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لــم يخيــب  لــم يخيب شــهر فبراير آمــال المراقبين، فقد التهبت الســاحة فــي ذكرى انطــاق ثورة 
14 فبرايــر واعتقلــت الســلطة عشــرات المواطنين، وانتهى الشــهر بإصــدار المحاكم التي تهيمن عليها 

الســلطة، أحكاًمــا باإلعــدام ضــد ثاثــة متهميــن في قضية مقتــل الضابــط االإاراتي طارق الشــحي واثنين 

آخريــن في عــام 2014.

واســتمرت الســلطة بالحــرب علــى حريــة التعبيــر وضــد النشــطاء، فقــد أغلقــت الســلطات قنــاة العــرب 

الفضائيــة المملوكــة لألميــر الســعودي الوليــد بــن طــال بعد أقــل يوم من بــدء بثها، كما تــم تأييد الحكم 

بســجن رئيــس مجلــس شــورى الوفــاق الســيد جميــل كاظــم لمــدة ســتة أشــهر بســبب تغريــدة، كمــا تــم 

التحقيــق مــع الحقوقــي نبيــل رجب بســبب كلمــة ألقاها في التأبين الســنوي للشــهيد عبدالرضا بوحميد 

فــي قريــة المالكية.
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الداخليــة البحرينيــة: إصابــة اثنيــن مــن رجــال األمــن فــي انفجــار بمحطــة بتــرول فــي 
لمقشع ا

أ ف ب: قنــاة العــرب اإلخباريــة التابعــة للوليــد بــن طــال توقــف بثهــا بعــد ســاعات 
مــن انطاقهــا

 15 عليــه  والحكــم  كاظــم...  عــن  اإلفــراج  تقــرر  “االســتئناف” 
يــر ا فبر

اللورد البريطاني ريتشاردز يعمل استشاريا لملك البحرين

ــار الخليــج تهاجــم قنــاة العــرب الســتضافتها “المــرزوق” بعــد أقــل مــن يــوم  أخب
علــى انطاقهــا مــن البحريــن

ــن ال  ــر لك ــة باألم ــى دراي ــرب”: عل ــاة “الع ــث قن ــف ب ــن وق ــة ع ــة األمريكي الخارجي
ــق تعلي

ــول  ــن دخ ــم” م ــان إبراهي ــع “عدن ــلطات لمن ــو الس ــراد يدع ــم م ــلفي عبدالحلي الس
ــة ــتم الصحاب ــه يش ــن: إن البحري

إدارة قنــاة “العــرب” ترمــي بالــون اختبــار بهمســة لموظفيهــا: اســتعدوا لانتقــال 
مــن البحريــن فــي حــال فشــلت المفاوضــات

خبــراء األمــم المتحــدة: طالبنــا حكومــة البحريــن باإلفــراج عــن زعيــم المعارضة الشــيخ 
علــي ســلمان فورا
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“العفــو الدوليــة”: البحريــن تســعى لتشــويه صــورة المعارضين المطالبيــن باإلصاح 
بوضــع أســمائهم مــع المقاتليــن بالخارج

إبعاد فرحات خورشيد من البحرين لقطر قسرا

ــن  ــم تجريدهــم م ــن ت ــول إن 4 صحافيي ــة تق ــن األمريكي ــة الصحافيي ــة حماي لجن
ــن ــي البحري جنســيتهم ف

ــة  ــكام القضائي ــوع األح ــهر مجم ــا و6 أش ــان”: 263 عام ــوق اإلنس ــة لحق “البحريني
ــع مــن ينايــر لألســبوع الراب

للديــوان  خاصــا  مبعوثــا  رجــب  ســميرة  بتعييــن  ملكــي  أمــر 
لملكــي ا

ــي  ــابه ف ــول إن حس ــد يق ــن حم ــر ب ــب ناص ــم بالتعذي ــن المته ــك البحري ــل مل نج
“االنســتغرام” تعــرض لاختــراق

“الداخليــة” تنشــر حواجــز إســمنتية فــي مناطــق المعارضــة اســتعدادًا الحتجاجات 
فبراير  14

القبــض علــى آســيويين يضعــون كاميــرات فــي الصرافــات اآلليــة لتســجيل بيانــات 
الزبائــن وســرقتهم الحقــا

بعــد أســبوع مــن إصابتــه بشــوزن الشــرطة .. والــد الطفــل “الســّواد” يقــول إن ابنــه 
فقــد عينــه اليســرى
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ــفيرا  ــن س ــيمون مارت ــا س ــد بريطاني ــي عه ــاص لول ــكرتير الخ ــب الس ــن نائ  تعيي
ــن ــي البحري ــا ف ــدا لبريطاني جدي

