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بالعامل،  القوى  أقطاب  من  قوّي  قطب  هم  اليوم  الشيعة  إن 

يكونوا  أن  وعليهم  املعمورة،  وجه  عىل  )كيفية(  األقوى  إنهم  بل 

األقوى بالفعل أيضاً.

إحقاق  يف  مسؤوليتهم  يؤّدوا  أن  مكان،  كل  يف  الشيعة  عىل 

حقوق الشيعة املظلومني يف كل البالد، وأن يدافعوا عنهم.

من اقوال االمام السيد صادق الشريازي )دام ظله( 
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Shia Rights Watch envisions the world with peace for all humans, regardless 

of their religion, gender, race and origin. There should be regulations in 

every country to support every religion. We believe Shia Muslim as religion 

should be recognized in every country and any discrimination should be 

brought to light. God has given us all the freedom of religion and the rights 

to live in peace. 



The Middle East is a mysterious treasure. It has been at the center of the 
world’s attention but not to appreciate its rich culture and history, but to 
oppress and abuse. 
Shia Muslims, the largest religious minority in the mostly Sunni region, have 
been the main target of inhuman treatment and human rights violations.  
Although historically this population has never been a threat to the stability 
any kingdom, their peaceful nature and emphasis on education have 
sometimes frightened their neighbors. 
Many believe that anti-Shi’ism is just one half of a sectarian struggle 
between Wahhabis and Shia, a religious rivalry between two sects of one 
belief system and that it is a purely religious matter.  However, after many 
years of the Shia rights violations, it has become clear that Anti-Shi’ism is 
not a conflict over religious differences; it is a systematic oppression of a 
school of thought. 
Shia Muslims practice their rights to citizenship solely through nonviolent 
methods. According to the basic tenants of Shia beliefs, a citizen shall never 
accept authority that is based on oppression and kingdom, yet they never 
carry arms to show their opposition: they depend on nonviolent yet effective 
methods of civil resistance. 
• Muharam and Safar are two months in which Shia Muslims express 
their disapproval of oppressors. During these two months they say NO to 
unjust kings and condemn acts of all kingdoms throughout history. However, 
interestingly, they do not protest, fight, sit-in or demonstrate, they simply 
dress in black. Shia Muslims are recognized by their black clothes during 
these two months.  Their nonviolent and silent demonstration of wearing 
black communicates their opinion and scares those who do not understand 
its significance. Public discomfort has been so powerful in some countries 
that every year many Shia Muslims have been arrested and/or killed by their 
governments during these two months.  
• Throughout the year, Shia Muslims of different countries gather 
with friends and family and talk about their heroes, and discuss forms 
of nonviolent.  In some countries, such gatherings have been raided by 
governmental forces who are all too familiar with the history and success of 
nonviolent struggle from Gandhi to Martin Luther King.  



• Shia books of prayer and spiritual guidance have give strength and 
motivation to Shia communities and stress that violence is never the answer, 
and stress the importance of education.  As a result Saudi Arabia bans the 
entrance of any Shia prayer books into the kingdom and the Malaysian 
government bans the publication of such books. 
• While many schools teach children to participate in Jihad and kill to 
go to heaven, Shia children learn nonviolent approaches. In school they are 
taught that human dignity is more valuable than military power.
• She Muslims believe that government exists to serve the people, 
not the other way around. They believe, women and children have rights 
and cannot be oppressed and that all citizens have must be involved in their 
governments.

Such beliefs accompanied with nonviolent approaches scare governments 
and kings who know well that they would lose their power if Shia ideologies 
spread across the world.  
Therefore, to such governments, Shi’ism is a threat. Particularly, Saudi 
Arabia and Qatar spend billions of dollar supporting terrorist groups to kill 
Shia. The Bahraini kingdom oppresses the majority of its population while 
the Pakistani government turns a blind eye to the slaughter of Shia in the 
country. Malaysia and Indonesia, for their part, restrict Shia publications. 

Anti-Shia movements do not spring up organically due to intolerance of 
non Shias toward Shias, they are instigated because oppressive rulers fear 
Shia ideology and Shias’ penchant for peaceful protests. It is interesting that 
because of the power of Shia ideologies, some short-sighted governments 
have established Shia arm groups. However both Shia scholars and the 
fundamental tenants of Shia teachings condemn violence. Such groups are 
solely political and inconsistent with Shia beliefs. 

This book summarizes some of the human rights violations against Shias 
in a number of countries during 2013.  This collection of cases that was 
gathered by Shia Rights Watch only highlights some of the inhumane 
treatment that Shias faced during this year. The report clarifies that most, if 
not all, Shia who were killed were civilians with no political affiliation. This 
fact is the most terrifying evidence that Shia civilians are being killed in non-
conflict settings in large numbers. 
This, one of a kind publication, is aimed at raising awareness among all 
citizens of the world that Shia Muslims need us to support them in their 



non-violent approach to seeking democracy and encouraging human rights 
activists to stand up and defend minorities. 

Hawraa Zakery
Researcher at Shia Rights Watch,
Washington DC- May, 2014.



محمد حميد الصواف

محوريا  دورا  والدين  السياسة  فيها  لعبت  ولت،  وحكومات  ودوال  خلت  قرون 

وحتى  السالم  عليه  الحسن  االمام  استشهاد  منذ  الشيعة،  املسلمني  مصري  يف 

هو  الجزر  كان  وان  وجزر،  مد  بني  الشيعة  اوضاع  فيها  تباينت  الحايل،  عرصنا 

بلدان  خصوصا  األوسط  الرشق  مناطق  مختلف  يف  العهود،  تلك  طيلة  الغالب 

العامل االسالمي.

شيوخ  ورغبات  الحكام،  بامزجة  الشيعة  املسلمني  اوضاع  خاللها  ارتهنت 

عليهم  البيت  اهل  اتباع  عىل  الجور  يف  برحت  ما  التي  أمئتها  ونظريات  الطوائف، 

الشيعية  للطائفة  االكرب  السمة  باتت  حتى  وتقتيال،  وتحريضا  تكفريا  السالم، 

يشيب  وانتهاكات  أذى  من  وعلامئها  وساداتها  بافرادها  لحق  مبا  املظلومية،  هي 

الله  صل  محمد  االكرم  الرسول  لذرية  نرصتهم  سوى  ليشء  ال  الرضع،  منها 

عليه واله.

األرض  يف  العليا  اليد  لهم  كانت  ملن  املضللة  اإليديولوجيات  تلك  تفننت  حيث 

انواع  وشتى  والتعسف  والقمع  التنكيل  يف  مجتمعات،  قادة  ام  حكاما  كانوا  سواء 

وغابت  الحق  كلمة  غيبت  ان  بعد  سيام  مفرطة،  بدونية  معهم  والتعامل  االبتزاز 

جهة  من  عقائدهم  عن  الشيعة  لرد  مساعي  يف  املنصفة،  االسالمية  االصوات 

امرأة  حرمة  او  شيخ  مبقام  مبالية  غري  أخرى،  جهة  من  وتركيعهم  وتهميشهم 

ومساجدهم  اوليائهم  مقامات  ودنست  دمائهم  فاستبيحت  طفل،  براءة  او 

دون  لألموال،  ومصادرة  للعرض  انتهاك  من  ذلك  شاب  عن  فضال  وحسينياتهم، 

وخزة ضمري او مخافة رب او حرمة دين. 

باملسلمني  لحقت  التي  املذابح  من  العديد  التاريخ  صفحات  عن  حجبت  فيام 

وحمالت  مقاتلهم  عن  الطرف  وغض  اإلسالمية  االمصار  من  العديد  يف  الشيعة 

تعرض  من  اصوات  مع  وتخفت  الفواجع  تلك  لتطوى  لها،  تعرضوا  التي  االبادة 

او  تحيا  ذكرى  او  بالدم،  مدعيا  او  بالحق  مطالب  اي  دون  األبد  اىل  وتطمس  لها، 

يكتبه  التاريخ  ان  القائل  للمثل  ترسيخ  يف  للمراجعة،  وقفة  او  تساؤل  اىل  يحي  أثر 

املنترصون.



مدى  عىل  الشيعية  املجتمعات  له  تعرضت  الذي  الرضر  فداحة  من  فبالرغم 

باستثناء  واملصائب،  املعاناة  تلك  تؤرخ  او  توثق  كانت  ما  نادرا  ان  اال  نشأتها،  تاريخ 

له  تعرض  ما  تناولت  والتي  القدمية،  الكتب  استدركتها  التي  االشارات  بعض 

الشيعة يف بعض البلدان العربية واإلسالمية.

باملسلمني  احاطت  التي  االحداث  ومالبسات  الظروف  عن  النظر  وبغض 

ما  تدوين  دون  حالت  التي  واالسباب  الزمنية،  الحقب  تلك  مدى  عىل  الشيعة 

املهني  والتوثيق  التدوين  إلغفال  كان  جسيمة،  انتهاكات  من  ابنائها  له  تعرض 

الطائفية  بهذه  الحق  مام  واندثارها،  الحقوق  لتضييع  رئيسيا  سببا  والعلمي 

تعرضوا  التي  واملادية  املعنوية  االرضار  عن  تقل  ال  مضافة  مظلومية  املحمدية 

لوال  الحايل،  زمننا  حتى  الشيعة  املدونني  عىل  انسحب  الذي  االمر  وهو  لها، 

صادق  السيد  العظمى  الله  اية  بسامحة  املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  استدراك 

تأسيس  مرشوع  ورعت  حضت  التي  الرشيف،  ظله  دام  الشريازي  الحسيني 

حقوق  عن  للدفاع  ومنربا  مرصدا  لتكون  الدولية،  ووتش  رايتس  شيعة  منظمة 

عن  للدفاع  وحقوقيا  قانونيا  وذراعا  املعمورة،  ارجاء  كافة  يف  الشيعة  املسلمني 

واالعامل  االنتهاكات  معظم  لتوثيق  ومركزا  العاملية،  املحافل  مختلف  يف  افرادها 

بحق  االجرامية  االعامل  تصاعد  بعد  خصوصا  الشيعة،  لها  يتعرض  التي  العدائية 

تطال  التي  االجرامية  االعامل  وتنامي  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  الشيعة 

مقيتة  تكفريية  وعنرصية  مشبوهة  سياسية  بخلفيات  وجدوا،  اينام  الشيعة 

الذي  االمر  ومكشوف،  علني  بشكل  الشيعة  استهداف  عىل  تحرض  باتت 

افىض اىل سقوط اآللف منهم بني شهيد وجريح ومعتقل واسري.

املنظمة،  الدارة  الجسيمة  املسؤولية  الشيعة  الحقوقيني  من  مجموعة  تقلد  اذ 

بدفع  املتمثلة  غايتها  اىل  والوصول  اهدافها  تحقيق  سبيل  يف  جهدهم  جل  واضعني 

الرضر عن املسلمني الشيعة بالوسائل القانونية واملادية. 

ما  ونرش  توثيق  يف  الدول،  من  العديد  عىل  توزعت  التي  العصبة  هذه  لتنربي 

ادوات  موظفني  الجهات،  مختلف  من  وتطاول  انتهاكات  من  الشيعة  له  يتعرض 

ورسوله  تعاىل  الله  اىل  قربة  االنساين  الجهد  هذا  وااللكرتوين  التقني  التقدم 

الرضر  ولدفع  جانب،  من  السالم  عليهم  بيته  واهل  وسلم،  واله  عليه  الله  صىل 

وارصار،  قوة  من  أوتوا  ما  كل  ذلك  يف  باذلني  آخر،  جانب  من  جلدتهم  ابناء  عن 

ان  بعد  أزائهم،  معنوي  او  مادي  رضر  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما  بحجم  مبالني  غري 

وازعج  املستبدة،  والحكومات  االنظمة  من  العديد  املضامر  هذا  يف  نشاطهم  اربك 

نجحت  ان  بعد  خصوصا  الدولية،  املحافل  يف  وأحرجهم  القرار  اصحاب  من  الكثري 

الدولية  املنظامت  كافة  اىل  رسالتها  ايصال  يف  املنرصم  العام  مدار  عىل  املنظمة 

منظمة  عن  فضال  االنسان،  حقوق  تراعي  التي  الدميقراطية  والدول  والحقوقية 



االمم املتحدة الدولية.

االجراءات  معظم  مندوبيها  خالل  ومن  املنظمة  رصدت  عام  من  اكرث  فخالل 

اىل  الشيعة،  املسلمني  تجاه  االنظمة  بعض  بها  قامت  التي  القمعية  واالنتهاكات 

والتكفريية،  االرهابية  الجامعات  تنفذها  التي  الهجامت  لجميع  توثيقها  جانب 

املعروفة  االنظمة  بعض  من  ودعمها  توجيهاتها  عىل  تتحصل  تزال  وال  كانت  التي 

يف العامل االسالمي.

الخاص  الشهري  تقريرها  النطالق  االول  العام  انقضاء  بعد  املنظمة  ارتأت  وقد 

يضم  الذي  الكتاب  هذا  اصدار  الشيعة،  املسلمني  لها  يتعرض  التي  باالنتهاكات 

ليكون   ،2013 عام  من  مىض  شهرا  عرش  اثنى  مدى  عىل  توثيقه  تم  ما  جميع 

االخرين  تحفز  بادرة  يكون  ان  عىس  الشيعي،  التاريخ  يف  نوعه  من  االول  االصدار 

لنرصة املظلوم.



شيعة  منظمة  اعدتها  التي  الشهرية  التقارير  وفق  الكتاب  هذا  سطور  سطرت 

التسلسل  بحسب  ونظمت   ،2013 املايض  العام  خالل  الدولية،  ووتش  رايتس 

اعداد  خالل  وروعي  املرصودة،  االنتهاكات  وقوع  تاريخ  وحسب  للحروف  االبجدي 

تسلسل  يف  عرش  االثنى  االشهر  وخالل  دولة  كل  يف  توثيقه  تم  ما  دمج  الكتاب 

عىل  وترتيبها  وتقييمها  تصنيفها  اعادة  بعد  متعاقب،  وبشكل  واحد  تاريخي 

التوايل، لتسهيل تدفق املعلومات لدى القارئ الكريم بشكل ميرس وسلس.

واكرثها  االنتهاكات  اخطر  ان  الكتاب،  هذا  اعداد  لدى  اليه  باالشارة  يجدر  وما 

يف  الحال  هو  كام  الشيعية،  االغلبية  ذات  والبلدان  املناطق  يف  كانت  وتاثريا  دموية 

العراق والبحرين، مام يلفت للمتابع حجم االستهداف وطبيعة من يقف ورائه.   

متهيد



Located in Western Asia, Islamic Republic of Iran, is a majority Shia populated country. As 

many as 95% of the 76.42 million people is Iran are reported to be Shia Muslims. 

Iran is bordered on the northwest by Armenia, Azerbaijan; with Kazakhstan and Russia across 

the Caspian Sea; on the northeast by Turkmenistan; on the east by Afghanistan and Pakistan; 

on the south by the Persian Gulf and the Gulf of Oman; and on the west by Turkey and Iraq. 

Despite the fact that the government is known to be Shia, many Shia Muslims and Scholars 

and their activities have been under pressure by the government. 

ايران 

تعترب الجمهورية االسالمية االيرانية ذات اغلبية شيعية حيث ميثل الشيعة ما نسبته %95 من اصل 76.42 

مليون نسمة. 

تقع ايران غرب اسيا، ويحدها من الشامل الغريب ارمينيا واذربيجان، كازخستان وروسيا عىل طول بحر قزوين، 

ويحدها من الشامل الرشقي تركامنستان، ومن الرشق افغانستان وباكستان، ومن الجنوب منطقة الخليج وخليج 

عامن، ومن الغرب تركيا والعراق. 

ورغم ان الحكومة شيعية اال انها متارس ضغوطا عىل بعض الشيعة والعلامء و تحدد من نشاطاتهم.

IRAN
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السيدة  مرقد  زوار  عىل  باالعتداء  االمنية  االجهزة  قيام   26/7/2013

معصومة عليها السالم: 

املرابطة  االمنية  السلطات  قيام  ووتش  رايتس  شيعة  منظمة  مراقبو  رصد 

بالرضب  والنساء  الرجال  من  عدد  عىل  باالعتداء  معصومة  السيدة  مرقد  يف 

السباب  الشباب  من  معروف  غري  عدد  واعتقال  والهراوات،  بالعيص  املربح 

عقائدية مل يعرف تفاصيها.

محمد  السيّد  مرقد  عىل  التكفرييني  من  مجموعة  اعتدت   5/9/2013

شامل  "كردكوي"  مدينة  يف  عليهام(  الله  )صلوات  الكاظم  موىس  اإلمام  بن 

إيران وقاموا كذلك بنبش القرب بعد تخريب الرضيح.

Tehran

Iran

ايران



The Republic of Indonesia is a country in Southeast Asia consisting of an archipelago of 17, 

508 islands which lie between the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Indonesia is bordered 

by Malaysia, Timor-Leste, and Papua New Guinea. About 6,000 of the islands are inhabited.

Indonesia has a total population of 237.6 million, 87.2% of which are Muslim.  Since the gov-

ernment does not recognize Shia Muslims, there is not a confirm number of this population; 

however it is the most growing religion in Indonesia. 

Indonesian Shia Muslims have been attacked by mobs and they are under pressure from their 

government to “convert to Islam”. 

اندونيسيا 

ال تعرتف الحكومة االندونيسية بالطائفة الشيعية لذلك فانه ليس هناك احصاء رسمي للنسبة التي ميثلونها. 

واكرث من ذلك فان الحكومة والتي هي وهابية الهوى متارس ضغوطا كبرية الجبار املسلمني الشيعة للتحول اىل  

سنة.  وقد تعرض الشيعة يف اندونيسيا اىل اعتداءات من قبل مجموعات غوغائية كبرية. ورغم ذلك فان التشيع 

هو العقيدة االكرث منوا يف البالد.

87.2 % هي نسبة املسلمني من اصل 337.6 مليون نسمة. 

تقع اندونيسيا جنوب رشق اسيا وتتكون من ارخبيل يضم 17.508 الف جزيرة، 6 االف جزيرة منها غري مأهولة، 

تتوسط املحيطني الهادئ والهندي وتجاورها ماليزيا وتيمور الرشقية وبابوا غينيا الجديدة.

INDONeSIA 
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اندونيسيا

رصاع  خلق  اىل  والسلفي  الوهايب  النفوذ  تنامي  ادى  الدولة  هذه  يف 

يف  تسبب  مام  الشيعة  املواطنني  اىل  نريانه  وجهت  مقيت  طائفي 

العديد  تعرض  عن  فضال  منهم،  املئات  وجرح  العرشات  استشهاد 

من القرى والبلدات الشيعية اىل التدمري والتهجري.

جزيرة  يف  غيام  كرانغ  قرية  من  الشيعة  السكان  تهجري   3/1/2013

للشيعة،  املناهضني  الرعاع  من  مجموعة  هاجمتهم  عندما  مادورة 

الحادة  باألسلحة  شخص،   500 بنحو  عددهم  ر  يُقدَّ الذين 

والحجارة.

آخرين  عرشات  وإصابة  واحد  شخص  استشهاد  عن  الهجوم  وأسفر 

الجامعة  تلك  إىل  تعود  منـزالً   35 يف  النار  الرعاع  أرضم  كام  بجروح. 

ذلك  يف  بالضلوع  اآلن  حتى  أشخاص  خمسة  اتُهم  وقد  الشيعية. 

الهجوم.

Jakarta

 Indonesia

اندونيسيا
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SRWاملنظمة العاملية للدفاع عن حقوق الشيعة 

جاوة  والية  يف  الدولة  تلك  مواطني  من  الشيعة  املسلمون  يتعرض    4/1/2013

الغذائية  واملواد  املياه  وصول  مبنع  السلطات  قيام  بعد  شديد  حصار  اىل  الرشقية 

والطبية لهم وسط تعتيم اعالمي.

جاوة،  يف  الريايض   "Sampang" مركز  اىل  لجئت  قد  شيعية   عائلة   60 وكانت 

عدد  يف  املنترشة  مساكنهم  يف  النريان  أرضمت  التي  الوهابية  العصابات  من  هربًا 

من القرى النائية يف تلك الوالية مع حلول شهر املحرم الحرام.

مهاجمة  بعد  آخرين  عرشة  وجرح  الشيعة  من  اثنني  استشهاد    5/1/2013

تهجري  تم  حيث  كارانج(،  )غيام   "Karang Gayam" لقرية  التكفريية  العصابات 

حامية  عن  املحلية  السلطات  تخيل  وسط  الشيعة،  مساكن  وحرق  القرية  سكان 

املواطنني الشيعة من بطش الجامعات املتطرفة.

الشيعة  املسلمني  عىل  الهجامت  ظاهرة  فإن  مطلعة،  إندونيسية  مصادر  وحسب 

وبتحريض  معروفة  دولة  سفارة  من  مبارش  بتأثري  ولكن  قبل،  من  معهودة  تكن  مل 

ومتويل منها.

الوهايب  النشاط  لدعم  قطرية  مؤسسة  متثل  وفوًدا  أن  املصادر  هذه  وأضافت 

سنتني  منذ  بدؤوا  ثاين  آل  محمد  بن  عيد  الشيخ  مؤسسة  تدعى  السلفي 

حملة لنرش الفكر الوهايب السلفي التكفريي.

منطقة  عىل  شديدا  حصارا  ترضب  املتطرفة  الوهابية  الجامعات    6/1/2013

عددا  شن  مع  اليها،  الغذائية  املواد  دخول  ومتنع  الشيعية  االغلبية  ذات  سمبانغ 

السلطات  تغض  فيام  واالخرى،  الفينة  بني  السكان  عىل  الدموية  الهجامت  من 

الطرف عن تلك االنتهاكات.

عىل  حوكاما(  )رويس  يدعى  سفاح  تطلق  اندونيسية  محكمة    16/4/2013

ثالثني  واحراق  الشيعة  املسلمني  عرشات  استشهاد  يف  تورطه  من  الرغم 

املحكمة  تطالب  فيام  بلدتهم،  من  القرسي  النزوح  عىل  اصحابها  مجربا  منزال 

املترضرين منهم برتك مذهبهم الشيعي.



االمارات 

ميثل الشيعة يف االمارات ما نسبته 20-15 % من السكان االصليني االماراتيني. الديانة الرسمية هي االسالم. 

تقع االمارات نهاية جنوب رشق الجزيرة العربية يف منطقة الخليج . يحدها سلطنة عامن، السعودية، قطر، ايران 

وباكستان.

يعيش فيها 9.2 مليون نسمة ويحكمها املجلس االعىل الفيدرايل  عرب امراء يتوارثون السلطة. واالمارات هي: 

ابو ظبي، الفجرية، رأس الخيمة، الشارقة، ام القيوين وديب وهي العاصمة وتعترب االكرث ازدحاما من حيث تعداد 

سكانها وقد غدت مدينة عاملية وبوابة لغرب اسيا وافريقيا.

متلك االمارات سابع اكرب احتياط النفط وتحتل مركز سابع عرش المتالكها اكرب احتياط للغاز الطبيعي  يف العامل.
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Located in the southeast end of the Arabian Peninsula on the Persian Gulf, the United 

Arab emirates )UAe( borders Oman, Saudi Arabia, Qatar, Iran and Pakistan. Its 9.2 million 

populations is governed by a Federal Supreme Council consisting of hereditary emirs of the 

following emirates: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al- Khaimah, Sharjah and Umm 

al-Quwain. 

UAe has the seventh largest oil reserve as well as the 17th largest natural gas reserve. While its 

capital is Abu Dhabi, its most populous city happens to be Dubai, which has become a global 

city and gateway for West Asia and Africa. 

The official religion of UAe is Islam. Out of the 1.4 million native emirati citizens, 10-20% are 

Shia Muslims. 

eMIRATe
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من  ملحوظة  وطائفية  عنرصية  سياسة  السلطات  مارست  الدولة  هذه  يف 

خالل ابعاد املقيمني الشيعة بشكل متزايد عىل خلفيتهم الدينية.

بدأت  االماراتية  السلطات  ان  االمارات،  يف  مطلعة  مصادر  كشفت   2013

اىل  وعمدت  الشيعة،  املسلمني  من  املقيمني  االف  طرد  يف  شهر  ومنذ 

تكثيف اجراءاتها النهاء اقامات وعقود عمل االالف منهم بدوافع طائفية.

