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املقدمة
ِم ِح�ي ْحَم�نِ الّرَ ِه الّرَ

َ
ْسِم الّل �بِ

كتــاب توثيقــي ألهــم األحــداث والتطــورات السياســية  كتــاب حصــاد البحريــن 2019م هــو 
كجزء من  كــرة،  واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا، مــن أجل أن يبقــى التاريخ محفوظا في الذا
األدلــة التــي تســعف الباحث في األحــداث التاريخية، من أجــل إدراك الحقيقــة، أو لفهم جذور 

التحوالت الطارئة والمستقبلية.

يشــّكل هــذا الكتاب المادة األوليــة التي ينطلق منها الباحث لدراســة الحــدث في البحرين 
خــالل العــام الفائــت )2019م(، وهــو مدخــل لتحصيــل المعلومــة الالزمــة للتحليــل السياســي 

واستشراف المستقبل.

كالصحــف  باإلضافــة لهــذا الكتــاب ســيحتاج الباحــث ألنــواع الوثائــق األخــرى المكتوبــة 
والتقارير، والمواد السمعّية والبصرية المساندة، والتي تلعب دور التصديق والتحقيق اإلضافي، 
كم أدلة إضافية حول المواضيع والظواهر المراد  كثر اتساعا، وترا عالوة على فتحها أفاق بحثية أ

دراستها.

كرة  هــذا الكتــاب هــو لبنة مهمة في بنية الحقيقة التي يعتمد عليهــا الباحثون، وهو حفظ لذا
األمــة اليقضــة التي التنســى تاريخهــا، وهو حلقة لوصل الســنة الماضية بالحاضرة، وشــاهد حي 

على نضال األفراد و والجماعات و المؤسسات المخلصة على ساحة الوطن.

لكــي التبقــى روايــة التاريخ حصــرا بمن لديه القــوة والمال والنفــوذ، ومن لديــه مصلحة تزوير 
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ةمدقملا

كانــوا في قلــب األحداث،  وإخفــاء التاريــخ، تأتــي أهميــة أن يكتــب صانعــوا الحــدث أو الذيــن 
مؤّثرين ومتأثرين أن يكتبوا روايتهم.

يمكــن للقارئ والباحــث العزيز -في مقام البحث التاريخي أيضا- أن يطلع على اإلصدارات 
الســابقة مــن حصــاد البحريــن لســنة 2016م و 2017م و 2018م، والتــي تحــوي علــى معلومــات 

ورصد مهم سيثري بالشك حاجات الباحث المحترف والقارئ الهاوي.

راعينا في عملية الرصد ألحداث العام 2019م الدقة والموضوعية قدر اإلمكان، ونسأل اهلل 
العلي القدير أن يكون هذا العمل مرضيا له سبحانه و تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدة الرصد والدراسات
تيار الوفاء اإلسالمي



يــنــايــر 2019م
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������ ١ ����� ٢٠١٩م است�ّل �ّوار الب�ر�ن العام الميالدي 
ال�ديــد بعــّدة فعاليات من�ــا الت�اهرات وقط� الشــوار� 
العامة في عدد من البلدات من�ا: ج��رة ســترة، أ�وصيب� 

والشاخورة، الدي�، سلماباد �با�بار.



بتا�يــخ 2 ينا�ــر 2019م ن�� نشــطاء ب�رانيــون وح�ا��ون 
وق�ة احت�اجية أمام الســ�ارة الســعودية بلندن بمناســبة 
ال�كــرى الثالثــة إلعــدام الشــ�يد آيــة ا� نمــر النمــر، �رفــ� 
الم�ت�ــون يافطة ت�مل صورة الشــ�يد النمــر إل� جانب 
عدد من اليافطات التي تشير إل� الد�ر التدميري للسعودية 

في اليمن والب�ر�ن.



أقــام تيــار الوفاء اإلســالمي وحركة  بتا�يــخ 2 ينا�ــر 2019م
ال�ريــات والديمقرا�يــة حــ� احت�الية بمناســبة ال�كرى 
الســنوية الثالثة �ستش�اد آية ا� الشــيخ نمر باقر النمر� 
وال�كــرى الســنوية الثانيــة لت�ر�ــر عــدد من ا�ســرى من 

الس�ون ال�لي�ية.



النويــدرات  بلــدة  أهالــي  ت�اهــر  ينا�ــر 2019م  بتا�يــخ 3 
ت�ليدًا ل�كرى استشــ�اد آية ا� الشيخ نمر النمر�، فيما 
نّ�ــ� �ــّوار بلدتــي أ�وصيب� والشــاخورة ه�ومــًا عل� عدد 
مــن المركبــات التابعــة للمرت�قــة ال�لي�يــة المتمرك�ة عند 

مدخل بلدة أ�وصيب�.



بتا�يــخ 4 ينا�ــر 2019م دعا م�تب ا�مــ� المت�دة ل�قوق 
اإلنسان السلطات ال�لي�ية إل� «اإلفراج فوًرا ومن د�ن أي 
شــروط عن المدافــ� البا�ز عن حقوق اإلنســان نبيل رجب 
و�مــان قدرة جميــ� الب�راني�ن عل� ممارســة حق�� في 
حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر مــن د�ن خوف مــن ا�عتقال 

التعس�ي».
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��ــن  ســ�اي  م�سســة  ّكــدت  أ 2019م  ينا�ــر   6 بتا�يــخ 
ال�قوقيــة الدوليــة إن�ــا حصلــ� علــ� معلومــات ت�يــد 
كا خــالل العام المنصــرم، من  ك�ــر مــن 86 انت�ــا �وقــو� أ

إخ�اء قسري. ��ن�ا إصدار أح�ام واعتقال و



بتا�يــخ 6 ينا�ــر 2019م ت�اهــر أهالــي بلــدة الديــ�، غــرب 
النمــر�  نمــر  ا�  آيــة  الشــ�يد  لن�ــ�  انتصــارًا   المنامــة، 

بالت�امن م� ذكرى استش�اده.



تــواردت أنباء عن ه�ــوم لمرت�قة  بتا�يــخ 7 ينا�ــر 2019م
العــدو ال�لي�ــي لمبنــ� 3 فــي ســ�ن ال�ــوض ال�ــاف 
وتع��ب�ــ�  ا�ســرى  علــ�  الســامة  ال�ــازات  إ�ــالق  و

ومصادرة الترب ال�سينية.



بتا�يــخ 7 ينا�ــر 2019م أصدرت م��مة ال�ــور ال�لي�ية 
ح�مــًا بالســ�ن لمدة 3 أشــ�ر علــ� موا�ن انتقــد �زارة 

الداخلية ال�لي�ية عبر موق� التواصل ا�جتماعي تويتر.



بتا�يخ 9 ينا�ر 2019م دّشن تيار الوفاء اإلسالمي وحركة ح� 
شــعار فعاليات ذكرى إعدام شــ�داء ال��ر، وكان «وال��ر 
ودمــاء الث�ر» شــعار ع�ــوا الت�ال� من أجــل ال�م�و�ية، 
كافة  �وّج�ا دعوة لشــعب الب�ر�ن للمشــاركة ال�اعلة في 

ال�عاليات ���ه المناسبة.
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بتا�يــخ 9 ينا�ر 2019م رّحبــ� من�مة أمري�يون من أجل 
الديمقرا�يــة وحقــوق اإلنســان فــي الب�ر�ــن ب�طــاب 
كمــة ال�ماعيــة في  خبــراء ا�مــ� المت�ــدة حــول الم�ا
كمــة  م�ا وهــي  ال�قــار،  ذو  كتا�ــب  لق�يــة  الب�ر�ــن 

منت��ة ل�قوق اإلنسان.



بتا�يــخ 9 ينا�ــر 2019م قــال ا�ت�ــاد الدولي ل�ــرة القدم 
(ال�ي�ــا) إنــ� ي�ــب إ�ــالق ســراح �عــب �جــ� ب�رينــي 
�واجــ� احتمال ترحيلــ� من تايالند والســماح ل� بالعودة 
كمــا دعا ا�ت�اد  إلــ� أســتراليا لمواصلة مســيرت� الم�نية، 
إل� حل سر�� للق�ية المتعلقة بالالعب ح�ي� العر�بي.



بتا�يخ 10 ينا�ر 2019م دع� هي�ة حقوق اإلنســان التابعة 
ل�م� المت�دة الب�ر�ن الســلطات ال�لي�ية ل�فراج عن 
�ال�ة من أقارب الناش� السيد أحمد الوداعي با�ز يعي� 
فــي ال�ــار� واص�ــة احت�ازهــ� ب�نــ� عمــل انتقامــي غير 

قانوني جاء بسبب صلت�� العا�لية ب�.



ا�مري�ــي  ال�ارجيــة  ���ــر  زار  2019م  ينا�ــر   11 بتا�يــخ 
م�طاتــ�  أولــ�  فــي  حمــد  الطاغيــة  �ومبيــو  مايــ� 
ود�ل  ل�ســالم  عدوانيــة  عبــارات  �رّدد  ال�لي�يــة، 
كمــا شــّ�� ال�لي�ي�ــن عل� انت�ــاج اإلرهاب  المنطقــة، 

كوســيلة للتعامل م� الشــعب.



بتا�يــخ 12 ينا�ر 2019م في بلدة ال�ن� الموا�نون يقيمون 
الصــالة علــ� البقعــة الطاهرة لمســ�د العّليــوات الم�ّدم 

من قبل السلطة.
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في بلدة الدراز الموا�نون يقيمون  بتا�يخ 13 ينا�ر 2019م
وق�ة في ذكرى استش�اد عبدالقادر ال�تال�ي وفاًء لروح� 

الطاهرة وتمس�ًا ب�� القصاص من قاتلي�.



بتا�يــخ 14 ينا�ــر 2019م بلــدة الســنابس �مــّن فعاليات 
الوفــاء لـــ «شــ�داء ال��ــر الدامــّي» ا�هالي يعّلقــون صور 

الش�داء عل� جدا�يات البلدة.



بتا�يــخ 15 ينا�ــر 2019م  بلدة البالد القد�� الثّوار ي�لقون 
الشــار� العــام الت�ــا�ّي المــ�دي للعاصمــة المنامــة فــي 
كيدًا  ال�كــرى الثالثــة إلعدام «شــ�داء ال��ــر الدامــّي» ت�

عل� ح� القصاص من قاتلي��.



بتا�يخ 16 ينا�ر 2019م حراك �و�ّي تشــ�ده بلدة المعامير 
عبر ن��ل ا�هالي بمسيرة وفا�ّية لـ «ش�داء ال��ر الدامّي»

وتمس�ًا بمطلب إسقاط الن�ام.



بتا�يخ 17 ينا�ر 2019م حراك �و�ي تش�ده بلدة السنابس 
إغالق الشــار� العام باإل�ارات المشتعّلة  عبر ن��ل الثّوار و
في ال�كرى الثالثة إلعدام «ش�داء ال��ر الدامّي» تمس�ًا 

بمطلب القصاص من قاتلي��.
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بتا�يــخ 18 ينا�ــر 2019م فــي بلدتي أ�وصيب� والشــاخورة؛ 
الموا�نــون ا�وفيــاء ي�رجــون بمســيرة حاشــدة وفــاًء لـــ 

«ش�داء ال��ر الدامي».



بتا�يــخ 19 ينا�ر 2019م نشــرت ل�نة رصــد الوفاء تقر�رها 
ا�ســبوعي والــ�ي يعــرض ما ســّ�لت� ��ن تا�يــخ 12 و18

فعاليــة   39 شــ�دت  الب�ر�ــن  أن  قالــ�  حيــ�  ينا�ــر، 
خِلي سبيل 21 آخر�ن. 

ُ
كما أ ميدانية وأسر 19 موا�نًا 



أعربــ� ال�ارجيــة اإل�رلندية عن  بتا�يــخ 19 ينا�ــر 2019م
قلق�ا بش�ن سوء المعاملة ل�سرى السياسين في س�ون 
الب�ر�ــن علــ� مــدى الســنوات الما�يــة والتي مــا زال� 

مستمرة.



بتا�يخ 19 ينا�ر 2019م وصول م�موعة من الس�ن ال�ر��ة 
وعــدد مــن الطا�ــرات المقاتلــة التابعــة للقوات المســل�ة 
المصر��ــن  ��ــن  العســ�ري  للتعــا�ن  تع��ــ�ًا  المصريــة، 

ال�لي�ي�ن.



بتا�يــخ 20 ينا�ــر 2019م نقــل ا�ســير ناجي فتيــل الم�رب 
عن الطعام للس�ن الالن�رادي بعد تسريب م�المة صوتية 
كان يتناول�ا في أ�ل  ّكد في�ا ع�م� عل� قط� السوا�ل التي  أ

ش�ر�ن من إ�راب� احت�اجًا عل� عدم تلبية مطالب�.
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بتا�يــخ 21 ينا�ــر 2019م نا�بــان �ريطانيان �وج�ان رســالة 
إلــ� ���ــر ال�ارجية جيريمــي هان� يطلبان في�ــا «تدخل� 
العاجــل» لمســاعدة ا�ســير�ن ناجي فتيــل وعلي حاجي 

الل�ان ي�و�ان إ�راًبا عن الطعام.



بتا�يــخ 21 ينا�ر 2019م أصدرت م��مة التمي�� ال�لي�ية 
الديمقرا�ــي  الو�نــي  العمــل  باتــًا ب�ــّل جمعيــة  ح�مــًا 
«وعد» وذل� �من سلســلة قــرارات مما�لة ت� بموجب�ا 

حّل عدد من ال�معيات السياسية والدينية المعاِر�ة.



ال�ــاص  ا�ممــي  المقــّرر  عّبــر  2019م  ينا�ــر   22 بتا�يــخ 
بالمدافعيــن عن حقوق اإلنســان عن القل� البال� بشــ�ن 
ْ�ــن 

َ
حالــة ا�ســير�ن «علــي ال�اجــي وناجــي فتيــل» ال�

للمطالبــة  الطعــام  عــن  اإل�ــراب  مــن  �وًمــا   65 كمــال  أ
بالرعاية الطبّية.



بتا�يــخ 23 ينا�ــر 2019م وّج�ــ� ال�ي�ا رســالة إل� ر�يس 
الــو�راء التايالندي ت�ثــ� في�ا عل� إعــادة الالعب ح�ي� 
العر�بي إل� أســتراليا، وتطلب مناقشــة ق�يــة العر�بي م� 

ممثل عن ال��ومة التايالندية.



بتا�يــخ 25 ينا�ــر 2019م حّ� ســماحة الشــيخ أحمد نّوار 
علــ� أن ت�ــون الشــ�صية اإلســالمية المتصديــة للشــ�ن 
العــام علــ� ا�ــالع جّيــد علــ� ســيرة ا��مــة ا���ــار فــي 
إدايًا  ال�انب السياســي وأن ي�ون ال��ب ســلي� ف�ريــًا و

وأخالقيًا.





1٤

يــنــايــر 2019ص

بتا�يخ 26 ينا�ر 2019م استن�رت مرت�قة العصابة ال�لي�ية 
اإلجراميــة في عــدد من البلدات غــرب وجنوب العاصمة 
المنامــة فيمــا نصبــ� نقطــة ت�تيــ� عنــد مدخــل بلــدة 

المعامير.



بتا�يخ 27 ينا�ر 2019م اختط�� �زارة الداخلية ال�لي�ية 
عالــ� الد�ن ســماحة الشــيخ علــي رحمة بعد اســتدعا�� 

ك� الشر�ة. �حد مرا



تنّ�ــس ســماحة الســيد م�يــد  بتا�يــخ 28 ينا�ــر 2019م
المشــعل ال�رية بعد ق�اء ســنتين ونص� في الســ�ون 
��عــدام  ح�مــًا  ت�ّيــد  ال�لي�يــة  والم��مــة  ال�لي�يــة 

الشا��ن علي العرب وأحمد الماللي.



بتا�يــخ 29 ينا�ر 2019م ح� والوفاء يت�مان في ��ان ل�ما 
الن�ــام ب�ن� ُيدار من قبل قبيلة مت�ل�ة ومســتبدة � ت�من 

باإلصالح و� بالديمقرا�ية و� حقوق اإلنسان.



بتا�يخ 29 ينا�ر 2019م أ�ن� ��ان صادر عن علماء الب�ر�ن 
علــ� صمــود الشــعب ومواصلت� للثــورة حت� بلــو� أهداف�ا 

المشروعة.
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اســتن�ارًا  منا�ــ�   7 شــ�دت  2019م  ينا�ــر  30 بتا�يــخ 
للمرت�قــة ال�لي�يــة ت�ســبًا �ّي ت�ــركات �و�يــة مــ� بــدء 
العد التنازلي ل�كرى شــ�داء ال�ريــة وذكرى انطالق �ورة 

14 فبرا�ر المباركة.



بتا�يــخ 31 ينا�ــر 2019م احت�ــاز ســماحة الســيد م�يــد 
المشــعل ل�ين عر�ــ� عل� النيابــة العامــة ال�لي�ية بعد 

�ومين من اإلفراج عن�.



بتا�يــخ 31 ينا�ــر 2019م أصدرت م��مــة خلي�ية ح�مًا 
الشــاب حســين عبــدا� خليــل،  باإلعــدام علــ�  جا�ــرًا 
كيدًا في ق�ية ت��ير دمستان ال�ي أودى ب�ياة  المت�� 

أحد المرت�قة ا�ردني�ن.







