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“انتخابــات بــا شــعب”  قــد يكــون العنــوان األبــرز لشــهر نوفمبــر، فقــد أجــرت الســلطات 
االنتخابــات النيابيــة والبلديــة وســط مقاطعــة شــعبية كاســحة، لم تفــرز الجولــة األولى ســوى ســتة نواب 

أحدهــم فــاز بالتزكيــة، وجــرت الجولــة الثانيــة وســط مقاطعــة شــعبية أشــد.

مقابــل هــذه المقاطعــة الشــعبية، أحــرزت فعالية “االســتفتاء الشــعبي” التي نظمهــا إئتــاف 14 فبراير 

حضــورًا جماهيريــا الفتــا، وجــه أنظار اإلعــام العالمــي نحوها.

على صعيد أمني، اقتحمت قوات النظام البحريني منزل رجل الدين الشــيعي األبرز عيســى قاســم تحت 

ذريعــة البحــث عــن أحــد المطلوبيــن، هــذا االقتحــام أثــار ردود فعل شــعبية غاضبــة ومســيرات احتجاجية 

وبيانات اســتنكار وانتقاذ محليــة ودولية.

وفــي مســاء الذكــرى الســنوية الستشــهاد علــي بــداح أثنــاء خــروج مســيرة تأبينيــة بالمناســبة، واجهتها 

قــوات النظــام بقمــع شــديد، فقــد والــد الشــهيد إحدى عينيه جــراء طلقة مســيل دموع أصابتــه في وجهه 

مباشرة.
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البحرينية لحقوق اإلنسان : 57 اعتقال 27 مسيرة و68 مداهمة خال األسبوع 
الماضي

مرضى جلدي خطير يجتاح السجناء في كل عنابر سجن جو

قّوات النظام تعتدي على الفتات عاشوراء في العديد من القرى

اإلفراج عن نبيل رجب رغم دعوى جديدة رفعها المشير ضّده األسبوع الماضي

إحصاء: 15 منطقة شهدت استهداف مظاهر عاشوراء من قبل قوات النظام 
البحريني

المتحدث الرسمي باسم الحكومة: الداخلية أزالت مظاهر عاشوراء لعدم 
االلتزام بالضوابط

استبعاد شارخ الدوسري من االنتخابات بسبب أصله السعودي، يثير تساؤاًل 
حول الناخبين الذين يحملون أكثر من جنسية

تجديد حبس النائب السابق أسامة مهنا حتى موعد محاكمته في 6 نوفمبر

البحرينية لحقوق اإلنسان: 145 اعتقال، 187 مداهمة و329 عاما بحق 66 
متهما حصيلة شهر أكتوبر
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رجال الدين الشيعة في بيان لهم: التعدي على الشعائر أمر في غاية الخطورة 
وله تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة على أمن واستقرار البحرين

ملك البحرين يأمر بعاج عناصر وزارة الداخلية في الخارج

سميرة رجب تقول إن حكومة بادها اشترت صواريخ روسية في 2014 
وتكشف عن اتفاقية مع روسيا لتدريب الجيش البحريني

قوات النظام تفرق محتجين حاولوا الوصول لدوار اللؤلؤة

نصرالله يقول إن إيران ال تدرج البحرين في مفاوضاتها النووية

استئناف ُحكم السجن بحق المصور عمار عبدالرسول في 5 فبراير المقبل

وزير الخارجية يبرر االعتداء على مظاهر عاشوراء بـ “مخالفتها للقانون”

الحكومة البريطانية تقول إن اجتماعاتها بناصر بن حمد بصفته قائدًا للحرس 
الملكي

ت تسع دعاوى تعذيب وإساءة معاملة واستجوبت 
ّ
وحدة التحقيق الخاصة تلق

20 شرطيا خال أكتوبر
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تأكيدا للمعلومات التي نشرتها “مرآة البحرين”.... الداخلية: شبهة جنائية 
في وفاة “نزيل اإلصاح”

البحرين واإلمارات تنسحبان من بطولة العالم لكرة اليد في قطر 2015

اإلفراج عن النائب أسامة مهنا بكفالة مالية

الداخلية البحرينية تمنع اعتصاما نقابيا وتبرر قرارها بقرب موعد االنتخابات

صحيفة األيام: 3 آالف عنصر أمن تعرضوا إلصابة بليغة

هبوط عدد المترشحين لانتخابات من 483 إلى 430 بعد انسحاب نحو 53 
مترشحا

سلطات جسر الملك فهد تعتقل والد الشهيد أحمد اسماعيل

النيابة العامة تؤكد أن ضابطا واثنين آخرين ضربا “نزيل اإلصاح” فقتلوه

مرصد البحرين: انتهاكات السلطة بحق مراسم عاشوراء شهدت تصاعدًا 
وشملت 25 منطقة
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توجيه تهمة التعذيب رسميا لضابطين قتا المسجون حسن الشيخ

وفد علمائي برئاسة “الشيخ الربيعي” يعزي بضحايا “الدالوة”: اإلرهاب لن 
يفرق األحساء