اتخذه  رسي  قرار  ضمن  جاءت  الجديدة  الحملة  ان  املصادر  هذه  وقالت 

املهيمنة  ظبي  ابو  امارة  من  مبارش  وبتحريض  االمارات  يف  العليا  السلطات 

لتطبيق  االمارات  دولة  منها  تتشكل  التي  الست  االمارات  بقية  عىل 

 " محاربة  عىل  يعتمد  فيها  االقامات  وتجديد  منح  يف  طائفية  سياسة 

الشيعة " يف ارزاقهم يف هذه الدولة.

يف  االمنية  السلطات  وضعت  شهر  من  اكرث  ومنذ  انه  املصادر  هذه  وقالت 

االبعاد  الئحة  عىل  شيعي  مقيم  الف   30 من  اكرث  اسم  الداخلية  وزارة 

Abu Dhabi

 United Arab Emirates 

االمارات
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بينهم  ومن  القانونية  مددها  انتهاء  عدم  رغم  اقامتهم  واسقاط  االمارات  من 

جنسيات عراقية ولبنانية وافغانية وباكستانية وهندية" .



االردن 

الشيعة ميثلون 3 % من التعداد السكاين البالغ 7.93 مليون نسمة.

تحكمها اململكة الهاشمية وقد ورث العرش امللك عبد الله الثاين عام 1999 وعالوة عن ذلك فانه القائد االعىل 

للقوات العسكرية يف البالد وهو من اطلق عبارة ‘الهالل الشيعي’ عام 2004 لتخويف العامل من املد الشيعي 

الذي اخذ باالنتشار ثقافيا.

يحدها جنوبا السعودية وشامال سوريا وشامل رشقا العراق والبحر امليت وغربا االرايض املحتلة والضفة الغربية. 

الحكم مليك دستوري ويعني امللك كل من رئيس الوزراء والحكومة والحكام االقليميني. يعتمد نظامها القضايئ 

جزئيا عىل الرشيعة االسالمية.
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The Hashemite Kingdom of Jordan neighbors Saudi Arabia to the south, Syria to the north, 

Iraq to the north-east and the Dead Sea, Israel and West bank to the west. Despite being a 

constitutional monarchy, Jordanian Kings serves a head of state, commander in chief and 

appoints the executive branch consisting of a prime minister, cabinet and regional governors. 

Jordan is currently ruled under the monarch of Abdullah II, who succeeded his father his fa-

ther‘s death in 1999. King Abdullah II coined the term Shia crescent in 2004. The Jordian legal 

system is deprived partly based on Islamic Sharia law. Shia Muslims constitute less than 1% of 

the population of 7.93 million in Jordan. 

JORDeN
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جنوب  الشيعية  البهرة  لطائفة  مبنى  يحرقون  مجهولون    3/5/2013

يف  الشيعية  البهرة  لطائفة  تابع  مبنى  إحراق  عىل  مجهولون  أقدم  األردن: 

بلدة املزار الجنويب التابعة إدارياً ملحافظة الكرك جنوب األردن.

األردن:  يف  التشيع  مبكافحة  يتعهد  األردين  الوزراء  رئيس   20/5/2013

ملكافحة  الشعبية  الهيئة  ألعضاء  النسور  الله  عبد  الوزراء  رئيس  تعهد 

للطائفة  الدينية  السياحة  بفتح  املتعلقة  االجراءات  جميع  بوقف  التشيع 

الشيعية يف محافظة الكرك.

عرشات  اكد  الشيعة:  املسافرين  تعادي  االردنية  السلطات    5/9/2013

مهينة  ملواقف  تعرضهم  استمرار  عىل  الشيعة  العراقيني  املسافرين 

اثناء  سيام  معادية،  طائفية  بدوافع  االردن  سلطات  قبل  من  ومضايقات 

دخولهم اىل مطار االردن او الجامرك.

الفقه  تدريس  بتهمة  القضاء  إىل  تدرييس  كادر  إحالة     23/1/2013

Amman

Jordan

األردن
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العاصمة  يف  الخاصة  املدارس  إحدى  أن  األردنيني  املعلمني  نقابة  ادعت  الشيعي: 

مخالفة  خطوة  واعتربوها  لطالبها  الشيعي  اإلسالمي  الفكر  تدرِّس  عامن 

للقانون، مشرية إىل أنهم شكلوا فرق تحقيق خوفا من انتشار التشيع.



باكستان 

انشأت دولة باكستان عام 1947 بعدما تم انتزاع او اقتطاع املناطق التابعة لالكرثية املسلمة من  

الهند.  

وميثل الشيعة حاليا ما نسبته %20 من اصل 1.89 مليون نسمة. وهم مستهدفون بالقتل )من 

قبل املتطرفني السنة( لعقود وفشلت الحكومات املتعاقبة يف حامية االقلية الشيعية. 

الحكومة اسالمية جمهورية فيدرالية دميقراطية برملانية.

الرئيس املنتخب  يشغل ايضا منصب قائد الجيش والقوات املسلحة.  وتستلهم الحكومة النصح واالرشاد فيام يخص سن 

القوانني والسياسات من مؤسسات مثل محكمة الرشيعة االتحادية ومجلس العقيدة االسالمية.

يحدها البحر العريب وخليج عامن من الجنوب، الهند من الرشق، افغانستان من الجنوب 

والغرب والصني من الشامل الرشقي. 

تعترب باكستان تقاطعا مركزيا بني الغرب والصني مام مكنها من ان تكون العبا سياسيا 

واقتصاديا اسرتاتيجيا يف الشؤون العاملية. 



27

SRWاملنظمة العاملية للدفاع عن حقوق الشيعة 

Bordering the Arabian Sea and the Gulf of Oman to the south, India to the east, Afghani-

stan to the west and north, Iran to the south- west, and China to the far northeast, Pakistan 

is at the intersection of central, west and china, allowing it to hold a strategic political and 

economic player in world affairs. Pakistan is a democratic parliamentary federal republic. The 

elected president, Asif Ali Zardari, is the chief of state and the director of the armed forces. 

Pakistan was founded in 1947 after carving out the Muslim majority parts of India. Islamic 

governmental institutions such as the Federal Shariat Court and the Council of Islamic Ide-

ology advise government officials on policy and laws. Approximately 20% of the 1.89 million 

Muslim population in Pakistan is Shia. 

Pakistani Shia have been facing targeted killings for decades and their government has failed 

to protect this minority. 

PAKISTAN
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الحاق  يف  محوريا  دورا  الدولة  تلك  يف  والقاعدة  طالبان  جامعات  لعبت 

شيخ،  او  امرأة  او  طفل  حرمة  استثناء  دون  وترويعا،  تقتيال  بالشيعة،  االذى 

اذ دمرت االسواق واملناطق الشيعية واستشهد املئات يف مجازر شنيعة.

من  اكرث  سقط  بلوجستان  اقليم  عاصمة  كويتا  مدينة  يف    2/1/2013

جامعة  تنفيذه  تبنت  مزودوج  انفجار  اثر  شيعي  باكستاين  مواطن   96

عسكر جنجوي السنية املحظورة.

 150 من  اكرث  اصيب  فيام  شيعي  مواطن   52 استشهاد   5/2/2013

الغالبية  ذي  تاون  عباس  حي  مدخل  عند  انفجار  وقوع  اثر  بجروح 

اشتعال  اىل  ادى  ما  املساجد  من  يخرجون  املؤمنون  كان  فيام  الشيعية 

تحت  اشخاص  عدة  علق  فيام  الهجوم  من  ترضرا  مبنيني  احد  يف  النريان 

االنقاض، وتم ايواء الناجني يف مدارس موقتا. 

يف  شيعي  مسجد  أمام  وقع  انفجار  أن  أمنية  مصادر  ذكرت     6/3/2013

Islamabad

Pakistan

باكستان
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وصلت  أشخاص  أربعة  جثث  ان  طبية  مصادر  واشارت  املدينة،  وسط  مينا  سوق 

فيام  بجراحهام..  متأثرين  أنفاسهام  آخران  اثنان  لفظ  بينام  املستشفى،  إىل 

يرقد آخران من املصابني يف حالة حرجة.

يف  آخرون   81 وأصيب  الشيعة  من  أشخاص  ستة  استشهاد    27/3/2013

الساحلية  "كراتيش"  مبدينة  سوق  يف  النار  أطلقوا  مسلحني  قبل  من  نار  اطالق 

إرضاب  إىل  املدينة،  يف  املهيمنة  املجموعة  املتحدة،  القومية  الحركة  حزب  دعوة  بعد 

احتجاجا عىل التفجريات التى استهدفت مسلمني الشيعة.

يف  اخرين  ثالثني  من  اكرث  واصيب  اشخاص  ستة  استشهاد   23/4/2013

حي  مدخل  عند  حاجزا  استهدف  مفخخة  سيارة  بواسطة  انتحاري  هجوم 

ما  وفق  باكستان  غرب  جنوب  يف  بلوشستان  اقليم  عاصمة  كويتا،  يف  شيعي 

افادت الرشطة والسلطات املحلية.

الجنوبية  الباكستانية  كراتيش  مدينة  يف  النار  مسلحون  أطلق     28/5/2014

الخامسة  واآلخر  عرشة،  الثانية  أحدهام  يبلغ  اللذين  أبنائه  من  واثنني  محام  عىل 

إن  الرشطة  وقالت  استشهدى،  فأردوهم  املدرسة  إىل  يصحبهام  كان  بينام  عرشة 

األرسة استُهدفت بسبب انتامئها للشيعة.

هجومني  يف  اخرون  اربعون  وجرح  االقل  عىل  شخصا   25 استشهاد   15/6/2013

حصيلة  بحسب  وذلك  الشيعية،  كويتا  يف  نار  اطالق  تبعهام  قنابل  بواسطة 

 14 استشهاد  اىل  ادى  االول  الهجوم  وكان  املحلية،  السلطات  بها  ادلت  جديدة 

اىل  تقلهن  كانت  حافلة  استهدف  الذي  الهجوم  يف  اخرى  عرشون  واصابت  طالبة 

ضحايا  يستقبل  كان  الذي  املستشفى  يف  الثانية  القنبلة  انفجرت  بينام  الجامعة 

التفجري االول.

اخرين   25 واصابة  شخصا   15 استشهاد  اىل  انتحاري  تفجري  ادى    21/6/2013

شامل  يف  بيشاور  ضواحي  يف  الشيعية  لالقلية  مركز  يف  مسجد  داخل  بجروح 

غرب باكستان كام اعلنت السلطات.

عائلة  من  أشخاص   5 استشهد  افرادها:  بكامل  شيعية  عائلة  ذبح    23/6/2013
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أقدم  بعدما  سينغ"،  تيك  "توبا  مبقاطعة  البنجاب  بإقليم  راجانا  بلدة  يف  شيعية 

وعمد  جميعاً،  أعناقهم  وقطع  منزلهم  اقتحام  عىل  هويته  تكشف  مل  شخص 

سنوات(   8( حسن«  »عيل  وابنيه  »طاهرة«،  وزوجته  »جواد«  من  كل  ذبح  إىل 

و»محسن« )6 سنوات( وابنته البالغة من العمر 4 سنوات.

آخرين   60 من  أكرث  أصابة  و  األقل  عىل  شخصا   20 استشهاد    30/6/2013

الشيعية  الهزارة  أقلية  أبناء  من  سكانها  أغلب  منطقة  انتحاري  هاجم  عندما 

مبدينة كويتا يف جنوب غرب باكستان.

قبل  الناسف  حزامه  شيعيا  مسجدا  يستهدف  كان  انتحاري  فجر    1/7/2013

خمسني  من  اكرث  واصابة  شخصا   28 استشهادل  اىل  ادى  ما  املسجد  اىل  يصل  ان 

يقطنها  والتي  املكتظة  تاون  هازارا  ضاحية  يف  االنتحاري  الهجوم  ووقع  اخرين. 

شيعة عند طرف كويتا.

لتناول  توجههم  بعد  الباكستانيني  الشيعة  من  أفراد   6 استشهاد    16/7/2013

فطورهم كعرف بني املسلمني بعد أداء فريضة الصيام.

الشيعية  الغالبية  ذات  باريشينار  يف  الرئييس  املستشفى  اعلن    25/7/2013

مصابا   150 شخصا،وسقوط   50 استشهاد  عن  القبيل  كورام  اقليم  مدن  وكربى 

نفسيهام  بتفجري  انتحاريان  قام  ان  بعد  بالغة  بجروح  اصيبوا  عرشون  بينهم 

داخل احد االسواق.

استهدفهام  بهجوم  نجله  مع  باكستاين  شيعي  قيادي  استشهاد    2/8/2013

حسني،  منظور  الشيخ  أن  الباكستانية  )جيو(  قناة  وذكرت  البنجاب،  بإقليم 

فتح  حني  حيدر  ابنه  مع  استشهد  الشيعة  العلامء  مجلس  يف  املحيل  املسؤول 

مسلحون مجهولون النار عليهام أمام منزلهام يف بلدة العباسية.

خالل  نفذت  انتحارية  عملية  ان  باكستانيون  مسؤولون  أعلن    7/8/2013

أكرث  واصابة  شخصا   38 عن  يقل  ال  ما  استشهاد  عن  اسفرت  رشطي  جنازة 

من خمسني بجروح يف اقليم بلوشستان )جنوب غرب( الباكستاين املضطرب.

املسلمني  من  اخرين   28 واصيب  االقل  عىل  شخصينن  استشهاد     13/8/2013
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بحسب  الباكستانية،  كراتيش  مدينة  يف  يدويتني  بقنبلتني  هجومني  يف  الشيعة 

ما  املروري  االزدحام  ذروة  يف  اباد  كريم  حي  يف  االول  الهجوم  ووقع  مسؤولني، 

عبادة  مكان  داخل  يدوية  قنبلة  ألقيت  فيام  املنطقة،  يف  الذعر  بانتشار  تسبب 

تابع للطائفة االسامعيلية ما ادى اىل استشهاد امرأة وطفل واصابة 26 اخرين.

باكستانيان  ارهابيان  استشهد  كابول:  يف  شيعي  مسجد  مهاجمة   5/9/2013

كاي47-  اي  هجومية  بنادق  ويحمالن  االفغانية  الرشطة  لباس  يرتديان 

ملسجد  مهاجمتهام  اثناء  االفغانية  االستخبارات  بأيدي  كابول  يف  ومسدسات 

اىل  الهجوم  نسبت  التي  االفغانية  االستخبارات  اعلنت  ما  حسب  شيعي 

اشخاص  ثالثة  وأصيب  جنقوي(،  )عسكر  باكستانية  سنية  متطرفة  مجموعة 

كانوا يف املسجد بجراح ونقلوا اىل املستشفى.

مبقاطعة  كويتا  مدينة  يف  أريض  لغم  بانفجار  شيعي  رجل  استشهاد    5/9/2013

أن  أمنية  مصادر  عن  ونقل  باكستان،  غرب  بشامل  بلوشستان  إقليم  يف  آباد"  "جعفر 

مجهولني زرعوا لغامً أرضياً يف جعفر آباد انفجر عند مرور رجل.

خمسة  وأصاب  األقل،  عىل  أشخاص  خمسة  بحياة  انفجار  أودى    25/9/2013

بيشني  حي  يف  الهجوم  وقع  ووقد  باكستان،  من  الغربية  الجنوبية  املنطقة  يف  آخرين 

ذو الغالبية الشيعية الذي يبعد 40 كيلومرتا شامل كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

قنبلة  بانفجار  آخرون   20 وجرح  أشخاص   5 عن  يقل  ال  ما  استشهد   10/10/2013

كام  باكستان،  غرب  جنوب  بلوشستان  إقليم  يف  الشيعة  كويتا  مبدينة  سوق  يف 

ترضرت بفعل االنفجار محالت تجارية وسيارات كانت مركونة يف السوق.

يف  بجروح  عرشون  واصيب  الشيعة  من  اشخاص  سبعة  استشهد    21/10/2013

نصري  منطقة  يف  محطة  قرب  اكسربس"  "جعفر  ركاب  قطار  مرور  لدى  قنبلة  انفجار 

جنوب  املضطربة  بلوشستان  والية  يف  روالبندي  يصل  حديد  سكك  خط  وهو  اباد 

غرب البالد.

العام  السكرتري  نائب  جالباين(  )عىل  االرهابية  طالبان  حركة  اغتالت   4/12/2013

كراتيش  مدينة  يف  الشيعية  الطائفة  ميثل  الذي  املسلمني"  وحدة  "مجلس  لحزب 
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بجنوب باكستان إضافة اىل 7 من املسلمني الشيعة.

مدينة  يف  عباس(  )نارص  الشيخ  الشيعي  العالمة  املبلغ  استشهاد   16/12/2013

الهور الباكستانية عىل يد املسلحني التكفرييني من حركة "جيش الصحابة".

مسجدين  هاجموا  مجهولني  مسلحني  أن  ميدانية  مصادر  اكدت    29/12/2013

بإقليم  غوجرانوال  مبدينة  ومومينورا  شاهروك  منطقتي  يف  الشيعية  للمسلمني 

املسجدحسني  إمام  بينهم  األقل،  عىل  اشخاص   3 استشهاد  إىل  أدى  ما  البنجاب 

جاويد حسني طلعت.

بسيارة  انتحاري  تفجري  يف  آخرون   31 وأصيب  شخصني  استشهد    31/12/2013

كويتا  مدينة  يف  الشيعة  املسلمني  من  زوارا  تقل  ركاب  حافلة  استهدف  مفخخة 

الباكستانية بعد عودتهم من زيارة املراقد املقدسة يف إيران.

إلرهايب  بالتصدي  قيامه  لدى  عام   )17( حسن  اعتزاز  الطالب  استشهاد   6/1/2014

خيرب  اقليم  يف  حكومية  مدرسة  داخل  نفسه  تفجري  حاول  ناسف  بحزام  ملغوم 

باختونخوا.

استهدف  بانفجار  آخرين   25 وأصيب  شخصاً   22 استشهد   21/1/2014

من  ان  يذكر  إيران،  من  كويتا  إىل  عودتهم  طريق  يف  شيعة  زواراً  تقل  حافالت 

بني الشهداء والجرحى نساء وأطفال ومسنني.



The Kingdom of Bahrain is the largest island of an archipelago located east of Saudi Arabia in 

the Persian Gulf.  The 1.35 million Bahraini population is ruled by a constitutional monarchy 

rulled by the sunni al- Khalifa family. Similar to other gulf states, the Bahraini economy relies 

heavily on oil. In fact, petroleum products account for over 60% of Bahrain‘s exports and 70% 

of government revenues. Approximately 81.2% of Bahrain‘s population are Muslim, another 

9% are Christian, while the remaining 9.8% is made up of various other faiths. The Muslim 

population consists primarily of Shia Muslims, making it one of only five countries in the 

world whose population is majority Shia Muslims, though it is the only country in which the 

Shia Majority is led exclusively by a Sunni minority. Therefore Shia have been facing extreme 

violation from their government. 

البحرين 

خامس دولة يف العامل ذو اكرثية شيعية اال ان الحكم مليك دستوري وحرصيا سني خاصع الل خليفة يتوارثونه منذ عقود. 

ويعاين الشيعة من انتهاكات صارخة يف ظل هذا الحكم.  

قرابة %81.2 من البحرينيني مسلمني ويشكلون الشيعة االكرثية املطلقة واالقليات هم، %9 مسيحيني، و%9.8 من اتباع 

عقائد اخرى. 

مثل سائر بلدان الخليج، يعتمد اقتصاد البحرين بشكل اسايس عىل النفط وتشكل املنتوجات النفطية 60 % من الصادرات 

و70 % من عائدات الدولة بشكل عام. 

البحرين عبارة عن اكرب جزيرة من ارخبيل يقع رشق السعودية يف الخليج . يبلغ عدد سكانها 1.35 مليون نسمة. 

BAHRAIN
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الحقوقية  مطالبهم  تزال  ال  كبرية  اغلبية  الشيعة  يشكل  التي  الدولة  هذه  يف 

القبيل  النظام  ميارسه  الذي  الحكومي  التعنت  بجدار  تصطدم  واالنسانية 

ما  منذ  الدولة  يف  العام  التوتر  حالة  باستمرار  تسبب  ما  وهو  الحاكم، 

عىل  سقط  شعبية  احتجاجات  موجة  اندالع  بعد  اعوام  ثالثة  عىل  يربو 

يف  الشيعة  من  بالكثري  زج  فيام  وجريح،  قتيل  بني  الضحايا  عرشات  اثرها 

السجون وتم اعتقال اغلب الرموز السياسية املمثلني للشيعة.

شباط   14 يف  الصغرية  الخليجية  اململكة  يف  احتجاجية  حركة  وانطلقت 

للمطالبة  وذلك  السكان،  غالبية  يشكلون  الذين  الشيعة  بقيادة   2011

اىل  مطالبه  يف  ذهب  البعض  ان  اال  منتخبة،  حكومة  مع  دستورية  مبلكية 

حد اسقاط النظام وانهاء حكم ارسة ال خليفة السنية.

الحركة  لهذه  حدا  بالقوة  السلطات  وضعت  العام،  ذلك  من  اذار  منتصف  ويف 

اململكة  يف  قوات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ونرشت  االحتجاجية 

Manama

Bahrain

البحرين
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االخرية،  االشهر  يف  وتصاعدت  استمرت  املتفرقة  االحتجاجات  لكن  الصغرية. 

حقيقي  تقدم  احراز  عدم  ظل  يف  املنامة  من  القريبة  الشيعية  القرى  يف  خصوصا 

عىل صعيد الحوار الوطني.

باملعارضة  قادة  بحق  املؤبد  اىل  تصل  التي  السجن  احكاما  السلطة  محاكم  واصدرت 

املؤبد،  بالسجن  محكومون  املدانني  من  وسبعة  الشيعة،  من  وغالبيتهم   ،13 الـ 

الـ  واملعارضون  عاما.  و15  سنوات  خمس  بني  اآلخرين  سجن  عدد  ترتاوح  فيام 

محاكمتهم  متت  سبعة  بينهم  بارزا  معارضا   21 تضم  مجموعة  ضمن  هم   13

غيابيا. وقد اتهم هؤالء بتشكيل مجموعة ارهابية لقلب نظام الحكم. 

ومحمد  مشيمع،   عىل  وحسن  حسني،  الوهاب  عبد  هم  باملؤبد  واملحكومون 

احمد  مريزا  وسعيد  السنكيس،   الجليل  وعبد  املقداد،  وعبدالجليل  املقداد،  حبيب 

النوري، والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة .

 15 املخورض  حسن  مهدي  عبدالله،  عبدالهادي  هم  ايضا  بالسجن  واملحكومون 

الخواجة  حبيل  عبدالله  وصالح  سنة،   15 املحروس  مريزا  عيىس  وعبدالله  سنة، 

ريض  عىل  ومحمد   ، سنة   15 جواد  محمد  حسن  ومحمد  سنوات،  خمس 

اسامعيل 15 سنة .

حكم  ان  بعد  عنه  افرج  ان  سبق  الذي  الصميخ  محمد  يوسف  هؤالء  اىل  ويضاف 

بالسجن سنتني وخفضت املدة اىل ستة اشهر.

الخواجة  زينب  بالبحرين  للدميقراطية  الداعمة  الناشطة  حبس    17/3/2013

الخواجة  وتعترب  برباءتها،  السابق  للحكم  نقضا  يعترب  فيام  أشهر،  ثالثة  ملدة 

الناشطة السياسية املنادية بالدميقراطية.

مستعميل  من  الشيعة  من  أشخاص  ستة  البحريني  األمن  اعتقل   18/3/2013

يتعارض  ومبا  العالنية  بطريق  "اإلساءة  بتهمة  تويرت،  االجتامعي،  التواصل  موقع 

التحقيق  ذمة  عىل  بحبسهم  وأمرت  الرأي،  وإبداء  التعبري  حرية  يف  الحق  مع 

متهيداً إلحالتهم للمحاكمة".

املاضية  االيام  خالل  البحرين  جامعة  من  شيعيا  طالبا   24 اعتقال    19/3/2013
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عىل خلفية مشاركتهم يف االحتجاجات.