فــبــرايــر 2019م
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37 من�مة حقوقية ت�� م�تب  بتا�يــخ 1 فبرا�ر 2019م
الم�و�ية الســامية ل�قوق اإلنســان عل� مواصلة مراقبة 
كات ال�قوقية التي  الو�� في الب�ر�ن والتصدي ل�نت�ا

وصل� إل� أعل� المستويات.



الشــيخ عيســ�  آيــة ا�  2019م وصــول  بتا�يــخ 2 فبرا�ــر
قاســ�� إل� مدينة مشــ�د المقدســة في إ�ران، وذل� 

ل�يارة اإلمام علي �ن موس� الر�ا�.



ال�ريــات  حركــة  دّشــن�  2019م فبرا�ــر  2 بتا�يــخ 
ع�ــوا  اإلســالمي،  الوفــاء  وتيــار  ’حــ�‘  والديمقرا�يــة 
الت�الــ� مــن أجــل ال�م�و�ية شــعار فعاليــات ال�كرى 
الثامنة �ند�ع الثورة الشــعبية المباركة في الب�ر�ن ”عّ�ٌة 

ون�وض“.



2019م توقيــ� ســماحة الســيد م�يــد  بتا�يــخ 3 فبرا�ــر
المشعل لمدة 15 �ومًا عل� ذمة الت�قي� بت�مة الت�ري� 
كراهية ن�ام ال���، وذل� بعد خروج� من الس�ن  عل� 

ك�ر من عامين. ال�ي قب� في� �



2019م ��ــور الالعــب الب�رانــي ح�يــ�  بتا�يــخ 4 فبرا�ــر
العر�بي في وســا�ل اإلعــالم وهو م�ّبل اليد�ــن والرجيلين 
أ�ناء توج�� للم��مة التايلندية حي� �الب بعدم إرسال� 
للب�ر�ــن، معبــرًا عــن خشــيت� مــن أن الســلطات ال�لي�ية 

ستقوم بقتل�.
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2019م ات�� الم�رم الملّقب بالمشير إدارة  بتا�يخ 5 فبرا�ر
كبر لعصابت� «أمري�ا» بالتورط حســب تعبيره  ال�ليــ� ا�
فــي أحــداث �ــورة 14 فبرا�ــر التــي انطلق� ��رادة شــعبية 

خالصة ونادت �رحيل قبيلة ال�لي�ة عن الب�ر�ن.



ك� العصابــة ال�لي�ية تصدر  2019م م�ا بتا�يــخ 6 فبرا�ــر
أح�امًا جا�رة ب�� 12 موا�نًا، حي� أسقط� جنسيت�� 
الب�رينيــة عن�ــ� جميعــًا �بالســ�ن الم�بد علــ� 7 من�� 

و10 سنوات عل� آخَر�ن.



كربابــاد تعلن ال�داد العام  2019م بلدة  بتا�يــخ 7 فبرا�ــر
فــي ال�كــرى الســنوية ا�ولــ� لرحيــل «شــ�داء ال�ريــة» 
وت�اهــارات ت�ــوب منا�ــ� الب�ر�ــن ت�ليــدًا ل�كراهــ� 

العطرة.



2019م أصدرت م��مة خلي�ية بســ�ن  بتا�يخ 7 فبرا�ر
ا�سيرة ال�رة «زكية البر�و�ي» لمدة 5 سنوات م� إسقاط 
كيديــة، وتعتبــر البر�و�ي �الــ� امرأة  جنســيت�ا فــي ق�ية 

ُتسق� جنسيت�ا في ق�ية تست�دف حرية الرأي.



كات في العديد  2019م ت�اهرات واشــتبا بتا�يخ 8 فبرا�ر
من المنا�� وفاءًا لش�داء ال�رية والمقاومة بالت�امن م� 

ذكرى استش�اده� في عرض الب�ر.
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أحيــا الب�رانيــون ذكــرى شــ�داء  بتا�يــخ 9 فبرا�ــر 2019م
ال�ريــة عبر تن�ي� الت�اهرات وفعاليات العصيان المدني 

في م�تل� المنا��.



2019م نشــرت المقاومــة اإلســالمية فــي  بتا�يــخ 9 فبرا�ــر
الب�ر�ن أ�ل ��ان مرأي مباشر ل�ا بمناسبة ذكرى ش�ادة 

ال�سرة وم�موعت� في المقاومة. 



شــن� ا�ج�ــ�ة ال�لي�ية حملة  2019م بتا�يــخ 12 فبرا�ــر
اعتقــا�ت واســعة فــي بلــدات الب�ر�ــن اســتباقا إلحيــاء 

الشعب ال�كرى الثامنة للثورة. 



2019م  انطلقــ� الت�اهــرات الواســعة  بتا�يــخ 13 فبرا�ــر
استعدادا إلحياء ذكرى انطالق الثورة.



2019م شــ�دت بلــدات الب�ر�ن ت�اعال  بتا�يــخ 14 فبرا�ــر
واســعا م� دعوات الت�اهرات والعصيان المدني عبر إغالق 

الم�الت الت�ا�ية.
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2019م  شــ�دت العديــد مــن المــدن  بتا�يــخ 14 فبرا�ــر
كواشــنطن ولنــدن ��رليــن ���ــروت  العالميــة واإلقليميــة 
�ــورة شــعب  وصنعــاء  فعاليــات إلحيــاء ذكــرى انطــالق 

الب�ر�ن .



2019م  أشاد  السيد مرت�� السندي في  بتا�يخ 15 فبرا�ر
كلمة موج�ة  لشعب الب�ر�ن ب�ل من ساه� في إن�اح 
كد ب�ن استمرار شعار إسقاط الن�ام للعام  ذكرى الثورة وأ

كبير. إن�از شعبي  التاس� هو م�شر وعي و



2019م هي�ــة إحيــاء ال�كــرى الســنوية  بتا�يــخ 16 فبرا�ــر
لثورة شــعب الب�ر�ن تقي� ح�اًل خطا��ًا بمناسبة ال�كرى 
الثامنــة �نطــالق الثورة في عاصمة ال�م�و�ية اإلســالمّية 

��ران.



2019م ت�دث  السّيدحسن نصر ا��  بتا�يخ 16 فبرا�ر
في ح�ل القادة الشــ�داء عن ��يــة متقدمة عبر في�ا عن 
حقيــ� الصــراع �ّ�ن الّشــعب والن�ام ال�لي�ــي، وعبر عن 

اعت�ازه بقوة �و� المقاومة في الب�ر�ن.



2019م انطالق مســيرة �و�يــة في بلدتّي  بتا�يــخ 17 فبرا�ــر
أ�ــو صيب� والشــاخورة في ذكرى جريمــة م��رة ال�ميس 

الدامي. 
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بتا�يــخ 17 فبرا�ــر 2019م المدينــة ا�لمانيــة تر�ــر:  إقامــة 
ح�ــل خطا�ــ� ت�امنًا مــ� ال�كــرى الثامنة �نطــالق الثورة 
أو شــ�ادة» بمشــاركة  لشــ�داء «حريــة  وت���نــًا  المباركــة 

ش�صيات دينية وأخرى سياسية.



2019م  عبــر تيــار الوفــاء اإلســالمي في  بتا�يــخ 18 فبرا�ــر
الموقــ� ا�ســبوعي أن �ــورة شــعب الب�ر�ــن اجتازت 
م�اميــن  علــ�  التّيــار  كــد  وأ الطو�ــل  الن�ــس  اختبــار 
خطاب ســّيد المقاومة ال�ي عبر  في� عن اعت�ازه �رو� 

المقاومة في الب�ر�ن.



مــن  مت�ــ�  علــ� 17  ال��ــ�  2019م  فبرا�ــر  19 بتا�يــخ 
التد�يــب  عبــر  إرها��ــة  بالق�ايــا  يســم�  بمــا  الموا�نيــن 
الســ�ن  ��ــن  تــ� تقســي� ا�حــ�ام  والت�ريــ�، حيــ� 
الم�بد، والس�ن 10 سنوات، والس�ن 5 سنوات، والس�ن 

إسقاط ال�نسية. 3 سنوات، و



2019م  �يــارة آيــة ا� قاســ�� لمرقــد  بتا�يــخ 19 فبرا�ــر
اإلســالمية  ال�م�و�يــة  عاصمــة  فــي  ال�مينــي�  اإلمــام 

��ران.



والدمقرا�يــة  ال�ريــات  حركــة  2019م  فبرا�ــر  21 بتا�يــخ 
(حــ�)، وتيــار الوفاء اإلســالمي يدعــوان لت�اهــرات البراءة 
مــن تطبيــ� الن�ــام ال�لي�ــي مــ� ال�يــان الص�يونــي ت�� 

شعار (التطبي� خيانة).
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2019م مشــاركة تيــار الوفــاء اإلســالمي  بتا�يــخ 21 فبرا�ــر
شــباب  بم�رجــان  الب�ر�ــن  فــي  ا�ســالمية  والمقاومــة 

المقاومة في مدينة ق� المقدسة.



2019م ن�ــ� مركــ� اإلمــام ال�مينــي�  بتا�يــخ 22 فبرا�ــر
ح�ال ت���نيا «لش�داء م��رة ال�ميس الدامي» ، دشن� 

كتاب «الم�من المم�د». خالل� دار الوفاء 



2019م ���ر خارجيــة الدنمارك يطالب  بتا�يــخ 25 فبرا�ــر
باإلفــراج عن ال�واجة في الد�رة الـ 40 �جتماع ال�معية 

العمومية ل�قوق اإلنسان.



ك� ال�لي�ية ت�يد أح�ام  2019م الم�ا بتا�يــخ 25 فبرا�ــر
باإلعدام �د 7 موا�نين م� إسقاط ال�نسية.



2019م ألقــ� آيــة ا� ســماحة الشــيخ  بتا�يــخ 25 فبرا�ــر
كلمــة في ذكــرى مولد الســيدة  عيســ� أحمــد قاســ�� 

ال�هراء� بمدينة ق� المقدسة . 
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أدان� من�مة «ADHRB» قرار  بتا�يــخ 26 فبرا�ر 2019م
ت���د ال��� الصادر ب�� أفراد عا�لة الوداعي.



2019م أصــدرت من�مة الع�ــو الدولية  بتا�يــخ 26 فبرا�ــر
��ــا  قامــ�  التــي  كات  ا�نت�ــا مــن  جانــب  عــن  تقر�ــرا 
كدت  السلطات ال�لي�ية في الب�ر�ن خالل العام201 وأ
إصدار ا�ح�ام ال�ا�رة. عل� استمرار قم� حرية التعبير و



عنون� الواشــنطن �وســ� مقا�  2019م بتا�يخ 27 فبرا�ر
ل�ا «ح�ي� العر�بي ي�ش� ال�انب الم�ل� للب�ر�ن».



2019م اســتن�ر تيار الوفاء ا�ســالمي عبر  بتا�يــخ 27 فبرا�ر
تعليقا سياسيا ا�ح�ام الصادرة عل� معتقلين ميدان ال�داء 

وال�ي صدر ب�� «170» موا�ن.



2019م ت���ــد ال��ــ� بالســ�ن لســنة  بتا�يــخ 28 فبرا�ــر
إســقاط جنســيت�ا اســتمرارًا  واحدة عل� ال�رة �ينب م�ي و

في ا�ط�اد الشعب والمساس بشرف� وكرامت�





مــارس 2019م
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مســيرات حاشــدة تش�دها عموم  بتا�يخ 1 مارس 2019م
بلــدات الب�ر�ــن غ�بــًا �حــ�ام اإلعــدام الصــادرة مــن 

الق�اء ال�لي�ّي �ّد الموا�نين الشرفاء.



2019م �من فعاليات المقاومة المدنّية  بتا�يخ 2 مارس
الموا�نــون يقيمــون صــالة ال�ماعة عل� البقعــة الطاهرة 
لمســ�د العليوات في ال�ن� ال�ي هدّم عل� يد الم�تل 

السعودّي.



بلــدة الع�ر الثّوار ي�رمــون الّنار  2019م بتا�يــخ 3 مــارس
الشــوار� احت�اجــًا علــ� وجــود  أحــد  باإل�ــارات علــ� 

ا�حتالل السعودّي واإلماراتّي في الب�ر�ن.



2019م ت�امنًا م� ذكــرى دخول القوات  بتا�يــخ 4 مــارس
النويــدرات  بلــدة  �ــّوار  للب�ر�ــن  واإلمارتيــة  الســعودية 
ي�طون شــوار� البلدة باس� الطاغية حمد لت�ون مداسًا 

للموا�نين الشرفاء.



بلــدات  �ــو�ّي تشــ�دُه  حــراك  2019م مــارس بتا�يــخ 5 
الراف�ــة  ال�اعلــة  للمشــاركة  ت�هبــًا  الب�ر�ــن  ومنا�ــ� 
للم�تــل في ال�كــرى الثامنــة لدخول القوات الســعودية 

واإلمارتية للب�ر�ن. 
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حــراك �ــو�ّي غا�ــب تشــ�ده  2019م بتا�يــخ  6 مــارس
بلــدات ومنا�ــ� الب�ر�ن غ�بًا �ح�ام اإلعــدام الصادرة 

من الق�اء ال�لي�ّي.



2019م ن�� عدد من النشطاء الب�راني�ن  بتا�يخ 9 مارس
اعتصامــًا أمــام مقــر ال��ومــة البريطانيــة رف�ــًا لتســلي� 

السعود��ن ودعم�� للن�ام ال�لي�ي.



2019م المطــارد ح�يــ� العر�بي ي�صل  بتا�يــخ 11 مــارس
علــ� ال�نســية ا�ســترالية �يلتقــي ���ــرة ال�ارجيــة فــي 

احت�الية خاصة بالمناسبة.



2019م نــدوة فــي قصــر ا�مــ� المت�دة  بتا�يــخ 11 مــارس
ب�نيــ� تناقــ� التع�يب فــي الب�ر�ن، وات�امــات لناصر 

حمد �راشد ال�لي�ة بتور��ما في ال�را��.



��انات �و�ية منا�قية ت�كد عل�  بتا�يخ 12 مارس 2019م
إحيــاء اليــوم الو�نــي لمقاومــة ا�حتــالل ، واســتعدادات 

مستمرة إلحياء ال�كرى المش�ومة.
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2019م شــوار� الب�ر�ن ت�� ��تافات  بتا�يــخ 13 مارس
ل سعود» في اليوم الو�ني لمقاومة ا�حتالل «الموت �



ب�رانيــون  نشــطاء  ن�ــ�  2019م مــارس  14 بتا�يــخ 
ومت�امنــون وق�ــة احت�اجيــة أمــام الســ�ارة اإلماراتيــة 
في لنــدن وجاءت ه�ه الوق�ة بمناســبة ال�كــرى الثامنة 

لالحتاللين السعودي واإلماراتي للب�ر�ن.



2019م عبــر ��ــان سياســي، تيــار الوفــاء  بتا�يــخ 15 مــارس
اإلســالمي يد�ن الم��رة التي وقع� عل� مسلمي نيوزلندا 

�يعتبرها نتي�ة للسياسات ال�ر��ة التي ت��ي اإلرهاب.



2019م ال�اليــة الب�رانيــة تعتص�  أمام  بتا�يــخ 15 مــارس
،تنديــدًا  �رليــن  ا�لمانيــة  بالعاصمــة  الســعودية  الســ�ارة 

ب�را�� الن�ام السعودي في الب�ر�ن والمنطقة.



تيار الوفــاء وحركة ح� يقيمان  2019م بتا�يــخ  15 مــارس
ح�ــاًل خطا��ــًا بمناســبة اليوم الو�نــي لمقاومــة ا�حتالل 

كستان وني�يريا. بمشاركة ممثلين من جم�و�ية با
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2019م حــراك �و�ي في ذكرى الم��رة  بتا�يــخ 16 مارس
الدمويــة فــي ج��ــرة ســترة وفــاًء للشــ�يد المقــاوم أحمد 

فرحان.



2019م استراليا ملبو�ن: ال�الية الب�رانية  بتا�يخ 16 مارس
تعتصــ� وتندد با�حتالل الســعودي للب�ر�ن بالت�امن م� 

ال�كرى الثامنة �حتالل الب�ر�ن.



2019م ألمانيا مدينة فران��ورت: ال�الية  بتا�يخ 16 مارس
الب�رانّيــة فــي الم��ــر يقيمــون معــرض ل�را�ــ� ا�حتالل 

السعودي في الب�ر�ن.



حركة ح� وتيــار الوفاء ين�مون  2019م بتا�يــخ 17 مــارس
وق�ــات �و�ية أمام منا�ل قادة الثورة فــي ذكرى إعتقال�� 

وفاًء ل��.



تيار الوفاء اإلســالمي ينشــر ��ان  بتا�يــخ 20 مارس 2019م
ينــدد فيــ� ��يــارة الوفــد اإلســرا�يلي للب�ر�ــن ���كد ب�ن 

العدو ال�لي�ي وصل لمرحلة خطيرة في التطبي�.





٣٠

لــاةس 2019ص

2019م معــرض �ــو�ي فــي العاصمــة  بتا�يــخ 21 مــارس
اليمنيــة صنعــاء ت�امنًا م� ال�كرى الســنوية للعــدوان عل� 

اليمن و الب�ر�ن.



