
ميدانًيــا، كّثــف البحرينيــون تظاهراتهــم مــع بدايــة شــهر فربايــر 
الــذي أســموه شــهر الثــورة، يف مــا حــّذرت بريطانيــا رعاياهــا من 
الّســفر إىل البحريــن. وأوقفــت الّســلطات طاقًمــا إعالمًيــا ُمَكوًنــا 
ــرة ســرة، مــا تســّبب  مــن أربعــة صحافيــن أمريكيــن يف جزي
بضجــة إعالميــة كبــرة، أعقبهــا إخــالء ســبيلهم، وترحيلهــم إىل 

بالدهــم مبجــرد خروجهــم مــن النيابــة العامــة.
علــى صعيــد احملاكمــات مت إصــدار حكــم بالســجن ملــدة عــام 
علــى القيــادي يف املعارضــة إبراهيــم شــريف. كمــا ُأبِعد الشــيخ 
بإســقاط جنســية  قــرار  بــروت، وصــدر  إىل  حممــد خجســته 
املدعــو رائــد حــوراين وعائلتــه مــن دون ذكــر أيــة تفاصيــل. وقالــت 
الّســلطات إّنهــا تالحــق بعــض املعارضــن عــن طريــق اإلنربــول 
ــن ســعيد الّشــهابي،  ــد حركــة أحــرار البحري ــدويل، وبينهــم قائ ال
ــات  ــة اعراف ــاة العربي ــت قن ــا بّث ــام. كم ــد االم ــي عب ــدون عل وامل
لت يف  ُمَصــّورة لعــدد مــن قــادة املعارضــة، كانــت قــد ُســجِّ
العــام 2011، وذلــك يف برنامــج أســمته القنــاة “صنــدوق فربايــر 
األســود”، وأكــد القــادة املســجونون أّن هــذه االعرافــات ليســت 
كاملــة بــل جمتــزأة، وأنهــا انُتِزَعــت حتــت وطــأة التعذيب الشــديد 

الــذي تعّرضــوا لــه.
دولًيــا، دعــا الربملــان األوربــي الّســلطات البحرينيــة إىل إلغــاء حكــم 
اإلعــدام الصــادر ضــد الّســجن أحمــد رمضــان علــى خلفيــة 
قضايــا سياســية. ويف مــا توقــع قائــد تيــار الوفــاء عبــد الوهــاب 
حســن عــدم وجــود أي انفــراج قريــب بســبب الّظــروف االقليميــة 
واحملليــة، قــال الّســفر األمركــي يف البحريــن إنــه يجــب أن 

تكــون أبــواب احلــوار مفتوحــة حتــى بعــد االنتخابــات.
رياضًيــا، خســرت العائلــة احلاكمــة معركتهــا يف حماولــة إيصــال 

ابنهــا إبراهيــم آل خليفــة إىل ســّدة رئاســة الفيفــا. 
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احملكمة اإلدارية تعزل جملس أمناء صندوق سار اخلريي جلمعه 
تربعات دون موافقة الوزارة

العفو الدولية: آمال اإلصالح والعدالة تتالشى بعد مضي 5 أعوام 
على انتفاضة البحرين

املفوضية السامية تلتقي منظمات اجملتمع املدين ملناقشة 
املساعدات الفنية

الروسي  الغاز  استرياد  على  موسكو  مع  اتفقت  املنامة  مريزا: 
املسال

البحرين تعتقل طاقمًا صحفيا أمريكيًا يف سرتة

إزالة مضائف حسينية “بالقوة” يف العاصمة املنامة

267 موظفًا قبلوا عرض “ألبا” املغري للتقاعد املبكر

أمورهم  أولياء  وتهدد  أحداث  على  القبض  تعلن  “الداخلية” 
باحلبس

خالل  »احلاجز«  ضد  اضرابهم  يواصلون  احلوض«  »معتقلو 
الزيارات وأهاليهم يطرقون أبواب اإلعالم