معارض  عىل  عاما   15 بالسجن  املنامة  يف  محكمة  حكمت   20/3/2013

يف  الرشطة  من  عنارص  عىل  قنابل  بواسطة  هجوم  يف  بالضلوع  متهم  بحريني 

بحيازة  املعارض  اتهمت  بحرينية  محكمة  ان  املصدر  وقال  الشيعية،  القرى  احدى 

حفظ  قوات  من  أفراد  باستشهاد  والرشوع  إرهايب  لغرض  تنفيذا  مفرقعات  وصنع 

النظام وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

النظامية  غري  امليلشيات  بعض  مصطحبة  الحكومية  القوات  قامت   21/3/2013

الشيعية،  والقصبات  القرى  عرشات  مبداهمة  املنرصم  الشهر  خالل  مرات  عدة 

اذ  السكان،  بحق  عشوائية  عدوانية  مبامرسات  تقوم  القوات  تلك  قيام  رصد  وتم 

املمتلكات  عىل  االعتداء  جانب  اىل  للدموع،  املسيل  الغاز  لقنابل  كثيف  اطالق  تم 

الخاصة باملواطنني الشيعة.

وابنته  الخواجة  الهادي  عبد  عن  الزيارة  متنع  البحرينية  السلطات   25/3/2013

وابنته  املؤبد  بالسجن  املحكوم  الخواجة  الهادي  عبد  من  كل  منع  املعتقل:  يف 

إىل  دفعهام  ما  العائلية  الزيارات  تلقي  من  منعا  أشهر،  ثالثة  بالسجن  املحكومة 

بدء إرضاب عن السوائل بعد أيام من بدء إرضاب عن الطعام.

جددت  الزيارة:  من  املعتقلة  الرموز  مجدداً  متنع  البحرينية  السلطات   6/4/2013

السياسية  والقيادات  الرموز  من  للمعتقلني  السامح  رفضها  البحرينية  السلطات 

زي  لبس  رفضهم  نتيجة  وذلك  ذويهم،  بزيارة  الـ21(  بـ"مجموعة  يعرف  )ما 

السجن.

مبداهامت  االمنية  الجهات  قامت  تعسفية:  باعتقاالت  حملة   10/4/2013

سباقات  بدء  من  ايام  قبل  املعارضة  من  للمحتجني  تعسفية  واعتقاالت  للبيوت 

الذين  بعض  بينهم  شخصا  عرشين  اعتقال  وتم  واحد،  الفورموال  لسباق 

وذلك  الحلبة،  من  القريبة  الشيعية  القرى  يف  الحكومة  ضد  االحتجاجات  يقودون 

"رشطيني  قبل  من  "مذكرات"،  دون  ومن  الفجر"  عند  او  الليل  "خالل  عمليات  يف 

بلباس مدين".
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عىل  مطلعة  مصادر  اكدت   :7 اىل  املعتقلني  االطفال  عدد  ارتفاع    12/4/2013

 7 بلغ  البحرينية  السلطات  سجون  يف  املعتقلني  الشيعة  االطفال  عدد  ارتفاع 

اطفال.

طالبية:  إحتجاجات  ضد  الغاز  قنابل  تستخدم  البحرينية  الرشطة   16/4/2013

داخل  محتشدين  طالب  لتفريق  الغاز  قنابل  البحرينية  الرشطة  استخدمت 

أن  بعد  الجابرية  مدرسة  الرشطة  وهاجمت  املنامة،  العاصمة  يف  مدرستهم 

إحتشد طلبتها منادين بإطالق رساح زميل لهم معتقل.

 100 اىل  الفورميال  مسابقة  انطالق  قبيل  املعتقلني  عدد  ارتفاع    17/4/2013

إحتجاجات  خالل  شخص   100 نحو  البحرينية  الرشطة  اعتقلت  شخص: 

فورموال  سباقات  من  القادمة  الجولة  قبيل  البالد  يف  الشيعية  املعارضة  تنظمها 

واحد.

السكانية  التجمعات  عىل  النار  تطلق  للحكومة  موالية  ميلشيات   21/4/2013

مجمعات  أحد  يف  منازل  عىل  الرصاص  مسلحة  مجموعة  أطلقت  الشيعية: 

ويف  املنازل  يف  مادية  أرضار  إىل  أدى  ما  مجهولة،  جهة  إىل  فروا  ثم  عايل  إسكان 

سيارة أحد املواطنني.

املتحدة  األمم  يف  التعذيب  مقرر  زيارة  تؤجل  البحرينية  الحكومة   22/4/2013

خوان  زيارة  مسمى  غري  أجل  إىل  البحرينية  الحكومة  أرجأت  مسمى:  غري  ألجل 

األنباء  وكالة  وذكرت  البالد.  إىل  بالتعذيب  الخاص  املتحدة  االمم  مقرر  منديز 

الرسمية أن الزيارة أجلت "حتى إشعار آخر".

بعدد  يلتقي  وان  امللفات  من  عدد  يف  منديز  خوان  املقرر  ينظر  ان  املقرر  من  وكان 

من السجناء الشيعة وان يبدي رأيه يف اثبات او نفي التعذيب يف حق الشيعة.

اىل  ادى  نفيس  تعذيب  اىل  تعرض  انه  رجب  نبيل  الناشط  ارسة  ابلغت  وقد 

تدهور صحته، كام وان السلطات منعت معالجته بواسطة اطباء محايدون.

وتروع  شيعي  سيايس  ناشط  تختطف  للحكومة  تابعة  ميلشيات   25/4/2013

وروعوا  الصباغ  هشام  القيادي  منزل  باقتحام  املقنعني  من  مجموعة  قامت  ذويه: 



 38

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

يف  املعروفني  والنشطاء  القياديني  مبارش  استهداف  يف  منزله،  واقتحموا  اطفاله 

املعارضة.

ضد  استخداماً  األساليب  أكرث  البحرين  يف  الجنيس  العنف   27/4/2013

تلقت  إنها  الحقوقية  "برافو"  منظمة  قالت  وإدانتهم:  االعرتافات  النتزاع  املعتقلني 

حيث  بحرينية،  حكومية  أجهزة  فيها  تورطت  جنيس  عنف  حاالت  عىل  أدلة 

قبل  من  جنيس  لتعذيب  تعرضوا  الذين  الضحايا  من  العديد  أن  من  تحققت 

مراكز  يف  بواسطتهم  حصل  قد  كان  البحرينية  الداخلية  لوزارة  تابعني  أفراد 

التي  واألشكال  املامرسات  لتلك  كبري  حد  اىل  مطابقة  بصورة  خارجها  أو  االعتقال 

أكدتها اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق.

شيعية  امرأة  اغتصبت  جنسياً:  بهن  والتحرش  النساء  اغتصاب    28/4/2013

لبيت  الشارع  من  جرها  تم  ان  بعد  السكنية  األحياء  أحد  من  مقربة  عىل  مؤمنة 

غري آهل بالسكان لريتكب بحقها هذه الجرمية من قبل القوات الحكومية.

املعارضة:  لرتهيب  الصباغ«  و»هشام  عباس«  »فاضل  اعتقال    28/4/2013

»هشام  "أمل"  يف  القيادي  عباس«  »فاضل  ”الوحدوي"  لـ  العام  األمني  اعتقال 

الصباغ« "تهدف إىل ترهيب الرموز الشيعية املعارضة.

البحرينية  السلطات  اعتقلت  الشيعة:  من  شخصاً   22 اعتقال    28/4/2013

خالل  الطرقات  وقطع  االمن  قوات  مهاجمة  بتهمة  الشيعة  من  شخصا   22

االعتقاالت  وحصلت  واحد،  الفورموال  سباق  استضافة  سبقت  التي  االحتجاجات 

و20  فرباير  شباط/   25 بني  حصلت  باحداث  تتعلق  وهي  شيعية  قرى  عدة  يف 

نيسان/ ابريل.

وذلك  البحرين،  إىل  أعوام   5 النهام«  »أحمد  البحريني  الطفل  عاد   29/4/2013

عينه  استئصال  تم  حيث  سنغافورة،  يف  تقريباً  أسبوعني  ملدة  عالج  رحلة  بعد 

قام  الذي  الشوزن،  بشظايا  ترضرها  نتيجة  "إليزابيث"  مستشفى  يف  اليرسى 

بإطالقه أفراد األمن.

لرصد  الوطنية  اللجنة  عضو  الهندال  نواف  الكويتي  الحقوقي  نرش   30/4/2013
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اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعني  لحامية  الين  فرونت  منظمة  وعضو  االنتهاكات 

وصوله  لحظة  معه  التحقيق  إجراءات  عن  "تويرت"  يف  حسابه  يف  تغريدات  سلسلة 

البحرين من قبل أمن املطار قبل أيام.

الستخدامات  السالم"  عليه  "أبوطالب  مسجد  أرض  مصادرة   30/4/2013

ينشأ  أن  املقرر  كان  أرض  مبصادرة  البحرينية،  السلطات  قامت  املسجد:  غري 

مصادرتها  وتم  حمد،  مدينة  يف  السالم  عليه  أبوطالب  ومركز  مسجد  عليها 

العدل  بوزارة  يسمى  ما  من  إخطار  بعد  وذلك  املسجد،  غري  الستخدامات 

أخرى  أرض  لتخصيص  نظراً  الحايل  البناء  بإزالة  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون 

له يف منطقة مجاورة".

االنتهاكات  من  العديد  وثقت  الشيعية:  الطائفة  بعقائد  استهزاء    1/5/2013

الدينية  املعتقدات  عىل  بالتطاول  متثلت  البحرين  يف  النظام  قوات  بها  تقوم  التي 

والشعائر االسالمية التي يقوم بها الشيعة.

و3  اصابات  جانب  إىل  واحد،  وطفل  مواطنني   3 النظام  قوات  اعتقلت    1/5/2013

حاالت تعذيب وعدد من اإلنتهاكات األخرى ضد املواطنني الشيعة.

إدارة  مجلس  عضو  عاماً   39 فتيل  ناجي  الحقوقي  الناشط  اعتقل   2/5/2013

جمرة،  بني  مبنطقة  منزله  من  فجراً  اإلنسان  لحقوق  البحرين  شباب  جمعية 

دون معرفة االسباب.

املحكمة  قضت  باملنامة:  التجمهر  بتهمة  لشابتني  شهر  الحبس   4/5/2013

أحمد«  »ساجدة  الشابتني  بحبس  البحرين  يف  الرابعة  الجنائية  الصغرى 

بعد  العقوبة،  تنفيذ  لوقف  دينار   100 كفالة  مع  شهر  ملدة  اإلمام«  عبد  و»فاطمة 

اتهامهام يف عدة قضايا تتعلق بالتجمهر واالعتداء عىل رشطة.

عىل  عاما   15 بالسجن  الكربى  البحرينية  الجنائية  املحكمة  حكمت   5/5/2013

ذات  سرتة  جزيرة  يف  رشطة  دورية  مهاجمة  تهمة  لهم  وجهت  بحرينيا،   31

االغلبية الشيعية.

تعرض  قد  ابنهم  أن  طه«  »جعفر  البحريني  املعتقل  أهايل  أفاد   6/5/2013
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تدحض  أدلة  ميتلك  جعفر  وكان  ساعة،   15 ملدة  التحقيقات  يف  بقائه  أيام  للتعذيب 

بعض االتهامات التي وجهت إليه، وأنه ميتلك إثباتات عىل تواجده بعمله.

منزلهم  أن  حامدة«  حسن  احمد  »حبيب  البحريني  املواطن  أكد   7/5/2013

أطلقتها  التي  دموع  مسيل  طلقة  بسبب  لحريق  تعرض  سرتة"  "إسكان  يف  الواقع 

واحرتقت  العلوي  بالطابق  الشقتان  احرتقت  حيث  البحريني,  النظام  قوات 

الحجرة والصالة واملطبخ من الطابق السفيل.

عىل  جديدة  قيود  "جو"  سجن  إدارة  فرضت  املوسوي"  "خديجة  قالت   8/5/2013

للسجن"،  الرسمي  الزي  لبس  ترفض  التي  السياسية  القيادات  من  املعتقلني 

احذيتهم  أو  ثيابهم  باستبدال  السياسية  القيادات  أحقيت  عدم  وتضمنت 

القدمية أو الكتب التي قرأوها بثياب أو أحذية جديدة أو كتب أخرى.

الشوزن  برصاص  بليغة  إلصابة  شيعي  بحريني  مواطن  تعرض   8/5/2013

هذه  قيام  بعد  املواطنني  ضد  النظام  مرتزقة  قوات  تستخدمه  والذي  دوليا  املحرم 

دمستان  قرية  يف  خرجت  سلمية  مسرية  يف  املشاركني  واستهداف  بقمع  القوات 

باملنطقة الغربية يف املحافظة الشاملية للمطالبة بالتحول الدميقراطي.

بتسلق  تقوم  وهي  القمعي  النظام  قوات  مواطن  عدسة  التقطت   8/5/2013

املواطنني،  لحرمات  فاحش  هتك  يف  استئذان،  دون  الدراز  منطقة  يف  املنازل  بعض 

أي  وجود  دون  املنطقة  يف  تجول  وهي  القمعي  النظام  مرتزقة  قوات  وشوهدت 

األول  ليس  مشهد  يف  املنازل  بعض  بتسلق  وقامت  أمنية،  أحداث  أو  تظاهرات 

من هذا النوع .

التخريب  إىل  "عايل"  قرية  يف  بربغي"  "أمري  مسجد  موقع  تعرض   8/5/2013

أن  بعد  مجهولني  قبل  من  البحرين  يف  الشيعية  للطائفة  مسيئة  عبارات  وكتابة 

الثاين  االعتداء  هذا  ويعترب  املسجد،  موقع  يف  الالفتات  بعض  إتالف  إىل  عمدوا 

عبارات  وكتابة  للتخريب  الرببغي  مسجد  موقع  له  يتعرض  الذي  نوعه،  من 

ظل  يف  كله  هذا  ووقع  شهر،  من  أقل  يف  البحرين،  يف  الطوائف  إلحدى  مسيئة 

وجود دوريات أمنية قريبة من املسجد.
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العاصمة  غرب  جمرة"  "بني  منطقة  البحريني  النظام  قوات  حارصت   11/5/2013

يتمكن  ومل  للمروحية،  منخفض  تحليق  مع  اسبوع،  من  والكرث  بأكملها  املنامة 

وآليات  مبركبات  تطويقها  بعد  إليها  الدخول  أو  املنطقة  من  الخروج  من  األهايل 

القوات. 

بكرس  لالقتحام  جمرة"  "بني  مبنطقة  بحرينية  عائلة  منزل  تعرض   12/5/2013

أمنية،  عنارص  قبل  من  وذلك  املنزل،  محتويات  وتكسري  وتخريب  الخارجي  الباب 

شيئاً  عنها  نعرف  ال  أشياء  بوضع  قامت  األمنية  العنارص  أن  إيل  العائلة  وأشارت 

وصورتها، كام قاموا بحفر األرض املفتوحة الكائنة خلف املنزل.

البحرين  يف  السيايس  الناشط  البحريني  النظام  قوات  إعتقلت   15/5/2013

عيان  شهود  وتحدث  "مقابة"،  يف  الكائن  منزله  من  السنكيس«  عيل  »عبد 

للخارج  اقتياده  بعد  القوات  وقامت  املدنيني,  قبل  من  املربح  للرضب  تعرضه  عن 

بتفتيش املنزل وتكسري محتوياته ومصادرة هواتف نقالة وبعض األجهزة".

و6  سفالة،  يف  منها   7 منزالً،   36 مبداهمة  البحرين  سلطات  قامت   15/5/2013

يف  و2  واديان،  يف  و2  داركليب،  يف   3 صالح،  النبي  يف  و4  الخارجية،  يف  و4  املعامري،  يف 

ومركوبان  وكرزكان  واملالكية  عذاري  يف  واحد  ومنزل  عيل،  جد  يف  و2  رمان،  رأس 

كرزكان،  صالح،  النبي  التالية:  املناطق  من  مواطناً   26 واعتقال  ومهزة،  والديه 

كام  سفالة،  املعامري،  الخارجية،  مهزة،  جدعيل،  الديه،  النعيم،  رمان،  رأس  عذاري، 

شهدت حاالت مصادرة واتالف ملمتلكات خاصة.

الخباز"  "جواد  الصحفي  بحبس  البحرين  يف  العامة  النيابة  أمرت   15/5/2013

من  النظام  قوات  اعتقلته  أن  بعد  للتجديد،  قابلة  التحقيق  ذمة  عىل  يوماً   45 ملدة 

من  مفصولني  الصحفيني  عرشات  زال  وال  ليال،  عدة  قبل  اقتحامه  بعد  منزله 

أعاملهم بسبب آرائهم السياسية يف البحرين.

سنة  ملدة  بالسجن  أحكاما  البحرين  يف  العامة  النيابة  أصدرت   15/5/2013

تويرت  عىل  "تغريدات"  نرشهم  بتهمة  أشخاص  ستة  بحق  التنفيذ  مع  واحدة 

تيسء مللك البالد.
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االمن  قوات  من  بالسالح  املدججني  الجنود  عرشات  اقتحم   17/5/2013

وعاثوا  قاسم   عيىس  الشيخ  الله  اية  منزل  فجراً  ملثمة  مدنية  قوات  تصحبهم 

تخريبا يف كل محتوياته وروعوا النساء واألطفال.

املاجد«  أحمد  »السيد  الدين  رجل  بسجن  بحرينية  محكمة  قضت   20/5/2013

لتأسيس  سنوات   10 ملدة  آخرين  متهمني   7 وسجن  عاماً   15 ملدة  وآخر  عاما   15

هذه  وجاءت  القانون،  أحكام  تعطيل  منها  الغرض  بـ"جامعة  املحكمة  وصفتها  ما 

وصفتها  ما  جامعة  بتأسيس  أشخاص   9 من  املؤلفة  املجموعة  اتهام  بعد  األحكام 

املحكمة بـ"إرهابية.

متواجدة  نسائية  ورشطة  كوماندوز  قوات  ان  مطلعة  مصادر  اكدت   21/5/2013

من  مقربة  أوساط  وتناقلت  املجاورة"،  املنازل  من  بالقرب  الشهيدة،  منزل  امام 

عائلة العرادي عن أن املنزل أقتحم من قبل قوات النظام.

ملدة  الخواجة«  »زينب  الناشطة  بحبس  البحرينية  املحكمة  قضت   23/5/2013

الناشطة  بحبس  قضت  فيام  التنفيذ،  لوقف  دينار   100 كفالة  وقدرت  أشهر   3

واملتهمتني  التنفيذ  لوقف  دينار   200 كفالة  وقدرت  أشهر   6 ملدة  السيد«  »معصومة 

بالتجمهر يف دوار "أبوصيبع" وعدم التفرق ورضب رشطية.

ادارة  موافقة  وعدم  رجب  نبيل  الحقوقي  الناشط  صحة  تدهور  اىل  باالضافة  هذا 

السجن مبعالجته من قبل طبيبه الخاص.

رضا  قضايا  مجموع  "إن  خلف«  »ريم  البحرينية  املحامية  قالت   8/5/2013

16)الغرسة( قضية، ومجموع أحكامه 42 عاماً وثالثة أشهر.

يف  بهم  وتنكل  لهم  وهمية  تهم  وتلفقيق  شيعة  بحرانيني   7 اعتقال   30/5/2013

املطبق  الدويل  الصمت  تواصل  مع  التعذيب  أنواع  بأبشع  الالأخالقية  السجون 

عىل هذه التجاوزات الخطرية.

بني   ،)7( كرزكان  يف  مناطق  يف  منزالً   18 امنية  قوات  داهمت   30/5/2013

 ،)1( املعامري   ،)1( الغريفة   ،)1( عايل   ،)1( واديان   ،)1( القرية   ،)2( املالكية   ،)3( جمرة 

الشاخورة )1(، واعتقلت سبع مواطنني بينهم طفالن.
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 5 العمر  من  يبلغون  أطفال  عىل  البحريني  النظام  قوات  اعتدت   1/6/2013

اتجاه  جامعية  بعقوبات  قيامها  جانب  اىل  بالركل،  جمرة"  "بني  منطقة  يف  سنوات 

فرض  مع  الخانقة،  السامة  بالغازات  املنطقة  اغرقت  حيث  منازلهم،  يف  اآلمنني 

حصار خانق استمر أكرث من 10 ساعات.

اقتحام  عرب  واسعة  اعتقاالت  حملة  البحرين  يف  النظام  قوات  شنت   4/6/2013

بينهم  مواطناً   21 االعتقاالت  عدد  وبلغ  منها،  املواطنني  واقتياد  عنوة  البيوت 

جمرة،  بني  كرباباد،  أبوقوة،  املنامة،  الشاخورة،  )سامهيج،  مناطق  يف  وطفل،  أمرأة 

دمستان، سلامباد، مهزة(.

مبناسبة  لالحتفال  أهيل  تجمع  عىل  النظام  مرتزقة  قوات  اعتدت   7/6/2013

داخل  يقام  الذي  االحتفال  وكان  "جدعيل"،  منطقة  يف  الرشيف  النبوي  املبعث 

الخانق  الغاز  طلقات  من  بسيل  تفاجئ  قد  األهايل  وبحضور  باملنطقة  مأتم 

تتساقط داخل املأتم ما تسبب بإختناقات للرجال واألطفال.

قرية  يف  التفتيش  نقاط  إحدى  يف  بحرانية:  فتاة  عىل  يعتدي  ضابط   7/6/2013

بني جمرة، قام ضابط امن باهانة فتاة شيعية، قبل اعتقالها بدون سبب.

صدور  خلفية  عىل  اثنني  طالب  بفصل  البحرينية  السلطات  قامت   8/6/2013

والتعليم  الرتبية  وزارة  سارعت  فيام  شهور،   6 لـ  بالسجن  بحقهم  قضائية  أحكام 

التي  املبالغ  إجاميل  وبلغ  بالكامل،  الدراسة  مصاريف  بدفع  الطالبني  مبطالبة 

تطالب بها الرتبية 12 مفصوال من الكلية حوايل 52 ألف دينار.

بينهم  مواطنا   12 طالت  اعتقاالت  بحملة  االمنية  القوات  شنت   9/6/2013

بلغ  واقتحامات  للمنازل  مداهامت  جانب  إىل  بوحشية،  عليه  اعتدت  واحد  طفل 

عددها 9 حاالت.

»حسني  بسجن  البحرين  يف  األوىل  الجنائية  الكربى  املحكمة  قضت   10/6/2013

بعد  الجنايئ،  الحرق  واقعة  ارتكاب  بتهمة  سنوات  خمس  عاماً(   15( الحواج« 

انتزاع اعرتافات منه عرب التعذيب.

املدارس  طلبة  عىل  السامة  الغازات  البحريني  النظام  قوات  اطلقت   10/6/2013
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القوات  واستهدفت  النهائية،  االمتحانات  تقديم  من  خروجهم  بعد  "سرتة"  يف 

الطلبة بسيل من الغازات يف حني الحقت بعضهم من دون سبب.

مشيمع«  حسن  »الشيخ  البحريني  السيايس  الناشط  عائلة  أكدت   11/6/2013

فضالً  أطباء،  عىل  عرضه  أو  املستشفى  زيارة  من  منعه  الرسطان  مبرض  املصاب 

عن منع زيارة األهايل له منذ أكرث من ثالثة أشهر.

وهي  بحرانية  قرى  خمس  منازل  البحريني  النظام  قوات  اقتحمت   15/6/2013

األهايل  روعت  كام  رمان  راس  و  واملالكية  الزهراء  ومدينة  وكرزكان  دمستان 

وعبث مبمتلكاتهم.

واطلقت  للدموع  املسيل  الغاز  البحرينية  االمن  قوات  استخدمت   15/6/2013

املنامة  العاصمة  قرب  شيعية  قرى  من  قدموا  محتجني  لتفريق  صوتية  قنابل 

تلبية لدعوة من "ائتالف 14 فرباير" املعارض املحظور، بحسب شهود.

باستقطاع  قامت  البحرينية  العدل  وزارة  إن  خاصة  معلومات  ذكرت   17/6/2013

الجيش  هدمه  الذي  البالد  غرب  )ع("  الهادي  "االمام  مسجد  أرض  من  جزء 

البحريني ضمن حملة انتقامية ضد املتظاهرين يف مارس/ آذار 2011.