ح�ل ال�كرى الســنّوية للعدوان  2019م بتا�يخ 21 مارس
علــ� اليمــن والب�ر�ن تقيمــ� ال�ب�ة الثقافيــة في صنعاء 

بالتنسي� م� تيار الوفاء اإلسالمي.



2019م مســيرة ت���ن� للشــ�يد مصط��  بتا�يــخ 22 مارس
كرباباد ب�كرى إستش�اده. حمدان في بلدة 



2019م الشــيخ أحمــد نــوار ��كــد عل�  بتا�يــخ 22 مــارس
كلمــة ليلة  أهميــة التــ�ود من ســيرة الســيدة �ينــب� في 

السب� ا�سبوعية.



2019م تيار الوفاء اإلســالمي بالتعا�ن  بتا�يــخ  23 مــارس
كربابــاد ين�مــون مســيرة وفا�يــة للشــ�يد  مــ� �ــوار بلــدة 
مصط�ــ� حمــدان بالت�امــن م� ذكرى استشــ�اده وســ� 

ح�ور حاشد من ا�هالي.
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2019م الناشــطة ا�جتماعية الدكتورة  بتا�يــخ 23 مــارس
وتر�يــ�  أخالقيــة  ف�ي�ــة  عــن  ت�شــ�  ســوار  شــري�ة 
للم�ــدرات فــي المــدارس ال��وميــة ب�طــاء منتســبين 

ل�ج��ة ا�منية ال�لي�ية.



يقيمــون  �ــو�ي  بلــدة  أهالــي  2019م  مــارس بتا�يــخ 23 
م�لس حســيني عل� �و� الشــ�يد عبدالرسول ال��يري 

في�كرى استش�اده.



2019م تيــار الوفــاء اإلســالمي عبر ��ان  بتا�يــخ 25 مــارس
م�توب �رف� اإلعالن ا�مري�ي المعترف بسيادة ال�يان 
الص�يونــي علــ� ال�ــو�ن الســو�ي الم�تــل ���كــد ب�نــ� 

كافة. اعتداء عل� ا�مة 



حركة ال�ريــات والديمقرا�ية  2019م بتا�يــخ 26 مــارس
الشــعب  أبنــاء  الوفــاء اإلســالمي يدعــوان  «حــ�» وتيــار 
للمشــاركة فــي الت�اهــرات المت�امنــة مــ� ســباق ال�ورمال 

ت�� شعار «فورمال القتلة».



شــّن� مرت�قة العــدو ال�لي�ي  بتا�يــخ 28 مــارس 2019م
ف�ر ال�ميس حملة مداهمات واسعة للمنا�ل  في عدد 
ك�ر من خمســة موا�نين  مــن منا�� الب�ر�ن واعتقل� أ

بطريقة غير قانونية. 





٣٢

مــارس 2019م

2019م نشــطاء يقيمــون اعتصاما أمام  بتا�يــخ 29 مــارس
مبن� ال�ورمو�1 في لندن ت�� شــعار «� تتســابقوا عل� 

دما�نا»



قال الناشــ� علي مشــيم� في  2019م بتا�يــخ 29 مــارس
ت�ريدات نشرها عل� حساب� في تويتر أن هناك ”نية مبيتة 
لتص�يــة والده“. م�كدًا أن “ال�رمــان من العالج جريمة 
ب�� رجل بل� 71 في العمر»، وقال أن والده ينت�ر نتي�ة 

ك�ر من 7 أش�ر“.  ف�� السر�ان �



شــ�دت البالد ت�ــركات �و�ية  2019م بتا�يــخ 29 مارس
متنوعة «مســيرات وقط� �رقات وتعلي� يافطات» رف�ًا 

إلقامة سباقات ال�ورمال1 عل� أرض الب�ر�ن.





أبــريــل 2019م



٣٤

أبــريــل 2019ص

الناش� علي مشيم� يعاود ا�عتصام  بتا�يخ 1 أ�ر�ل 2019م
أمام الســ�ارة ال�لي�ية مطالبًا بتوفير العــالج لوالده القا�د 

ا�ستاذ حسن مشيم� الم�روم من تلقي العالج.



للمشــاركة  يدعــو  الوفــاء  تيــار  2019م  أ�ر�ــل  1 بتا�يــخ 
الراف�ــة  ال�عاليــات  فــي  والـ�ـــاشدة  الـ�ـاعـلـــة 
�ست�افة وفـــد الـعـــدو الـصـ�ـيـونـــي، والـتـــي سـتـنـطل� 

ت�� شــعار «الب�ر�ن ترف� التطبي�».



آية ا� قاســ�� يصدر ��انًا عل�  2019م بتا�يــخ 2 أ�ر�ل
خل�يــة اســت�افة ال�يان ال�لي�ــي للوفــد الص�يوني: إن� 

ت�ندق فا�� فاجر، ومواج�ة م�شوفة م� ا�مة.



2019م وجــ� موا�ــن فلســطيني رســالة  أ�ر�ــل بتا�يــخ 2 
مصــورة مــن ســاحة المســ�د ا�قصــ� يشــ�ر في�ــا أهــل 
الب�ر�ن الداعمين لق�ية فلســطين والراف�ين لمشــا��� 

التطبي�.



2019م الد�ن العام بل� 11٫457 مليار دينار  بتا�يخ 2 أ�ر�ل
خــالل ينا�ر 2019، مقارنة بن�ــو 10٫687 مليار دينار لل�ترة 
ن�ســ�ا مــن 2018، أي ��يــادة 7٫2٪، وفًقــا �خــر إحصا�ية 

أصدرها مصرف. الب�ر�ن المرك�ي.





٣5

أبــريــل 2019ص

2019م قــال مد�ــر مع�د (BIRD) ســيد  بتا�يــخ  2 أ�ر�ــل
أحمــد الوداعــي أن إدارة ســ�ن النســاء ت�ــرم ا�ســيرة 
هاجــر منصور من ال�صول عل� الرعاية الص�ية والعالج 

المستع�ل وتواصل الت�ي�� عل� ا�سيرات.



2019م شــ�� ا�ســير المصاب بالســر�ان  بتا�يخ 4 أ�ر�ل
�و�اعــ�  جــو  ســ�ن  إدارة  ت�اهــل  مــن  المــال  إليــاس 
الص�ية. وقال المال ب�ن� يشــعر بالــدوار �يصاب بال�ثيان 
بش�ل مستمر وأ�اف أن� «فاقد للش�ية، �يشعر باإلرهاق 

كما أن� يعاني من قلة النوم». دا�مًا، 



مرت�ــ�  الســيد  ألقــ� ســماحة  2019م  أ�ر�ــل بتا�يــخ 5 
الســندي خطابــًا هامــًا حــول آخــر مســت�دات الســاحة 
فــي الب�ر�ــن وأعلــن خاللــ� الرفــ� القا�ــ� للتطبي� م� 
الص�اينة والدعوة للوقوف �وج� ه�ه ال�ريمة ال�لي�ية.



2019م شــ�دت مدن �بلــدات الب�ر�ن  بتا�يــخ 5 أ�ر�ل
حــراك �ــو�ي متنــو� رف�ــًا �ســت�افة الوفــد الص�يونــي 
وتنديــدًا بتطبيــ� ال��ومــات العر��ة العميلة مــ� ال�يان 

الص�يوني.



تيار الوفاء اإلســالمي يســتن�ر القرار  2019م بتا�يخ 9 أ�ر�ل
ا�مري�ــي المتمثــل �و�ــ� حــرس الثــورة اإلســالمية عل� 
قوا�ــ� اإلرهــاب، ���كــد بــ�ن أمريــ�ا المتور�ــة فــي دع� 
ت�تقــد المصداقيــة والقاعــدة  ال�ــروب  اإلرهــاب وشــن 

ا�خالقية إلصدار قوا�� اإلرهاب.
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باغتــ� مرت�قــة العــدو ال�لي�ــي  بتا�يــخ 10 أ�ر�ــل 2019م
مبنــ� 1 فــي ســ�ن جو في حملــة ت�تي� مر�بة. وكشــ� 
المعتقلــون عن تعر��� لل�ــرب العني� واإلهانات أ�ناء 
ت�تيــ� الســ�ن، ا�مــر الــ�ي تــرك إصابات فــي ص�وف 
ال�قــري،  والعمــود  الــرأس  منطقــة  فــي  تركــ�ت  ا�ســرى 

ب�سب نقل الناش� ال�قوقية البا�زة ابتسام الصا��.



2019م أقام� القوى المعار�ة الب�رانية  بتا�يخ 12 أ�ر�ل
الص�اينــة  مــ�  التطبيــ�  ل�ريمــة  راف�ــًا  خطا��ــًا  ت�معــًا 
بمشاركة سماحة الشــيخ الدقاق والشيخ الصال� والسيد 

السندي وحركة «حماس».



مسيرات جماهيرية وحراك �و�ي  2019م بتا�يخ 12 أ�ر�ل
متنــو� تعبيــرًا عــن الرفــ� الشــعبي ل�ريمــة التطبيــ� مــ� 

الص�اينة.



2019م شــ�دت عدد من مدن �بلدات  بتا�يخ 13 أ�ر�ل
مــ�  للتطبيــ�  راف�ــة  متنوعــة  �و�يــة  ت�ــركات  الب�ر�ــن 
والســ�لة  القد�ــ�  «البــالد  فــي  أ�رزهــا  وكان  الص�اينــة، 

ال�نو��ة وسار وأ�وصيب�»



2019م  وســا�ل إعــالم ص�يونية وعالمية  بتا�يخ 14 أ�ر�ل
تنشــر خبر إل�اء العدو الص�يوني مشــاركة وفده في م�تمر 

�يادة ا�عمال بالمنامة لدواٍع أمنية.
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2019م حركة ح� وتيار الوفاء اإلســالمي  بتا�يخ  14 أ�ر�ل
والص�اينــة  ال�لي�ي�ــن  علــ�  انتصــاره  للشــعب  �بــاركان 

�ينشران عدة توجي�ات ���ا الصدد عبر ��ان م�توب.



2019م أهالــي بلدة المقشــ� يت�اهر�ن  بتا�يــخ 15 أ�ر�ــل
فــي ذكــرى استشــ�اد المقاوَميــن «علــي عبــاس وأحمــد 

عبدالرسول» وفاًء لت��يات��.



2019م ســماحة الســيد مرت�� السندي  بتا�يخ 18 أ�ر�ل
كلمة هامة تنا�ل في�ا ه�يمة الص�اينة أمام شــعب  يلقــي 

الب�ر�ن ومقاومت� ت�� عنوان «وانتصرت المقاومة».



2019م �ــوار بلدتي أ�وصيب� والشــاخورة  بتا�يــخ 18 أ�ر�ــل
المرت�قــة  بات�ــاه  المشــروعة  المقاومــة  نيــران  يســدد�ن 
المعتد�ن وفاًء للش�يد صالح عباس في ذكرى استش�اده.



أقام� من�مة فرون� ��ن وق�ة  2019م بتا�يخ 18 أ�ر�ل
احت�اجيــة أمــام الســ�ارة ال�لي�يــة فــي لنــدن للمطالبــة 
باإلفراج عن الرم� ال�قوقي �ر�يس قســ� الشــرق ا�وس� 

السا�� في المن�مة ا�ستاذ عبدال�ادي ال�واجة.





٣8

أبــريــل 2019ص

�وار الب�ر�ن في م�تل� البلدات  بتا�يخ 19 أ�ر�ل 2019م
ي�ت�ــون بانتصــار المقاومة اإلســالمية فــي الب�ر�ن عل� 

الص�اينة عبر خ� العبارات الثو�ية عل� ال�دران.



2019م دار الوفاء للثقافة واإلعالم تدشن  بتا�يخ 19 أ�ر�ل
كتاب «ف�ر الشــ�داء» �من ح�ل ت���ن الش�يد ال�اج 
عبدال�ر�ــ� ف�را�ي ال�ي أقي� فــي مرك� اإلمام ال�ميني 

بمدينة ق� المقدسة.



مــدن �بلــدات الب�ر�ــن ت�ي�  2019م بتا�يــخ 21 أ�ر�ــل
والثــوار  الم�ــدي�  اإلمــام  البشــرية  منقــ�  مولــد 

يست�كر�ن ا�سرى والش�داء.



كتاب  2019م تيار الوفاء اإلسالمي ينشر  بتا�يخ 23 أ�ر�ل
كــرة ا�مة وكشــاهد حي عل�  «حصــاد 2018» ح��ــًا ل�ا
ن�ــال ا�فــراد وال�ماعات والم�سســات الم�لصة عل� 

ساحة الو�ن.



الوفــاء اإلســالمي يد�ــن  تيــار  2019م  أ�ر�ــل بتا�يــخ 23 
الم�ــ�رة الن�ــراء التــي ارت�ب�ــا العــدو ال�لي�ــي عبــر ��ان 
م�تــوب واص�ــًا الن�ــام الســعودي بالدواعــ� وال�ونــة 

لل�رمين الشري�ين.





٣٩

أبــريــل 2019ص

2019م احتشــد عشــرات النشــطاء  أبـريـــل بــتــا�يـــخ  23
وشــ�صيات سياسية ودينية أمام الســ�ارة السعودية في 

لندن تنديدًا ��عدام عشرات الموا�نين في ال��از.



2019م حــراك �و�ي في عــدد من مدن  بتا�يــخ 24 أ�ر�ــل
�بلــدات الب�ر�ــن غ�بــًا لل�ريمــة الن�ــراء التــي ارت�ب�ــا 

الن�ام السعودي اإلرها��.



2019م تيــار الوفاء وحركــة ح� يقيمان  بتا�يــخ 24 أ�ر�ــل
ت�مــ� خطا�ــ� ت�ــ� شــعار «صرخــة غ�ــب فــي وجــ� 
الشــ�داء» «إعــدام  ل�ريمــة  غ�بــًا  ال�بيثــة»  الشــ�رة 

بمشاركة ممثلين من «6» د�ل.



2019م خــالل الت�م� ال�طا�ــ� الراف�  بتا�يــخ 24 أ�ر�ــل
لل�ريمة السعودية الن�راء، ســماحة الشيخ عبدا� الدقاق 
��كــد بــ�ن مصيــر م�مــد �ــن ســلمان القتــل إن شــاء ا� 

وسترفرف راية الش�داء خ�اقة.



حراك غا�ب ومسيرات حاشدة  2019م بتا�يخ 27 أ�ر�ل
تشــ�دها الب�ر�ــن رف�ــًا لل�ريمــة الن�ــراء �وفــاًء لدمــاء 

الش�داء ا��رار 





٤٠

أبــريــل 2019ص

٤٠

الســيد مرت�ــ� الســندي خــالل  بتا�يــخ 27 أ�ر�ــل 2019م
كلمــة ليلــة الســب� يدعــو علمــاء ال��ــاز للتصــدي ل�ــ�ه 
كما  ال�ريمــة وعدم الســ�وت ل�ي � تت�رر هــ�ه ال�را�� 
جرى الس�وت ســابقًا عل� جريمة إعدام الشيخ الم�اهد 

النمر.



2019م تعقيبــًا عل� قرار إرجاع جنســية  بتا�يــخ 29 أ�ر�ــل
م�موعــة مــن الموا�نين، أصــدر حركة ح� وتيــار الوفاء 
كدا في� عل� أن إجراءات الن�ام ا�خيرة  اإلســالمي ��انًا أ
إقــرار بال�ل�ة العالية لل�رب عل� شــعب الب�ر�ن، وهي 

تراج� وه�يمة من �رف الن�ام.



تيار الوفاء اإلســالمي يعّل� عل�  2019م بتا�يــخ 29 أ�ر�ــل
إســاءة ���ــر ال�ارجيــة ال�لي�ــي للســيد مقتــدى الصدر: 
دعــوة ســماحة الســيد مقتــدى الصــدر الن�ــام ال�لي�ــي 
بالرحيل دعوة صا�بة واإلســاءة لســماحت� مدانة من قبل 

شعب الب�ر�ن.





مــايــو 2019م



٤٢

لــايــث 2019ص

حراك مســتمر تش�ده مدن �بلدات  بتا�يخ 1 ما�و 2019م
كيدًا عل� التمســ� ب�هداف �ورة الرا�� عشــر  الب�ر�ن، ت�

من فبرا�ر.



2019م فــي حدي� ليلة الســب�، ســماحة  بتا�يــخ 3 ما�ــو
السيد مرت�� السندي يطر� 7 عنا��ن حول المست�دات 

ا�خيرة في البالد، لبيان موق� تيار الوفاء اإلسالمي من�ا.



أصــدر آيــة قاســ�� ��انــًا شــّدد  2019م بتا�يــخ 3 ما�ــو
في� عل� التمســ� بال�ل الديمقرا�ي المتعارف علي� في 
ا�ن�مــة المســماة بالديمقرا�يــة، وا�عــًا �واب� وخطوط 

�ّي ت�رك سياسي.



يدعــو  اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  2019م  ما�ــو  4 بتا�يــخ 
ك�ر من قتلي» دفاعًا عن ا�ســرى  لت�اهــرات «� تملــ� أ

الم��ومين باإلعدام.



2019م تيار الوفاء اإلســالمي يســتن�ر جرا��  بتا�يخ 6 ما�و
العــدو الص�يونــي ب�ــ� أهلنا وأحبتنــا في فلســطين، بعد 

ال��مات ا�خيرة لالحتالل عل� قطاع غ�ة.