يسلمان  فليفل  عادل  مع  أسلحة  حيازة  قضية  يف  مدانان 
نفسيهما للسلطات

النيابة تقرر إخالء سبيل الصحفيني األمريكيني األربعة وتوجه لهم 
تهمة االشرتاك يف جتمهر غري مشروع

البحرين تدعو رعاياها لعدم السفر إىل لبنان نهائيًا

شريف  إبراهيم  سجن  من  للغاية  حمبطون  األمريكية:  اخلارجية 
ويجب اإلفراج عنه

برويز: ممثل للصليب األحمر زار السجن... وعملية جراحية لزعيم 
حركة حق

والبحرين  اإلعدام  أحكام  زيادة  من  قلقون  الربيطانية:  اخلارجية 
أوقف فعليًا تنفيذ هذه العقوبة منذ 2010

نزع  »BB« مع  إىل  البحرين  بورز« تخفض تصنيف  اند  »ستاندرد 
درجة االستثمار

تعذيب قوات  يناير عن  التحقيق اخلاصة خالل  لوحدة  17 شكوى 
“الداخلية” لسجناء

46 مسرية يف ذكرى ثورة 14 فرباير واعتقال 21

على  “التحريض  بـ  اخلياط  جاسم  الشيخ  تتهم  العامة  النيابة 
كراهية النظام”

السجن  يف  كاماًل  عامًا  قضائه  بعد  مشيمع  أحمد  عن  اإلفراج 
بتهمة إهانة امللك

املنامة  إيقاعاته..  يفرض  النمر”  “عصيان  فرباير:   14 عشّية 
مشاركة وغارقة يف الظالم

اليمن  من  السعودية  القوات  بسحب  يطالب  راضي  آل  الشيخ 
والبحرين: اململكة أصبحت “منبع التكفري ورائدته”

مستشفى  يف  أجريت  عملية  عن  يكشف  إسرائيلي  مسئول 
بحيفا إلحدى بنات العائلة احلاكمة يف البحرين

البالد  يف  متظاهر  وجه  على  النار  أطلق  شرطي  براءة  تأييد 
القدمي

حممد  الشيخ  البارز  الدين  رجل  تستدعي  البحرينية  السلطات 
صنقور للتحقيق

خسارة املّعذب: الفيفا لسلمان آل خليفة “باي باي”

بتهمة  كاملة  سنة  عبدالعال  خالد  السابق  النائب  سجن  تأييد 
“إهانة الداخلية”

السوداء  الالئحة  على  داعش  من  قياديني   3 تدرج  واشنطن 
بينهم البحريني تركي البنعلي

السجن 5 سنوات لصاحب حساب “حجي أحمد” املتهم باإلساءة 
للقوات املشاركة يف احلرب على اليمن

يف  ومن  البحرين  يف  سياسيني  معتقلني  ال  اخلارجية:  وزير 
السجن أدينوا يف قضايا “إرهابية”

تظاهرة حاشدة يف العاصمة املنامة وإضراب احملال التجارية 
% 100

احلاج   … املهجر  يف  آخرين  واثنني  السجن  يف  أبنائه  من   3
عبداهلل الغسرة يف ذمة اهلل

الربملان األوروبي يدعو إىل إصدار عفو ملكي عن حممد رمضان 
وإلغاء عقوبة اإلعدام

رصد خروج 43 مسرية يف 28 منطقة

وزير الداخلية يعلن بقليل من املواربة أن الشيعة ليسوا شريكًا 
وطنيًا ويتهم ايران بالتسبب مبقتل 17 شرطيًا

ضد  أمنية  إجراءات  ستتخذ  إنها  تقول  البحرينية  الداخلية 
احملتجني يف الذكرى اخلامسة للثورة