البحريني  النظام  مرتزقة  بقوات  مدعومة  مدنية  ميليشيات  اعتدت   17/6/2013

عىل  باالعتداء  وقامت   ، ليالً  شيعية  غالبية  يسكنها  التي  "عراد"  بلدة  عىل 

وكرسوا  )ع("  عيل  "اإلمام  جامع  عىل  باالعتداء  قاموا  كام  األهايل،  ممتلكات 

بعض نوافذه.

منطقة  يف  املنازل  مداهمة  البحريني  للنظام  التابعة  القوات  واصلت   20/6/2013

مواطنا  أعتقلت  حني  يف  و"باربار"،  "جنوسان"،  "سامهيج"،  جمرة"،  "بني  "أبوصيبع"، 

بطريقة عنيفة خالل تلك املداهامت.

لوزارة  تابعة  أنها  يعتقد  مدنية  عنارص  قيام  سلامباد  أهايل  تفاجأ   21/6/2013

الذي  الصادق  اإلمام  مسجد  عىل  استفزازية  عبارات  بكتابة  البحرينية  الداخلية 

ضد  النطاق  واسعة  حملة  ضمن   2011 آذار  مارس/  البحريني  الجيش  هدمه 

الطائفة الشيعية.
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بحق  الصادر  الرباءة  حكم  البحرينية  "االستئناف"  محكمة  أيدت   23/6/2013

عام  خالل  اعتقالها  أثناء  سعيد«  »نزيهة  الصحافية  تعذيب  تهمة  من  ضابطة 

2011م.

ذر  أيب  مسجد  يف  الصالة  البحرينية  الداخلية  وزارة  منعت   23/6/2013

هدمه  الذي  ذر  ايب  مسجد  مكان  عىل  اصفر  رشيطا  وضعت  ان  بعد  بالنويدرات 

حصارا  فرضت  ان  بعد  وذلك   ، مجهولة  واألسباب  عامني  قبل  الحاكم  النظام 

كامال عىل موقع املسجد.

الغفاري  ذر  أيب  مسجد  بقايا  البحرين  يف  االمنية  القوات  هدمت   25/6/2013

السعودية  القوات  هدمته  الذي  البحرانية  النويدرات  قرية  يف  عليه(  الله  )رضوان 

يف عام 2011 مع عرشة مساجد أخرى بعد ان قام االهايل ببناءها بأنفسهم.

عىل  شهرين  بالسجن  حكام  البحرينية  املحاكم  إحدى  أصدرت   25/6/2013

أخرى  محكمة  وكانت  الرشطة،  بإهانة  إدانتها  بسبب  الخواجة  زينب  الناشطة 

بالسب  "التعدي  بتهمة  أشهر   3 الخواجة  زينب  بسجن  أشهر   3 قبل  قضت  قد 

واإلهانة عىل موظف عام".

الصحافية  تعذيب  تهمة  من  ضابطة  البحريني  النظام  محاكم  برأت   25/6/2013

وأحدثت   2011 الطوارئ  فرتة  يف  اعتقالها  أثناء  األمن  مراكز  أحد  يف  سعيد  نزيهة 

بجسمها اصابات وثقتها تقارير طبية.

التظاهرات  قادة  احد  باستشهد  البحرينية  الرشطية  قامت   26/6/2013

االحتجاجية )حسني عبدالله عبدالكريم( يف بلدة "سار" عقب مداهمة منزله.

الداخلية  بوزارة  واإلقامة  والجوازات  للجنسية  العامة  اإلدارة  اسقطت   26/6/2013

ألسباب  سفرهم  جوازات  وسحبت  شيعي  مواطن   31 عن  الجنسية  البحرينية 

سياسية.

لجثامن  املشيعة  الحشود  عىل  بحرينية  امنية  قوات  اعتدت   27/6/2013

للدموع  املسيل  الغاز  االمنية  القوات  خاللها  استخدمت  عبدالله«،  »حسني 

والطلقات املطاطية وبنادق الشوزن )املحرم دولياً( يف االعتداءات.
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مناطق  من  شخصاً  باعتقال39  البحرينية  االمنية  القوات  قامت   27/6/2013

رايتس  شيعة  منظمة  من  مراقبون  واشار  سلامباد،  ومنطقة  وسامهيج،  الدير 

بداء  املعتقلني  عدد  جانب  اىل  عقلياً،  مختل  وآخر  أبكم،  املعتقلني  أحد  ان  ووتش 

السكر.

آية  البارز  الشيعي  الدين  رجل  من  البحرينية  السلطات  طالبت   28/6/2013

الله الشيخ حسني النجايت، مغادرة البحرين.

يف  بحراين  لطالب  سنة  ملدة  بالحبس  بحرينية  محكمة  قضت   29/6/2013

املرحلة الثانوية بدعوى إهانة امللك.

"أم  مبنطقة  البحراين«  ميثم  »الشيخ  ومرقد  مسجد  تعرض   30/6/2013

الحصم" لعملية تخريب وسطو من قبل أشخاص مجهولني.

املصلني  عىل  السامة  الغازات  بإطالق  البحريني  النظام  قوات  قامت   1/7/2013

ذر  "أيب  مسجد  إىل  الوصول  من  ملنعهم  املنامة  رشق  جنوب  "النويدرات"  يف 

األمر  وهو  عامة،  حديقة  إىل  تحويله  نيتها  عن  السلطات  أعلنت  الذي  الغفاري" 

الذي حذرت من تداعياته فعاليات دينية وسياسية.

الشيعة  من  سبعة  عىل  الحكم  البحرينية  الجنائية  املحكمة  اصدرت   2/7/2013

خالل   2012 العام  صيف  رشطي  استشهاد  يف  الرشوع  بتهمة  عاما   15 بالسجن 

االحتجاجات ضد السلطات.

الداخلية  وزارة  يف  يعمالن  وضابطة  ضابط  بحرينية  املحكمة  برأت    2/7/2013

الوحيش  للتعذيب  تعرضوا  الذين  الطبي  الكادر  معتقيل  من   6 تعذيب  تهمة  من 

واجمعت   .2011 بالعام  الطوارئ  فرتة  يف  بهم  والتنكيل  اعتقالهم  أثناء  والشديد 

يف  جاء  الضابطان  بتربأة  املحكمة  قرار  ان  عىل  واالنسانية  الحقوقية  املنظامت 

بحقوق  لإلستهانة  واستمراراً  للجالدين،  العقاب  من  اإلفالت  منهجية  إطار 

املواطنني.

إئتالف  ”تنظيم  قضية  ذمة  عىل  معتقلة  ان  عىل  محامية  اكدت   12/7/2013

14 فرباير“ تدعى ريحانة املوسوي جردت من مالبسها خالل التحقيق معها.
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)عبدالله  "الوفاق"  جمعية  كوادر  من   3 االمنية  القوات  اعتقلت   14/7/2013

دعت  اعتصام  انتهاء  بعد  املوايل(  مهدي  محمد  نصيف،  عيل  حسني  املسجن، 

بساحة  البحرين  يف  املعارضة  السياسية  الجمعيات  باقي  مع  "الوفاق"  جمعية  إليه 

"املقشع.

بلدة  يف  املرزوق«  عبدالله  »سعيد  السن  كبري  شيعي  مواطن  تويف   16/7/2013

يف  البحريني  النظام  قوات  أطلقتها  التي  السامة  للغازات  استنشاقه  جراء  الدراز 

شوارع وساحات البلدة.

ميليشيات  قيام  ووتش  رايتس  شيعة  ملنظمة  عيان  شهود  أكد   16/7/2013

بعد  املحتجني  من  استشهادى  احد  والد  باعتقال  البحريني  للنظام  تابعة  مدنية 

مداهمة منزله يف مدينة حمد ومصادرة الالبتوب والهواتف الشخصية.

بتجديد  البحرين  يف  الثانية  الجنائية  الصغرى  املحكمة  أمرت   17/7/2013

حبس الرادود الحسيني »مهدي سهوان« ملدة 45 يوماً بتهمة إهانة ملك البالد.

القوات  قابلتها  واحتجاجا  مسرية   155 خروج  ومناطق  قرى  شهدت   17/7/2013

والغاز  الرصاص  مستخدمة  وقرية  منطقة   75 يف  الجامعي  العقاب  مبامرسة 

املسيل للدموع، ما أدى إىل جرح 26 مواطنا.

اإلمام  مسجد  عىل  الحي  الرصاص  الحكومية  القوات  اطلقت   19/7/2013

عىل  ايضا  الحي  الرصاص  اطلقوا  كام  سلامباد،  قرية  يف  السالم  عليه  الصادق 

مسجد اإلمام الباقر عليه السالم يف قرية النويدرات.

يف  للمنازل  ودهم  اقتحامات  حملة  البحريني  النظام  قوات  شنت   20/7/2013

واملركبات  القوات  من  أعداد  فيها  شارك  والدراز،  وسرتة  والعكر  كرزكان  مناطق 

وامللثمني املدنيني الذين انترشوا يف املنطقة لرتويع أهاليها وارتكاب اإلنتهاكات.

يف  مواطنني  عىل  الخانقة  الغازات  بإطالق  النظام  قوات  قامت   21/7/2013

ملعب منطقة بوري اثناء دورة رمضانية لكرة القدم.

بحق  الشيعية  القرى  يف  واسعة  اعتقاالت  بحملة  امنية  قوات  قامت   22/7/2013
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عدد من الشبان.

يف  دولياً(  )املحرم  الشوزن  سالح  استخدام  بفعل  اصابات   8 وقوع   23/7/2013

مختلفة،  مناطق  يف  منازل  عدة  مداهمة  عن  فضالً  و"أبوصيبع"،  "السهلة"  منطقتي 

تعرضت  فيام  نوافذها،  لتكسري  الشيعة  العكر  منطقة  اهايل  سيارات  تعرضت  اذ 

منها  مناطق  عدة  إىل  باإلضافة  للدموع،  املسيلة  الغازات  إلطالق  دمستان  منطقة 

كرباباد وكرانة.

احتجاجا  الطعام  عن  إرضاباً  سعد  عيل  الكفيف  الشيعي  املعتقل  بدأ   27/7/2013

مايو/  منتصف  يف  اعتقاله  تم  أن  بعد  العالج،  تلقي  من  ومنعه  املعاملة،  سوء  عىل 

أيار املايض ضمن حملت اعتقاالت واسعة.

خرجت  سلمية  تظاهرات  البحريني  النظام  مرتزقة  قوات  قمعت   27/7/2013

املتظاهرين  البحريني  النظام  قوات  واستهدفت  البحرين،  من  مختلفة  مناطق  يف 

املتظاهرين  من  عدد  أصيب  حني  يف  السامة،  بالغازات  السكنية  واألحياء 

بالرصاص االنشطاري "الشوزن" املحرم دوليا.

األمن  لخدمة  التطوع  يتيح  قانونا  البحريني  الوزراء  مجلس  أقر   28/7/2013

العام، فيام ميكن أن يعد ذلك أول قانون لرشعنه "البلطجة" واملليشيات.

بإسقاط  استثنائية  جلسة  خالل  البحريني  الربملان  اوىص   29/7/2013

تحت  اجراءاتها  ضد  ينشط  او  السلطة  استبداد  يناهض  من  كل  عن  الجنسية 

مسمى مكافحة االرهاب.

عمليات  جراء  حتفه  كاظم  منصور  حسني  الشيعي  املواطن  لقي   30/7/2013

التعذيب التي تعرض لها يف املعتقل.

داهمت  ملثمة  مدنية  قوات  ان  البحرين  يف  حقوقيون  ناشطون  قال   31/7/2013

منزل الناشط الشبايب واملدون »محمد حسن سديف« يف "سرتة" واعتقلته.

امليليشيات  من  افراد  من  جيب  نوع  من  مدنية  سيارة  قائد  تعمدت   31/7/2013

املتظاهر  ونقل  "السهلة"  منطقة  يف  البحرينيني  املتظاهرين  أحد  دهس  الحكومية 
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يف حالة حرجة إىل إحدى املستشفيات.

تشن  البحرين  يف  األمنية  السلطات  إن  تقني  تقرير  كشف   1/8/2013

الذين  أولئك  خصوصاً  اإلنرتنت،  عىل  الشيعة  النشطاء  ضد  تجسس  حملة 

حذراً  وذلك  الحقيقة  هويتهم  إلخفاء  مستعارة  بأسامء  حسابات  يستخدمون 

من الوقوع يف أي مخاطر أو عواقب جراء انتقادهم العلني للحكومة.

محمد  الشاب  باختطاف  قامت  مدنية  ميليشيا  ان  عيان  شهود  ذكر   9/8/2013

فضل واقتادته اىل جهة مجهولة بعد توقيف مركبته.

من  عدد  وصدمت  الدراز  بلدة  باقتحام  عسكرية  مدرعة  قامت   10/8/2013

املحتجني حيث سجل عدد من االصابات.

النظام  قوات  قبل  من  البحرينيني  املواطنني  من  عدد  اعتقال  جرى   13/8/2013

أثناء  السعودية  مع  البحرين  يربط  الذي  فهد"  "امللك  جرس  عىل  من  البحريني 

من  باملنع  أمر  وجود  بحجة  املواطنني  من  أخرى  أعداد  منع  تم  فيام  سفرهم، 

األجهزة األمنية.

بالسياج  مختلفة  محافظات  يف  مناطق  عدة  النظام  قوات  طوقت   13/8/2013

باألسالك  املناطق  بعض  مداخل  وأغلقت  اإلسمنتية  والحواجز  الحديدي 

املواطنني  لغالبية  رسمي  وتهديد  أمني  تصعيد  حملة  مع  بالتزامن  الشائكة، 

غادرت  الدرك  قوات  من  كتيبة  إن  أردين  اعالمي  مصدر  افاد  كام  واآلمنني، 

األردن، إىل البحرين للتصدي اىل حركة مترد املزمع انطالقها يف البحرين.

تعتدي  وهي  األمن  لقوات  صوراً  االنرتنت  عىل  ناشطون  بث   15/8/2013

األمن  قوات  أن  إىل  الناشطون  وأشار  بالرضب،  البحرينيني  املتظاهرين  أحد  عىل 

االحتجاجات  ضمن  الشاخورة  منطقة  شهدتها  احتجاجات  خالل  شاباً  اعتقلت 

برضب  أمن  رجال  قيام  الصور  وأوضحت  البحرين،  مناطق  مختلف  شهدتها  التي 

الشاب بالهروات، وهو قيد االعتقال.

قرى  يف  والرشطة  متظاهرين  بني  وقعت  مواجهات  ان  شهود  افاد   16/8/2013

التظاهر  من  الشيعية  املعارضة  االمن  قوات  منعت  حيث  البحرين  يف  شيعية 
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لالحتجاج عىل السلطات الحاكمة.

النسوة  من  عدد  اختطفت  النظام  قوات  أن  عيان  شهود  أكد   16/8/2013

قوات  ان  الشهود  وقال  مترد،  تظاهرات  يف  مشاركتهن  اعقاب  يف  البحرانيات 

السيد  و»رشيفة  عيىس«،  درويش  و»طيبة  البرصي«،  »صديقة  اعتقلت  النظام 

سعيد مهدي«.

قامت  مرتزقة  قوات  ان  املعتقل  داخل  من  موثوقة  مصادر  ذكرت   16/8/2013

تلك  تقوم  ان  قبل  الشيعة،  املعتقلني  بحق  وتنكيل  ومعنوية  بدنية  باعتداءات 

وثم  بالداخل   ١٠ عنرب  معتقيل  وحجز  واملكيفات  والتهوية  النوافذ  بإغالق  القوات 

حرجة  بإصابات  تسبب  الذي  االمر  والشوزن،  السامة  بالغازات  عليهم  الهجوم 

بني املعتقلني.

املعتقلة،  الخواجة  زينب  الحقوقية  الناشطة  وضع  السلطات  تعمدت   18/8/2013

دون  العدوى،  شديدة  والتهابات  و)ب(،  )أ(  الكبد  بالتهاب  مصابات  سجينات  مع 

تطعيم وإدارة السجن تتجاهل شكواها.

)مركز  الجاف  الحوض  بسجن  السياسيني  املعتقلني  أهايل  ذكر   19/8/2013

حقهم  من  املعتقلني  متكني  وعدم  ذويهم،  زيارة  من  مبنعهم  االحتياطي(  الحجز 

يف الزيارة.

العصفور  نفسية  الرأي  معتقلة  حرمان  البحريني  سلطات  تعمد    21/8/2013

قبل  من  العديدة  املحاوالت  من  الرغم  عىل  لحالتها  املالمئة  الطبية  الرعاية  من 

أرستها مع إدارة السجن من أجل توفري الرعاية الطبية الالزمة.

للتعذيب  تعرض  العلوي  فيصل  سيد  املعتقل  ان  حقوقيون  أكد   21/8/2013

أرسي،  سجن  يف  انفرادي  سجن  يف  ووضع  التحقيقات  يف  والنفيس  الجسدي 

وأكد أنه يتعرض لسوء معاملة وتم شتمه وشتم الطائفية الشيعية.

يف  الحامل  يوسف«  عيل  »نادية  املواطنة  البحرينية  النظام  احتجز   21/8/2013

دون   2013 يونيو  شهر  مطلع  منذ  جمرة"  "بني  منطقة  من  األخرية،  أسابيعها 

مراعاة لظروفها اإلنسانية وال حاجتها للرعاية الصحية يف هذه الفرتة الحرجة.
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ما  قبل  من  عاما،   )13( سلامن  مهدي  الطفل  حبس  تجديد  تم   22/8/2013

يسمى النيابة العامة بعد أن انتهت مدة سابقة بحبسه أسبوعا لذات الغرض.

"عيل  الشهيد  والد  حبس  البحرين  يف  األمنية  الجهات  قررت   23/8/2013

مشيمع" 45 يوماً عىل ذمة التحقيق يف قضية املشاركة يف مسريات غري مرخصة.

واعتقلت  حفص"،  "جد  منطقة  البحرين  يف  األمن  قوات  داهمت   24/8/2013

البحريني  الشباب  نادي  يف  العبني  املعتقلني  بني  من  وعدد  أبناءها،  من  عدد 

»محمد  اعتقال  تم  كام  سعيد«  و»قاسم  عبداألمري«  »امين  وهام  القدم  لكرة 

جعفر الشارقي«.

منطقة   25 عىل  الجامعي  العقاب  إيقاع  النظام  قوات  مارست   25/8/2013

الذي  الرسمي،  للعنف  نتيجة  متفرقة  بإصابات  مواطنني   10 وأصيب  بحرينية، 

اىل  والخانقة،  السامة  والغازات  النارية  األسلحة  النظام  قوات  معه  استخدمت 

جانب اعتقال 49 مواطناً من الشيعة.

)عليه  الرضا  "اإلمام  مسجد  عىل  البحريني  النظام  مرتزقة  اعتدت   25/8/2013

السالم(" يف منطقة "املعامري"، بالغازات السامة، وكادت أن تتسبب باحرتاقه.

بينهم  شيعي  مواطن    49 باعتقال  البحريني  النظام  قوات  قامت   26/8/2013

انساين،  وال  قانوين  غري  بشكل  للمنازل  املداهامت  عرب  بعضها  كان  واحد،  طفل 

إذ متت مداهمة 41 منزالً، يف مناطق شيعية مختلفة.

26/8/2013 اختطاف الشاب كاظم عبد الله من قبل ميليشيات.

الشارقي  محمد  الشاب  تحبس  البحريني  للنظام  العامة  النيابة   26/8/2013

60 يوم عىل ذمة التحقيق بعد تلفيق له تهمة باإلكراه.

بعد  إسامعيل  عيل  وإبراهيم  جعفر  حسن  عيل  الشابني  اختطاف   26/8/2013

حملة مداهامت للمنازل.

"زينب  الحقوقية  الناشطة  والدة  التوبالين"  "خديجة  اكدت   27/8/2013

أشهر   3 حبسها  حكم  عىل  اإلمضاء  ابنتها  من  طلبت  البديع  رشطة  إن  الخواجة" 
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كام  لالستئناف،  كفالة  دينار   100 ودفع  صيبع  أبو  دوار  أمام  التجمهر  قضية  يف 

جرى تهديدها بأنه يف حال عدم اإلمضاء سيتم أخذها إجبارياً إىل النيابة العامة.

 3 اعتقال  اىل  اضافة  منازل   ٥ حرمات  تهتك  البحريني  النظام  قوات   27/8/2013

مواطنني من الشيعة يف بلدة السند.

قبل  من  استدعاءه  بعد  عباس  سيد  لؤي  سيد  الطفل  اعتقال   27/8/2013

قوات النظام البحريني.

منزلهم،  داخل  عائلة  النظام  قوات  هاجمت  حقوقية  مصادر  اكدت   28/8/2013

انشطاري،  برصاص  عمرها  من  عرشة  السادسة  يف  فتاة  إصابة  عن  أسفر  مام 

قرية  يف  منزلهم  األمن  قوات  مهاجمة  وضحت  العائلة  من  شهادات  املصادر  ونقلت 

الكورة بعد قمع اعتصام سلمي.

حسن  عباس  ومحمد  )محمود  االخوة  تعرض  حقوقي  مركز  أكد   29/8/2013

محمد  ان  ويذكر  منهم،  االعرتافات  النتزاع  اللفظية  واإلساءة  للتعذيب  املنيس( 

االن  يقيض  حيث  حياته  طوال  نفيس  عالج  ويحتاج  عقيل  تخلف  من  يعاين 

دورية  ومهاجمة  "مولوتوف"  حيازة  وهي  مزعومة  بتهم  عام  ملدة  بالسجن  حكامً 

أمنية يف سجن "الحوض الجاف" مع أخيه يف العنرب نفسه.

وأشار  عايل،  منطقة  يف  منزالً   15 من  أكرث  األمن  قوات  داهمت   31/8/2013

منازل  جدران  وتسلق  املداهامت  مهمة  بارشوا  ملثمني  أن  إىل  مطلع  مصدر 

املواطنني االمنني من الشيعة.

اإلمام  ومأتم  ملسجد  املخصصة  األرض  من   49% السلطة  مصادرة   31/8/2013

واثنني  سبعمئة  مساحة  عىل  سيقام  حيث  حمد  مدينة  يف  السالم  عليه  الهادي 

وتسعني مرتًا مربع من أصل ثالثة عرش ألًفا واثنني ومثانني مرتًا مربًعا.

الشيعية  األغلبية  ضد  الطائفي  التحريض  ان  حقوقية  مصادر  اكدت   1/9/2013

مشريًة   ،2011 شباط  فرباير/  الشعبية  الثورة  انطالق  منذ  مستمر  البحرين  يف 

الشيعية  الطائفة  كراهية  عىل  خالد«  »محمد  السابق  النائب  تحريض  إىل 

واستخدام العنف ضد املعارضني السلميني.
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الذي  عاما(   22( سبت«  جعفر  »صادق  البحريني  املواطن  استشهد   1/9/2013

شخص  من  متعمد  بشكل  رباعي  دفع  مدنية  بسيارة  املتعمد  للدهس  تعرض 

مجهول الذ بالفرار يف منطقة "السهلة".

 22( الله«  عبد  السيد  أحمد  »السيد  البحريني  الشاب  عائلة  اتهمت   2/9/2013

مع  ابنها  باختطاف  البحرين  يف  األمن  سلطات  الجنوبية"  "السهلة  قرية  من  عام( 

أمر  أو  تفتيش  مذكرة  إبراز  دون  منزلهم  األمن  قوات  داهمت  ان  بعد  صديقه 

أو  احتجازه  سبب  حول  معلومات  أي  عىل  الحصول  يف  العائلة  وفشلت  قبض، 

رؤيته.

الدينية  واملقدسات  الشعائر  بحق  انتهاكاته  البحريني  النظام  يواصل   3/9/2013

بعد  تضاعفت  والتي  السنني،  مئات  منذ  واملستمرة  الشيعية  للطائفة  التابعة 

يومي  وشبه  علني  بشكل  يعتدي  بات  حيث   2011 عام  فرباير   14 ثورة  انطالق 

وحرق  مسجد   30 هدم  من  به  قام  ما  ومنها  املقدسات  عىل  احرتام  اي  ودون 

للمصحف الرشيف وتعدي عىل الشعائر.