٤٣

لــايــث 2019ص

2019م م��مة التمي�� ت�يد ح�� اإلعدام  بتا�يخ  6 ما�و
عل� ا�سير�ن علي العرب وأحمد الماللي.



2019م حــراك �ــو�ي متنو� فــي عدد من  بتا�يــخ  7 ما�ــو
ك�ر من قتلــي» ت�امنًا  البلــدات ت�� شــعار «� تملــ� أ

م� ا�سرى الم��ومين باإلعدام.



2019م الناشــطة ال�قوقية ابتســام الصا��  بتا�يخ  7 ما�و
كبيرة من ا�ســرى في  تنشــر خبــرًا ي�يد بتعــرض م�موعة 
ســ�ن جــو مبنــ� «12 و 13 و14» لتســم� غ�ا�ــي، عانــوا 

عل� أ�ره من آ�م شديدة في المعدة.



2019م مســيرة �و�يــة دفاعًا عن ا�ســرى  بتا�يــخ 10 ما�ــو
الم��وميــن باإلعــدام تنطلــ� وســ� العاصمــة الب�رانية 

المنامة.



قال ���ر المالية وا�قتصاد ال�لي�ي  2019م بتا�يخ 8 ما�و
إن فوا�ــد الد�ــن العــام فــي موازنــة العــام ال�ــا�ي 2019

بل�� 640 مليون دينار ب�ريني.





٤٤

لــايــث 2019ص

ت�ركات �و�ية في عدد من القرى  بتا�يخ 12 ما�و 2019م
ومســيرة في بلدة الســنابس رف�ــًا للتدخــالت ا�مري�ية 

في المنطقة.



تيار الوفاء اإلســالمي يع�ي أهالي  2019م بتا�يــخ 12 ما�ــو
المنطقــة الشــرقية فــي بــالد ال�رميــن بشــ�ادة �لــة مــن 

المقاومين، بعد ه�وم لمرت�قة الن�ام السعودي.



�رلمانــ�  عبــر  ال�لي�ــي  العــدو  2019م ما�ــو  13 بتا�يــخ 
الصــو�ي يعلن عن إحصا�ية رســمية تشــير بــ�ن العا�لين 
العليــا 5028 موا�ــن، و1809 الشــ�ادات  مــن حاملــي 

أجانب في الو�ا�� الطبية.



وحركــة  ا�ســالمي  الوفــاء  تيــار  2019م  ما�ــو  14 بتا�يــخ 
شــعاره�  عــن  يعلنــان  ‹حــ�›  والديمقرا�يــة  ال�ريــات 
إلحيــاء �وم القدس العالمي لعام 2019م - 1440هـ «ن�و 

القدس»



2019م م��مة العدو  ال�لي�ي ت�يد ح��  بتا�يخ 14 ما�و
اإلعدام ب�� الشــاب حســين عبدا� من بلدة دمســتان 

والم�بد عل� 20 موا�ن في ذات الق�ية المل�قة.
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لــايــث 2019ص

2019م هيومــن رايتــس �وتــ� تدعــو  بتا�يــخ  15 ما�ــو
الســلطات ال�لي�ية إلل�ــاء ح�� اإلعدام ب�� الشــا��ن 

أحمد الماللي وعلي العرب.



2019م �ّوار بلدة المقش� ي�طون الشوار�  بتا�يخ  16 ما�و
باســ� الطاغيــة حمد لي�ون مداســًا ت�� ا�قــدام تعبيرًا 

عن رف��� ل��� الدي�تاتو�ّية ال�لي�ّية في الب�ر�ن.



اســتمرارًا  منا�قّيــة  ت�اهــرات  2019م  ما�ــو  17 بتا�يــخ  
كيدًا عل� المطلب ا�ساس للثّورة. بال�راك السلمّي وت�



2019م �ــّوار بلدة أ�وصيبــ� ي�رمون الّنار  بتا�يــخ 18 ما�و
باإل�ــارات ت�امنــًا مــ� ا�ســرى الم�روميــن مــن العالج 

بالس�ون ال�لي�ّية واستمرارًا بال�راك الثو�ّي.



قوى المعار�ة الب�رانية بم�تل�  2019م بتا�يخ 20 ما�و
للورشــة  راف�ــة  ��انــات  تصــدر  وتشــ�يالت�ا  أ�ياف�ــا 
ا�قتصاديــة الم�مــ� إقامت�ــا فــي الب�ر�ــن باعتبارها أول� 

الم�طات التن�ي�ية لـ «ص�قة القرن».
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لــايــث 2019ص

م��مــة العــدو ال�لي�ــي ت�يــد  بتا�يــخ 20 ما�ــو 2019م
ح�ــ� اإلعــدام علــ� الشــاب «حســين مرهــون» و�ال�ــة 
موا�نيــن آخر�ــن، ليصل م�مــو� ت���د أحــ�ام اإلعدام 

ال� «9» من� انطالق ش�ر رم�ان المبارك.



شــعب الب�ر�ن ي�ي� مولد اإلمام  2019م بتا�يــخ 21 ما�و
�يســت�كر  شــعبان،  مــن  النصــ�  ليلــة  فــي  ال�ســن� 
الشــ�داء وا�ســرى الم��ين الم�يبين في س�ون العدو 

ال�لي�ي.



مس�ولين في ال��ومة ال�لسطينية  2019م بتا�يخ 21 ما�و
ين�ــون علم�ــ� بالورشــة التــي تســت�ي��ا الب�ر�ن �من 
المرحلــة ا�ول� لما ســّمي بص�قة القرن المــراد من�ا م�و 
الـقـ�ـيـة ال�ـلـسـطـيـنـيـة والـتـطـبـيـ� الـعـلـنـي والـرسـمـي مــ� 

ال�يان الص�يوني.



2019م رجال أعمال فلسطينيون �رف�ون  بتا�يخ 21 ما�و
المشــاركة في الورشــة ا�قتصاديــة في الب�ر�ــن الداعمة 
لل�يان الص�يوني الم�تل، وال�ادفة لو�� أول� خطوات 

تن�ي� ما سمي بص�قة القرن. 



2019م بلدتــي الــدراز وكربابــاد ي�يــون  بتا�يــخ 22 ما�ــو
الع�ــد  العقيــدة» م�دد�ــن  ذكــرى استشــ�اد «شــ�داء 

مع�� وم�كد�ن عل� الوفاء للدماء والت��يات.





٤7

لــايــث 2019ص

ال�نو��ــة  الســ�لة  بلــدة  �ــوار  2019م  ما�ــو  22 بتا�يــخ  
ين�ــ��ن عمليــة «صــادق الوعــد» وفــاًء للشــ�يد صــادق 
ســب� فــي ذكــرى استشــ�اده، عبــر قطــ� الشــار� العــام 

باإل�ارات المشتعلة.



2019م حراك �و�ي متنو� وفاًء لشــ�داء  بتا�يــخ  24 ما�ــو
العقيــدة، فــي ال�كرى الســنوية �ستشــ�اده� بعد قتل�� 

�وحشية أمام من�ل آية ا� قاس� قبل عامين.



2019م الموا�نــون فــي بلــدة أ�وصيبــ�  بتا�يــخ  26 ما�ــو
يعّلقــون النشــرة التوعوّيــة «زاد الثا�ر�ــن» �مــن ال�ــراك 

التوعوّي للثّورة. 



2019م م��مــة العــدو ال�لي�ــي ت�يــد  بتا�يــخ 27 ما�ــو
ال��ــ� بالســ�ن خمــس ســنوات علــ� الموا�نــة زكيــة 

البر�و�ي من بلدة النويدرات.



الموا�نــون فــي بلــدة أ�وصيبــ�  2019م بتا�يــخ 28 ما�ــو
ي�طون عبارة (ص�قة القرن) عل� الشــوار� لت�ون مداسًا 
ت�ــ� أرجــل الموا�نيــن تعبيــرًا عــن الرفــ� للتطبي� م� 

ال�يان الص�يونّي.





٤8

لــايــث 2019ص

آيــة ا� قاســ�� يصــدر ��انــًا  بتا�يــخ 30 ما�ــو 2019م
يدعو فـيـ� ا�حـرار إلحـيـاء يـوم الـقـدس الـعـالـمـي �رفـ� 

صـ�ـقـة القرن.



ت�ــركات �و�ية متنوعة تشــ�دها  2019م بتا�يــخ 30 ما�ــو
منا�ــ� الب�ر�ن اســتعدادًا إلحيــاء �وم القــدس العالمي 

في آخر جمعة من ش�ر رم�ان المبارك.



بقــ�  ال�مينــي�  اإلمــام  مركــ�  2019م ما�ــو  30 بتا�يــخ 
المقدســة يســت�ي� ح�ــاًل خطا��ــًا ت�ــ� شــعار «ن�ــو 

القدس» و� لص�قة القرن.



2019م شــعب الب�ر�ــن بم�تل� أ�ياف�  بتا�يخ 31 ما�و
إعالن الت�امن  ُي�يــ� �وم القدس العالمي عبر الت�اهر و

م� الق�ية ال�لسطينية.



2019م الســيد حســن نصر ا�� يشــيد  بتا�يــخ 31 ما�و
إحيا�ــ� الممي� ليــوم القــدس العالمي  بشــعب الب�ر�ــن و

ومناصرت� للق�ية ال�لسطينية.





يــونــيــو 2019م



5٠

يــثنــيــث 2019ص

مرت�قــة ســ�ن جو تنقــل المعتقل  بتا�يــخ 1 �ونيــو 2019م
ســيد حســن المشــقاب للســ�ن ا�ن�رادي بعد ا�عتداء 

ك�ر من 150 س�ينًا. علي� بال�رب.. وعقوبات تطال أ



بتا�يخ 3 �ونيو2019مالعدو ال�لي�ي أّيد ح�� اإلعدام عل�  
الشــاب موس� عبد ا�، وح�ٌ� بالس�ن الم�بد عل� �ال�ة 

عشر مت�مًا. 



ا�ســتاذ  ن�ــل  علــي  الناشــ�  2019م �ونيــو  5 بتا�يــخ 
حســن مشــيم� قام باعتصام لمدة �ال�ة أيــام خار� قصر 
�يندســور بالت�امــن م� عرض ال�يول ال�ي اســتمر لثال�ة 

أيام ب��ور الطاغية حمد وأبنا��.



2019م ال�اليــة الب�رانيــة فــي ال�م�و�يــة  بتا�يــخ 5 �ونيــو
اإلســالمية ت��ر �ياض الشــ�داء في مقبرة ��شــ� معصومة 

و�ل�ار ش�داء �من فعاليات عيد ال�طر المبارك.



2019م الثــوار فــي قريتي المصلــ� وأ�وقوة  بتا�يــخ 5 �ونيــو
يس�لون ح�وره� الثو�ي صبي�ة عيد ال�طر وفاًء لش�يد 

العيد علي الشيخ.





51

يــثنــيــث 2019ص

2019م شــعب الب�ر�ــن ي�دد الع�د م�  بتا�يــخ  6 �ونيو
الشــ�داء عبر �يــارة �يا��� في م�تلــ� منا�� الب�ر�ن 

�من فعاليات عيد ال�طر المبارك.



بتا�يخ  8 �ونيو2019م نّ�� نشطاء ب�رانيون وق�ة احت�اجية 
أمام مقر ال��ومة البريطانية في لندن، استن�ارًا لدع� الن�ام 

ال�لي�ي القمعي في الب�ر�ن.



2019م �مــن ال�ــرب الم�توحــة علــ�  بتا�يــخ  9 �ونيــو
م�يــد  الســيد  ســماحة  يمنــ�  ال�لي�ــي  العــدو  الد�ــن، 
ال�طــب  إلقــاء  و ال�ماعــة  صــالة  إمامــة  مــن  المشــعل 

الدينية.



2019م تيار الوفاء اإلســالمي وحركة وح�  بتا�يخ 11 �ونيو
يعلنان «القدس ليســ� للبي�» شــعارًا ل�عاليات مناه�ة 

”ص�قة القرن“ التي يست�ي� ال�لي�يون أول� مراحل�ا.



أفادت وكالة أنباء الب�ر�ن اليوم  2019م بتا�يــخ 13 �ونيو
نقــاًل عــن مصادر خاصة بــ�ن إحدى ا�ســيرات قد ُنقل� 
إلــ� مستشــ�� الطــب الن�ســي بعــد ان�يارهــا بســبب مــا 

تعر�� ل� من معاملة حا�ة بال�رامة. 
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ت�ــركات �و�يــة فــي عــدد مــن  بتا�يــخ 14 �ونيــو 2019م
منا�� الب�ر�ن اســتمرارًا فــي ال�راك الثو�ي، وت�امنًا م� 

ا�سرى وا�سيرات.



حــرق صــور الطاغيــة حمــد فــي  2019م بتا�يــخ 17 �ونيــو
فلســطين الم�تلة، رف�ًا �ستقبال� �رشة «ص�قة القرن» 

ا�مري�ية.



م��مــة العدو ال�لي�ــي ت�يد أح�امًا  بتا�يــخ 17 �ونيــو2019م
إســقاط ال�نســية عل� عــدد مــن الموا�نين  بالســ�ن الم�بد و

المت�مين ��رًا في ق�ية ما عرف بـ“أنا��ب الن��“.



2019م نــواب فــي البرلمان السويســري  بتا�يــخ 17 �ونيــو
عــن  اإلعــدام  ح�ــ�  ��ل�ــاء  ال�لي�ــي  الن�ــام  يطالبــون 

كمت�ما. إعادة م�ا الموا�َنين العرب والماللي و



2019م ن�ــ� نشــطاء ومعار�ون وق�ة  بتا�يــخ 19 �ونيــو
احت�اجيــة أمــام ســ�ارة العــدو ال�لي�ــي فــي لنــدن 
الم�مــ�  ا�مري�يــة  الورشــة  اســت�افة  علــ�  اعترا�ــًا 

انعقادها في المنامة. 
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2019م مطالبــات مــن م�لس الشــيو�  بتا�يــخ  20 �ونيــو
ال�رنســي والبرلمــان اإليطالــي ��ل�ــاء ح�ــ� اإلعــدام عن 
شــ�اوى  فــي  والت�قيــ�  والماللــي  العــرب  الموا�َنيــن 

التع�يب �دهما.



2019م الب�ر�ــن ترفــ� التطبي� وت�كد  بتا�يــخ  21 �ونيــو
بــ�ن «القدس ليســ� للبي�»، عبر ت�اهــرات في عدد من 

المدن والبلدات.



2019م وق�ات احت�اجية في عدد من  بتا�يــخ  21 �ونيــو
العواصــ� والمــدن العر��ــة والعالمية رف�ــًا لص�قة القرن 

وللورشة الم�م� إقامت�ا في الب�ر�ن.



2019م أقام� قوى المعار�ة الب�رانية  بتا�يــخ 23 �ونيو
م�تمرًا ص��يًا في ��ران اســتعر�� في� حيثيات �رشــة 
الب�ر�ــن ا�قتصادية وح�رت مــن خطورة التعا�ي مع�ا 

عل� المستوى الرسمي وا�هلي.



عــدة  فــي  متنوعــة  ت�اهــرات  2019م �ونيــو  23 بتا�يــخ 
بلــدات رف�ــًا لمــا بســّم� بص�قــة القــرن وم�تمــر ال�يانة 

والتطبي� المقام في العاصمة الب�رانية المنامة.
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لشــباب  العالمــي  الت�مــ�  فــي  �ونيــو 2019م بتا�يــخ 24 
المقاومــة بال�م�و�يــة اإلســالمية؛ آيــة ا� الشــيخ عيســ� 
قاســ�� أدان مــا يســّم� بص�قــة القــرن ودعــا للتعب�ــة 

والمقاومة.



شــّن� مرت�قــة العــدو ال�لي�ــي  2019م بتا�يــخ 24 �ونيــو
بلــدة  أهالــي  منــا�ل  علــ�  واســعة  مداهمــات  حملــة 
النويــدرات وأســرت 11 موا�نًا بالت�امن م� �رشــة التطبي� 

م� الص�اينة. 



شــعب الب�ر�ــن �رفــ� أعــالم  2019م بتا�يــخ 25 �ونيــو
فلســطين فــوق أســط� المنــا�ل وفــي الطرقات رف�ــًا لما 
يســّم� بص�قة القــرن وم�تمر ال�يانة، وت�امنًا م� شــعبنا 

الصامد في فلسطين.



العــدو ال�لي�ــي يشــن حملــة  2019م  بتا�يــخ 26 �ونيــو
مداهمــات واســعة علــ� منــا�ل أهالــي بلــدة ســار، غرب 

العاصمة المنامة، واختط� 6 موا�نين.



العالمــي لمناه�ــة  اليــوم  2019م فــي  بتا�يــخ 26 �ونيــو
التع�يــب: اســتمرار إ�ــراب 11 ســ�ينا عــن اإل�راب عن 

الطعام من� 14 �وما احت�اجا عل� سوء المعاملة.
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2019م من�مة ADHRB تقي� اعتصاما  بتا�يــخ  26 �ونيو
أمــام الســ�ارة ال�لي�ية في واشــنطن وأخر أمــام البرلمان 

اإل�رلندي ت�امنا م� ��ايا التع�يب في الب�ر�ن.