البحريــن تعلــن رســميا إيقــاف قنــاة العــرب المملوكــة لألميــر الســعودي الوليــد بــن 
طــال

بالحواجــز  الديــه  فــي  ومأتــم  مســجد  مدخــل  غلــق 
ُ
ت الداخليــة 

ســمنتية إل ا

حــول  كبــرى  صحــف  فــي  تســريبات  البحرينــي...  العهــد  ولــي  بينهــم  مــن 
وزعمــاء  لملــوك  التاريــخ  فــي  ضريبــي  وتهــرب  أمــوال  غســيل  عمليــة  أكبــر 

العالــم

المحكمــة تقضــي بســجن عــادل فليفــل 4 أشــهر وكفالــة 200 دينــار لوقــف 
التنفيــذ

ــدون  ــاده يتواج ــا ب ــن رعاي ــا م ــن 35 ألف ــر م ــول إن أكث ــي يق ــفير البنغاديش الس
ــن ــي البحري ــي ف ــر قانون ــكل غي بش

 14 ثــورة  منــذ  بريطانيــا  فــي  لجــوء  علــى  حصلــوا  بحرينييــن   108
يــر ا فبر

الداخليــة الســعودية تقــول إنهــا تحتجــز 7 بحرينييــن 4 منهــم ألقــي القبــض 
عليهــم فــي 2014

حالــة  و300  ســنة...  ألــف   11 بالســجن  أحــكام   :2014 حصيلــة 
يــب تعذ
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اعتقال سيدتين بعد مداهمة مروعة لمنزليهما

قانــون آخــر مكبــل للحريــات يدخــل حيــز التنفيــذ ... “جرائــم تقنيــة المعلومــات” 
ياحــق نشــطاء اإلنترنــت

البحرين أسقطت جنسية 15 رجل دين شيعي منذ 2012

فنانــة بريطانيــة تلغــي زيــارة لهــا إلــى البحريــن وتقــول: يجــب رفــض األمــوال التــي 
تأتــي مــن الجهــات المتورطــة بالدمــاء

وزيــر الخارجيــة يجتمــع بالمفــوض الســامي قبــل شــهر مــن المراجعــة الدوريــة لملف 
حقــوق اإلنســان فــي البحرين

البحرينيــون يســتعدون إلحيــاء الذكــرى الرابعــة للثــورة... والقاعــدة األمريكيــة تغلــق 
مدرستها

إهانــة  بتهمــة  ســليس  يعقــوب  الفاتــح  ائتــاف  لعضــو  دينــار   200 غرامــة 
لجيــش ا

الســلطات ترفــض تجديــد جــواز ســفر زينــب الخواجــة وإصــدار شــهادة ميــاد 
“عبدالهــادي” لطفلهــا 

منتســبو األجهــزة األمنيــة يحملــون مسدســات الرصاص الحــي لمواجهــة التظاهرات 
لشعبية ا
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“مراســلون بــا حــدود” تضــع البحريــن فــي الخانــة الســوداء بمؤشــر حريــة الصحافــة 
2015

معــرض لصــور ضحايــا النظــام البحرينــي فــي صالــة بواشــنطن بناهــا ولــي العهــد 
علــى نفقتــه

النيابــة العامــة تقــرر حبــس 9 متهميــن باإلســاءة لملــك الســعودية الراحــل عبداللــه 
بــن عبدالعزيــز

 14 ذكــرى  فــي  بواشــنطن  األبيــض  البيــت  مبنــى  أمــام  اعتصــام 
يــر ا فبر

“إضــراب اإلبــاء” يشــل البحريــن لليــوم الثانــي وصيحــات التكبيــر مــن المنــازل 
عشــية الذكــرى الرابعــة

فــي البحريــن أكثــر مــن 3000 ســجين و5 أشــخاص يختفــون قســريا بشــكل 
يومــي

النويــدرات تســتذكر قائدهــا والديــه ال تنســى شــهيدها ... المســيرات تعــم مناطق 
البحريــن صبيحــة 14 فبراير

النظــام البحرينــي يعيــد رئيــس شــورى “الوفــاق” إلــى الســجن بعــد تأييــد الحكــم 
ضــّده