شرطي  ضرب  قضية  يف  عبدالنبي  لليلى  سجن  شهور   3
وشرطية بسجن جو يف 10 مارس

السجن سنة كاملة للقيادي يف املعارضة إبراهيم شريف

يف  ساعات  خلمس  مطلوبني   3 بإيواء  ملتهم  سنتني  السجن 
مسكنه

إسقاط جنسية 24 بحرينيا ديسمرب املاضي

احتجاجات  كيفية مواجهة  تبحث  واألمن املشرتكة  الدفاع  جلنة 
الذكرى اخلامسة للثورة

اخلامسة  الذكرى  مبناسبة  بيان  يف  تقول  األمريكية  اخلارجية 
للثورة البحرينية إنها ستواصل الضغط على املنامة

السفري األمريكي: أبواب احلوار يف البحرين يجب أن تكون مفتوحة 
حتى بعد االنتخابات الربملانية

رويرتز: طارق احلسن يقول إن البحرين تعود ببطء إىل االستقرار 
واحلديث عن الّتعذيب يف الّسجون “أسطوانة مشروخة”

السلطات العمانية توقف حسن البقايل بطلب من البحرين

سنتان ملتهمني بإخفاء مطلوبني يف النبيه صالح

اخرتاق حساب زوجة الشيخ علي سلمان يف “تويرت”

الطبيب سعيد السماهيجي مضرب عن الطعام منذ 6 أيام

اعتقال 34 بحرينيا خالل أسبوع

األربعة:  األمريكيني  عن  لإلفراج  تدعو  الصحفيني  حماية  جلنة 
البحرين من أسوأ سجاين الصحفيني يف العامل العربي

عمان سّلمت حسن البقايل للبحرين

اخلارجية البحرينية: اتفاق التعاون مع مفوضية األمم املتحدة ال 
ينص على وجود مكتب لها باملنامة

الذي  عباس  فاضل  املعتقل  عن  تفرج  األرمينية  السلطات 
اعتقلته بطلب بحريني

سي إن إن: البحرين تتصدر العرب يف نسبة عدد السجناء

بعد  “التجسس”  بتهمة  البحرين  احتجزته  قطري  عن  اإلفراج 
تدخل أمري قطر

أي  الظروف احمللية واإلقليمية ال تدل على  عبدالوهاب حسني: 
انفراج قريب ووّطنت نفسي للخروج “شهيدًا”

األحرار  الدميقراطيني  حزب  أعضاء  أطول  إيفبوري  اللورد  وفاة 
خدمة

حوراين  رائد  عن  البحرينية  اجلنسية  بإسقاط  ملكي  مرسوم 
وعائلته

موظف جوازات السعودية يستلم رشوة ويحاول إدخال عسكري 
سعودي للبحرين بطريقة غري مشروعة

“عصيان النمر” يحرك السكون اخملادع يف البحرين.. 34 مسرية 
يف أوىل جوالت برنامج 14 فرباير

املعتقلون يف سجن احلوض اجلاف: نعامل كاحليوانات

أوباما يقول إنه دعا قادة دول اخلليج لتشكيل حكومات جامعة

النيابة العامة تتهم السيد جميد املشعل بـ “التعريض بالنظام 
الدستوري”

األمم  إدانات  تخفيف  يف  الربيطاين  الدور  تكشف  “الغارديان” 
املتحدة للبحرين والسعودية

البحرين  اللتزامات  مناقض  شريف  إعتقال  إعادة  مالينوسكي: 
باإلصالح

يف  موقوف  لضربهما  الشرطة  من  الثنني  أشهر   6 السجن 
احلوض اجلاف

الغارديان: أمانة الّتظلمات البحرينية املمولة من ضرائب الربيطانيني 
تفشل يف أداء مهامها والدليل قضية حممد رمضان

الصحفيني األربعة اجتهوا إىل املطار ملغادرة البحرين بعد تدخل 
السفارة األمريكية

الستعداد  عني  نقل  ما  تصريحاته:  عن  يرتاجع  خليفة  آل  فواز 
البحرين للتدخل بريًا يف سوريا “غري صحيح”