2019م اســتمرار الت�اهــرات الراف�ــة  بتا�يــخ  28 �ونيــو
«لص�قة القرن» والتطبي� م� ال�يان الص�يوني و الم�كدة 

عل� دع� الق�ية ال�لسطينية.







يــولــيــو 2019م
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مرك� الب�ر�ن في تقر�ره الســنوي:  بتا�يــخ 1 �وليــو 2019م
6383 م�مــو� ا�حــ�ام لعــام 2018، واإلعــدام �د 11

إسقاط ال�نسية عن 249 آخر�ن. موا�ن، و



عــدة  ت�يــر   “ADHRB” من�مــة  2019م �وليــو   1 بتا�يــخ 
مل�ــات حقوقيــة «ال�نســيات - ا�ســيرات - التع�يب - 
ومل�ات أخرى» �من م�لس حقوق اإلنسان ب�ني�. 



�ــّوار بلــدة أ�وصيب� ي�رمــون الّنار  2019م بتا�يــخ 4 �وليــو
علــ�  واحت�اجــًا  الثــو�ّي  بال�ــراك  اســتمرارًا  باإل�ــارات 

حرمان ا�سرى من العالج.



دار الوفاء للثقافة واإلعالم تدشــن  بتا�يخ 5 �وليو 2019م
كتــاب «ت�مــالت فــي ال��ــر السياســي» ل�ســير ســماحة 

الشيخ زهير عاشور.



أهالــي بلــدة المصلــ� يت�اهــر�ن  بتا�يــخ 5 �وليــو 2019م
دفاعًا عن ا�سرى الم��ومين باإلعدام
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الموا�نــون �بلــدة البــالد القد�ــ�  بتا�يــخ 6 �وليــو 2019م
يت�اهر�ن في ذكرى استشــ�اد «شــيخ الشــ�داء» الشــيخ 
كيــدًا علــ� مطلــب القصــاص مــن  الن�ــاس وفــاًء لــُ� وت�

قاتلي�.



أهالــي البــالد القد�ــ� يت�اهــر�ن  بتا�يــخ 7 �وليــو 2019م
إحيــاًء ل�كــرى استشــ�اد «الشــيخ علــي الن�ــاس» ال�ي 

ق�� ت�� و��ة التع�يب في الس�ون ال�لي�ية.



عبــر م�المة هات�ية، ا�ســير «علي  بتا�يــخ 9 �وليــو 2019م
آل خميــس» ي�بــر ذ�يــ� عــن وقو� حــا�ت تســم� ��ن 
ا�سرى نتي�ة لتقد�� إدارة الس�ن وجبات فاسدة ل��.



أفــادت شــب�ة النويــدرات بــ�ن  بتا�يــخ 9 �وليــو 2019م
العــدو ال�لي�ي نقــل «7» من م�تط�ي البلــدة الم�يبين 
�ــوم» لســ�ن ال�ــوض  التع�يــب منــ� «14  فــي غــرف 

ال�اف فيما � ��ال مصير «4» من�� م��وً�. 



بلدة أ�وصيب�: الثّوار ي�رمون الّنار  بتا�يــخ 10 �وليو 2019م
باإل�ارات بم�اذات الشار� العام احت�اجًا عل� حرمان 

ا�سرى في الس�ون ال�لي�ّية من العالج.
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م��مــة العــدو ال�لي�ــي تصــدر  بتا�يــخ 11 �وليــو 2019م
أح�امــًا بالســ�ن عل� ســبعة من بلدة الــدراز ل� تت�ا�ز 

أعماره� «20»عام.



إدارة ســ�ن جــو المرك�ي ترف�  بتا�يــخ 11 �وليو 2019م
الســن�يس عبدال�ليــل  الدكتــور  الم�اهــد  الرمــ�  نقــل 

للمستش�� بعد شعوره ب��م شديدة في الصدر.



أهالي بلدتي أ�وصيب� والشــاخورة  2019م بتا�يخ 12 �وليو
يت�اهــر�ن دفاعــًا عن ا�ســرى وا�ســيرات � ســيما قادة 

الثورة الم�يبين في الس�ون ال�لي�ية.



كلمت� ا�ســبوعية، ســماحة  عبــر  بتا�يــخ 12 �وليــو 2019م
الســيد السندي ��كد ب�ن ما ل� ين�� العدو ال�لي�ي في 
ال�صول علي� بال�ديد والنار، لن يستطي� ال�صول علي� 

بال�رب الن�سية.



عبــر ��ــان م�تــوب، تيــار الوفــاء  بتا�يــخ 13 �وليــو 2019م
اإلســالمي يطل� فعالّيات إحياء ال�كرى الســنوّية ل��و آل 

خلي�ة للب�ر�ن، ت�� شعار «و�ن يقاوم الّت����».
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�رنامــ�  تبــ�  ال���ــرة  قنــاة  2019م �وليــو   14 بتا�يــخ 
تل���ونــي ي�شــ� تعامل الن�ــام ال�لي�ي مــ� أع�اء في 
تن�ي� القاعدة وت�لي��� باغتيال قادة في المعار�ة عل� 

رأس�� القا�د ا�ستاذ عبدالوهاب حسين.



بعــد عــرض �رنامــ� «مــا خ�ــي  بتا�يــخ 15 �وليــو 2019م
أع��» في قناة ال���رة، تيار الوفاء اإلسالمي يعنون ��ان� 

العاجل بـ «ف�ي�ة سياسية وأخالقية مد�ية».



النويــدرات  �بلــدة  الموا�نــون  2019م �وليــو   16 بتا�يــخ 
يعّلقــون صــور أســتاذ البصيــرة علــ� ال�ــدران تعبيــرًا عن 
كيدًا عل� المطلب ا�ســاس للثورة في  الت�امــن معــ� وت�

الب�ر�ن.



بلــدة المعاميــر الثــّوار �رســمون  بتا�يــخ 17 �وليــو 2019م
العل� الص�يونّي عل� الشــّوار� لت�ون مداسًا ت�� أرجل 
الــمــوا�ــنــيــــن تــعــبــيــــرًا عـــــن رفــ�ــ�ــــ� للــتــطـبـــيــ� مــ� 

الـ�يان الص�يونّي.



العــدو ال�لي�ــي ينقــل الناشــ�  بتا�يــخ 18 �وليــو 2019م
ا�ستاذ م�مد سرحان إل� ال�بس ا�ن�رادي بعد تعر�� 
لالعتداء بال�رب واإلهانة من قبل الم�رم م�مد سال�، 
كت�اظ داخل  عل� إ�ــر حديث� مع�� واحت�اج� علــ� ا�
كل ص�ية ون�سية. الس�ن وما يترتب عل� ذل� من مشا
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عبدالوهــاب  ا�ســتاذ  ف�يلــة  2019م �وليــو   19 بتا�يــخ 
حســين مــن داخل الســ�ن يعل� علــ� م�طــ� اغتيال�: 
«ليس الم�� أن أعي� أو أموت الم�� أن تعي� الق�ية 
وتنتصــر، وأنــا عل� الدرب بــاٍق ل�دمة الشــعب والق�ية 

والو�ن».



تيار الوفاء اإلســالمي وعبر تعلي�  بتا�يــخ 19 �وليــو 2019م
سياســي: «اجتمــاع ���ــر ال�ارجيــة ال�لي�ــي مــ� ن�يــره 

الص�يوني هو اجتماع الم��ومين الم��ومين»



ت�اهــرات  �و�يــة وســ� بلــدات  2019م بتا�يــخ 19 �وليــو
أ�وصيبــ� والمصلــ� رف�ــًا للتطبي� مــ� ال�يــان الص�يوني 
وت�امنًا م� ا�ســرى وا�ســيرات والرموز القــادة الم�يبين 

في الس�ون ال�لي�ية.



كلمة ليلة الســب� ا�سبوعية،  في  بتا�يخ 19 �وليو 2019م
اإلجــرام  ديدن�ــا  ال�لي�يــة  «العصابــة  الســندي:  الســيد 
وتص�ية المعار�ين، وعل� أهل الســنة في الب�ر�ن عدم 

كمة». الو�وق بالعصابة ال�ا



أهالــي بلــدة المصلــ� يت�اهر�ن  بتا�يــخ 20 �وليــو 2019م
ت�� شــعار «و�ن يقاوم الت����» بمناســبة ذكرى ال��و 

ال�لي�ي للب�ر�ن 
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بلــدة أ�وصيبــ� الثــّوار ي�طــون  بتا�يــخ 21 �وليــو 2019م
ك� ال�لي�ّي عل� الشّوار� لت�ون مداسًا ت��  اســ� ال�ا

أقدام الموا�نين تعبيرًا عن رف��� ل��� الدي�تاتور.



التابعــة  العامــة  النيابــة  ر�يــس  �وليــو 2019م بتا�يــخ 22 
للن�ــام ال�لي�ــّي يقــول أن 586 م��ومــًا اســت�ادوا من 

العقوبات البديلة.



تعرض ا�ســرى السياســي�ن في  بتا�يــخ 23 �وليو 2019م
مبن� 13 بســ�ن جو المرك�ّي إلــ� ال�رب واإلهانة ونقل 

عدد من�� للس�ن ا�ن�رادّي.



آيــة ا� الشــيخ عيســ� أحمــد  بتا�يــخ 24 �وليــو 2019م
قاســ�� يصــدر ��انــا م�توبا ��كــد في� علــ� «العمل.. 

القوة.. الن�وض.. المقاومة».



عقــد ت�تل المعار�ــة الب�رانية  بتا�يــخ 24 �وليــو 2019م
في �ريطانيا �وم أمس م�تمرا ص��يا أمام س�ارة الب�ر�ن 
للوقوف حول تورط الن�ام ال�لي�ي في م�ط� اغتيا�ت 

بالتعا�ن م� تن�ي� القاعدة.
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المعتقلــة الســابقة ونا�بة ر�يس  بتا�يــخ 25 �وليــو 2019م
جمعيــة المعلمين (التــي حّلت�ا الســلطة ال�لي�ّية) جليلة 
الســلمان تســتل� جا�ــ�ة مارلي هاتــورد فوترل فــي العمل 

ال�قوقي خالل ح�ل أقي� في العاصمة التايلندية.



يتلقــ� أهالي الشــ�يد�ن العرب  بتا�يــخ 26 �وليــو 2019م
والماللــي اتصــا� اتصــال ل�يــارة �بني�مــا.. وخشــية مــن 
إقــدام الن�ــام علــ� تن�يــ� جريمــة جديــدة حيــ� شــ�د 

كبير. س�ن جو استن�ار أمني 



مرت�قة العدو ال�لي�ي تستن�ر في  2019م بتا�يخ 26 �وليو
شوار� الب�ر�ن وأمام البلدات ت�سبا ل�رو� الت�اهرات 

الراف�ة ل�عدام.



وقــوى  اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  �وليــو 2019م بتا�يــخ 26 
المعار�ة الثو�ية والسياسية وم�امي� شبا��ة تدعو �يام 

غ�ب ت�سبًا لما قد يقترف� العدو ال�لي�ي.



هيــون رايتس �وت� تصدر ��انا  بتا�يــخ 26 �وليو 2019م
عاجال تدعو في� �اغية الب�ر�ن إلل�اء قرار اإلعدام ب�� 
كبيرا. الماللي والعرب ، وت�ي�: سيرت�ب ”المل�“ خط� 
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الع�ــو الدوليــة تعبــر عــن قلق�ــا  بتا�يــخ 26 �وليــو 2019م
وتعنون: «أنباء مروعة عن احتمال اإلعدام الوشي� لعلي 
كمة جا�رة». العرب وأحمد الماللي ال��ن أدينا في م�ا



الب�رانيو�ــن ين�لــون للشــوار�  بتا�يــخ 26 �وليــو 2019م
�يقيمــون  اإلعــدام،  ل��ــ�  الرفــ�  شــعارات  رافعيــن 

ا�مسيات الدعا�ية �لبا ل�الص ا�سرى.



العدو ال�لي�ي يعلن عبر وســا�ل�  بتا�يخ 27 �وليو 2019م
الرســمية عن تن�ي� جريمة إعدام الشا��ن أحمد الماللي 

وعلي العرب.



العدو ال�لي�ي يستدعي عوا�لتي  بتا�يخ 27 �وليو 2019م
الشــ�يد�ن العــرب والماللي، ��رت�ــب جريمة أخرى عبر 

دفن الش�يَد�ن قسرًا بمقبرة الم�رق.



شــوار� الب�ر�ــن تشــتعل غ�بًا  بتا�يــخ 27 �وليــو 2019م
ل�ريمــة إعدام الشــ�يَد�ن العــرب والماللــي، وال�ماهير 

ترف� شعار «ُيعَدم حمد» في م�تل� المنا��.
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القــوى الثو�ية والسياســية ت�ف  بتا�يــخ 27 �وليــو 2019م
نبــ� الشــ�ادة وتدعــو �يــام غ�ــب، وتيــار الوفــاء يعنــون: 
كتب الن�ام عل� ن�ســ� �رموزه ومرت�قت�  «��عدام�� قد 

ح�� اإلعدام والث�ر».



تيــار الوفــاء اإلســالمي �ــ�ف نبــ�  بتا�يــخ 28 �وليــو 2019م
استنشــاق�  إ�ــر  المقــداد»،  «م�مــد  الشــاب  إستشــ�اد 
لل�ــازات الســامة التــي أ�لقت�ــا مرت�قــة العــدو ال�لي�ــي 
خالل قم� مسيرة التشي�� الرم�ية للش�يد أحمد الماللي.



جماهير الشــعب الب�راني ا���  2019م بتا�يــخ 28 �وليو
تشــارك في زفاف وتشي�� الشــ�يد م�مد  المقداد وس� 
بلــدة البــالد القد�ــ� م�ّمليــن الطاغيــة حمــد مســ�ولية 

الدماء المس�وكة.



أهالي بلدة بنــي جمرة ين�مون  بتا�يــخ 28 �وليــو 2019م
مســيرة شــمو� وفــاًء للشــ�داء، وت�اهــرات �و�يــة وحراك 

غا�ب متواصل في بقية منا�� الب�ر�ن.



مرك� اإلمــام ال�ميني� بمدينة  بتا�يــخ 28 �وليــو 2019م
ق� المقدســة يقي� ح�اًل ت���نيًا للشــ�داء المقاومين علي 
العــرب وأحمــد الماللي والشــ�يد م�مد المقــداد ت�� 

شعار «دم�� �ورة وانتصار».
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يعــارض  ا����ــّ�  ا�ت�ــاد  2019م �وليــو   29 بتا�يــخ 
اإلعدامــات ا�خيرة �يدعو ح�ومة الب�ر�ن لوق� تن�ي� 

عقوبة اإلعدام.



مســيرة شــمو� جماهيرية وســ�  بتا�يــخ 30 �وليــو 2019م
البــالد القد�� ت���نًا للشــ�داء، وال�ماهير ترف� شــعارات 

«ُيعَدم حمد» و «الشعب �ريد إسقاط الن�ام».



خرو� ال�ماهير في مسيرة ختام  بتا�يخ 30 �وليو 2019م
فات�ة الشــ�يد م�مد المقداد بمسق� رأس�، بلدة البالد 
القد�ــ�، حيــ� قامــ� المرت�قــة ب�صــار البلــدة وقمــ� 

المت�اهر�ن بعن� م�رط.







أغــســطــس 2019م
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ال�امن�ــّي�  القا�ــد  الســّيد  2019م أغســطس   1 بتا�يــخ 
مصرحــًا علــ� خّل�يــة اإلعدامــات ا�خيــرة فــي الب�ر�ــن 

«إرادة الشعب ستنتصر في الب�ر�ن».



نــوار خــالل  أحمــد  الشــيخ  أغســطس 2019م بتا�يــخ 2 
حديــ� ليلــة الســب�: «إرادة الشــعوب ي�ــب أن ُت�َترم 

وسنرى رموز ال��� عل� مشان� القصاص».



علــي  عبــد  ا�ســير  نقــل  2019م أغســطس   3 بتا�يــخ 
الســن�يس إل� المستشــ�� بعد مر�ر 40 �وم عل� إ�راب� 
كات تمارســ�ا إدارة ســ�ن  عــن الطعام عل� خل�ية انت�ا

جو ب�� ا�سرى.



بتا�يــخ 5 أغســطس 2018م نشــر تيــار الوفــاء اإلســالمي 
رســالة موج�ــة للشــعوب ال�ر��ــة عبــر وســا�ل التواصــل 
فــي  الشــعب  وقــوف  أســباب  خالل�ــا  �ّ�ــن  ا�جتماعــي 
الب�ر�ــن �د السياســات ال�ر��ة �ي�ر� فــي �وم البراءة 

من الط�اة والمست�بر�ن.



تيــار الوفــاء اإلســالمي ينشــر  بتا�يــخ 6 أغســطس 2019م
العــدد الت�ر�بــي الثال� من نشــرة «إ�ــاءات» من وحي 
الثورات، وفي�ا لقاء خاص م� أم الش�يد أحمد الماللي.
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مرت�قــة العدو ال�لي�ي ت�ســر  بتا�يــخ 6 أغســطس 2019م
عــددًا مــن الموا�نين بعد حملة مداهمــات في أ�وصيب� 

والشاخورة والبالد القد��.