التي  عيل(  )نادية  الحامل  املعتقلة  عائلة  من  قريبة  مصادر  نقلت   4/9/2013

بني  من  كانت  )نجية(  عليها  املدعية  الرشطية  أن  السجن  يف  مولودها  تضع  قد 

معها  وتحدثوا  شتموها  أنهن  إىل  مشرية  للمحكمة،  رافقنها  الاليت  الرشطيات 

»إبراهيم  الثالثة  الجنائية  املحكمة  رئيس  أن  من  شكت  فيام  سخيف،  بكالم 

يذكر  بـ"الطائفي"،  إياه  واصفة  نفسها،  عن  والدفاع  بالكالم  لها  يسمح  مل  الزايد« 

عىل  لونها  تغري  إغامء  وحالة  حادة  تشنج  نوبة  إىل  سبتمرب   2 مساء  تعرضت  انها 

الرعاية  توفري  وعدم  حملها  بسبب  لسانها  تبتلع  أن  وكادت  مخيف  بشكل  إثرها 

الصحية املالمئة ملثل حالتها.

ختام  مراسم  قمع  إثر  أرضا  االنبطاح  عىل  واجباره  شخص  اعتقال   4/9/2013

تشييع الشهيد صادق سبت يف السهلة الشاملية.

عبد  ورائد  لطيف  محمد  وجاسم  جعفر  عيل  النظام  قوات  اختطفت   4/9/2013

الله بعد مداهمة منازلهم يف املعامري.
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أعامرهم  ترتاوح  طفل   21 البحريني  للنظام  تابعة  ميليشيات  اعتقلت   5/9/2013

عرب  متتالية  ليايل  ثالث  مدى  وعىل  القديم(  )البالد  بلدة  يف  عام   )14-17( بني 

والرتهيب  الخطف  عملية  اىل  إضافة  قانونية  غري  بطرق  واقتحامها  املنازل  مداهمة 

التي مارستها بحق األطفال املعتقلني.

بأن  الجبل  عىل  الشاملية  املنطقة  بلدي  مجلس  رئيس  رّصح   5/9/2013

يف  الواقع  )ع(  العسكري  الحسن  اإلمام  مسجد  تدنيس  عىل  أقدموا  "مجهولني 

مدينة حمد بالدوار 22، بإلقاء زجاجات وعبوات ومرشوبات روحية".

اعتقل  شاب  بتعرض  تأكيداتهم  عيان  شهود  عن  مطلع  مصدر  نقل   5/9/2013

وذلك  امن،  رجال  قبل  من  املربّح  للرضب  عزيز  الشيخ  مسجد  قرب  السهلة  يف 

بعد عزاء الشهيد صادق سبت.

كام  املميتة،  بالغازات  وتغرقهم  الدراز  يف  اآلمنني  منازل  استهداف    5/9/2013

تطبيق  جراء  املقربة  من  بالقرب  شديده  بكثافة  السامة  الغازات  انتشار  لوحظ 

برصاص  املتظاهرين  اجساد  استهداف  اىل  إضافة  الجامعي،  العقاب  سياسة 

الشوزن االنشطاري.

مع  هاين  الشهيد  دوار  عند  القديم  البالد  يف  املتظاهرين  قمع   5/9/2013

استخدام الغازات السامة ضد بكثافة.

توجيه  وتم  التحقيق  ذمة  عىل  يوم   45 خليل  حسن  املواطن  سجن   5/9/2013

والجامهري  سبت،  الشهيد  فاتحة  ختام  خالل  وذلك  املرتزقة  عىل  االعتداء  تهم 

تشتبك مع قوات املرتزقة أثر قمع مسرية ختام مراسم تشييع الشهيد

لحضور  النشابة(  )أحمد  عن  املؤقت  اإلفراج  ترفض  جو  سجن  إدارة   5/9/2013

مجالس عزاء والده.

النظام  قوات  اعتدت  مقربة:  عىل  تعتدي  البحريني  النظام  قوات   5/9/2013

يف  الثقيلة  باألليات  والتخريب  بالجرف  "أبوصيبع"  مقربة  حرمة  عىل  البحريني 

املكون  وهم  الشيعة  ضد  بها  تقوم  التي  االنتهاكات  سلسلة  ضمن  تعدي  أحدث 

األكرب يف البحرين.
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منتصف  يف  األهايل  وتروع  حفص  جد  مدينة  تقتحم  املرتزقة  قوات   6/9/2013

الليل وتقوم بالتفتيش.

السلمي  اعتصامهن  اثناء  النساء  وتالحق  تعتدي  النسائية  الرشطة   6/9/2013

يف قلب العاصمة.

الشاب  اىل  إضافة  البزاز(  جعفر  ومحمود  )أحمد  االخوين  خطف   6/9/2013

سعيد.

عراد  ببلدة  املال(  )يوسف  الضابط  بقيادة  النظام  قوات  اعتقلت   7/9/2013

وتعرض  املنزل  سطح  من  ورمي  حورص  ان  بعد  عام   )18( السبع(  احمد  )يوسف 

مجهولة،  جهة  إىل  ونقله  حياته  عىل  بالغ  قلق  مع  الشديد  والتنكيل  للرضب 

بلدة  ويف  شيعة،  مواطنني   3 اعتقل  ان  بعد  مامثلة  حادثة  سرتة  جزيرة  وشهدت 

إثر  مجهولة  جهة  اىل  ونقل  املربح  بالرضب  به  ونكلت  مواطن  اعتقلت  الدراز 

اندالع صدامات يف املنطقة.

النظام  وقوات  ملثمة  مليشيات  إن  بحرينية  جمعية  اكدت   10/9/2013

مروحية  لطائرة  منخفض  بتحليق  مصحوبة  مداهامت  حملة  شنت  البحريني 

اعتقلت  حني  يف  الفجر  عند  كليب  دار  جمرة،  بني  الدراز،  القّرية،  مناطق:  يف  وذلك 

5 من الشبان.

انضامم  قبول  للتدريب  البحرين  معهد  رفض  مطلع  مصدر  كشف   10/9/2013

عادة  التي  األسباب  عىل  اطالعهم  دون  الحايل  للعام  الشيعة  الطلبة  عرشات 

الشيعة  من  معلمني  استهدفت  املعهد  ادارة  وكانت  وطائفية،  سياسية  تكون  ما 

ملؤسسات  الطائفي  التطهري  بحملة  عرفت  حملة  يف  واملضايقات  النقل  خالل  من 

الدولة، كان ورائها وزراء ومسؤولني كبار.

الشيعة  املعتقلني  وبقية  أنه  الخري«  »عبدعيل  املعتقل  عائلة  قالت   10/9/2013

طريقها  تجد  ومل  السجن  إلدارة  عدة  رسائل  كتبوا  وقد  كثرية،  مشاكل  من  يعانون 

وغسل  واالستحامم  حاجاتهم  قضاء  دون  يحول  ما  يومياً،  املاء  انقطاع  ومنها  للحل، 

الحاجز  اليزال  كام  التهم،  ملناقشة  بزيارتهم  ملحاميهم  السامح  وعدم  املالبس، 
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عن  السجناء  عدد  تجاوز  فيام  الزيارات،  يف  عوائلهم  عن  السجناء  يفصل  الذي 

الحد املسموح حيث بلغ 32 معتقالً يف حني أن الزنزانة مخصصة لـ12 معتقالً.

الدرايس  العام  بداية  ومع  انه  املعلمني  جمعية  رئيس  نائب  قالت   11/9/2013

خصم  مع  أيام،   10 لـ  العمل  عن  التوقيف  أوراق  باستالم  الشيعة  املعلمون  بدأ 

بحق  تعسفية  جزاءات  إيقاع  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تستمر  فيام  الراتب، 

املعلمني الشيعة.

كرهينة  لطفلني«  »أم  سيدة  باعتقال  البحريني  النظام  قوات  قامت   14/9/2013

حتى يسلم الزوج املطلوب نفسه إىل مديرية أمن املحافظة الوسطى.

 20( يوسف  الجليل  عبد  محمد  الشاب  استشهاد  مطلع  مصدر  أكد   15/9/2013

من  املتظاهرين  لحامية  الحواجز  بتأمني  قيامه  أثناء  النظام  قوات  يد  عىل  عاماً( 

ال  مركبات  اقتحام  اثناء  الطرقات  يف  وسحلهم  لألبرياء  واملتكررة  املتعمد  الدهس 

خليفة لبلدته كرباباد.

 3 عىل  سنوات   10 بالسجن  حكام  بحرينية  محكمة  اصدرت   15/9/2013

يف  الكريم(  عبد  ومصطفى  عبد  منصور  وحسني  عيل  احمد  )جعفر  هم  مواطنني 

انتزعت  اعرتافاتهم  ان  محاموهم  أكد  فيام  كرزكان"،  "شوزن  يسمى  ما  قضية 

باإلكراه.

بالغ  "الديه"  منطقة  من  حسن«  عيل  »مشعل  املعتقل  عائلة  أبدت   16/9/2013

املسلحني  امللثمني  من  مجموعة  قبل  من  اختطافه  بعد  مشعل،  ابنها  عىل  قلقها 

غري  لجهة  ونقله  سيارته  من  وجره  والركل  بالرضب  عليه  واالعتداء  منزله  قرب 

ومل  اختطافه  منذ  ابنها  عن  معلومة  أي  تحصل  مل  أنها  العائلة  وقالت  معلومة، 

تتلقى منه أي اتصال.

املفرطة  القوة  استخدمت  األمن  قوات  إن  مطلع  حقوقي  مصدر  قال   16/9/2013

ضد املتظاهرين السلميني املتجهني اىل دوار "اللؤلؤة".

اإلسالمي  "املجلس  إغالق  يف  نيتها  عن  العدل  وزارة  اعلنت   16/9/2013

رجل  السلطات  وإجبار  البحرين،  يف  للشيعة  دينية  هيئة  أعىل  وهو  العلاميئ" 
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قامت  أن  بعد  البالد  مغادرة  عىل  النجايت«  حسني  الشيخ  الله  »آية  الدين 

بتجريده من الجنسية البحرينية يف وقت سابق من هذا العام.

)خليل  النواب  مجلس  لرئيس  السابق  األول  النائب  إعتقال    17/9/2013

يف  املنامة  العاصمة  غريب  البديع،  مركز  يف  التحقيق  إىل  استدعائه  بعد  املرزوق( 

مؤرش عىل تصعيد أمني ضد املعارضة الشيعية املنخرطة يف جوالت حوار.

املعتقلتني  حبس  بتجديد  البحرين  يف  التجديد  قايض  أمر   18/9/2013

عىل  يوماٌ   30 عاماً(   38( املوسوي«  و»ريحانة  عاماً(   31( العصفور«  »نفيسة 

الدولية  البحرين  لحلبة  الدخول  محاولتهام  خالل  اعتقلتا  واللتان  التحقيق،  ذمة 

)نبيل  املعتقلني  الناشطني  صورة  يحمالن  قميصني  تلبسان  وهام  للسيارات 

رجب( و)زينب الخواجة(.

واألطفال  الطلبة  اعتقال  إىل  البحرين  يف  االمنية  األجهزة  عمدت    21/9/2013

ومحافظات  مناطق  يف  البيوت  من  عاماً   18 عن  أعامرهم  تقل  ممن  الشيعة 

تعطيل  يف  يتسبب  الذي  األمر  الجديد،  الدرايس  العام  بداية  انطالق  مع  مختلفة 

حقهم يف تلقي التعليم ومواصلة مشوار تحصيلهم الدرايس.

منطقة  يف  الشيعي  اإلسالمية"  الوطني  "الوفاق  جمعية  مقر  تعرض   22/9/2013

كتابات  اىل  باإلضافة  الحارقة  بالقنابل  إرهايب  هجوم  اىل  بالبحرين  القديم"  "البالد 

قبل  من  املبنى  جدران  عىل  الطائفية  عىل  وتحض  للسلطة  موالية  استفزازية 

إرهابيني يرتدون لباس عسكري وذلك عند الفجر بينام كانت الجمعية مغلقة.

خرجت  سلمية  تظاهرات  وعنف  بوحشية  خليفة  ال  قوات  قمعت    22/9/2013

وأطلقت  والقوة  العنف  ضدها  واستخدمت  البحرين  من  متفرقة  مناطق  يف 

ويف  املواطنني  بني  اختناقات  وقوع  يف  تسبب  مام  األحياء  وسط  السامة  الغازات 

لسقوط  أدى  مام  كبري،  عسكري  انتشار  بعد  واألطفال  السن  كبار  بني  املنازل 

اصابات بني املواطنني.

ال  قوات  قبل  من  وتعذيب  اختطاف  لعملية  بحريني  شاب  تعرض   22/9/2013

ضابط  قيام  واكد  صدره،  عىل  البنادق  بأعقاب  مربحا  رضبا  برضبه  وقامت  خليفة، 
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ترديد  عىل  واجربه  اسنانه  وكرس  طائفية  بألفاظ  ووصفه  بشتمه  ملثم  بحريني 

شعارات مؤدية للملك حمد.

كرة  فريق  ميثلون  شابًا   17 باعتقال  البحرينية  األجهزة  قامت   22/9/2013

بعد  الريف  اتحاد  ملعب  من  خروجهم  بعد  الشيعية  قوة  أبو  منطقة  من  قدم 

بطولة  ضمن  والرياضة  للشباب  العامة  املؤسسة  رئيس  كأس  عىل  حصولهم 

اململكة للناشئني، دون معرفة أسباب االعتقال أو االتهامات املوجهة إليهم.

سنوات  عرش  حتى  بالسجن  البحريني  النظام  محاكم  حكمت   23/9/2013

سنوات   3 ملدة  آخرين  اثنني  بسجن  قضت  فيام  شيعة  مواطنني  خمسة  عىل 

يف  والرشوع  املولوتوف  بزجاجات  البحرينية  الحكومة  دار  مهاجمة  بتهمة 

إليهم  نُسب  ما  أنكروا  املتهمني  أن  املحامون  أكد  وقد  األمن،  رجال  استشهاد 

أمام املحكمة وذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب خالل توقيفهم.

إذن  إبراز  دون  ومن  فجراً  رشطة  برفقة  ملثمة  مدنية  قوات  اعتقلت   23/9/2013

قبل  له  فيديو  مقطع  انترش  الذي  )حيدر(  البحريني  الشاب  العامة  النيابة  من 

أشهر، وهو يتعرض لصفعة من أحد رجال األمن يف قرية "عايل".

منطقة  من  وشابان  أطفال   5 البحرينية  العامة  النيابة  حبست   24/9/2013

ان  بعد  فجًر  منازلهم  من  ملثمة  قوات  اختطفتهم  أن  بعد  يوماً   60 "الدراز" 

وتخريب  مالية  ومبالغ  ممتلكات  ورسقة  منزالً   12 شملت  مداهامت  حملة  شنت 

لألبواب والنوافذ مع تجاهل ان اعتقالهم جاء مع بداية العام الدرايس.

من  اسامعيل  احمد  االعالمي  الشهيد  والد  يختطفون  مدنيون   25/9/2013

منزله يف سلامباد، وتم اركابه يف سيارة مدنية.

طالبوا  سلميني  متظاهرين  عىل  البحريني  النظام  قوات  اعتدت   28/9/2013

القريب  القدم  تقاطع  اىل  الذهاب  )حاولوا  املنامة  العاصمة  غرب  املرشوعة  بحقوقهم 

فيام  لتفريقهم،  الصوتية  والقنابل  السامة  الغازات  مستخدمًة  اللؤلؤة(  دوار  من 

أشارت معلومات إىل إصابة بعضهم.

سنوات   10 بالسجن  الحكم  خليفة  ال  لنظام  تابعة  محكمة  أيدت   29/9/2013
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استمرار  عىل  واضحة  دالله  يف  عام(   16( الحبيش«  »جهاد  البحريني  الطفل  عىل 

بحقوقه  واملطالب  البحرين  يف  األكرب  الشيعي  املكون  ضد  الطائفي  االستهداف 

املرشوعة.

الصادر  الحكم  خفض  البحريني  النظام  استئناف  محكمة  قررت   30/9/2013

صقر(  )عيل  الشيعي  الشهيد  واستشهد  بتعذيب  أدينا  أثنني  رشطيني  بحق 

 10 من  اعرتافاته  انتزاع  بهدف  التحقيق  يف  التعذيب  تحت  استشهد  الذي 

أبرياء  ضد  انتقامية  أحكام  مع  بالتزامن  الحكم  هذا  ويأيت  سنتني،  إىل  سنوات 

شيعة.

"تفجري  قضية  يف  البحرين  يف  الشيعة  من  ناشط   39 عىل  حكم   1/10/2013

يف  تظاهرات  وخرجت  ومسيسة،  باطلة  بانها  املعارضة  اعتربتها  والتي  الدراز" 

من  البحرينية،  املحاكِم  فساد  مؤكداً  لألحكام  رفضاً  البحرين  مناطق  مختلف 

ورصاص  السامة  بالغازات  املتظاهرين  البحريني  النظام  قوات  قمعت  جهتها 

الشوزن.

خمس  بني  بالسجن  للنظام  التابعة  الجنائية  املحكمة  قضت   1/10/2013

فرباير"   14" لتنظيم  االنتامء  بتهمة  شيعيا  مواطنا   50 بحق  عاما  و15  سنوات 

غيابياً  حوكموا  املحكومني  من  الكثري  أن  اعالمية  مصادر  ونقلت  الرسي،  املعارض 

يف محاكم صورية مسيسة وغري عادلة.

عىل  عام  من  أكرث  مرور  وبعد  الطبي  الكادر  أن  مطلعة  مصادر  أكدت   2/10/2013

وحتى  اإلنسانية،  لحقوقه  جسيمة  وانتهاكات  وتعذيب  تنكيالً  يواجه  اعتقاله 

بعد  العمل  عن  بفصلهم  انتقامية  أوامر  صدرت  كوادره  بعض  عن  اإلفراج  بعد 

توقيفهم ملدة طويلة كونهم من الشيعة.

عاماً   37 منصور(  )فيصل  البحريني  املعتقل  أحكام  مجموع  بلغ   2/10/2013

مل  أخرى  قضايا   7 وأمامه  عاماً   28 الـ  يتجاوز  مل  عمره  أن  رغم  اآلن،  حتى 

يحاكم عليها بعد.

عنرب  يف  الشيعة  املعتقلني  إن  الشيعة  الناشطني  أبناء  أحد  أكد    2/10/2013
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املقدم  الطعام  ونوعية  التغذية  سوء  من  يعانون  الجاف"  "الحوض  سجن  يف   3

يكفي  ال  جدا  قليل  املعتقلني  إىل  املقدم  الطعام  ان  وأوضح  السجن،  إدارة  قبل  من 

معتقداتهم  مع  تتناسب  ال  طعام  أنواع  تقديم  من  مستاؤون  وهم  جوعهم،  لسد 

النوم  إىل  الحال  بهم  تصل  وقد  الطعام  تناول  عن  ميتنعون  يجعلهم  ما  الدينية 

بسبب الشعور بالجوع والعطش.

حكامً  خليفة  ال  لنظام  التابعة  الكربى  الجنائية  املحكمة  أصدرت   2/10/2013

التي  املظاهرات  خلفية  عىل  مختلفة  بتهم  عاماً   15 ملدة  أشخاص   4 بسجن 

وتحسني  بحقوقهم  للمطالبة  األكرب(  السكاين  )املكون  البحرين  شيعة  بها  يقوم 

أوضاعهم.

املنازل  يقتحمون  وهم  خليفة  ال  قوات  تساند  مسلحة  ميليشيات    3/10/2013

فجرا يف املحرق وينتهكون الحرمات، وانباء عن اختطاف 4 مواطنني من الشيعة.

اتباع  من  شبان  ألربعة  املؤبد  بالسجن  بحرينية  محكمة  حكمت    3/10/2013

مذهب اهل البيت )ع( من منطقة "الدير" بتهم ذات خلفية سياسية وطائفية.

مداهمته  بعد  الشيعية  املنازل  أحد  يف  فساد  تعيث  االمن  قوات     4/10/2013

وترويع ساكنيه والعبث مبحتوياته.

إلزالة  جرافة  مبعية  الدراز  بلدة  البحريني  النظام  قوات  اقتحمت   4/10/2013

حواجز األمان وقامت بإطالق الغازات السامة ضد املدنيني الشيعة.

املواطنني  منازل  داهمت  النظام  قوات  مبعية  مدنية  ميلشيات    4/10/2013

الشيعة يف بلدة الكورة وتم اعتقال شابني.

للمنازل  مداهامت  حملة  و"الدير"  "الغريفة"  منطقتي  شهدت     6/10/2013

أكرث  أثرها  عىل  أعتقل  البحريني  النظام  قوات  قبل  من  واسعة  واعتقاالت  األمنه 

من 14 شخصا.

ومحمد  عام(   23( العطية  حسن  الشيعيني  الشابني  اخبار  انقطعت   6/10/2013

التابعة  واملخابرات  الوطني  األمن  جهاز  قبل  من  اختطافهام  بعد  عام(   18( الله  عبد 
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عديدة  ملرات  وتفتيش  مداهمة  عمليات  ان  عائلتهام  وأكدت  خليفة،  ال  لنظام 

منزل  باقتحام  السعودية  السلطات  دفعت  لدرجة  وتعداه  بل  االخرية،  هذه  سبقت 

أقاربهم باملنطقة الرشقية.

مناطق  من  شيعي  شاباً   14 مجموعه  البحرين  نظام  قوات  اعتقلت   7/10/2013

أذون  دون  من  عليها  والتعدي  منازلهم  مداهمة  بعد  وذلك  كرانة(  الدير،  )الغريفة، 

انتهاء  بعد  وذلك  أجسادهم  باتجاه  "الشوزن"  سالح  من  أعرية  وإطالق  قانونية 

موكب العزاء الذي خرج مبناسبة استشهاد االمام الجواد )ع(.

ملتهمي  املؤبد  بالسجن  البحرين  لنظام  تابعة  محكمة  حكمت   7/10/2013

جهات  أكدت  فيام  دينار،  ألف   100 وغرامة  طن"  "الخمسة  بـ  يعرف  ما  قضية 

وأنهم  االعرتاف  عىل  إلجبارهم  شديد  لتعذيب  تعرضوا  املتهمني  ان  حقوقية 

كريس  عىل  ظهر  املعتقلني  أحد  وان  سيام  حرجة  إنسانية  أوضاع  يف  يعيشون 

متحرك أثر تعرضه للتعذيب الجسدي.

مرورها  أثناء  والتنكيل  بالرضب  طفل  عىل  خليفة  ال  قوات  اعتدت   7/10/2013

جسمه،  أنحاء  يف  واصابات  يده  يف  بكرس  وتسببت  ملنطقته  السكنية  باألحياء 

أمام  جالساً  كان  الطفل  وان  شعبي  حراك  أي  تشهد  تكن  مل  املنطقة  ان  علامً 

منزل جده.

 4 عنرب  يف  الشيعة  للمعتقلني  اإلغامء  حاالت  تزايد  معلومات  أكدت   7/10/2013

أوضاع  عىل  احتجاجا  وذلك  الطعام،  عن  إرضابهم  بعد  الجاف"  "الحوض  بسجن 

السجن التي وصفوها باملهينة داخل املعتقل من زيارات ومعاملة سيئة.

يف  البيت  اهل  مذهب  اتباع  من  مرزوق(  عيل  )أكرب  الشاب  اعتقل   7/10/2013

منطقة املعامري ونقله اىل جهة مجهولة.

أثناء  الجرس  من  إبراهيم(  أمني  عيل  )سيد  الشيعي  الشاب  اعتقل   7/10/2013

سفره للكويت دون معرفة االسباب

منزل  وتخريب  مداهمة  خليفة  ال  لنظام  تابعة  قوات  قامت   7/10/2013

ونقله  والتهديد  للرضب  تعرضه  بعد  اختطافه  ثم  مهدي(  عباس  )سيد  الشيعي 
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لجهة مجهولة.

الشيعي  الشاب  بخطف  االمن  قوات  مع  مسلحة  ميلشيات  قامت   7/10/2013

)حسن الشمر( بعد مداهمة منزله فجراً بالقوة.

منزل  فجراً  مسلحة  مبليشيات  مدعومة  االمن  نظام  قوات  داهمت   7/10/2013

مجهولة  جهة  اىل  )عيل(  أخيه  واختطفت  الجليل(  عبد  )محمد  الشيعي  الشهيد 

ومن دون معرفة األسباب.