استمرار  مع  تزداد  البحرين  إىل  الربيطانية  األسلحة  مبيعات 
الّتعذيب والقمع

إبعاد الشيخ حممد خجسته إىل العاصمة اللبنانية بريوت

هناك  إن  وتقول  البحرين  إىل  السفر  من  رعاياها  حتذر  بريطانيا 
خماطر من التعرض لإلرهاب

47 مسرية يف 34 منطقة خرجت يوم اجلمعة

البحرين متنع اإلماراتي عبداخلالق عبداهلل من دخول أراضيها

الهيئة العليا لإلعالم تلزم وسائل اإلعالم البحرينية بعدم توظيف 
من “يسيء” للبحرين والدول الصديقة

واتهام  العامة  النيابة  على  أمريكيني  صحافيني   4 حتيل  البحرين 
أحدهم باملشاركة يف أعمال تخريب

السعودية  للقوات  عنيف  هجوم  يف  بحريني  شاب  استشهاد 
على القطيف

وزارة الداخلية تراقب بيت األمم املتحدة يف البحرين

البحرينيون ال ينامون مع دخولهم السنة السادسة للثورة

وزير اإلعالم يقول إن جملس النواب أصبح مقرًا لرتديد الشائعات 
وصار يعتمد يف معلوماته على “الواتساب”

احلبس سنة بداًل من سنتني بحق لقيادي يف الوفاق جميد ميالد

الذكرى  اقرتاب  مع  البحرين  يف  واالشتباكات  التظاهرات  جتدد 
اخلامسة للثورة

 10 أحداث  منذ  املعتقلة  عبدالنبي  ليلى  املعتقلة  عن  اإلفراج 
مارس يف سجن جو

ليلى  املعتقلة  بحق  عام  ملدة  بالسجن  حكمًا  تصدر  حمكمة 
القصري

األعلى للقضاء يستعني بـ “اخلربات الربيطانية”

أضرار  عن  أسفر  الدراز  مدخل  عند  تفجري  البحرينية:  الداخلية 
بسيطة بدورية للشرطة

تخفيض  بسبب  حكومية  سندات  إصدار  عن  ترتاجع  البحرين 
تصنيفها اإلئتماين

الشهابي  سعيد  بينهم  معارضني  اإلنرتبول  عرب  تالحق  البحرين 
واملدون علي عبداإلمام

160 تظاهرة سلمية واعتقال 58 مواطنًا يف الثالثة أيام املاضية

األسبوع  حصيلة  تعسفي  اعتقال  و31  سلمية  مسرية   22
املاضي

إبعاد املسقطة جنسيته “خرياهلل” إىل العاصمة اللبنانية بريوت

29

28

األستاذ حسن مشيمع يتحدى السلطة يف بث تفاصيل التصوير 
والتحقيق معه

قبل  الشعب  مطالب  العربية:  برنامج  على  ردا  املعارضة  رموز 
قيام إيران وحزب اهلل... ولسنا من يعتذر

األجهزة  يف  للعمل  التطوع  باب  فتح  تنوي  البحرينية  الداخلية 
األمنية

السلطات األمنية تقتحم السنابس لتحطيم “املضائف”

إىل  االلتفات  الدولية  للمنظمات  نداءًا  يوجهون  احلوض”  “سجناء 
إضرابهم

للدميقراطية  معهدًا  يؤسسون  اسرتاليا  يف  بحرينيون  نشطاء 
وحقوق االنسان

البحرين  اإلنسان:  حقوق  جمللس  اخلاصة  اإلجراءات  تقرير 
تضطهد الشيعة وتستهدف رجال الدين

الّسجن سنة إلبراهيم شريف
وتوقيف 4 صحافيني أمريكيني
وابن العائلة احلاكمة يخسر رئاسة الفيفا

أحداث ووقائع شهر فرباير 2016
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