من�مة �ريطانّية حقوقية تدعو  بتا�يخ 7 أغسطس 2019م
للتوقي� عل� عري�ة موج�ة إل� �و�يس جونسون إلعادة 

كمة ��ّية التع�يب ماهر ال�باز. م�ا



عبــر م�المــة هات�يــة، ا�ســير  بتا�يــخ 8 أغســطس 2019م
حســن ال�ســرة يعلــن عــن عــ�م 15 أســيرًا في ســ�ن جو 
علــ�  احت�اجــًا  الطعــام  عــن  م�تــو�  إ�ــراب  خــوض 

”أو�اع�� المتردية“.



بعد قرابة عامين و6 أش�ر من  بتا�يخ 8 أغسطس 2019م
الس�ن، العدو ال�لي�ي ي�ر� عن أ��� أسيرات ب�رانيات 
بعد عر��� عل� قا�ي تن�ي� العقاب �ستبدال ا�ح�ام 

الصادرة ب�ق�� بعقوبات بديلة.



ت�اهــرات غا�بــة فــي عموم  بتا�يــخ 9 أغســطس 2019م
ال�يــان  مــ�  بالتطبيــ�  تنــّدد  الب�ر�ــن  ومنا�ــ�  بلــدات 

الص�يونّي.
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أ�وصيبــ� والشــاخورة �بلدة  بتا�يــخ 10 أغســطس 2019م
النويدرات ي�رجون بمسيرات البراءة من الط�اة والقتلة، 

���كد�ن رف��� ل��� المست�بر�ن.



ت�اهــرات فــي عمــوم مــدن  بتا�يــخ 11 أغســطس 2019م
وقرى البالد رف�ًا للتطبي� م� ال�يان الص�يونّي.



احت�اجــات في بلدة الع�ر  بتا�يخ 12 أغســطس 2019م
عبــر إ�ــرام الّنــار فــي اإل�ــارات اســتمرارًا لل�ــراك الثو�ّي 

المطالب ��سقاط الن�ام ال�لي�ّي.



ت�هــب شــعبي فــي عمــوم  بتا�يــخ 13 أغســطس 2019م
منا�� البالد للمشاركة في فعاليات ذكرى ا�ستقالل من 

ا�ستعمار البريطانّي.



الع�ــو الدولّيــة تصــّر� بــ�ن  بتا�يــخ 14 أغســطس 2019م
النا�ب السا�� في البرلمان أسامة التميمي أصيب ب�لطة 

بالدماغ بعد اعتقال�.
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نشــطاء سياســيون ينــدد�ن  بتا�يــخ 15 أغســطس 2019م
بالعالقــات ا�منّيــة ��ن الب�ر�ن ��ريطانيــا في �ل القم� 

الشرس التي تمارس� السلطات �ّد شعب الب�ر�ن.



فــي  الســا��  النا�ــب  منــ�  أغســطس 2019م بتا�يــخ 16 
البرلمــان أســامة التميمــي من الســ�ر خــار� البــالد لتلقي 

العالج.



تيار الوفاء اإلسالمي ينشر ��انًا  بتا�يخ 17 أغسطس 2019م
م�توبًا يت�امن في� م� ا�حبة ا�سرى ال��ن يعانون من 
كات وال�را�� ب�ق�� من قبل  الت�ي�ــ� وتصاعد اإلنت�ــا

مرت�قة العدو ال�لي�ي. 



ســ�ناء الب�ر�ــن يصد��ن  بتا�يــخ 18 أغســطس 2019م
��انــًا �بينــون فيــ� ال�لــ� الواقــ� علي�� بداخل الســ�ن، 
�يعلنــون عــن مطالب�ــ� مــن �راء خطوت�ــ� اإلحت�اجية 

المتمثلة باإل�راب عن الطعام. 



إحالــة صياد�ــن ب�ريني�ــن  بتا�يــخ 19 أغســطس 2019م
اعتصموا أمام (إدارة الثروة الب�رية) إل� النيابة العاّمة.
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نقل النا�ب الســا�� أســامة  بتا�يــخ 20 أغســطس 2019م
التميمّي من مرك� شــر�ة ال�ورة إل� مستشــ�� السلمانية 

بعد تردّي و�ع� الص�ي أ�ناء الت�قي�.



تيار الوفاء اإلســالمي وحركة  بتا�يــخ 21 أغســطس 2019م
ال�ريــات والديمقرا�ية «ح�» يدشــنون شــعار فعاليات 
عاشــوراء الب�ر�ــن 1441هـــ  ، ت�ــ� عنوان «حــرب لمن 

حا�ب��». 



صيبــ�  أ�ــو  بلدتــي  �ــوار  2019م أغســطس   22 بتا�يــخ 
والشاخورة يتصد�ن للمرت�قة المعتد�ن بنيران المقاومة 
المشــروعة دفاعًا عن ا�ســرى الم�ر��ــن عن الطعام في 

الس�ون ال�لي�ية. 



أ�لقــ� المعار�ة الب�رانية  بتا�يخ 22 أغســطس 2019م
حملــة ت�امنيــة م� معتقلــي الرأي في ســ�ون الب�ر�ن، 
ال��ن أ�ر�وا عن الطعام احت�اجا عل� المعاملة السي�ة 
وغير اإلنسانية التي يلقون�ا داخل س�ون العدو ال�لي�ي.



مسيرات �و�ية وحراك غا�ب  بتا�يخ 23 أغسطس 2019م
في م�تل� منا�� الب�ر�ن دفاعًا عن ا�سرى الم�ر��ن 

عن الطعام في س�ني جو المرك�ي وال�وض ال�اف.
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كبير من  علــ� خل�ّيــة ت�مــر  بتا�يــخ 24 أغســطس 2019م
لتــردي أو�اع�ــ� الص�يــة؛ أمانــة  ا�ســرى السياســي�ن 
الت�لمات تقول إن مطالب ا�سرى ليس من اختصاص�ا 

وتداف� عن إجراءات إدارة س�ن جو.



ال�اليــة الب�رانّية في لندن  بتا�يخ 25 أغســطس 2019م
تقي� م�تمرا ص��يًا حول إ�راب الس�ناء في الب�ر�ن.



ا�سير ف�را�ي بمقط� صوتي  بتا�يخ 26 أغسطس 2019م
�رد عل� اإلدارة العاّمة للت�لمات عل� خل�ية سوء الو�� 

الص�ي، واص�ًا أياها أن�ا م�ال�ة ل�قوق اإلنسان.



فــي ��ــان مشــترك دانــ�  بتا�يــخ 27 أغســطس 2019م
الوفــاء  وتيــار  «حــ�»،  والدمقرا�يــة  ال�ريــات  حركــة 
اإلســالمّي العدوان الص�يوني عل� سو�يا والعراق ولبنان، 
واعتبرا ســبب العــدوان �رج� لتقدم م�ــور المقاومة في 

المنطقة.



بتا�يــخ 27 أغســطس 2019م إدارة الت�قيقــات ال�لي�ية 
عاجــل  بشــ�ل  م�ــدي  مــا�ن  البــا�ز  المصــور  تســتدعي 
للت�قي� د�ن إعالم� با�سباب، وت��ره من نشر أسباب 

الت�قي� في شب�ات التواصل ا�جتماعي.
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ل�ســير  صوتــي  تســ�يل  2019م  أغســطس   28 بتا�يــخ 
حبيــب مبــارك ��كــد فيــ� اســتمرار اإل�ــراب واص�ــًا إيــاه 
���راب الع�ة �يناشد الم�تم� الدولي ومن�مات حقوق 

اإلنسان نشر معانات�� ومساندت��.



�زارة ال�ارجيــة العراقيــة  بتا�يــخ 29 أغســطس 2019م
تد�ــن تصري�ــات ���ــر خارجيــة آل خلي�ــة علــ� خل�ية 
ت���ــده �ربــات ن��ها العــدو الص�يوني فــي العراق عل� 
م�ا�ن لل�ّشــد الشــعبّي، ودافع� عن ال�ّشــد الشــعبّي 
معتبــرًة أنــ� وقــ� إلــ� جانــب الدولــة فــي ال�ــرب مــ� 

داع�.



الســلطات ال�لي�يــة تعتقل  بتا�يــخ 30 أغســطس 2019م
النا�ب الســا�� أســاّمة التميمّي من من�ل� بعد عودت� من 

المستش��.





ســبــتــمــبــر 2019م
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اإلعــالم ال�ر�ّ� «ا�بدال» ينشــر  بتا�يــخ 1 ســبتمبر 2019م
«وصّية الش�يد أحمد الماللّي».



ت�امنًا م� ا�ســرى السياســي�ن  بتا�يــخ 2 ســبتمبر 2019م
يعّلقــون  عالــي  بلــدة  أهالــي  ال�لي�ّيــة..  الســ�ون  فــي 

�وسترات عل� ال�دران إعالنًا للت�امن ال�امل مع��.



حــراك ميدانّي ت�اهرة حاشــدة  بتا�يــخ 3 ســبتمبر 2019م
الب�ر�ــن  بلــدة المصلــ� وفــاًء لشــ�داء  ت�ــوب شــوار� 

وتمس�ًا ب�هداف الثّورة.



وجــ� ا�ســير �وســ� العــرادّي  بتا�يــخ 4 ســبتمبر 2019م
رسالة لر�يس أمانة التطلمات نواف المعاودة وأخرى إى 
ر�يســة الم�سســة الو�نّية ل�قوق اإلنســان ما�يا ال�و�ي 
يدعوهــ� لت�ّمــل مســ�وليت�� ا�خالقّيــة فــي الت�قيــ� 

الم�نّي بعد أسبوعّين من اإل�راب عن الطعام.



الســلطات ال�لي�ّيــة تســتدعي  بتا�يــخ 5 ســبتمبر 2019م
4 رجــال د�ــن شــيعة وتعتقــل ا�نيــن من�ــ� علــ� خل�ّيــة 

مشاركت�� في ال�طابة بموس� عاشوراء.
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اســتدعاء 5 رجــال د�ــن �من  بتا�يــخ 6 ســبتمبر 2019م
مسلسل م�ا�بة الّسعا�ر الدينّية من قبل الن�ام ال�لي�ّي 
«الشــيخ منيــر المعتوق، الشــيخ زهيــر ال�ال، الســّيد حا�ر 
الشــ�ركاني، الشــيخ عيســ� الم�مــن، الشــيخ م�مد علي 

الم��وظ»



تيــار الوفــاء اإلســالمّي وحركــة  بتا�يــخ 7 ســبتمبر 2019م
ال�ريات والدمقرا�ّية «ح�» يطلقان �وم «ال�ري�» في 

الب�رّ�ن، وال�ي يصادف ذكرى ش�ادة العباس �.



يدعــو  اإلســالمّي  الوفــاء  تيــار  2019م ســبتمبر   8 بتا�يــخ 
لمشاركة فاعّلة في «مسيرات التلبّية ال�سّينّية».



منتدى الب�ر�ن ل�قوق اإلنسان  بتا�يخ 9 سبتمبر 2019م
كًا لل�ريات الدينّية خالل موس� عاشوراء  �رصد 54 انت�ا

خالل 8 أيام ا�ول� من�.



بتا�يخ  10 سبتمبر 2019م آية ا� قاس��: « إّن استدعاء 
ح�ومة الب�ر�ن لل�طباء في عاشوراء نصرًة لي�يد».
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ال�ســّينّية»   «التلبّيــة  مســيرة  2019م ســبتمبر   10 بتا�يــخ 
ال�اشــدة تنطلــ� مــن وســ� بلــدة النويــدرات فــي �ــوم 

العاشر من الم�ّرم.



سماحة السيد حسن نصر ا��  بتا�يخ 10 سبتمبر 2019م
«مباركة الن�ام ال�لي�ّي لالعتداءات الص�يونّية أبش� أنواع 

ال�يانة».



كلمــة  فــي  السّيدالّســندّي  2019م ســبتمبر   10 بتا�يــخ 
بمناســبة �ــوم عاشــوراء يدعــو شــباب الب�رّ�ــن للتصدّي 

ل�اهر م�ا�بة شعا�ر اإلمام ال�سّين�.



نصــر  حســن  الســيد  ســماحة  2019م ســبتمبر   10 بتا�يــخ 
ا��  مت�د�ًا لشــعب الب�ر�ــن «ن�ددإيماننــا ب�ق��، 
وصدق�ــ�، وصمودكــ�، ونعبــر عــن ت�امننــا �وقوفنا إل� 

جانب��».



من�مــة الع�و الدولّيــة: معاملة  بتا�يــخ 12 ســبتمبر 2019م
الب�ر�ــن لســ�ين الــرأي الســن�يس بـــ «أحــدث أنموذج 
للمعاملــة القاســّية» وتدعوهــا إلــ� اإلفــراج عنــ� وتوفيــر 

الرعاية الطبّية ال�و�ّية ل�.
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العليــا  ا�ســت�ناف  م��مــة  2019م ســبتمبر   17 بتا�يــخ 
ترف� ف� أســر الناشــ� ال�قوقّي البــا�ز نبيل رجب وف� 

قانون العقوبات البديلة.



اعتصــام 3 من�مــات حقوقّية  بتا�يــخ  17 ســبتمبر 2019م
دولّية أمام س�ارة الب�رّ�ن في لندن ت�امنًا م� ال�قوقي 

نبيل رجب.



موســ�  السياســي  الناشــ�  2019م ســبتمبر   17 بتا�يــخ 
عبدعلــي يطالب بطــرد الســعودية والب�ر�ن من م�لس 
كلمــة ل�  حقــوق اإلنســان التا�ــ� ل�مــ� المت�ــدة خــالل 
فــي الــدّ�رة 42 لم�لــس حقــوق اإلنســان التا�ــ� ل�مــ� 

المت�دة.



حــراك �ــو�ّي متواصــل: أهالي  بتا�يــخ 18 ســبتمبر 2019م
بلــدة الع�ر ي�طون ا�رض باســ� الدي�تاتور حمد تعبيرًا 

عن مطالبت�� ��سقاط الن�ام ال�لي�ّي.



قال� الناشطة ال�قوقّية ابتسام  بتا�يخ 19 سبتمبر 2019م
الصا�ــ� أّن �زارة الداخليــة تما�ــل فــي إعــادة ال�نســّية 

للموا�نة �ّينب مرهون.
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قال المعــارض الب�رانّي البا�ز  بتا�يــخ 20 ســبتمبر 2019م
الدكتــور ســعيد الشــ�ا�� بــ�ّن رفــ� ســلطات الب�رّ�ــن 
كيدًا لسياســة ا��ط�اد �هل  اإلفــراج عن نبيل رجــب ت�

البلد ا�صلي�ن.



انطالق ت�اهرة �و�ّية من وس�  بتا�يخ 20 ســبتمبر 2019م
العاصمــة المنامــة ت�امنــًا م� ا�ســرى وتمســ�ًا بال�راك 

الثو�ّي.



النا�ب ال�رنسي فا��ان غوتي�ارد  بتا�يخ 21 سبتمبر 2019م
يطــر� ســ�ا� �رلمانيــًا حــول تدهــور حقــوق اإلنســان في 

الب�ر�ن.



ا�ســير ال�تــ� أســاّمة الص�يــر  بتا�يــخ 24 ســبتمبر 2019م
يســق� م�ميًا علي� في س�ن ال�وض ال�اف إ�ر حرمان� 

من العالج.



من�مــة أمري�ّيــون مــن أجــل  بتا�يــخ 26 ســبتمبر 2019م
بشــ�ن  أمري�ّيــة  فدرالّيــة  وكا�ت  ت�ا�ــب  الدمقرا�ّيــة 

كات ارت�ب�ا مس�ولون في �زارة داخلّية الب�ر�ن. انت�ا
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أحــرار  ل�ركــة  ��ــان  فــي  2019م ســبتمبر   27 بتا�يــخ 
ال�لي�ّي�ــن  رحيــل  عبــر  الب�ر�ــن  أزمــة  الب�ر�ن:حــل 

وتسليم�� البالد وسيادت�ا وُح�م�ا للّشعب.



النيابــة العاّمــة التابعــة للن�ام  بتا�يــخ 27 ســبتمبر 2019م
كمة النا�ب السا��  كتو�ر موعدا لم�ا ال�لي�ّي ت�دد 2 أ

أسامة التميمي.



العاصمــة  وســ�  ت�اهــرة  2019م ســبتمبر   27 بتا�يــخ 
الســ�ون  فــي  ا�ســرى  مــ�  ت�امنــًا  المنامــة  الب�رينّيــة 

ال�لي�ّية واستمرارًا بال�راك الثو�ّي. 



ابتســام  ال�قوقّيــة  الناشــطة  بتا�يــخ 28 ســبتمبر 2019م
الصا�ــ� علــ� ص��ت�ــا بتويتــر: تصــّر� بــ�ن عا�لــة ا�ســير 

«إلياس المال» قلقة بشدة من تدهور ص�ت�.



تيار الوفاء اإلسالمّي يد�ن و��  بتا�يخ 30 سبتمبر 2019م
ا�مري�ّي يدُه عل� أموال الّشعب، ��بارك للّشعب اليمنّي 

عملية «نصٌر من ا�».







أكــتــوبــر 2019م
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التعبيــر  حرّيــة  بقمــ�  اســتمرارًا  2019م كتو�ــر  أ  1 بتا�يــخ 
أحــد  علــ�  واحــد  بعــام  ت��ــ�  ال�لي�ّيــة  الســلطات 

الموا�نين بت�مة الت�م�ر.