شهر(   15( بالحبس  سعيد(  )جاسم  الشيعي  الشاب  عىل  الحكم   7/10/2013

و3  سنوات   8 إىل  أحكامه  مجموع  لريتفع  )بوحميد(  الشهيد  جثة  حمل  بتهمة 

أشهر.

الشوزن  برصاص  املتظاهرين  اجساد  متزق  االمن  نظام  قوات   8/10/2013

املكون  وهم  )ع(  البيت  اهل  التباع  السلمية  التظاهرات  قمع  بعد  دولياً  املحرم 

األكرب يف البحرين.

الجليل،  عبد  )عيل  الشيعة  من  الشباب  املختطفني  مصري  اليزال   8/10/2013

تابعة  قوات  قبل  من  فجراً  اختطافهم  بعد  مجهوال  حيدر(  جاسم  علواين،  حسن 

للنظام يف منطقة الديه.

السجون  دخلت  معتقلة   250 من  أكرث  أن  حقوقيه  ناشطة  اكدت   9/10/2013

عند  للشتم  تعرضهن  كيفية  املعتقالت  النساء  بعض  عن  ونقلت  البحرينية، 

اخافتهن،  السائق  تعمد  مع  واحد  باص  يف  البعض  بعضهن  مع  ووثاقهن  االعتقال 

إضافة اىل التعدي عىل عقائدهن الدينية. 

مواطنا   18 عىل  احكام  للنظام  التابعة  الجنائية  املحكمة  أصدرت   10/10/2013

واضح  تسارع  وسط  ذلك  ويأيت  سنوات،  سبع  اىل  خمس  من  بالسجن  شيعيا 

عدد  بلغ  اذ  العنف،  بتهمة  الشيعة  الناشطني  بحق  تصدر  التي  االحكام  وترية  يف 

املحكومني 122 اشخاص يف غضون اقل من اسبوعني.

النشمي(  )يوسف  املعتقل  الشيعي  البحريني  الشاب  استشهد   11/10/2013
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من  املعاملة  وسوء  للتعذيب  تعرض  أن  بعد  "املصيل"  بلدة  سكان  من  عاماً(   31(

حالته  تدهورت  إثر  للمستشفى  نقله  وتم  السجن،  داخل  النظام  قوات  قبل 

الصحية بعد حرمانه من الرعاية الطبية الالزمة.

دموية  إصابات  يف  وتسببت  مروعة  انتهاكات  النظام  قوات  ارتكبت   13/10/2013

الوحشية  القمع  عمليات  أثناء  )جدحفص(  منطقة  قرب  شيعة  ملواطنني  جداً 

السلطة  اهامل  تسبب  الذي  النشمي«  »يوسف  مشيعي  ضد  العنف  واستخدام 

باستشهاده.

البحرينيني  املواطنني  البحرينية  األمنية  السلطات  اعتقلت   13/10/2013

أفراد  مع  توجههام  أثناء  )فهد(  جرس  عىل  مرهون(  حسني  املنامي،  )نضال 

مصريهام  معرفة  حاولتا  أنهام  املعتقلني  عائلتا  اكدت  فيام  العراق،  إىل  عائلتهام 

مكان  يبني  منهام  اتصال  أي  تتلقيا  مل  كذلك  جدوى،  دون  من  اعتقالهام  وسبب 

وجودهام.

بعد  جدحفص  وإسكان  املصىل  منطقة  تقتحم  النظام  قوات   15/10/2013

ميدان  نحو  الزاحفني  السلميني  املتظاهرين  قمع  فيام  الشيعة،  املتظاهرين  قمع 

الشهداء يف قلب العاصمة املنامة.

الثانية  للمرة  السلمية  الرباءة"  "رصخة  تظاهرة  تقمع  النظام  قوات   14/10/2013

عىل التوايل واملدرعات تقتحم مدينة )البالد القديم( الشيعية.

بداخله  الغازات  وإطالق  مهدي(  )صالح  املعتقل  ملنزل  حصار   15/10/2013

واعتقال والده.

الشباب  منتخب  مرمى  حارس  الشيعي  املعتقل  عائلة  طالبت   15/10/2013

عنه  الفوري  باإلفراج  عاما(   22( الحارض(  )يونس  املواطن  الريايض  القدم  لكرة 

مدة  منذ  منه  يعاين  الذي  الرصع  مرض  بسبب  الصحية  حالته  تدهور  بسبب 

طويلة.

)صالح(  املعتقل  والد  منصور(  )مهدي  الحاج  النظام  قوات  اعتقلت   15/10/2013

يف  الكائن  منزله  واجهة  من  طائفية  ألسباب  املعتقل  ابنه  صورة  نزع  رفضه  بعد 
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منطقة )البالد القديم(.

غاز  بعبوة  الرأس  يف  بليغة  بإصابة  كرزكان  يف  متظاهر  أصيب   16/10/2013

إثرها  عىل  نقله  وتم  املتظاهرين،  عىل  عشوايئ  بشكل  أطلقت  للدموع  مسيل 

ملركز )كانو( يف مدينة حمد.

عاما(   23( عباس(  السيد  )هاشم  السيد  الشيعي  املعتقل  أكد   19/10/2013

رصاخ  إسامعه  عرب  نفسيا  تعذيبه  تم  أنه  األغنام(  )روث  مرسحية  ضمن  املعتقل 

إجباره  أجل  من  عليها  واالعتداء  أمامه  بإحضارها  هددو  وأنهم  الهاتف  يف  زوجته 

عىل االعرتاف، واضاف أنه تعرض للقذف يف رشفه.

عىل  شهود  كانوا  منهم  اثنني  املالكية  قرية  أبناء  من  ثالثة  اعتقال   19/10/2013

بيك  نوع  من  سيارات  يستقلون  مدنيني  بواسطة  دبرت  التي  االغتيال  عملية 

كان  ثالث  شخص  اىل  باإلضافة  اعتقالهم  وتم  افاداتهم  لتسجيل  ذهبوا  وقد  اب 

هو من اوصل الشهيد للمستشفى بغية انقاذ حياته.

استشهاد  عن  البحريني  النظام  مسؤولية  حقوقي  مركز  أكد   20/10/2013

منطقة  من  عاما(   20( حبيب«  مهدي  »حسني  الشيعي  املطارد  امليداين  الناشط 

شهادة  أن  إىل  مشرياً  البالد،  داخل  السالح  متتلك  التي  الوحيدة  كونها  "سرتة" 

البطن  يف  ناري  سالح  استخدام  تؤكد  املستشفى  عن  صدرت  التي  الوفاة 

والحوض األمين، وآثار التعذيب عىل مناطق من جسده.

قمع  يف  املفرطة  القوة  باستخدام  البحرين  نظام  قوات  قامت   20/10/2013

يف  مهدي(  )حسني  الشهيد  باستشهد  نددت  البحرين  لشيعة  سلمية  تظاهرة 

وامتدت  بالبليغة،  إحداها  وصفت  إصابات  عدة  ذلك  عن  ونتج  غامضة  ظروف 

االحتجاجات لعدة مناطق يف البالد. 

الجمباز  العب  الغني(  عبد  )حسني  الريايض  املُعتقل  عىل  الحكم   22/10/2013

من  املعتقلني  اىل  إضافة  سنة،   20 حكمة  سنوات  مجموع  ليصبح  سنوات   10 بـ 

الصفار(  جاسم  األمري،  عبد  احمد  مشيمع،  االمري  عبد  )محمد  )الديه(  مدينة 

الشيعة  من  كونهم  وطائفية  سياسية  باسباب  تتعلق  بتهم  )جدحفص(  ومن 
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املطالبني بحقوقهم املرشوعة.

بتخفيف  الصادر  الحكم  أن  البحرين  يف  حقوقية  منظامت  أكدت   22/10/2013

مشيمع«  »عيل  الشهيد  واستشهاد  بتعذيب  املتورط  الرشطي  عىل  الحكم 

الدعوى  بتكييف  العامة  النيابة  فيه  ساهمت  الذي  العقاب  من  إفالتاً  "يعترب 

الجنائية لوصف وقيد ساهم يف إصدار أحكام مخففة".

»جعفر  الشيعي  املعتقل  ان  بحرينية  حقوقية  منظامت  أكدت   22/10/2013

يف  معه  والتحقيق  "سامهيج"  رشطة  مركز  إىل  وأخذه  الشارع  يف  رضبه  تم  عون« 

عديدة  ملرات  هناك  والتعذيب  للرضب  تعرض  حيث  الجنائية،  التحقيقات  مبنى 

من أجل انتزاع اعرتافات باطلة.

خليفة  ال  لنظام  تابعة  محكمة  ان  مطلع  قضايئ  مصدر  افاد   22/10/2013

اعوام  عرشة  بالسجن  الشيعة  املواطنني  من  متظاهرين  ستة  عىل  حكمت 

متواصل  قمع  تشهد  التي  اململكة  هذه  يف  وطائفي  سيايس  طابع  ذات  بتهم 

للمظاهرات السلمية باستخدام القوة املفرطة منذ العام 2011.

 17( الصباغ«  خليل  »عيل  الشيعي  البحريني  الشاب  استشهد   22/10/2013

عىل  الرأس  يف  صوتية  بقنبلة  اصابته  أثر  جمرة"  "بني  منطقة  أهايل  من  عاما( 

السامة  الغازات  وأطلقت  البلدة  منافذ  كافة  اغلقت  بعدها  البحرين،  نظام  قوات  يد 

بكثافة واعتقلت والد الشهيد الحاج »خليل عيىس« من أمام منزله.

بحريني  أمن  حارس   18 فصل  عىل  خاصة  مدرسة  أقدمت   23/10/2013

حقوقيون  وأشار  األمن،  حراسات  قسم  خصخصة  بحجة  بأجانب  واستبدلتهم 

عىل  البحرين  يف  املتبعة  التجويع  وسياسة  املفصولني  ملف  يعيد  االمر  هذا  ان 

خلفيات طائفية.

رسبها  وثيقة  يف  جاء  ما  بصحة  البحرين  نظام  حكومة  اعرتفت   25/10/2013

للدموع  املسيلة  الغازات  من  قنبلة  مليون   1.6 استرياد  يف  رغبتها  عن  نشطاء 

املطالبة  اململكة(  يف  األكرب  )املكون  الشيعية  االحتجاجات  قمع  يف  الستخدامها 

بالدميقراطية.



 66

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

املخابرات  قامت  ان  بعدما  حرقان(  محسن  )عيىس  اعتقال   26/11/2013

بسلسلة اقتحامات لعدة منازل يف القرية الديه.

الفجر  عند  املنازل  من  لعدد  النظام  ومليشيات  لقوات  مداهامت    26/11/2013

ومل تسفر املداهامت عن اي حالة اعتقال يف منطقة بوري.

بشكل  الشيعة  املسلمني  من  متظاهرين  النظام  قوات  استهدفت   27/11/2013

مواطنني  إلصابة  أدى  ما  دولياً،  املحرم  الشوزن  بسالح  )بوري(  منطقة  يف  وحيش 

يف مناطق الوجه والظهر والبطن.

البحراين(  عيىس  )عيل  الشيعي  الطفل  النظام  قوات  استدعت   27/11/2013

وعدم  األطفال  حقوق  احرتام  يف  الدولية  القوانني  مراعاة  دون  من  الثانية  للمرة 

تعريضهم للخوف والرتويع، علامً انه مل يتجاوز العارشة من عمره.

منطقة  يف  سيدة  عىل  وسافر  بشع  بشكل  النظام  قوات  اعتدت   27/11/2013

بعد  منزلها  داخل  الشيعية  املرأة  مبحارصة  قامت  حيث  مهني،  بشكل  )عايل( 

أيضا  الهجوم  وتسبب  وجهها  عىل  حارقة  مادة  ورش  وتثبيتها  فجرا  اقتحامه 

والوحيش  املربح  للرضب  تعرض  الذي  ابنها  اعتقال  اىل  إضافة  يدها،  عىل  برضبة 

أمام والدته وأهله.

يف  للتحقيق  العوينايت(  )أحمد  الرادود  األمن  سلطات  استدعت   27/11/2013

مركز رشطة )املحرق( عىل خلفية مشاركته يف موكب عزاء اإلمام الحسني )ع(.

يؤكدون  )النويدرات(  منطقة  يف  الشباب  بأن  مطلع  مصدر  كشف   28/11/2013

والتابع  املهدوم  الغفاري(  ذر  )أيب  مسجد  يف  األلعاب  بنصب  بدأت  البلدية  أن 

للمسلمني الشيعة يف تحد واضح ألحكام الدين واستخفاف مبشاعر املؤمنني.

جديدة  قضية  يف  النظر  الرابعة  الجنائية  الكربى  املحكمة  بدأت   29/11/2013

أمام  املتهامن  تحدث  وقد  البحرين"،  "مترد  بحركة  عرف  فيام  متهمني  لتسعة 

املحكمة عن تعذيبهام، بعد أن استغربا التهم املوجهة لهام.

األمري(  عبد  )أحمد  الشيعي  الشاب  استشهد   :117 الـ  الشهيد   30/11/2013
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مع  البليغة  بحروقه  متأثر  )السنابس(  منطقة  من  عام   )15( العمر  من  البالغ 

من   117 الرقم  ليكون  البلدة  دخول  من  اإلسعاف  سيارة  منع  النظام  قوات  تعمد 

أكرث  من  السلمية  الحتجاجاتهم  نتيجة  النظام  يد  عىل  املستشهدين  الشيعة 

من عامني.

الصوتية  والقنابل  للدموع  املسيل  الغاز  النظام  رشطة  استخدمت   30/11/2013

السنابس  قرية  يف  االمري(  عبد  )احمد  الشهيد  جنازة  تشييع  يف  املشاركني  لتفريق 

قرب املنامة.

ذر  )أيب  مسجد  ملوقع  املؤدية  املنافذ  جميع  النظام  قوات  أغلقت   30/11/2013

اضطر  ما  فيه  الصالة  من  الشيعة  املواطنني  ملنع  النويدرات  مبنطقة  الغفاري( 

مسجد  وهو  املنطقة  بنفس  آخر  مهدوم  مسجد  يف  للصالة  التوجه  باملواطنني 

)مؤمن(.

املسيلة  الغاز  قنابل  بإطالق  الشيعة  املعزين  النظام  قوات  فاجأت   30/11/2013

يف  اختناقات  إىل  أدى  الذي  األمر  )ع(  السجاد  اإلمام  عزاء  موكب  عىل  للدموع 

صفوف املشاركني يف املوكب يف منطقة "الدراز".

املعتقلني  عىل  منظمة  اعتداءات  حملة  النظام  سلطات  شنت   1/12/2013

وشكا  الجاف(،  الحوض  )جو،  سجني  يف  الشيعة  املسلمني  من  السياسيني 

نابية  بألفاظ  والتلفظ  بالشتائم  وتهديد  ومضايقات  استفزازات  من  املعتقلون 

قبل  من  املعدية  األمراض  ذوي  مع  السجناء  ووضع  االنفرادي  والحبس  والرضب 

إدارة السجن دون مربر لذلك.

يف  املساجد  مؤذنو  اجتمع  الشيعة:  من  املساجد  قيمي  رواتب  قطع   2/12/2013

برواتبهم  للمطالبة  وذلك  املنامة  العاصمة  يف  الجعفرية  األوقاف  رئيس  مكتب 

التي قطعت لعدة شهور.

قوات  يد  عىل  مربح  لرضب  املحفوظ(  عيل  )محمد  الشيخ  تعرض   2/12/2013

النظام بعد دفاعه عن أحد الشباب الشيعة املعتقلني.

الحداد(  )حسام  الشهيد  والد  املحرق  رشطة  مركز  استدعى   2/12/2013
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األمنية  الجهات  وكانت  الشهداء،  آلباء  املستمر  لالستهداف  استمرار  يف  للتحقيق 

ضمن  تايك(  أبو  )محمود  الشهيد  ووالد  الشيخ(  )عيل  الشهيد  والد  اعتقلت 

سلسلة هذا االستهداف.

املحامني  من  مجموعة  به  تقدمت  طلباً  االستئناف  محكمة  رفضت   2/12/2013

رجب(  )نبيل  الحقوقي  اإلنسان  لحقوق  البحرين  مركز  رئيس  عن  لإلفراج 

ذمم  عىل  التوقيف  مدة  خصم  املفرتض  ومن  لسنتني،  الحبس  مدة  يقيض  الذي 

وكانت  النظام،  ضد  السلمي  االحتجاج  اثناء  فيها  اتهم  التي  الخمس  القضايا 

لحقوق  الدولية  )الفيدرالية  آخرها  عنه  باإلفراج  طالبت  الدولية  املنظامت  من  عدد 

اإلنسان( التي اعتربت اعتقاله "تعسفياً".

املسلمني  من  بحريني  مواطن   16 عىل  الجنائية  املحكمة  حكمت   3/12/2013

مرخصة  غري  تظاهرة  يف  اشرتكوا  بأنهم  اتهامهم  بعد  سنوات   7 بالسجن  الشيعة 

يف منطقة الصالحية.

مواطن  منزل  بتسلق  النظام  قوات  قيام  بالصور  ناشطون  وثق   7/12/2013

شيعي يف منطقة املصىل.

منطقتي  يف  )ع(  الحسني  لإلمام  العزاء  مواكب  عىل  جديدة  اعتداء   7/12/2013

عىل  كذلك  اعتدت  التي  النظام  أمن  قوات  قبل  من  رمان"  و"رأس  "املحرق" 

مظاهر عاشوراء ألكرث من مرة من خالل التخريب والتكسري والتمزيق.

املسلمني  من   12 عىل  بالسجن  أحكاما  النظام  محكمة  أصدرت    8/12/2013

نتيجة  منوعة  بتهم  سنوات،  خمس  اىل  تصل  القارصين،  من   3 بينهم  الشيعة، 

فيه  يشكل  بلد  يف  الدستورية  وامللكية  باإلصالح  املطالبة  السلمية  لالحتجاجات 

األغلبية من الشيعة مقابل األقلية السنية الحاكمة.

الشيعية  جمرة  بني  قرية  عىل  حصارا  النظام  قوات  فرضت   11/12/2013

وتقتحم البيوت واملنازل مع تحليق منخفض للطائرات العسكرية.

يف  )ع(  الحسن  اإلمام  نعش  مجسم  عىل  النظام  قوات  اعتدت   14/12/2013

منطقة "عايل" والذي اعد مبناسبة ذكرى استشهاده.



69

SRWاملنظمة العاملية للدفاع عن حقوق الشيعة 

مخطري  باعتقال  السلطات  قيام  عن  حقوقية  جمعيات  كشفت   16/12/2013

بإطالق  وطالبت  السلمي  للعمل  املتواصل  االستهداف  سياق  يف  التظاهرات 

الفوىض  مدى  تُظهر  قانونية  مخالفة  احتجازهم  استمرار  معتربة  منهم   3 رساح 

وتطويع املؤسسات ملصالح خارج القانون.

الحزن  ورايات  الحسينية  الشعائر  عىل  خليفة  آل  قوات  اعتدت   18/12/2013

بالقرب من مقام ومسجد العالمة السيد هاشم البحراين )رض( يف بلدة توبيل.

منطقة  يف  استخدم  حياً  رصاصاً  إن  مطلعة  إعالمية  مصادر  اعلنت   18/12/2013

شهود  بحسب  للنظام  التابعة  االمن  قوات  قبل  من  الشيعة  املواطنني  ضد  سرتة 

عيان أكدوا الواقعة.

ان  بعد  حرمهم  وتنتهك  املوىت  عىل  تعتدي  خليفة  آل  نظام  قوات   22/12/2013

رمت وسط قبور تابعة للمسلمني الشيعة بأسطوانات من الخرسانة.

وتدنيس  الشيعة  للمسلمني  القدمية  املساجد  عىل  االعتداء   22/12/2013

مسجد  عىل  كتب  حيث  نابية  بعبارات  للنظام  تابعة  مليشيات  قبل  من  حرمتها 

الشيخ )محمد الربيقي( عبارة "الخونة اليهود".

موقع  إىل  املؤدية  واملداخل  الطرق  جميع  االمن  قوات  أغلقت   22/12/2013

مئات  وصول  دون  للحيلولة  وذلك  عايل،  مبنطقة  الرببقي  محمد  أمري  مسجد 

من املواطنني الشيعة أرادوا أداء صالة الظهرين يف موقع املسجد.

يف  أمني  استنفار  حالة  سرتة  بجزيرة  واديان  منطقة  شهدت   23/12/2013

الشباب  من  مجموعة  واعتقال  للمنازل  مداهامت  بحملة  األمن  قوات  قيام  ظل 

مدعومة بتحليق للمروحية بعد ان فرضت طوقا أمنيا عىل املنطقة.

املالبس  إدخال  الجاف،  الحوض  )جو،  سجن  إدارتا  منعت   24/12/2013

عىل  االدارة  فيه  تستمر  الذي  التضييق  أن  األهايل  وأكد  للمعتقلني،  الشتوية 

والجهات  األحمر  الصليب  تدخل  إىل  الحاجة  يشدد  الطبيعية  املعتقلني  حقوق 

الحقوقية من أجل ايقافها.
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الكادر  عذب  ممن  األمنية  قواته  من   2 براءة  تؤيد  النظام  محكمة   25/12/2013

الدولة  نهج  يف  عليكم"،  يطبق  ال  "القانون  مقولة  صحة  يدلل  مام  الشيعي،  الطبي 

الواضح لسياسة االفالت من العقاب.

املصور  اعتقلت  األمنية  السلطات  أن  اعالمية  مصادر  ذكرت   26/12/2013

بذلك  لريتفع  صيبع“،  ”أبو  قرية  يف  منزلة  مداهمة  بعد  الفردان“  ”أحمد  الشاب 

عدد املصورين املعتقلني إىل خمسة.

الله  وعبد  أعوام   )10( السميع  جهاد  الطفلني  حبس  القضاء  جدد   26/12/2013

منظمة  بحسب  تعذيبهام  إىل  إضافة  التحقيق،  ذمة  عىل  أيام   6 عام   )12( يوسف 

العفو الدولية.

إن  قوله  والتأهيل،  اإلصالح  إدارة  مدير  عن  اعالمية  مصادر  نقلت   26/12/2013

أملّت  صحية  لوعكة  تعرّضه  إثر  املستشفى  يف  تويف  احتياطياً  املحبوسني  ”أحد 

به“، ومن دون التأكد من سبب الوفاة الحقيقي.

بإصابات  القديم“  ”البالد  منطقة  يف  املتظاهرين  من  عدد  أصيب   28/12/2013

إىل  إضافة  عليهم،  )الشوزن(  االنشطاري  الرصاص  املرتزقة  إطالق  جراء  خطرية 

الغازات املسيلة للدموع خالل خروجهم يف مظاهرات سلمية.

من  عودته  بعد  أخباره  انقطاع  الصالح  يارس  الشيخ  عائلة  أكدت   28/12/2013

إىل  مشرية  الدويل،  البحرين  مطار  طريق  عن  العراق  يف  املقدسة  العتبات  زيارة 

أنه أعتقل من املطار بعد وصوله مبارشة.

عىل  يوماً   45 عيل(  )هاشم  الشاب  بحبس  العامة  النيابة  أمرت   29/12/2013

أمري  ”محمد  مسجد  يف  الصالة  ألداء  التوجه  بتهمة  اعتقاله  بعد  التحقيق  ذمة 

الرببغي“ الكائن يف منطقة ”عايل“ الذي هدمته السلطات عام 2011.

 30 السجن  إىل  وصلت  تعسفية  احكام  النظام  محكمة  أصدرت   30/12/2013

جنايئ  اثبات  دون  من  تفجري  قضايا  بهم  الصقت  شيعة  مواطنني   5 بحق  عاماً 

او قضايئ.



71

SRWاملنظمة العاملية للدفاع عن حقوق الشيعة 

عبد  )عقيل  املعتقل  مسكن  للنظام  التابعة  املرتزقة  قوات  داهمت   1/1/2014

تقوم  أن  قبل  مبحتوياته  وعبثت  تفتيش  مذكرة  بدون  القرية  بلدة  يف  الرسول( 

باقتياد زوجته لجهة غري معلومة، وأفرجت عنها يف وقت الحق.