صورة للملك على األرض تودي باثنين من شرطة المجتمع للسجن

الداخلية البحرينية تعلن تفكيك خلية تنتمي للتنظيمات اإلرهابية

تيار الوفاء يرصد 243 مداهمة، 139 اعتقال، 95 حكما خال شهر أكتوبر

إخاء سبيل كاظم بعد التحقيق معه بشأن تغريدة

المحكمة تشطب الدعوة الموجهة ضد “وعد”

همة “القذف” للبنخليل في القضية المرفوعة من أبناء الشيخ الجمري
ُ
إسناد ت

فتح تحقيق في فيديو إساءة معاملة موقوف وتوقيف عدد من رجال الشرطة
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فتح تحقيق في فيديو إساءة معاملة موقوف وتوقيف عدد من رجال الشرطة

في صور من “المغتسل” نشرت اليوم: سجين “جو” تعرض إلى تعذيب 
وحشي

موظف جوازات أدخل عربيا للبحرين بشكل غير قانوني مقابل 120 دينار

“الحياة”: البحرين استبعدت سعوديين يحملون جنسيتها من الترشح 
وغضت الطرف عن مترشحين طلبوا تصويت السعوديين مزدوجي الجنسية 

لهم

اعتقال عدد كبير من عوائل الشهداء مع اقتراب موعد االنتخابات وموعد 
“االستفتاء الشعبي”

احتجاز نساء من عوائل الشهداء في مبنى التحقيقات الجنائية

أنباء تشير إلى أن النساء المعتقات موقوفات بسبب مشاركتهن في فعالية 
االستفتاء الشعبي

“التحقيق الخاصة” تتهم مسئوال آخر في مركز اإلصاح بتعذيب مواطن حتى الموت

مركز الدراسات االستراتيجية األمريكي يقول إن البحرين أكثر دول الخليج 
 للخطر من انخفاض النفط

ً
عرضة

تواصل االحتجاجات المنددة باعتقال 11 امرأة في البحرين
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بيان 32 نقابة عمالية يطالب الحكومة بالكف عن محاربة االتحاد العام 
للنقابات وتطبيق »التعددية النقابية«

وزيرة الثقافة تتراجع عن غلق مراقص فنادق األربع نجوم: الغلق لشهر واحد 
فقط ويقتصر على الفنادق المخالفة

وزارة الداخلية تعلن القبض على مواطن بث مقطع فيديو ينتقد مرشحي 
االنتخابات

ضحايا آخرون ألعمال التعذيب التي راح ضحيتها حسن الشيخ، وتحويل 6 
إلى المحاكمة بينهم 4 ضباط

»الداخلية« تجري تمريًنا عمليا لمواجهة االحتجاجات يوم االنتخابات

وزارة الداخلية تعلن القبض على المتهم بالسطو المسلح على البنك األهلي 
في المقشع

»الوفاء« يكشف »تعذيب النساء المعتقات«: معتقلة حامل أدخلوها مع 
»الثاجة« ومعتقلة أروها أخاها تحت التعذيب طفلتها لـ

فليفل يحضر محاكمته للمرة األولى ومضبوطات خليته شملت 7 كاشينكوف 
و8 شوزن

ي سلمان أمينا عاّما والديهي نائبا له... ُمجددًا”
ّ
زك

ُ
الوفاق” ت
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ح تصل توبلي
ّ
لثاثة أيام متتالية ... عمليات السطو المسل

رسائل وزير العدل الداعية للمشاركة في االنتخابات تصل للمتوفين 
والمطلوبين أمنيا

التاجر: تهمة النساء المعتقات تغيير النظام األساسي للدولة بأساليب غير 
مشروعة

ة على تحويات مالية من البحرين 
ّ
محافظ البحرين المركزي ينفي وجود أدل

لمنظمات إرهابية

التمييز ترفض طلب العلمائي بوقف تنفيذ ُحكم وزير العدل

وزير الداخلية يعلن أن قطر أوقفت التجنيس لبعض البحرينيين

السجن 5 سنوات لموظف اتصاالت واثنين آخرين متهمين باستخراج أرقام 
هواتف الستعمالها في االحتجاجات

ديوان رئيس الوزراء البحريني يعلن عودته للباد الخميس القادم بعد رحلت 
عاجية دامت أكثر من 50 يوما

اإلفراج عن ست نساء موقوفات بتهمة المشاركة في الدعوة لاستفتاء 
الشعبي
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البحرين األولى خليجيا في مؤشر اإلرهاب العالمي والـ 34 عالميا

االفراج عن زينب الخواجة بصورة مفاجئة بأمر قضائي

عيسى بن راشد ينفي إساءته ألهل اليمن: نحترمهم ومنحنا اآلالف منهم 
الجنسية البحرينية وبعضهم يتبوأ مناصب حساسة في الدولة

 الداخلية” تستدعي أمين عام وعد وتشترط إقامة ندوة “المقاطعة””
ألعضائها فقط

بعد إعان انسحابهما … اإلمارات والبحرين تطلبان المشاركة في كأس العالم 
لكرة اليد بقطر

السلطة تواصل مساعيها لرفع نسبة المشاركة: سحوبات وجوائز قّيمة 
للمصوتين في جامعة البحرين

والد الشهيد علي بداح يصاب بطلقة مسيل دموع في وجهه ويدخل 
للمستشفى

رغم حملة االعتقاالت الواسعة في صفوف الناشطات... االئتاف: “بلقيس 
رمضان” تفقدت مراكز اقتراع “االستفتاء الشعبي”!