ص�ي�ة ذا ســتار البريطانية تنقل  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 2 أ
فــي تقر�ر ل�ا عن �رنامــ� العقوبات البديلة ب�ن ال��ومة 
البريطانّيــة تن�ــ� آ�ف ال�ني�ــات ا�ســترلينّية علــ� نص� 

السلطات ال�لي�ّية إلبقاء موا�ني�ا قيد اإلقامة ال�برّية.



تيار الوفاء اإلســالمّي ينشــر رصد  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 3 أ
الوفاء الش�رّي لش�ر أغسطس.



الم��مة ال�لي�ية ترف� �عون  كتو�ر 2019م بتا�يخ 3 أ
�الث أسيرات أخوات �البن باستبدال العقوبة �دهّن.



آي��ــس؛ قالــ� فــي  من�مــة  كتو�ــر 2019م أ بتا�يــخ  4  
كات جســيمة ل�قوق اإلنســان في  تقر�رها الد��ّي: انت�ا

الب�ر�ن خالل ش�ر سبتمبر.
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��ان ل�ركة أحــرار الب�رّ�ن؛  في كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 4 أ
الّشــعب  أيقــن  رجــب  ونبيــل  خاشــق�ي  ق�يتــّي  بعــد 

الب�رانّي ب�ّن اإلصالح لن يت�ق� إ� عبر فعل ميدانّي..



ت�اهرة ت���نّية للشــ�يدّ�ن أحمد  كتو�ر 2019م بتا�يخ 4 أ
القطان، وجع�ر لط� ا� في بلدة أ�وصيب�.



اســتمرارًا بال�راك الثــو�ّي �وفاًء  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 5 أ
للشــ�داء.. �ــّوار بلــدة أ�وصيبــ� ي�رمون الّنــار باإل�ارات 

في ذكرى استش�اد جع�ر لط� ا�.



���ــر ص�يونّي يعــرض عل� ��راء  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 6 أ
للتطبيــ�  ات�اقــًا  بنيو�ــورك  التقاهــ�  خلي�ي�ــن  خارجّيــة 

والتعا�ن ا�منّي.



السلطات ال�لي�ّية تواصل تطو�ر  كتو�ر 2019م بتا�يخ 7 أ
من�ومت�ــا ا�منّيــة ب�ية قم� حرية الــرأي..  وتوقي� م�كرة 

ت�اه� أمنّية ب�رينّية أمري�ّية.
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ي�طــون  أ�وصيبــ�  بلــدة  �ــّوار  2019م كتو�ــر  أ  8 بتا�يــخ 
ص�ي�ــة ا�حــرار بعبــارات تعبــر عــن رف��ــ� ل��ــ� آل 

خلي�ة في الب�ر�ن.



من�مــة هيومــن رايتــس �وتــ�  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 9 أ
تصّر� ب�ن السلطات الب�رينّية ت�رم الس�ناء من الرعاية 

الطبّية الالزمة.



من�مــة ســالم فــي تقر�ــر ل�ــا:  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 10 أ
فــي أي وقــ�.. 36 بالمــوت  أعدمــوا و8 م�ــدد�ن   5

م��ومًا باإلعدام في 8 أعوام بالب�ر�ن.



انطالق مســيرة حاشدة في بلدة  كتو�ر 2019م بتا�يخ 11 أ
أ�وصيبــ� اســتمرارًا بال�ــراك الثــو�ّي وت�امنًا م� ا�ســرى 

الم�رومين من العالج.



اســتمرارًا بال�راك الثو�ّي تشــ�د  كتو�ر 2019م بتا�يخ 12 أ
كًا �و�يًا. بلدات وقرى الب�ر�ن حرا
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ي�ــ� الثوار في بلــدة أ�و صيب�  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 13 أ
أقــدام  ت�ــ�  مداســًا  لي�ــون  حمــد  الدي�تاتــور  اســ� 
فــي  ال�لي�ــي  لل��ــ�  رف��ــ�  عــن  تعبيــرًا  الموا�نيــن 

الب�ر�ن.



فــي بلدة الدي�؛ الثــّوار ي�طون  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 14 أ
ص�ي�ة ا�حرار بعبارات ت�امنّية م� ا�ســرى في س�ون 

الن�ام ال�لي�ّي.



مع�د ال�لي� ل�قوق اإلنســان  كتو�ر 2019م بتا�يــخ  15 أ
�رصد 271 ح�مًا بالس�ن الم�بد من� ينا�ر 2018م.



�رلمانيون فرنســيون يت�د�ون  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 16 أ
كات الرســمّية �ــّد الســ�ناء  عــن ح�ــ� حملــة ا�نت�ــا

السياسي�ن في الب�ر�ن.



الدي�تاتــور حمــد آل خلي�ــة  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 18 أ
يعّيــن ن�لــ� ناصــر (المتــورط بق�ايــا تع�يــب) مستشــارًا 

ل��از ا�من الو�نّي.
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وســ� غ�ب شــعبي و دعوات  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 20 أ
���انات منددة، إســرا�يل ت��ر م�تمر ا�من الب�رّي في 

الب�ر�ن.



في ��ان لتيار الوفاء اإلســالمّي:  كتو�ر 2019م بتا�يــخ 21 أ
سياســة إنــ�ار الّشــعب للتطبيــ� مــ� الص�اينــة لــن تن�ــ� 
فــي إنقــاذ الن�ــام ال�لي�ــي، ون�ملــ� مســ�ولية التدهــور 

ا�قتصادّي.



تســ�يل من س�ن جو المرك�ي  كتو�ر 2019م بتا�يخ 21 أ
ل�ســير ال�ــر علي حاجــي بعــد 51 �وم من اإل�ــراب عن 
الطعام فيما يتعّل� �و�ع� الص�ّي: مد�ر الســ�ن عدنان 
ب�ــر يعلــ� بق�يتــي ومطلبــي حــ� أصيــل �ي�تلــ� علي� 

ا�نان.



جمعية الوفاق الب�رينّية تصّر�  كتو�ر 2019م بتا�يــخ 22 أ
بــ�ن اســت�افة الص�اينة خطر عل� ا�من وا�ســتقرار ولن 

يعطي شرعّية لل��� في الب�ر�ن.



كتاب  دار الوفاء الثقافية تصدر  كتو�ر 2019م بتا�يخ 23 أ
«عاشــوراء الب�ر�ــن للعــام 1441م» يت�مــن تو�يقــًا �ه� 

ال�عاليات الدينّية، والثقافية، والميدانية.
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الثــو�ّي  بال�ــراك  اســتمرارًا  2019م كتو�ــر  أ  24 بتا�يــخ 
المقــاوم، �ّوار بلدة أ�وصيب� ين���ن ه�مات ��جاجات 

الملتوف �ّد القوات ا�منّية.



في ��ان ل�ركة أحرار الب�ر�ن:  كتو�ر 2019م بتا�يخ 25 أ
إ�ران، وشــعب  فشــل ال�لي�ي�ن فــي ن�اعات�� م� قطر، و

الب�ر�ن ستع�ل في سقو���.



�وار مدينة جدح�� يشــعلون  كتو�ر 2019م بتا�يخ 25 أ
اإل�ارات عل� الشــار� العام ت�امنًا م� ا�سرى واستمرارًا 

بال�راك الثو�ّي.



الشــ�صي  ترامــب  م�امــي  2019م كتو�ــر  أ  26 بتا�يــخ 
ي��ــ� عن �ر�� ال�ط� �لب� م��ت آ�ف الدو�رات من 

سلطات الب�ر�ن.



في مقابلــة للم�ر� عن�ا ن�اح  كتو�ر 2019م بتا�يــخ 28 أ
كي�ية تعر��ا للتع�يب وا�عتداء ال�نسي  �وس�؛ تر�ي 

في الس�ون ال�لي�ية. 





٩٢

أكــتــثبــر 2019ص

نــدوة حقوقيــة فــي م�لــس  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 29 أ
كات الممن��ة ال�ي  ال�ون�رس ا�مري�ي تناول� ا�نت�ا

يمارس�ا الن�ام ال�لي�ي �د النساء في الب�ر�ن.



في ��ان لتيار الوفاء اإلســالمّي:  كتو�ر 2019م بتا�يخ 29 أ
دعــوة للّشــعب الب�رانــّي �ن �تمر جريمــة ا�عتداء عل� 

النساء د�ن رد.



الناش� السياسي الدكتور سعيد  كتو�ر 2019م بتا�يخ 30 أ
الشــ�ا�� م�ردًا: يص� ش�ادة الم�ر� عن�ا ن�اح �وس� 
بالتا�ي�يــة، �يطالــب ال��ومــة البريطانيــة بات�ــاذ إجراء 

�ّد ال�لي�ي�ن.



بعد 20 �ــوم من اإل�راب عن  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 30 أ
الطعام؛ نقل ا�سير السياسي مقداد ال���ري إل� الس�ن 
ا�ن�ــرادي بعد اعترا�� علــ� ال�اج� ال�جاجي أ�ناء �يارة 

عا�لت�.



ال��ومــة البريطانيــة تتواصــل  كتو�ــر 2019م بتا�يــخ 31 أ
م� الســلطات ال�لي�يــة في الب�ر�ن حــول أو�اع الرموز 

والنشطاء السياسي�ن في الس�ون ال�لي�ية.





نــوفــمــبــر 2019م



٩٤

نــث ــدــبــر 2019ص

رســالة  تنشــر  أمري�يــة  م�لــة  2019م نوفمبــر   1 بتا�يــخ 
لمعتقلتّي الرأي في الب�ر�ن هاجر منصور، ومدينة علي.



فــي ��ان ل�ركة أحــرار الب�ر�ن؛  بتا�يــخ 1 نوفمبــر 2019م
تطورات إقليمية وم�لية تشــير إل� حتمية الت�ي�ر والق�اء 

عل� ال�ساد وا�ستبداد في المنطقة.



ل�ســير  صوتــي  تســ�يل  فــي  2019م نوفمبــر   1 بتا�يــخ 
السياســي ناجــي فتيــل بعد 60 �ــوم من اإل�ــراب؛ ي��ر 
من م�ساة إنسانية بسبب اإلهمال الص�ي في س�ن جو 

المرك�ي.



النا�ب المســتقيل أســامة التميمي  بتا�يخ 1 نوفمبر 2019م
م�ا�بــًا النــواب؛ آن أوان ت�عيــل المادة 41 من الدســتور 

لطر� مشرو� الع�و الشامل عن الس�ناء.



الموا�نون ��د�ن صالة العشا�ين  بتا�يخ 2 نوفمبر 2019م
في البقعة الطاهرة لمس�د العلويات ال�ي هّدم عل� يد 

القوات السعودية وال�لي�ية.





٩5

نــث ــدــبــر 2019ص

الثــو�ّي  بال�ــراك  اســتمرارًا  2019م نوفمبــر   3 بتا�يــخ 
المقاوم.. �ّوار بلدة أ�وصيب� يشتب�ون م� المرت�قة.



إصابــة الدكتــورة شــري�ة ســّوار  بتا�يــخ 4 نوفمبــر 2019م
ب�ســر فــي الرجــل واليــد إ�ر حــادث ســيارة يشــتب� بتورط 

السّلطة بتن�ي�ه.



ي�لقــون  كربابــاد  بلــدة  �ــّوار  2019م نوفمبــر   6 بتا�يــخ 
الشــار� العــام ال�يــوّي ( شــار� 14 فبرا�ر) عبر إ�ــرام الّنار 
فــي اإل�ــارات غ�بــًا �نت�ــاك حقــوق ال�را�ــر بالســ�ون 

ال�لي�ية.



تيار الوفاء اإلســالمّي ينشــر مقط�  بتا�يخ 6 نوفمبر 2019م
صوتــي �ســير بالســ�ون الب�رينيــة ت�ــ� عنــوان؛ مــاذا 

ي�ري في س�ون الب�ر�ن. 



المعارض الب�راني البا�ز الدكتور  بتا�يــخ 7 نوفمبر 2019م
سعيد الشــ�ا�� م�ردًا؛ �اغية الب�ر�ن وعصابت� يعيشون 
حالة من ال�ل� م�افة ان��ار �ورة جديدة في الب�ر�ن.





٩6

نــث ــدــبــر 2019ص

الن�ام ال�لي�ي يعســ�ر الب�ر�ن  بتا�يخ 8 نوفمبر 2019م
عبــر افتتاحــ� مركــ�ًا للت�الــ� الب�ــري بقيــادة الو�يــات 

المت�دة في الب�ر�ن. 



في ��ان ل�ركــة أحرار الب�ر�ن؛  بتا�يــخ 8 نوفمبر 2019م
حراك الشــعوب �د ال�ســاد عمل مقــّدس، وال�لي�يون 

كبر ال�اسد�ن. من أ



كاهــل  بســبب قــرارات أ�قلــ�  بتا�يــخ 9 نوفمبــر 2019م
�البــًا   63 تســاعد  ال�يرّيــة  ســترة  جمعيــة  الموا�نيــن.. 

و�البة في مصا�ي� ال�امعة.



اســتمرارًا بال�ــراك الثــو�ّي، �ــّوار  بتا�يــخ 10 نوفمبــر 2019م
بلدة أ�وصيب� ي�رمون الّنار باإل�ارات بم�اذات الشــار� 

العام.



صــدر الموقــ� ا�ســبوعّي لتيــار  بتا�يــخ 11 نوفمبــر 2019م
الوفــاء اإلســالمّي ت�ــ� عنــوان؛ ال�مّلــة ا�منّيــة ا�خيرة 
المســعورة م�اولة با�ســة واســتباقّية لل�روب من أزمات 

الداخل وال�ار�. 





٩7

نــث ــدــبــر 2019ص

الق�ــاء ال�لي�ــّي ��يــد ح�مــًا  بتا�يــخ 12 نوفمبــر 2019م
بالم�بــد وغرامــة 100 ألــ� دينار عل� موا�ــن عل� خل�ية 

نشا�� السياسّي.



الناشــ� السياسّي البا�ز الدكتور  بتا�يخ 13 نوفمبر 2019م
ســعيد الشــ�ا�� يصــر� عبــر منصــة التواصــل ا�جتماعّي 
تويتــر؛ مطالبــًا الم�تمــ� الدولــّي بال��� علــ� آل خلي�ة 

ل�فراج عن ا�سرى.



إدارة ســ�ن جــو تر�ــخ إلــ�  بتا�يــخ 14 نوفمبــر 2019م
مطالب المعتقل السياســي علي حاجي وتست�ن� عالج� 
بعــد 75 �وم مــن اإل�راب عــن الطعــام ، وحاجي يعلن 

وق� إ�راب�.



إلــ�  إحصا�ّيــة رســمّية تشــير  نوفمبــر 2019م بتا�يــخ 14 
ك�ر من الب�ريني�ن بـ 124 أل�ًا. ا�جانب أ



الوفــاق  ل�معيــة  ��ــان  فــي  2019م  نوفمبــر   15 بتا�يــخ 
اإلســالمّية؛ الن�ــام الب�رينــّي أقــدم عل� اعتقال عشــرات 
الموا�نيــن خالل ا�يام القليلــة الما�ية «خوفًا من ن��ل 

الّناس للشوار�».





٩8

نــث ــدــبــر 2019ص

الشــ�يد  تشــي��  القطيــ�:  2019م نوفمبــر   15 بتا�يــخ 
حســين آل �ب� ال�ي ُقتل ت�� التع�يب  في الســ�ون 

السعودّية.



فــي د�لة عل� تــردي ا�و�اع  بتا�يــخ 16 نوفمبــر 2019م
الطبّيــة فــي الب�ر�ــن: 700 مريــ� يتــردد�ن عل� م�م� 
الســلمانّية فــي ا�ســبو� وحاجــة ماســة لتو�يــ� أ�بــاء 

واستشا���ن لت�طية ا�عداد ال�بيرة.



�ــّوار بلــدة أ�وصيبــ� ي�طــون  بتا�يــخ 17 نوفمبــر 2019م
الشــّوار� باس� الدي�تاتور حمد تعبيرًا عن رف��� ل��� 

الن�ام ال�لي�ّي.



ل�نة �رلمانّية تصّر�؛ 600 خري�  بتا�يخ 18 نوفمبر 2019م
حقوق بال عمل.



�من ال�راك الثو�ّي.. �ّوار بلدة  بتا�يخ 20 نوفمبر 2019م
أ�وصيب� ي�طون جدران البلدة بعبارات الوفاء للش�داء.





٩٩

نــث ــدــبــر 2019ص

الناشــطة ال�قوقّية ابتســام  بتا�يخ 21 نوفمبر 2019م
الصا�ــ� عل� ص��ت�ا بتويتــر؛ تطالب بمراعاة ال�الة 

الص�ّية في ق�ّية النا�ب السا�� أسامة التميمّي.



فعالية قرر مصيــرك تنطل� في  بتا�يــخ 22 نوفمبــر 2019م
عدة منا�� ب�رانّية.



الشــر�ة البريطانيــة ت�ق� في  بتا�يــخ 22 نوفمبــر 2019م
حاد�ــة م�اولــة قتل الناشــ� السياســي موســ� عبدعلي 

داخل س�ارة الب�ر�ن في �ريطانيا.