الشيخ  اإلسالمي“  ”املجلس  يف  الرشعية  اللجنة  رئيس  استدعاء    2/1/2014

إقامة  محاولته  بسبب  معه  للتحقيق  الداخلية  وزارة  قبل  من  الزايك  فاضل 

يف  السلطات  قبل  من  املهدوم  الرببغي  محمد  األمري  مسجد  موقع  يف  الصالة 

مركز رشطة مدينة عيىس.

العديد  مع  تعرضها  الشهايب(  )آالء  املعروفة  واملدونة  الناشطة  اكدت   4/1/2014

املراقبة  وبرامج  والهواتف  القصرية  الرسائل  خالل  من  للتجسس  زمالئها  من 

غرفة  إىل  اقتيد  خنجر(  النبي  )عبد  الناشط  أن  كام  األمنية،  السلطات  طرف  من 

التحقيق وفوجئ هناك بأن أجهزة األمن لديها كل مراسلته الهاتفية.

من  عام   )15( محمد  الله  عبد  محمد  الطفل  األمنية  الجهات  اعتقلت   5/1/2014

عىل  يوماً   45 العامة  النيابة  أوقفته  حني  يف  منزله،  مداهمة  بعد  صدد  منطقة 

الشيعة  من  األطفال  عرشات  ان  الدولية  العفو  منظمة  وذكرت  التحقيق،  ذمة 

معتقلون لدى النظام ويتعرضون للتعذيب اليومي.

نشطاء   )9( عىل  سنوات   )10( بالسجن  النظام  محكمة  حكمت   6/1/2014

العب  ضمنهم  وطائفية،  سياسية  خلفية  ذات  قضية  يف  آخرين  لـ)2(  سنوات  و)3( 

منتخب البحرين لكرة القدم )حكيم العريبي(.

الرتبية  وزارة  فصلت  طائفية:  خلفية  عىل  جامعيني  طالب  فصل   7/1/2014

املعلمني(  )كلية  من  الشيعة  املسلمني  من  طالب   )17( للنظام  التابعة  والتعليم 

عىل  دراستهم  بإكامل  لهم  السامح  رفضت  كام  وطائفية،  سياسية  خلفيات  عىل 

نفقتهم الخاصة.

يوم  بعد  الجاف“  ”الحوض  سجن  إىل  العلوي(  )ماجد  املعتقل  اعيد   7/1/2014

كان  الرئة  يف  حية  رصاصة  إلزالة  له  أجريت  التي  الجراحية  العملية  من  واحد 

اصابته  اثناء  اعتقلته  التي  النظام  قوات  قبل  من   2013 فرباير   14 يف  بها  أصيب 



 72

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

بتظاهرة سلمية.

من  لـ)4(  والثبوتية  الرسمية  األوراق  إعطاء  النظام  سلطات  رفضت   7/1/2014

بني  أعامرهم  ترتاوح  اللذين  الشيعة،  السياسيني  واملعتقلني  الرأي  معتقيل  ابناء 

تلك  وجود  لعد  استقبالهم  رفض  العام  املستشفى  ان  علام  سنة(،  أشهر4-   3(

الوثائق لديهم.

الشيعة  املعتقلني  أهايل  أكد  للمعتقلني:  الشتوية  املالبس  ادخال  منع   7/1/2014

النظام  سلطات  منع  استمرار  املركزيني  و“جو“  الجاف“  ”الحوض  سجني  يف 

ادخال املالبس الشتوية ألبنائهم املعتقلني.

أن  الجاف“  ”الحوض  سجن  يف  الشيعة  املسلمني  من  معتقل  أكد   8/1/2014

يتعرضون  الذي  التفتيش  من  ويعانون  مستمرة  طوارئ  حال  يعيشون  املعتقلني 

خالله لإلهانات والرضب الوحيش والحبس االنفرادي.

و3  شيعي  مواطن   22 لـ  عاماً   15 بالسجن  النظام  محكمة  حكمت   8/1/2014

حني  يف  مختلفة،  بقضايا  اتهمت  السلطات  كانت  ”العكر“  منطقة  من  ألخر  أعوام 

أوراق  يف  املدونة  أقوالهم  وأن  معهم،  تحقق  مل  العامة  النيابة  بأن  املتهمون  أكد 

التحقيق مل تصدر عنهم.

القرية  بلدة  يف  ناري  بطلق  شيعة  مواطنني  النظام  قوات  أصابت   8/1/2014

عن  البحث  بحجة  املنازل،  لبعض  ومداهامت  واسعا  أمنيا  استنفارا  شهدت  ايل 

مطلوبني، وتم نقلهام باإلسعاف للمستشفى.

)محمود  السيد  الدين  عامل  للنظام  تابعة  مرتزقة  قوات  اعتقلت   9/1/2014

الخاصة  مقتنياته  وصادرت  جمرة“  ”بني  منطقة  يف  منزله  مداهمة  بعد  املوسوي( 

من هاتف وكمبيوتر وأموال وكتب من دون معرفة األسباب املوجبة لذلك.

17عاًما،  البناء(  محمد  )جاسم  الشاب  النظام  سلطات  اعتقلت   10/1/2014

األمنية  القوات  قامت  أن  بعد  بالقلب  ومريض  الخاصة“  االحتياجات  ”ذوي  من 

مبداهمة منزله فجراً بتهمة اإلرهاب.
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امنية  حملة  النظام  يستخدمها  التي  املرتزقة  من  قوات  شنت   10/1/2014

واقتحمت  جمرة“،  و“بني  ”املرخ“  منطقة  يف  الشيعة  املواطنني  لرتهيب  واسعة 

املنازل وأغلقت الشوارع واملساجد وأطلقت الرصاص الحي.

الذي  الشيخ(  جواد  )عيل  الشهيد  والد  اعتقال  خليفة  ال  نظام  أعاد   11/1/2014

انتقامي  بشكل  والده  ويعتقل  السلمية،  االحتجاجات  اثناء  عامني  قبل  استشهده 

ومطالبته  ابنه  استشهد  عىل  احتجاجه  بسبب  مكررة  وبصورة  واستفزازي 

بالقصاص من االستشهدة.

الشيعي  الناشط  منزل  ملثمني  ومدنيني  امنية  قوات  داهمت   11/1/2014

إىل  محمد(  )حسني  نجله  واعتقلت  ”الدراز“  منطقة  يف  عيىس(  جاسم  )محمد 

مبحتويات  العبث  إىل  إضافة  احتجازه،  مكان  عن  االفصاح  دون  مجهولة  جهة 

منزله واحتجاز سيارته.

يف  الرببغي“  ”أمري  مسجد  حول  شائكة  اسالك  النظام  قوات  وضعت   11/1/2014

)الذي  املسجد  موقع  لنقل  متهيداً  فيه  الصالة  ملنع  محارصته  بعد  ”عايل“  منطقة 

مواطنني  خمسة  باعتقال  قامت  كام  آخر،  ملكان  التاريخية(  املعامل  من  يعترب 

شيعة كانوا متوجهني للصالة فيه.

بعد  النساء  حرمات  عىل  بالتعدي  النظام  لقوات  وحشية  مامرسة   12/1/2014

)ريحانة  الناشطة  )تعرية(  خالل  من  واإلنسانية  للدين  منافية  بأفعال  قامت  ان 

املوسوي( النتزاع اعرتافات مزورة.

منتخب  العب  اعتقلت  امنية  سلطات  إن  حقوقية  مصادر  اكدت   13/1/2014

طفل  اعتقلت  كام  منزله،  مداهمة  بعد  مرهون(  )عيل  الطائرة  لكرة  البحرين 

وشابني يف منطقة ”النبيه صالح“ الشيعية.

أحمد  الله  )عبد  للمواطن  أشهر   3 بالسجن  النظام  محكمة  حكمت   13/1/2014

مصادرتها،  بعد  به،  الخاصة  الرافعة  خالل  من  البحرين  علم  رفع  بتهمة  الصايغ( 

يف دوار ”اللؤلؤة“ الذي شهد احتجاجات سلمية للمطالبة بالحقوق.

العبدي«  صوحان  بن  »صعصعة  الصحايب  مقام  عىل  التعدي   13/1/2014
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بالقرب  والعبث  واملقام  املسجد  محتويات  بكل  العبث  وتم  ”عسكر“  منطقة  يف 

أكرث  طالت  والتي  للشيعة  التابعة  املساجد  عىل  التعدي  منهجية  ضمن  واملسجد 

من 38 مسجدا بالهدم الكامل والتخريب والعبث.

شابني  عىل  باالعتداء  األمن  قوات  حقوقية  منظامت  اتهمت   13/1/2014

التعذيب  ألثار  صور  وأظهرت  سبب،  دون  من  القديم“  ”البالد  منطقة  يف  اعتقلتهام 

عىل  وإجبارهم  والرضب  الركل  طريق  عن  وحيش  بشكل  الشابني  جسد  عىل 

خلع املالبس رغم برودة الجو.

استخدمته  غريباً  سالحاً  نشطاء  التقطها  حديثة  صورة  أظهرت   14/1/2014

وكأنه  السالح  وبدى  ”سرتة“،  منطقة  يف  متظاهرين  ضد  للنظام  التابعة  املرتزقة 

قنبلة يدوية.

يف  هدمته  الذي  رستان“  ”عني  مسجد  ببناء  النظام  أجهزة  قامت   14/1/2014

وحقوقياً  شعبياً  رفضاً  القى  ما  وهو  األصيل،  موقعه  غري  يف  2011م  الطوارئ  فرتة 

واسعاً.

للنظام،  التابعة  املرتزقة  خطفته  شاب  صورة  حقوقيون  نشطاء  نرش   18/1/2014

يف  الساحل  عىل  ورميه  وحيش،  بشكل  حديدية  مبطرقة  بتعذيبه  قامت  ثم 

منطقة ”كرانه“

الشيعة  للمسلمني  منازل  عدة  للنظام  تابعة  مرتزقة  قوات  داهمت   19/1/2014

يف منطقة ”املصىل“ وأعتدت عىل الحرمات وأتلفت املمتلكات الخاصة.

عند  بأيديهم  وقع  شاب  بتعذيب  للنظام  تابعة  مرتزقة  قامت   19/1/2014

العنيف  التعذيب  آثار  يظهر  فيديو  وانترش  كرانة،  بقرية  املسريات  إحدى  تفريق 

الذي تعرض له.

االنشطاري  والرصاص  للدموع  املسيلة  الغازات  النظام  قوات  أطلقت   20/1/2014

منطقة  يف  )ص(  الرسول  مولد  احتفال  يف  املشاركني  الشيعة  املسلمني  تجاه 

”السنابس“ وأدت إىل إصابات مختلفة منها إصابات يف الراس.
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للشاب  األمن  سلطات  باعتقال  مطلعة  إعالمية  مصادر  أفادت   20/1/2014

معرفة  دون  من  )فهد(  جرس  عىل  من  راشد(  أحمد  األمري  عبد  )ماهر  الشيعي 

االسباب.

”الدراز“،  مبنطقة  اليد  لكرة  االتفاق  نادي  للنظام  تابعة  قوات  فتشت   20/1/2014

يقطنها  التي  املناطق  يستهدف  الذي  األمني  التشديد  حملة  ضمن  وذلك 

مواطنني من املسلمني الشيعة.

”بني  منطقة  من  شاباً   14 عىل  بالسجن  النظام  محكمة  قضت   20/1/2014

القديم“  ”البالد  منطقة  من  شبان   5 وعىل  أعوام،  و10   15 بني  بالسجن  جمرة“ 

يف  اعوام،   5 بالسجن  ”سامهيج“  منطقة  من  شبان   7 وعىل  اعوام،   10 بالسجن 

بسبب  االحكام  وجاءت  سنوات،   3 بالسجن  آخرين  شابني  عىل  حكمت  حني 

خروجهم يف مظاهرات سلمية.

)زهرة  الشيعية  الناشطة  ضد  واحدا  عاماً  بالسجن  محكمة  قضت   21/1/2014

الرابع  الشهر  يف  حامل  الناشطة  ان  علامً  الرموز،  وسب  التجمهر  بتهمة  الشيخ( 

وخلع  والتعذيب  للرضب  تعرضت  انها  يذكر  يسء،  وصحي  نفيس  وضع  وتعاين 

الحجاب عنها اثناء فرتة اعتقالها.

يف  الشوزن  برصاص  الشباب  أحد  اصابة  مطلعة  مصادر  ذكرت   21/1/2014

قدمه بعد مالحقته من قبل قوات مرتزقة تابعة للنظام قرب شارع سوق واقف.

االمن  يد  عىل  الصياد(  إبراهيم  )احمد  الشيعي  املعتقل  تعرض   21/1/2014

انه  علامً  نشطاء،  بحسب  بالغة  جروح  إىل  أدت  الوجه  منطقة  يف  العنيف  للرضب 

محكوم بالسجن ملدة 10 سنوات.

”الدية“  منطقة  يف  مشيمع(  االمري  عبد  )حسن  الطفل  اعتقال   21/1/2014

الشيعية وسيتم تحويله إىل النيابة.

الشيعة  املسلمني  يقطنها  مناطق  ليال  تداهم  للنظام  تابعة  قوات   25/1/2014

بعد  واألطفال  النساء  رصاخ  وسط  مواطنني  عدة  واعتقلت  وكرباباد(  )القرية، 

الطريقة االستفزازية القتحام املنازل والعبث مبحتوياتها.



 76

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

أصيب  بجراحات  متأثراً  سنة   19 عباس(  )فاضل  الشاب  استشهاد   25/1/2014

أسبوعني  طيلة  السلطات  ورفضت  املنامة،  غريب  املرخ  بقرية  اعتقاله  لدى  بها 

منذ اعتقاله إطالع عائلته عىل أية معلومات عنه.

للمثول  إحضاريه  املرشد(  مريزا  )عباس  الشيعي  الكاتب  تلقى   25/1/2014

التحقيقات  أو  العامة  النيابة  تبارش  مل  حيث  امللك"،  "إهانة  بتهمة  املحكمة  أمام 

الجنائية أو أي جهة معنية بالتحقيق معه يف التهمة املنسوبة إليه.



england is part of the United Kingdom, sharing land with Scotland to the north and Wales to 

the West. england is separated from the continental europe by the North Sea and the english 

Sea. The nation is rued under a constitutional monarchy as well as a parliamentary system. 

10-15% of the Muslim population in england are Shia. 

انكلرتا 

15-10 % من املواطنني يف انكلرتا شيعة مسلمون. البلد يحكمه النظام املليك الدستوري وايضا النظام الربملاين.

انكلرتا جزء من اململكة املتحدة وتقع سكوتلندا عىل شاملها والويلز عىل غربها. ويفصلها عن القارة االوروبية البحرين 

الشاميل واالنكليزي. 

eNGLAND
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رسائل  بثت  لندن:  شوارع  يف  الشيعة  ضد  طائفية  رسائل   13/5/2013

لندن،  العاصمة  شوارع  يف  متشددة  جامعة  قبل  من  الشيعة  ضد  طائفية 

طالبي  من  وزمرته  هو  وكان  شودري  أنجم  املتشدد  السلفي  زعيمها  بقيادة 

ضد  بالكراهية  مليئة  رسائل  لبث  لندن  شوارع  إىل  نزلوا  والذين  الدعاية 

السلطات  حظرتها  سلفية  حركات  شودري  وتزعم  الشيعة،  املسلمني 

الربيطانية وكان آخرها مسلمون ضد الصليبيني.

مجموعة  إعتدى  رود":  "أدجور  يف  شيعي  مسلم  عىل  اعتداء   18/5/2013

رود"  "أدجور  شارع  يف  شيعي  مسلم  عىل  املنحرفة  الوهابية  العصابة  من 

موظف  برضب  املتشددين  السلفيني  من  العرشات  قام  حيث  لندن،  وسط 

عراقي يف متجر يعمل به دون رحمة وشفقة حتى أدموه.

رود  أدجور  شارع  يف  مظاهرات  يف  خرجت  قد  منهم  مجموعة  وكانت 

تلك  حولوا  لكنهم  األسد،  بشار  السوري  الرئيس  ضد  لندن،  يف  الشهري 

London

England

بريطانيا
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الشيعة  بسب  وقاموا  السالم"  "عليهم  البيت  آل  أتباع  من  للَنيل  املظاهرات 

وتكفريهم يف مكربات الصوت باللغة العربية واالنكليزية.

الربيطانية  الرشطة  ذكرت  شيعية:  بعائلة  يبطش  تكفريي  سلفي   4/9/2013

شيعية  عائلة  منزل  بإحراق  قانونية  ألسباب  هويته  عن  تكشف  مل  شاباً  ان 

)شهنيال  ابنائها  من  واربعة  أم  بوفاة  ذلك  وتسبب  ليسرت،  مبدينة  واستشهدهم 

توفيق( وأبنائها )جامل وبالل وزينب( وجميعهم يف سن املراهقة.
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The Republic of Turkey is a contiguous transcontinental parliamentary republic, as it sits in 

both the continent of europe and Asia. In respect to religion, Turkey consists of 99.8% Mus-

lim, 72% of which are said to be Hanafite Sunni and 25% Alawites Shia.  

تركيا

يبلغ عدد املسلمني 99.8 % من السكان منهم %72 مسلمون حنفيون و%25 شيعة علويون الميلكون حوال والقوة يف اداء 

الطقوس والحديث عن املعتقد. 

برملان البالد منتخب.

 وتقع تركيا ضمن قارتني اوروبا واسيا. 

TURKey

Ankara

Turkey



نجم  الريحانية:  تفجريات  يف  والجرحى  الشهداء  عرشات   11/5/2013

الشيعية  االغلبية  ذات  الريحانية  مدينة  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار  عن 

قتيال  خمسني  إىل  من  اكرث  سقوط  سوريا،  مع  الحدود  قرب  تركيا  جنوب 

و100 جريح.

Ankara

Turkey

تركيا



الجزائر 

كان الشيعة قلة يف البالد يف االعوام املاضية ولكن مع تنامي االهتامم بالدين وانتشار الوعي الديني واالجتامعي وصلت 

النسبة حاليا اىل %5. الجزائر من عارش اكرب البلدان يف العامل واالكرب يف الرشق االوسط. تصنيفها حسب حرية الصحافة 

لعام 2009 بانها ‘ليست حرة’ يذكر ان نظامها سلطوي. 
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The People Democratic Republic of Algeria is the tenth largest country in the world, and the 

largest in the Middle east. Algeria is an authoritarian regime and has been declared as “Not 

Free” in the Freedom of Press report in 2009. Traditionally, there have been few Shia in Alge-

ria, but in the past years, the religion has had growing interest.   Currently, the Shia popula-

tion in Algeria is reported to be 2% of the total population. 

ALGeRIA



 84

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

)عبد  أطلق  الشيعة:  عىل  الحرب  يعلنون  الجزائر  سلفيو   11/10/2013

حملة  الجزائر  يف  السلفي  التيار  أقطاب  أحد  حمداش(  زراوي  الفتاح 

عليهم  بالتضييق  عالنية  مطالبا  الشيعية،  املواطنني  ضّد  تحريضية 

ومصادرة حقوقهم االنسانية والفكرية.

Algiers

Algeria

الجزائر



The Republic of yemen is the second largest country in the Arabian Peninsula, bordered by 

Saudi Arabia, Oman and three bodies of water: Red Sea, Gulf of Aden, and the Arabian Sea. 

yemen‘s territory includes more than 200 islands. The nation has a mixed legal system of 

Islamic law, Napoleonic law and english common law.  The constitution of yemen is expected 

to be rewritten and new elections are expected to be held in 2014, due to the recent yemeni 

revolution. Of the 26 million people in yemen, 35% are Shia Muslim. Shia in yemen have 

been associated with Houthi militant group, but Huuthies are not representative of Shia Mus-

lims and they have their own political agenda. 

اليمن 

35 % من اليمنيني هم شيعة من اصل 26 مليون ميني.

عمد االعالم اىل ربط الشيعة بجامعة الحوثيني املسلحة. ولكن الحوثييون  لديهم اجندتهم الخاصة. 

يحكم البالد نظام قضايئ مختلط ميزج ما بني الرشيعة االسالمية وقانون نابليون، والقانون العام االنكليزي.

ويتوقع اعادة كتابة الدستور اليمني قريبا.

yeMeN
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االرهابية  الجامعات  قبل  من  متنامي  استهداف  الشيعة  واجهة  اليمن  يف 

املسلحة املدعومة من قبل احدى الدول املجاورة.

يف  الشيعة  من  اثنني  وجرح  اشخاص  ثالثة  استشهاد   21/2/2013

ابو  الواحد  عبد  الوطني  الحوار  مؤمتر  يف  الشيعة  ممثل  اغتيال  محاولة 

اليمن  يف  التكفريية  الجامعات  قبل  من  االستهداف  عملية  وجاءت  راس، 

مسلحون  كمن  حيث  الحوار.  جلسات  يف  املشاركة  من  الشيعة  ممثيل  ملنع 

لسيارة عضو مجلس الحوار الوطني بالقرب من منطقة جولة آية.

عىل  القاعدة  لتنظيم  انتامؤهم  ح  يُرجَّ مسلّحون  أقدم   12/5/2013

اغتيال رئيس رابطة الشيعة الجعفرية يف مدينة رداع رشق اليمن.

جهاز  ايدي  عىل  اليمن  يف  شيعي  مواطن   13 استشهد   13/6/2013

مبنى  أمام  تظاهرة  يف  بجروح  أصيبوا  آخرون   100 اىل  إضافة  القومي،  األمن 

Sana’a
Yemen

اليمن
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هذا الجهاز يف صنعاء.

صعدة  مدينة  يف  انتحارية  عملية  يف  الشيعة  من  استشهدمدنيان   19/6/2013

يف  شعبية  سوق  يف  مفخخة  نارية  دراجة  بواسطة  نفذ  االعتداء  اليمن،  شامل 

املدينة وادى كذلك اىل اصابة 11 شخصا بجروح.

الحرازي"  الزهراء  "فدك  الطفلة  صنعاء  مبطار  األمن  قوات  منعت   13/7/2013

من الدخول لليمن وترحيلها مع أمها اعرتاضا عىل تسميتها الشيعية.

واصيب  شيعيان  استشهد  صنعاء:  يف  الشيعة  من  اثنني  استشهاد   19/7/2013

الله"  "انصار  جامعة  تدعى  ارهابية  مجموعة  افراد  قيام  بعد  بجروح  اخرون  اربعة 

باطالق النار عليهم وسط العاصمة صنعاء.

اليمن  يف  الشيعة  املسلمني  من  والجرحى  الشهداء  عرشات  سقط   10/9/2013

محافظة  يف  والسلفيني  التكفريية  الجامعات  مع  عنيفة  مسلحة  مواجهات  بعد 

والجامعات  اليمنية  حاشد  قبيلة  قوات  ان  عيان  شهود  وذكر  الشاملية،  عمران 

عىل  هجامت  توايل  عىل  العارش  لليوم  تشن  السعودية  من  املدعومة  السلفية 

القرى واملناطق الشيعية يف اليمن.

الجنيد  الغني  عبد  بسام  الشيعي  الثقايف  الناشط  استشهد   19/10/2013

السلفيني  جامعة  من  عنارص  قيام  بعد  صنعاء،  العاصمة  جنوب  تعز  مبدنية 

أطالق النار.

كمني  يف  استشهدوا  الشيعية  من   6 إن  ميني  أمني  مصدر  قال   23/10/2013

اىل  توجههم  خالل  اإلرهايب  القاعدة  لتنظيم  بانتامئهم  يشتبه  لعنارص  مسلح 

الطائفة  به  تحتفي  الذي  الغدير  يوم  مناسبة  إحياء  يف  للمشاركة  اب  مدينة 

الشيعية يف الثامن عرش من شهر ذي الحجة من كل عام.

مؤمتر  يف  الشيعة  املسلمني  فريق  عضو  مسلحة  مجموعة  اغتالت   21/1/2014

من  متجها  سيارته  يقود  كان  بينام  الدين“  رشف  ”أحمد  السيد  الوطني  الحوار 

منزله إىل الفندق الذي تجري فيه أعامل الحوار الوطني يف صنعاء



الكويت 

تعداد سكانها االصليني يبلغ %30 من اصل 4 مليون نسمة تعيش عىل اراضيها. -40 %30 من السكان االصليني شيعة 

مستهدفون بخطاب الكراهية من قبل السنة املتطرفني. وقد ادى خطاب الكراهية هذا اىل حصول انتهاكات بحق الشيعة 

الكويتيني. 