محاكم بحرينية تقضي بالسجن 10 سنوات وسحب الجنسية من ثاثة 
بحرينيين اتهموا بتفجير العكر
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فقد والد الشهيد بداح إحدى عينيه
ُ
بعد أن أفقدته ولده … قّوات األمن ت

مركز البحرين الدولي للمعارض يرفض طلب الوفاق إقامة مؤتمرها العام فيه

خليفة بن سلمان في البحرين قبل يومين من االنتخابات... وبعد 52 يوما من 
العاج في الخارج

اتهمتهم النيابة بصناعة المتفجرات وتنفيذ تفجير العكر: ثالث حكم 
قضائي بسحب جنسيات معتقلين سياسيين

السفير البحريني يعود إلى الدوحة مجددًا

عريضة لرجال الدين الشيعة في البحرين تدعو لمقاطعة االنتخابات

وزير العدل ُيهدد الجمعيات الُمقاطعة عشية االنتخابات … أنتم لستم 
معارضة وسيتم التعامل معكم

500 إعامي يتابعون االنتخابات، ومقر االستفتاء الشعبي الذي شيده 
االئتاف في الدراز ظهر اليوم أول تغطياتهم االنتخابية

مؤسسات حكومية تتصل بموظفيها عشية االنتخابات مطالبة إياهم بصورة 
من جوازاتهم مختومة بختم المشاركة
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»اإلستفتاء الشعبي« يخرج وزير الخارجية عن طوره ليرتكب مغالطة كبرى

في بروباغندا داعمة للنظام: السفارة البريطانية تزعم أن نسبة المشاركة في 
انتخابات البحرين جيدة جدا

حشود من المواطنين يتظاهرون ويؤكدون على مقاطعة اإلنتخابات

وزير العدل يعلن نسبة المشاركة %51.5 »حتى اآلن« والمقاطعة 16%

رفض طلب البحرين العودة لمونديال الدوحة

إحالة رئيس شورى “الوفاق” إلى المحاكمة بسب تغريدة “المال االنتخابي”

صباح االنتخابات: صدامات في مناطق المعارضة واعتقال أكثر من 20 شخصا

علن عن بدء عملية فرز أصوات المشاركين في 
ُ
»هيئة االستفتاء الشعبي« ت

االستفتاء

قناة “العربية” تصف انتخابات البحرين بـ”الباهتة” وتنتقد استقدام 
البحرين لداعية سعودي للترويج لها
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ة” ضد “السعيدي” بعد سقوط حصانته
ّ
رفع دعوى “سب مل

أحكام متفاوتة بالسجن من 5 سنوات حتى 15 سنة في قضية هروب رضا 
الغسرة وحسين البناء

قوات النظام تقتحم منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم … ورجال الدين 
يعتصمون عند منزله احتجاجا

وزير الحرس الوطني السعودي: ناقشت الملف البحريني مع أميركا وأمن 
المنامة مهّمة خليجية

»الداخلية« تعلن عن تفجير إرهابي قرب الدراز أسفر عن إصابة اثنين من 
رجالها

 اليوم السابع” المصرية: اإلخوان يسافرون بوصفهم مدرسين معارين إلى”
وزارة التربية البحرينية

القضاء البحريني يبرئ قاتل الطفل الشهيد “أحمد شمس”: لم نتعرف عليه!

 الداخلية ”تحقق اليوم مع أكثر من 15 من منتسبيها لم يصوتوا في”
االنتخابات

السلطات أفرجت فجرًا عن غادة جمشير لمدة ساعات ثم عادت العتقالها
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تعطيل صلوات الجمعة في البحرين لصاة مركزية خلف الشيخ عيسى 
قاسم....

جمعية الشفافية: رجال األمن يدخلون في مجموعات للتصويت

السلطات األمنية تلقي القبض على السلفي محيي الدين خان في مطار 
البحرين الدولي

الملك البحريني يتصل بـ”أخيه حسني مبارك” ويهنئه بـ”البراءة”

صدامات مع قوات األمن وسط انتخابات باهتة

انتخابات 2014 تفرز برلمانا باهتا .. التشكيلة النهائية

اإلفراج عن السلفي محيي الدين خان بعد توقيف دام 12 ساعة

الملك يعيد تكليف خليفة بن سلمان بتشكيل الحكومة بعد ساعات من 
استقالته

المحكمة تلزم مدرسة “عبد الرحمن كانو” بتعويض زوجة عبد الهادي 
الخواجة بعد فصلها عن العمل في 2011
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شهر كل  تصدر  البحرين  ثورة  أحداث  بأهم  أجندة 

أحــداث ووقائع شــهر نوفمبــر 2014:
انتخابــات بــا شــعب، ومداهمــة منــزل آيــة اهلل قاســم تشــعل الســاحة