حصيلــة يــوم 14 فبرايــر 2015: 144 احتجاجــا فــي 57 منطقــة واعتقــال 41 مواطــن 
واصابــة 52 آخريــن
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البحرين ترسل قوات من الجيش لدعم األردن

اعتقال بحرينية في بني جمرة بتهمة “إيواء مطلوبين”

نيابــة “اإلرهــاب” تقــول إنهــا أحالــت 26 متهمــا للمحاكمــة ... أحدهــم ذهــب إليــران 
وتــدرب علــى صناعــة المتفجرات

كراهيــة  علــى  “التحريــض  بتهمــة  الوفــاق  تقاضــي  “الداخليــة” 
” م لنظــا ا

ــي  ــر ف ــوم ... واألخي ــر الي ــول فج ــكان مجه ــز لم ــين بروي ــاد حس ــة تقت ــوات مدني ق
ــب ــه للتعذي ــد تعّرض ــي يؤك ــال هاتف اتص

نيابــة اإلرهــاب تقــول إنهــا حققــت مــع اثنيــن مــن المتهميــن بمحاولــة قتــل 
شــرطة

الســاعاتي  برئاســة  وتوقعــات  “الوطــن”  بترخيــص  العــدل  مــن  قــرار 
لهــا

ــر مــن عنــف  ــا حــدث فــي 14 فبراي ــا التغاضــي عــن م ــي: اليمكنن الســفير البريطان
ــن ــتراتيجي للبحري ــا شــريك اس وبريطاني

الخارجيــة األســترالية تقــول إنهــا تراقــب عــن كثــب أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي 
ــى إصــاح سياســي ذي مغــزى ــو إل ــن وتدع البحري

15

16

17

http://abbas-alsameea.no-ip.info/news/22271.html
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ســجن  فــي  و6   3 مبنــى  تهاجــم  بوليســية  وكاب  خاصــة  قــوات 
جــو

انتخابــات  بلــدان:   107 شــملت  و”ســيدني”  “هارفــارد”  لجامعتــي  دراســة 
العــام  خــال  العالــم  فــي  أجريــت  انتخابــات   5 أســوأ  مــن  واحــدة  البحريــن 

2014

عائلــة المعتقلــة جليلــة الســيد أميــن: ابنتنــا أكــدت تعرضهــا لســوء معاملــة وتــم 
نقلهــا لمستشــفى القلعــة

قوات النظام تعتدي بالضرب على الشيخ علي الجدحفصي

ــّوة  ــن للق ــم المدنيي ــن ث ــن وم ــكريين المتقاعدي ــتدعاء العس ــنبدأ باس ــاع: س الدف
االحتياطيــة

النرويــج تمنــح جائــزة الحقــوق النقابيــة 2015 لرئيــس جمعيــة المعلميــن البحرينية 
ونائبته

الســلطات توقــف مريــم المــرزوق 7 أيــام علــى ذمــة التحقيــق بتهمــة التســتر علــى 
مطلوبيــن

“التحقيــق الخاصــة” تقــول إنهــا أحالــت 70 شــرطيا للمحاكــم فــي قضايــا تعذيــب 
وســوء معاملــة

فــد نمســاوي يــزور البحريــن ويثيــر قضيــة الشــيخ علــي ســلمان مــع المســئولين فــي 
الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب
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فصــل  بإيقــاف  الحكومــة  يطالــب  للنقابــات  العــام  االتحــاد 
ظفيــن لمو ا

الخارجيــة األمريكيــة تضطــر إلنهــاء مؤتمرهــا الصحفــي بعــد محاصرتهــا بأســئلة 
عــن معتقــل أمريكــي فــي البحريــن

الحكم على عضو في شورى الوفاق بالحبس 6 أشهر

اســتقاالت جماعيــة فــي قيــادات “الحــر”.. البنعلــي وراءهــا وتتوافــق مــع توجهــات 
الحكــم لتحجيــم الســلف

وزيــر الداخليــة يصــف الربيــع العربــي بـــ “االنحســار العربــي” ويوجــه العســكريين 
إلــى عــدم االحتفــال بجــرح أو اعتقــال المتظاهريــن

ــين  ــي حس ــى الحقوق ــة” إل ــات التخريبي ــل المجموع ــم وتموي ــة “دع ــه تهم توجي
جــواد

ــو  ــدة ســار وتدع ــن بل ــأ استشــهاد الســيد محمــد كاظــم م ــزف نب قــوى معارضــة ت
ــييع ــي التش ــدة ف ــاركة الحاش للمش