الوفــاق  ل�معيــة  ��ــان  فــي  2019م نوفمبــر   22 بتا�يــخ 
اإلســالمّية؛ حــوار المنامــة ينعقــد فــي بلــد �رفــ� ن�ام� 

ال�وار م� شعب�.



بتا�يــخ 23 نوفمبــر 2019م م�لس حقوق اإلنســان التا�� 
ل�مــ� المت�ــدة فــي جنيــ� ي�ت�ــي بالالعــب الب�رانــّي 
ح�يــ� العر�بــّي بالت�امــن مــ� ذكــرى اعتقالــ� فــي العــام 

الما�ي.





1٠٠

نــث ــدــبــر 2019ص

فــي ال�كــرى الثامّنــة إلصــدار  بتا�يــخ 23 نوفمبــر 2019م
تقر�ــر بســيونّي.. �ــالث من�مــات ب�رينّية تدعــو ح�ومة 

الب�ر�ن إل�الق مصال�ة و�نّية حقيقّية وشامّلة.



من�مة ســالم للمشــاركين في  بتا�يــخ 23 نوفمبــر 2019م
(حــوار المنامــة) حثوا الســلطات علــ� ت�ي�ة أجــواء حوار 

ومصال�ة و�نّية. 



المل�ــة البريطانّيــة الي�ا��ــ�  بتا�يــخ 23 نوفمبــر 2019م
الثانيــة �ولــي ع�دها تشــارل� تدخال لمن� ا�ميــر أند�و من 
الس�ر إل� الب�ر�ن قا�الن.. أ� ت���؟ الس�ر إل� الب�ر�ن 

ف�رة غير صا�بة حاليًا.



الســناتور ا�مري�ّي الديمقرا�ّي  بتا�يخ 23 نوفمبر 2019م
�يعلــن  رجــب»  «نبيــل  ال�قوقــّي  الناشــ�  منــ�ل  �ــ��ر 

الت�امن مع�.



�مّن ال�راك الثو�ّي.. ا�هالي  بتا�يــخ 24 نوفمبــر 2019م
�بلدة ســماهي� يعّلقون يافطات ت�شــيدّية عل� جدران 

البلدة.





1٠1

نــث ــدــبــر 2019ص

الســيناتور ا�مري�ّي يصدر ��انًا  بتا�يــخ 25 نوفمبر 2019م
�بّين في� أسباب �يارت� من�ل الس�ين و الناش� ال�قوقي 

البا�ز (نبيل رجب).



تصري�ات مسي�ة لر�يس غرفة  بتا�يخ 26 نوفمبر 2019م
الت�ارة الب�رينّي ســمير ناس �ّد العمال الب�ريني�ن ت�ير 

ردود فعل غا�بة.



البرلمــان  مــن  أع�ــاء  �ال�ــة  نوفمبــر 2019م بتا�يــخ 27 
كات حقــوق  ال�رنســّي يســا�لون ح�ومت�ــ� حــول انت�ــا

اإلنسان في الب�ر�ن.



الم��مة ال�لي�ية ت�جل الن�ر  بتا�يــخ 28 نوفمبر 2019م
في ق�ية الم��ومين باإلعدام م�مد رم�ان وحســين 

موس� إل� 25 ديسمبر.



نقل ا�ســير هشــام الصباغ إل�  بتا�يــخ 28 نوفمبــر 2019م
المستشــ�� لتلقــي العــالج وا�ســير أ�ــوب عادل وأســرى 

أخر�ن م�رومين من العالج.





1٠٢

نــث ــدــبــر 2019ص

1٠٢

أميــن حركــة أحــرار  الب�ر�ــن  بتا�يــخ 28 نوفمبــر 2019م
اإلسالمية الدكتور سعيد الش�ا�� في ت�ريدة ل� في تويتر؛ 

( اإلحتالل ا�جنبي للب�ر�ن عقبة �وج� الت�ي�ر).



تيــار الوفــاء اإلســالمّي يصــدر  بتا�يــخ 29 نوفمبــر 2019م
تقر�ــرًا مثيــرا ت�ــ� عنــوان «م�طــ� الت�ريــب وال�ــدم 

الثقافي والمعنوّي داخل الس�ون ال�لي�ّية».



مســيرة حاشــدة جاب� شــوار�  بتا�يــخ 29 نوفمبر 2019م
بلدتــّي أ�وصيب� والشــاخورة ت�ــ� شــعار «معاناة خل� 
الق�بان» ت�امنًا م� ا�سرى في س�ون الن�ام ال�لي�ّي.



�ب�ــ�  البرت�الــي  البرلمــان  2019م نوفمبــر   30 بتا�يــخ 
كات حقوق اإلنسان في الب�ر�ن. انت�ا





ديــســمــبــر 2019م



1٠٤

ديــســدــبــر 2019ص

جمعية الوفاق اإلســالمية تطل�  بتا�يخ 1 ديســمبر 2019م
نــداء فــي «�ــوم المــرأة الب�رينّيــة» يطالــب باإلفــراج عن 

س�ينات الرأي في س�ون الن�ام ال�لي�ّي.



أعلــن مركــ� المقــاوم للثقافــة  بتا�يــخ 2 ديســمبر 2019م
واإلعــالم عــن إجــراء عملّيــة قســطرة تشــ�يصّية �يــة ا� 

قاس� في أحد مستش�يات ال�م�و�ّية اإلسالمّية.



تيار الوفاء اإلســالمّي في موق��  بتا�يخ 2 ديســمبر 2019م
ا�ســبوعّي ي�� صوتــ� «للنداء الصادق مــن أجل إ�الق 
ج�ــود ت��ّي إلي�اد مشــرو� سياســّي تت�تل حول� قوى 

المعار�ة».



قوى المعار�ة الب�رانّية تطل�  بتا�يخ 5 ديســمبر 2019م
شعار ذكرى «عيد الش�داء» ت�� شعار «إ� الش�يد».



ال�قوقيــة ابتســام الصا�ــ� عبــر  بتا�يــخ 5 ديســمبر 2019م
حســا��ا علــ� تويتــر تنشــر 13 رســالة صوتّيــة مــن ســ�ناء 
سياســي�ن يعانون من مرض ال�رب بســبب إهمال إدارة 

س�ن جو.
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أعلــن مركــ� المقــاوم للثقافــة  بتا�يــخ 6 ديســمبر 2019م
واإلعــالم أّن آية ا� قاســ�� ســي��� لعملّية جراحّية 

لشرا��ن القلب.



كاًل مــن  وصــل إلــ� الب�ر�ــن  بتا�يــخ 6 ديســمبر 2019م
عبــاس المــر��ق وعلــي ال�نّي بعــد ق�اء 3 ســنوات في 
التــي  الطا��ّيــة  الت�ري�ــات  بســبب  اإلمارتّيــة  الســ�ون 

يمارسُ� الن�ام ال�لي�ّي.



ســلمان �ن حمــد نا�ب ر�يس  بتا�يــخ 6 ديســمبر 2019م
م�لس الو�راء ال�لي�ّي  يصدر أوامر بترقية �باط مت�مين 

كات ل�قوق اإلنسان في الب�ر�ن. بارت�اب انت�ا



الق�ــاء ال�لي�ــّي يصدر ح��  بتا�يــخ 11 ديســمبر 2019م
الم�بــد علــ� 8 معتقلين مــن �من 32 ات�موا بت�ســيس 
جماعــة إرها�ّ�ــة تابعــة لــ�ل مــن تيــار الوفــاء اإلســالمّي 

وا�تالف 14 فبرا�ر.



بتا�يــخ 11 ديســمبر 2019م خارجيــة ال�يــان الص�يونــّي 
ك� الب�ر�ن حمد �ن  كبر التق� حا تقول أّن حاخام�ــا ا�

عيس� آل خلي�ة في المنامة.





1٠6

ديــســدــبــر 2019ص

نا�ب فرنسّي يدعو إل� اإلفراج  بتا�يخ 12 ديســمبر 2019م
عن «القا�د البا�ز في المعار�ة» ا�ستاذ حسن مشيم�.



تيــار الوفاء اإلســالمّي يســتن�ر  بتا�يــخ 12 ديســمبر 2019م
فــي ��ان لُ� تطبيــ� الن�ام ال�لي�ّي مــ� ال�يان الص�يونّي 
�يقــول «جريمــة التطبيــ� التي تتصــدر مشــ�دها العصابة 
كـمـة فـي الـمـنـطـقـة قـد جـعـلـتـ�ـا بـ���  الـ�ـلـيـ�ـّيـة الـ�ـا

ال�يان الص�يونّي».



الناش� السياسّي البا�ز الدكتور  بتا�يخ 12 ديسمبر 2019م
سعيد الش�ا�� مصرحًا عل� ص��تُ� بتويتر بمناسبة اليوم 
العالمّي ل�قوق اإلنســان؛ «الّشعب الب�رانّي مصم� عل� 

إقتالع ج��ر التع�يب �رموزه ال�لي�ي�ن».



الع�و الدولّيــة؛ تدعو الب�ر�ن  بتا�يــخ 12 ديســمبر 2019م
وحســين  رم�ــان  م�مــد  مــن  لــ�اًل  عادلــة  كمــة  لم�ا

موس�.



هي�ــة علمــاء العــراق تســتن�ر  بتا�يــخ 12 ديســمبر 2019م
اســتقبال ح�ومة الب�ر�ن ال�افل لل�اخام موشي� عمار 

في الب�ر�ن.
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الم�تمــر  يد�ــن  ا�  حــ�ب  2019م ديســمبر   13 بتا�يــخ 
التطبيعــّي الــ�ي ن�متــُ� المنامــة والــد�ر الت�مــرّي للن�ام 

ال�لي�ّي.



الع�و الدولّية لترامب: تســلي�  بتا�يخ 13 ديســمبر 2019م
الســعودّية والب�ر�ــن ينطــوي علــ� م�ا�ــر التوا�ــ� فــي 

جرا�� حرب.



�زارة الداخليــة التابعة للن�ام  بتا�يــخ 15 ديســمبر 2019م
ال�لي�ّي تستدعي الناشطة ال�قوقية ابتسام الصا��.



الســلطات ال�لي�ّية ت�ر� عن  بتا�يــخ 16 ديســمبر 2019م
كمة  أ��� من ال�را�ر المعتقالت في س�ون العصابة ال�ا

�من تطبي� مايسم� بالعقوبات البديلة.



بتا�يــخ 17 ديســمبر 2019م تيــار الوفــاء اإلســالمّي �بــارك 
للّشعب الب�رانّي ال�رّية ل�سرى �يقول هي �مرة صبره� 
الشــ�داء  مــ�  الع�ــد  ت�ديــد  إلــ�  �يدعــو  وت��يات�ــ� 

والتمس� ب�هداف��.
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مسيرات منا�قّية في الب�ر�ن  بتا�يخ 17 ديســمبر 2019م
بمناسبة ذكرى «عيد الش�داء».



كســتانّية  با ص�ي�ــة  قالــ�  2019م ديســمبر   18 بتا�يــخ 
كســتاني عمران خان  تعليقــا عل� �يــارة ر�يس الــو�راء البا
للب�ر�ــن؛ إّن ا�خيــرة جّندت في العام 2011  مســ�ولين 
كســتانية للمساعدة  متقاعد�ن في القوات المســل�ة البا

في قم� ا�نت�ا�ة الشعبّية في الب�ر�ن.



كويتّية عل�  جدل تعي�ن ���رة  بتا�يخ 18 ديسمبر 2019م
خّل�ية انتقاد سا�� ل�ا لتدخل در� ال���رة في الب�ر�ن.



آية ا� قاســ�� يصدر ��انًا  بتا�يخ 18 ديســمبر 2019م
بمناســبة ذكــرى «عيد الشــ�داء» وذكرى رحيل ســماحة 

الشيخ عبدا�مير ال�مري�.



قــال الناشــ� ال�قوقــي البــا�ز  بتا�يــخ 19 ديســمبر 2019م
التواصــل  بمنصــة  ص��تــ�  علــ�  الوداعــي  الســّيدأحمد 
تويتــر؛ عمتي «هاجر» تتعرض لعملّية انتقام بشــعة داخل 

الس�ن.
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البــا�ز  الب�رانــّي  المعــارض  2019م ديســمبر   19 بتا�يــخ 
الدكتــور ســعيد الشــ�ا�ّ� عبــر ص��تــ� فــي تويتــر يدعــو 
كات التــي تعر�وا ل�ا في  الم�ــر� عن�� إلــ� تو�ي� ا�نت�ا

�وامير آل خلي�ة.



نا�ب في البرلمــان اإل�رّلندي  بتا�يــخ 20 ديســمبر 2019م
كات  كان ســيد�ن انت�ا ي�ــر� ر�يس ��راء دولت� عما إذا 

حقوق اإلنسان في الب�ر�ن.



ال�الّيــة الب�رانّيــة في مدينة  بتا�يــخ 20 ديســمبر 2019م
قــ� المقّدســة بال�م�و�ية اإلســالمّية تقي� ح�ــاًل خطا��ًا 
بمناســبة ذكرى «عيد الشــ�داء» وذكرى رحيل  ســماحة 

الشيخ عبدا�مير ال�مرّي�.



بســيونّي  ل�نــة  مــن  �بيــب  بتا�يــخ 24 ديســمبر 2019م
كــ� البــالد حمــد �ــن عيســ� بعــدم ال��ــ�  يطالــب حا
باإلعدام عل� م�مد رم�ان وحســين موســ� والســماح 

ل� ب��ص�ما.



بتا�يــخ 26 ديســمبر 2019م �ــوق الســلطة والمتــورط فــي 
تقر�ر البندر فيصل فو�ذ ��اج�  الســّيد مرت�� الســندي 

عل� خل�ية خطاب السيد الّسندي الموّج� ل�سرى.
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ســيناتور إيطالي في رسالة غير  بتا�يخ 26 ديســمبر 2019م
ك� الب�ر�ن ل�ل أزمة البالد عبر ال�وار  مسبوقة يدعو حا

م� المعار�ة بقيادة «ا�ستاذ حسن مشيم�».



الم��مة ال�لي�ية ت�جل الن�ر  بتا�يخ 26 ديسمبر 2019م
فــي ق�ّية م�مــد رم�ان وحســين موســ� الم��ومين 

باإلعدام.



الناش� السياسّي علي مشيم�  بتا�يخ 27 ديسمبر 2019م
كات حقوق  يصــّر� لقنــاة ال���ــرة ال��ا�ّيــة حــول انت�ــا
اإلنســان فــي الب�ر�ــن، �يقــول «أن ال��ومــات ال�ر�ّ�ة 

ت�� مصال��ا فوق حقوق اإلنسان».



أهاب المعارض البا�ز الدكتور  بتا�يخ 29 ديسمبر 2019م
ســعيد الشــ�ا�ّ� علــ� منصتــ� في ص��ــة التواصــل تويتر 
بالم�تمــ� الدولّي لمواصلــة ال��� عل� الن�ام ال�لي�ّي 

ل�فراج عن ا�سرى.



جــاء فــي ��ــان ل�ركــة أحرار  بتا�يــخ 29 ديســمبر 2019م
الّشــعب  مــ�  المعركــة  ي�ســر�ن  «ال�لي�يــون  الب�ر�ــن 

الب�رانّي وفرص بقا�� في ال��� تت�ا�ل».  
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ا�  �يــة  صــدر  ��ــان  مــن  2019م ديســمبر   29 بتا�يــخ 
ا�زمــة  حــل  �يعنــي  الســ�ناء  عــن  اإلفــراج  قاســ�� 

السياسية في الب�ر�ن.



إدارة ســ�ن جــو تقــر بانتشــار  بتا�يــخ 30 ديســمبر 2019م
مرض جلدي (ال�رب) ��ن الس�ناء.



الن�ام ال�لي�ّي ��يد ال�ريمة  بتا�يخ 30 ديســمبر 2019م
التــي أقدم علي�ــا ا�مري�ان باســت�داف مقرات لل�شــد 

الشعبّي.



المعار�ــة الب�رانّيــة ب�ميــ�  بتا�يــخ 31 ديســمبر 2019م
توج�ات�ــا تصــدر ��انــات تد�ــن العــدوان ا�مري�ّي عل� 

مقرات لل�شد الشعبّي.







أرقام الثورة خالل العام ٢٠١٩م
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التظاهرات واالحتجاجات

فعاليات دينية واجتماعية
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االعتقاالت

أرقام متنّوعة
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إطالق سراح
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صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم

سلسلة رجاٌل صدقوا:

هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة. 1
المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن. 2
فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي. 3

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

كلمات أمينه وخليله . 1 الجمري في 
القدس صرخة حق. 2
إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟. 3
رؤية إسالمية حول الغربة واالغتراب. 4
كلمة األستاذ في الذكرى الثامنة عشر للسيد أحمد الغريفي. 5
كلمة األستاذ في استقبال شهر رمضان. 6
قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسين؟ع؟. 7
الدولة والحكومة. 8
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كتب الشيخ زهير عاشور:

تأمالت في الفكر السياسي. 1
التغيير في سبيل اهلل. 2

كتب أخرى:

حصاد البحرين 2019. 1
زفرات )انتفاضة مارس 2015 في سجن جو. 2
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قافلة الخلود )شهداء البحرين(. 3
عاشوراء البحرين 2019. 4
كتّيب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الماللي. 5
عاشوراء البحرين 2018. 6
اإلبادة الثقافية في البحرين. 7
حصاد البحرين 2017. 8
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