراءات ملراقبــة الترعــات مبــا فيهــا التعليميــة للتضييــق عــىل 

الشــيعة التــي تحرمهــم مــن البعثــات

31

http://bmirror.ddns.net/news/18344.html
http://bmirror.ddns.net/news/18390.html
http://bmirror.ddns.net/news/18391.html
http://bmirror.ddns.net/news/18391.html
http://bmirror.ddns.net/news/18391.html
http://bmirror.ddns.net/news/18401.html
http://bmirror.ddns.net/news/18401.html
http://bmirror.ddns.net/news/18404.html
http://bmirror.ddns.net/news/18404.html
http://bmirror.ddns.net/news/18395.html
http://bmirror.ddns.net/news/18395.html


أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحــداث ووقائع شــهر أغســطس 2014:
»أغسطس الثقيل«.. 

الســلطة تجّنــس 95 ألــف شــخص وتشــتكي تجنيــس قطــر ألفراد،
الســجناء بيــن  الطعــام  عــن  بالجملــة  وإضرابــات 

14