الوفــاق: 4 ســيارات مدنيــة داهمــت منــزل الشــيخ علــي ســلمان عنــد منتصــف 
ــل اللي

محكمــة تصــدر حكمــا بالســجن لمــدة 15 عامــا ضــد 4 شــبان بتهمــة “تفجيــر 
العدليــة”
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لإلفــراج  عاجــا  نــداء  وتوجــه  “برويــز”  تعذيــب  تفاصيــل  تســرد  منظمــات   3
ــه عن

ــي حســين  ــال الحقوق ــب اعتق ــن كث ــع ع ــول إنهــا تتاب ــة” تق ــة األمريكي “الخارجي
ــه ــة محاكمت ــط لمراقب ــواد وتخط ج

التربيــة تفتــح بــاب التوظيــف للخليجييــن وترفــض طلبــات بحرينييــن بحجــة عــدم 
اســتكمال األوراق المطلوبــة

أ ف ب: البحريــن تقــول إنهــا ألقــت القبــض على 7 أشــخاص لتورطهم فــي تفجيرات 
اســتهدفت شرطة

“النيابــة” تقــول إن المتهميــن فــي قتــل الدركــي األردنــي هــم أنفســهم مــن قتلــوا 
مواطنــا شــيعيا قــرب مســجد فــي كــرزكان!

حــول  للتفاهــم  ســعودية  إيرانيــة-  لجنــة  تشــكيل  يقتــرح  “رفســنجاني” 
يــن لبحر ا

مــع  تعاملنــا  أثنــاء  بالمقشــع  مســجد  فــي  انفجــار  “الداخليــة”: 
قنبلــة

جّنــد العســكريين المتقاعديــن 
ُ
مديــر القضــاء العســكري يقــول إن شــركات أمنيــة ت

للقتــال بالخــارج

الدفــاع طلبــت مثــول وزيــر الداخليــة ... تأجيــل محاكمــة زعيــم المعارضــة البحرينيــة 
الشــيخ علــي ســلمان حتــى 25 مــارس مــع اســتمرار حبســه
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أنفــاس  تكتــم  البحريــن   :)2014( الســنوي  تقريرهــا  فــي  الدوليــة”  “العفــو 
الحكومــة ألوامــر  تخضــع  ومحاكمهــا  معارضيهــا... 

ــر علــى ورق واألولويــة  ــه علــى حكــم اإلعــدام: حب عبــاس الســميع فــي أول تعليــق ل
الســتمرار الثــورة

منزلــه  فــي  األمريكــي  بالســفير  اجتمعــوا  وفاقيــون  محليــة:  صحيفــة 
ًا خــر مؤ

ــن  ــح البحري ــن من ــة تدي ــة البريطاني ــي الحكوم ــادي” ف ــاون االقتص ــة التع “منظم
ــا ــى معارضيه ــس عل ــر” للّتجس ــن فيش “في

اإلعــدام لثاثــة متهميــن والمؤبــد لـــ 7 آخريــن وإســقاط الجنســية عــن 8 فــي قضيــة 
تفجيــر الديــه

دليــل بــراءة الســميع: شــهادة رســمية مــن المدرســة التــي يعمــل فيهــا بأنــه كان 
علــى الــدوام عصــر يــوم التفجيــر

وزيــر الداخليــة يوجــه لتشــكيل لجنــة تحقيــق فــي فيديــو عبــاس الســميع المحكــوم 
باإلعدام

أنبــاء عــن مداهمــة أمــن الدولــة األردنــي لشــقة طــاب بحرينييــن... وانقطــاع أخبــار 
أحــد المعتقليــن

 1004 بلغــوا  المركــزي”  “جــو  معتقلــو   ... نزيــل   448 االســتيعابية  طاقتــه 
نزيــل
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ــي   تقاريــر عــن اســتمرار اعتقــال الشــيخ عل
َ

ــق ــم تتل األمــم المتحــدة تقــول إنهــا ل
ســلمان

ســيناتور أمريكــي يناقــش قضيــة البحريــن فــي جلســة الكونغــرس بمناســبة 
الذكــرى الســنوية الرابعــة للثــورة

ــة  ــي خطــاب للســلطات البحريني ــون ف ــم المتحــدة يطالب ــررون الخاصــون باألم المق
ــه ــاس بالوصــول إلي ــؤة” والســماح للن ــح “دوار اللؤل بفت
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ــر 2015: أحــداث ووقائــع شــهر فبراي
حــراك شــعبي ال يهدأ: وأحــكام باإلعدام ومزيــد من القمع