تقع الكويت عىل رأس منطقة الخليج  يحدها العراق والسعودية. تبلغ مساحتها 17.818 كيلومرتا. 
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The State of Kuwait is situated at the tip of the Persian Gulf bordering Iraq and Saudi Arabia. 

The 17,818 kilometer land area of Kuwait has a total population of approximately four million, 

however, only about 30% of the population are of native Kuwaiti. About 30-40% of the native 

Kuwaiti population are reported to be of the Shia faith. Shia have reported hatred speeches by 

government employed clerics. Such speeches resulted in violations toward Kuwaiti Shia.  

KUWAIT
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مرتىض  السيد  الله  اية  سامحة  مبنع  الكويتية  السلطات  قامت   5/2/2013

من  موجه  استهداف  متثل  خطرية  سابقة  يف  اراضيها،  دخول  من  القزويني 

بعض االطراف الداعمة للتطرف اىل الطائفة الشيعية يف الكويت.

النفييس  الله  عبد  الكويتي  الربملان  يف  السابق  النائب  شن   15/4/2013

متهام  الكويت  يف  الشيعة  واملواطنني  النواب  عىل  اللهجة  شديد  هجوما 

محاولة  يف  بالتورط  اتهامهم  عن  فضال  للوطنية،  وافتقارهم  بالعاملة  اياهم 

اغتيال االمري الراحل جابر االحمد.

رسائل  الشيعي  املذهب  أبناء  من  الكويت  أفراد  بعض  تلقى   14/6/2013

حطلة  بلدة  يف  الزور  دير  مجزرة  جرمية  عىل  ايام  بعد  باالستشهد  تهديد 

الشيعية.

اىل  الكويت  بدولة  القار  بنيد  يف  عاشور  حسينية  تعرضت    3/7/2013

حسن  املرصي  للشهيد  تأبني  اقامة  اثناء  السلفية  الجامعات  من  هجوم 

شحاته.

Kuwait City

Kuwait

الكويت
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واالحباط  االستياء  من  موجة  الكويت  يف  الشيعية  املجتمعات  سادت   14/8/2013

يقدمه  كان  تلفزيوين  برنامج  من  حلقة  بث  عىل  الكويت  تلفزيون  اقدام  بسبب 

 60 من  أكرث  لذبح  االوامر  اصدار  تبنى  الذي  العجمي  شايف  الوهايب  االرهايب 

شيعيا يف قرية الحطلة السورية.

التميمي  الله  عبد  النائب  الكويتي  األمة  مجلس  عضو  اكد   19/12/2013

باإلضافة  العراق  إىل  املسافرين  اجراءات  بعرقلة  الحدودية  املنافذ  موظفي  بعض 

الذهاب  يريدون  الذين  الشيعة  املسلمني  من  الخليجيني  مع  التعامل  إلساءتهم 

)ع(،  الحسني  االمام  اربعينية  شعرية  إلحياء  الكويتي  املنفذ  طريق  عن  العراق  إىل 

واكد التميمي بأن شكوى رسمية قد تم رفعها اىل وزير الداخلية الكويتي.



لبنان 

يبلغ عدد الشيعة يف لبنان 30 % من اصل %54 مسلام لبنانيا. وبعيدا عن االفرتاضات الشعبية واالعالم، فان الشيعة يف 

لبنان ليسوا منخرطني ضمن الحركات املسلحة. 

لبنان يحكمه برملان دميقراطي يعرتف ب 18 طائفة دينية. 

ويقع هذا البلد عىل تقاطع مع الحوض املتوسطي وخلفه العامل العريب مام منح الشعب تاريخا غنيا وتنوعا دينيا وعرقيا 

كبريا.
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The Lebanese Republic sits on the crossroads of the Mediterranean Basin and the Arabian 

hinterland, gifting the nation with a rich history and a great deal of religious and ethnic di-

versity. Lebanon is ruled under a parliamentary democracy recognizing 18 different religious 

groups. Muslims make up 54% of the population, 27% of which are Shia. Despite public 

assumption, many Shia in Lebanon are not associated with Hezbollah and are not engaged in 

military movements.  

LeBANON
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املوالية  اجنحتها  وبعض  املتطرفة  السلفية  الجامعات  شنت  لبنان  يف 

هجمة  سياسية  جهات  من  وتوجيه  وبدعم  االرهايب  القاعدة  لتنظيم 

اىل  افىض  مام  مسبوق،  غري  بشكل  الشيعية  املواطنني  عىل  رشسة 

متكرر  بشكل  استهدفت  ان  بعد  والجرحى  الشهداء  من  العديد  سقوط 

املناطق الشيعية.

وقامت  لبنان  يف  شيعي  مواطن  ارهابية  مجموعة  اختطفت   15/3/2013

باحتجازه يف مكان مجهول.

قبل  اختطف  شيعي  لبناين  عن  مسلحة  مجموعة  افرجت   12/4/2013

شهر من هذا التوقيت مقابل فدية مالية بلغت 150 الف دوالر امرييك.

لقصف  الشيعية  الغالبية  ذات  الهرمل  قرية  تعرضت   13/3/2013

بجروح  الشيعة  املواطنني  من  عدد  باصابة  تسبب  مام  الهاون  بصواريخ 

وارضار مبمتلكاتهم.

Beirut

Lebanon

لبنان
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باالعتداء  السنية  طرابلس  منطقة  يف  متطرفة  سلفية  مجاميع  قامت   26/4/2013

من  بتجريده  املعتدون  وقام  دخوله،  لدى  شيعي  مواطن  عىل  والجسدي  املعنوي 

الذين  سوريا  يف  بالشبيحة  تذكري  يف  علوي"  شبيح  "أنا  صدره:  عىل  وكتبوا  ثيابه 

إىل  وأخذوه  الشوارع  يف  به  تجولوا  ثم  بعنف،  ورضبوه  النظام.  لحساب  يعملون 

استخبارات الجيش حيث خضع لالستجواب وأطلق رساحه فيام بعد.

مقام  عىل  فجراً  والنصف  الثانية  الساعة  عند  النار  مسلحون  أطلق   1/6/2013

بعلبك،  مدينة  يف  الجنويب  املدخل  عىل  )ع(  الحسني  االمام  بنت  خولة  السيدة 

"اكس  جيب  نوع  من  سيارة  أصيب  كام  رصاصات،  بعدة  الرشيف  املقام  وأصيب 

5" كانت متوقفة أمام املقام.

محيط  يف  صواريخ   10 اىل   8 بني  ما  بسقوط  اعالم  وسائل  افادت   6/6/2013

من  وعدد  طفلة  اصابة  سجل  حيث  سوريا،  مصدرها  اللبنانية  بعلبك  مدينة 

الجرحى يف املدينة.

القطاع  يف  الهرمل  مدينة  عىل  األقل  عىل  صواريخ   10 سقطت   11/6/2013

بجروح  أشخاص  أربعة  إصابة  إىل  أدى  ما  لبنان  رشق  البقاع  وادي  من  الرشقي 

مصدر  إن  لبنانية،  أمنية  مصادر  وقالت  البساتني،  احد  يف  حريق  نشوب  إىل  إضافة 

مع  للحدود  املحاذية  الرشقية  لبنان  جبال  سلسلة  يف  القاع  مرتفعات  هو  الصواريخ 

سوريا بعد ان تعرضت مدينة الهرمل.

البقاع  منطقة  يف  مسلحني  بايدي  شيعة  لبنانيني  اربعة  استشهد   16/6/2013

بالرصاص  استشهدوا  "مسلحني  ان  املسؤول  وقال  امني،  مسؤول  وفق  )رشق( 

كانوا  فيام  امهز  عائلة  اىل  ينتمي  رابعاً  وشخصاً  جعفر  ال  عشرية  من  افراد  ثالثة 

يعربون منطقة القاع يف البقاع رشق لبنان".

احمد  السني  الدين  رجل  انصار  به  قام  الذي  النار  اطالق  ادى   19/6/2013

املواطنيني  من  بجروح  آخرين  واصابة  رجل  استشهاد  اىل  لبنان  جنوب  يف  االسري 

الشيعة، بحسب ما افاد الجيش اللبناين ومصدر امني.

الضاحية  وسط  مفخخة  سيارة  انفجار  بعد  شيعي   53 من  أكرث  ُجرح   9/7/2013



 96

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

الجنوبية يف بريوت.

قرب  الطريق  جانب  عىل  مزروعة  ناسفة  عبوة  انفجار  تسبب   17/7/2013

من  اخرين  ثالثة  وجرح  شخص  استشهاد  يف  لبنان  رشق  عنجر  مجدل  بلدة 

الشيعة.

الضاحية  يف  مفخخة  سيارة  تفجري  يف  شخصا   27 استشهاد   16/8/2013

اصابة  اىل  التفجري  ادى  اللبناين،  االحمر  الصليب  وبحسب  لبريوت،  الجنوبية 

والجرحى  االستشهدى  حصيلتي  ان  علام  بجروح،  شخصا   325 من  أكرث 

ليست نهائية.

محملة  سيارة  ضبطت  اللبنانية  االمن  قوات  ان  امنية  مصادر  قالت   18/8/2013

من  ايام  بعد  وذلك  قنابل  بإعدادهم  يشتبه  رجال  اربعة  واعتقلت  باملتفجرات 

تفجري اوقع استشهادى يف الضاحية الجنوبية ببريوت.

الهرمل  مدينة  عىل  السورية  األرايض  مصدرهام  صاروخان  سقط   18/8/2013

يف البقاع الشاميل )رشق لبنان(، من دون وقوع ضحايا.

شامل  مدن  أبرز  طرابلس  يف  شيعة  اشخاص  ثالثة  استشهد   22/8/2013

مقنعني  مسلحني  ان  عيان  شهود  وذكر  مجهولني،  مسلحني  برصاص  لبنان 

امام  آخرين  واثنني  املوري  حسني  عىل  الرصاص  أطلقا  نارية  دراجات  عىل  كانوا 

منزل االول يف حي الزاهرية يف وسط طرابلس.

التكفريية  التنظيامت  نوايا  عن  الكشف  لبنانية  امنية  مصادر  ذكرت   29/9/2013

اسلحة  واستخدام  عاشوراء،  مراسم  احياء  خالل  الشيعة  ضد  اعتداءات  تنفيذ 

تتابع  األمنية  األجهزة  ان  اىل  املصادر  واشارت  السارين،  غاز  بينها  من  كيميائية 

باهتامم هذه املعلومات وتعمل عىل منع حدوثها.

للتفجري  معدة  كانت  التي  السيارة  أن  اللبناين  الجيش  كشف   15/10/2013

يف  وتفكيكها  داخلها  كانت  التي  العبوة  بتعطيل  املختص  العسكري  الخبري  وقام 

ضاحية بريوت الجنوبية الشيعية كانت تحتوي عىل 50 كلغ من املواد املتفجرة.
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لبنان  رشق  يف  الهرمل  مدينة  عىل  صواريخ  اربعة  سقطت   22/10/2013

مصدرها املجموعات االرهابية يف سوريا.

سنة  بني  وقعت  التي  االشتباكات  يف  شيعي  فتى  استشهد   23/10/2013

حصيلة  رفع  ما  طائفية  خلفية  عىل  لبنان،  شامل  يف  طرابلس  مدينة  يف  وعلويني 

االستشهاديني يف التوتر املستجد اىل قتيلني باإلضافة اىل ثالثني جريح.

بقذيفة  محسن(  )جبل  استهداف  عن  ناتج  انفجار  دوي  سامع   28/11/2013

نوع "إيرنغا" وال إصابات.

مدينة  شامل  الشيعية  الغالبية  ذات  صبوبا  بلدة  يف  انفجار  وقع   17/12/2013

يف  انفجرت  انتحاري  يقودها  سيارة  إن  عيان  شهود  وقال  لبنان،  رشقي  بعلبك 

تلك املنطقة بعد محاولة ايقافها ما دفع سائقها اىل تفجريها.

احمد  الشهيد  شارع  يف  الدفع  رباعية  مفخخة  بسيارة  انفجار  وقع   2/1/2013

 4 سقوط  إىل  وأدى  للعاصمة  الجنوبية  بالضاحية  حريك  حارة  منطقة  يف  قصري 

شهداء و60 جريحاً، إضافة إىل االرضار املادية الجسيمة.

الشيعي  املواطن  أن  محسن“  ”جبل  منطقة  يف  مطلعة  مصادر  أفادت   5/1/2013

والتنكيل  التعذيب  أنواع  ألبشع  يتعرض  )القبة(،  سجن  يف  املعتقل  محرز(  )بالل 

رضبه  يف  أفرادها  تفنن  ان  بعد  شيعي،  كونه  كبلته،  مسلحة  مجموعة  أيدي  عىل 

وتصوير العملية من دون تدخل الحكومة ملنع هذه التجاوزات.

بسيارة  ارهايب  اعتداء  يف  وجريح  شهيد  بني  العرشات  سقط   16/1/2013

شهداء   4 ان  مطلعة  مصادر  وأفادت  رشقاً،  الشيعية  الهرمل  مدينة  وسط  مفخخة 

و46 جريح سقطوا وان الحصيلة النهائية لالنفجار قد ترتفع.

منطقة  يف  حصل  الذي  اإلرهايب  االنفجار  أن  أهلية  مصادر  أفادت    21/1/2013

شهداء   4 بسقوط  تسبب  لبريوت  الجنوبية  الضاحية  يف  الشيعية  حريك  حارة 

بينهام سيدتان كانتا قرب املكان، فيام نقل 27 جريحا إىل املستشفى.

الهرمل  منطقة  يف  سكنية  أحياء  استهدفت  صواريخ   7 سقطت   25/1/2013
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وكتائب  النرصة  جبهة  وأعلنت  الرشقية،  لبنان  جبال  سلسلة  مصدرها  الشيعية 

عبد الله عزام االرهابيتني مسئوليتها عن القصف.



The State of Libya, the 17th largest country in the world, shares land borders with egypt, 

Sudan, Chad, Niger, Algeria and Tunisia. In 2009, Libya was recognized as the nation with the 

highest HDI )Human Development Index( in Africa, showing a decent standard living in the 

nation. Currently, Libya has the 10th largest proven oil reserve and the 17th highest petroleum 

production. Libya is theoretically governed by a parliament.

ليبيا 

ال يوجد احصاءات رسمية تشري اىل عدد الشيعة يف ليبيا. ولكنها صنفت عام 2009 البلد االعىل يف افريقيا من حيث 

انتهاكه لحقوق االنسان حسب مؤرش التنمية البرشية مام يشري اىل انخفاض مستوى معايري العيش يف هذا البلد رغم انها 

متلك عارش احتياط للنفط وتحتل املركز السابع عرش من حيث االنتاج النفطي يف العامل. 

نظريا، يحكم ليبيا نظاما برملانيا. 

تعترب ليبيا البلد السابع عرش االكرب يف العامل، تقع عىل حدودها مرص، السودان، تشاد، نيجرييا، الجزائر وتونس.

LIByA
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ارتباط  لوقف  بأجانب  الزواج  بحظر  يطالب  ليبيا  مفتي   31/3/2013

الغرياين  الصادق  الشيخ  الليبية  الديار  مفتي  قام  بالشيعة:  مواطنيه 

بوقف  فيها  يطالب  االجتامعية،  الشؤون  وزارة  اىل  رسمي  طلب  بتقديم 

بني  الحاصلة  االرتباط  حاالت  خلفية  عىل  األجانب  من  الزواج  إجراءات 

من  السوريني  من  وأعداد  ليبيني  بني  وكذلك  شيعة،  وإيرانيني  ليبيني 

غري أتباع املذهب السني.

ومتنع  الشيعة  املسلمني  عىل  اعالمية  هجمة  تشن  ليبيا   5/8/2013

اقتناء  من  الشيعة  املواطنني  منع  الليبية  السلطات  قررت  كتبهم:  اقتناء 

منع  عىل  النطاق  واسعة  حمله  ليبيا  من  علامء  شن  فيام  الدينية،  كتبهم 

عن  يختلف  دين  بانه  التشيع  مذهب  واصفته  البيت  اهل  علوم  نرش 

اإلسالم واصفني الليبيني الشيعة بالعمالء.

وياستشهدونه  عراقي  شيعي  استاذ  يخطفون  ارهابيون   28/11/2013

Tripoli

Libya

ليبيا
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يف  االستاذ  الساعدي(  حسن  خلف  )حميد  العراقي  الدكتور  أعدم  حفرة:  يف 

ارهابية  جامعة  قبل  من  خطفة  بعد  درنة  مدينة  يف  الشاملة  للمهن  العايل  املعهد 

ُوضع  وقد  فيديو  مقطع  يف  الساعدي  وظهر  الشيعة،  املسلمني  من  كونه  مسلحة 

يف حفرة حيث وجهت له رصاصات انهت حياته عىل الفور.



ماليزيا 

االسالم ديانة البالد ونرش اي تعاليم ال تتامىش مع القانون االسالمي الرسمي يعترب خرقا للقانون وليس مسموح اظهار اي 

مامرسات او مظاهر دينية الي طائفة مسلمة غري السنية الرسمية. فقد صدر قانون عام 1989 وفتوى عام 1996 من قبل 

كبار علامء الدين يحرمون التشيع معتربين اياه عقيدة ضالة. والحكومة آخذة بالتأثر بالفكر الوهايب السعودي وتعمد اىل 

بث الكراهية والرتويج امليسء والخاطئ ضد املسلمني الشيعة . 

يحكم البالد نظام مليك دستوري فيدرايل متمركز يف مدينة بوتراجايا. اما الشعب، فهو متعدد الثقافات واالعراق، 61 % 

من السكان مسلمون. ويتمتع بافضل اداء اقتصادي يف اسيا بسبب وفرة املوارد الطبيعية. 

تتمتع ماليزيا بنظام اقتصاد السوق الصناعي الجديد وتحتل اقتصاديا، املرتبة الثالثة يف املنطقة واملرتبة 29 يف العامل. 

تقسم ماليزيا اىل جزئني، جزء عائم عىل املاء والجزء االخر ماليزيا الرشقية لذا فالبلد مقسم اىل مناطق فيدرالية. ويحد 

هذا الجزء الرشقي تايلندا، سنغافورة، فييتنام، اندونيسيا، برونواي والفيلبني. 
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Split into two regions of Peninsular Malaysia and east Malaysia, Malaysia borders Thailand, 

Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, and the Philippines. The thirteen states and three fed-

eral territories are ruled under a federal constitutional monarchy in the city of Putrajaya. This 

multi-ethic/ multi-cultural nation has one of the best economic records in Asia responsible by 

its vast natural resources. Malaysia has a newly industrialized market economy raking third in 

the region and 29th largest in the world. Islam is the national religion of Malaysia as it consists 

of 61% muslims. However, any teaching which deviates from the official Sunni code is illegal, 

and no other forms of Islam are allowed. A 1989 Islamic law and a 1996 fatwa by Malaysia‘s 

top Islamic clerics banned Shiism, declaring it a deviant ideology. Increasingly influenced by 

Saudi Wahhabi ideology, Malaysian government actively promotes false propaganda and hate 

speech against Shia Muslims.

MALAySIA
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االثنى  التشيع  بحظر  السابق  قرارها  عىل  تشدد  ماليزيا   9/8/2013

للشؤون  املاليزي  الدولة  بوزير  يسمى  ما  أكد  مجتمعها:  يف  عرشي 

األسبق  قرارها  بتشديد  ماليزيا  قرار  إن  عىل  بحروم  خري  جميل  اإلسالمية 

يف  عرشية  االثني  الشيعة  تعاليم  نرش  بحظر   1996 عام  اتخذته  الذي 

املجتمع املاليزي.

اقدمت  الشيعة:  مواطنيها  تستهدف  املاليزية  السلطات   12/10/2013

بعض  اىل  التابعة  الحسينيات  احدى  اقتحام  عىل  املاليزية  السلطات 

من  عدد  واعتقلت  بالسالح  مدججة  امنية  بقوة  املاليزيني  املتشيعني 

ان  قبل  )ع(  البيت  اهل  مذهب  اىل  انتامئهم  سوى  ذنب  دون  املصلني 

قامت  كام  كبرية،  مادية  ارضار  مخلفة  الحسينية،  اثاث  وتحطم  تصادر 

منهم  البعض  بحق  واصدرت  متشيع  ماليزي   )15( من  يقارب  ما  باعتقال 

االنتامء  بتهمه  املؤبد،  بالسجن  احكام  سلفا"  اعدت  محاكم  خالل  "من 

Kuala Lumpur

Malaysia

ماليزيا
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آلل البيت.

اعتقلت  حسينية:  ترب  وحيازة  التشيع  بتهمة  مسجد  إمام  اعتقال   14/10/2013

وحيازة  التشيّع  بتهمة  عاما   )64( عمره  مسجد  إمام  ماليزيا  يف  االمنية  السلطات 

ترب حسينية.



موريتانيا

احيص وجود 32 الف مواطن شيعي عام 2009. اطاح انقالب عسكري بقيادة الجرنال محمد ولد عبد العزيز بالحكومة 

عام 2008 وتخىل بعد ذلك عن منصبه العسكري ليخوض االنتخابات الرئاسية وفاز بها. من اهم انواع انتهاكات حقوق 

االنسان يف هذا البلد هو االتجار بالبرش. يقع عىل حدود جمهورية موريتانيا االسالمية غربا املحيط االطليس، شامال 

الصحراء الغربية، شامل رشقا الجزائر، جنوب غربا مايل والسنيغال.
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The Islamic Republic of Mauritania borders the Atlantic Ocean in the west, Western Sahara in 

the north, Algeria in the northeast, Mali and Senegal in the southwest. In 2008, the gov-

ernment of Mauritania was overthrown by a military coup detat under general Mohammad 

Oud Abdel Aziz. Abdel Aziz later stepped down from the military and ran for presidency, in 

which he won. In 2009, the Shia population of this nation was reported to be less than 32,000. 

Human trafficking has been a major human rights concern in this nation. 

MAURITANIA
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احتظننت  الشيعة:  كراهية  اىل  يدعو  مبوريتانيا  مؤمتر   19/5/2013

موريتانيا ملتقى للتحريض ونرش الكراهية ضد املسلمني الشيعة.

Nouakchott

Mauritania

موريتانيا



The transcontinental nation of the Arab Republic of egypt spans from the northeast corner 

of Africa to the southwest corner of Asia, making it the largest country in the Middle east. 

egypt is a country with strong Shia ties. egypt was a Shia country when it fell under the Shia 

Fatimid caliphate, in opposition to the Abbasid caliphs in Baghdad at that time. The Fatimid 

Islamic Caliphate was a Isma‘ili Shia Muslim caliphate that spanned a vast area of the Arab 

World, from the Red Sea in the east to the Atlantic Ocean in the west. The state of human 

rights and freedom of religion in egypt remains poor due to government intolerance toward 

minority religious groups. Sunni clerics often encourage violence and hatred towards minority 

religion in the nation. 

مرص

تربط مرص بالشعية روابط متينة. اذ كانت بلدا شيعيا باكمله ايام الخالفة الفاطمية )االسامعيلية( يف مقابل الخالفة 

العباسية املناهضة للشيعة يف بغداد انذاك. وكانت تشمل مناطق واسعة من العامل العريب امتدادا من البحر االحمر رشقا 

اىل املحيط االطليس غربا. واليوم متتد جمهورية مرص العربية عرب القارتني االفريقية واالسيوية من شامل رشق افريقيا اىل 

جنوب غرب اسيا. 

سجالت حقوق االنسان والحريات تسجل اليوم وضعا مزريا خاصة حيال االقليات ومنهم الشيعة. وغالبا ما يعتمد علامء 

الدين السنة خطاب العنف والكراهية ضد االقليات الدينية يف البلد. 

eGyPT
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مبارك  حسني  محمد  بالديكتاوري  اطاحت  التي  الثورة  بعد  مرص  يف 

والوهابية  السلفية  الجامعات  قبل  من  رشسة  هجمة  هناك  الشيعة  واجه 

بشكل  رموزهم  استهدفت  حيث  الخليجية،  الدول  بعض  من  املمولة 

الشيعة  وعزل  اسقاط  اىل  تهدف  تحريضية  اعالمية  حملة  سياق  يف  مبارش 

عن املجتمع املرصي.

يف  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  لرضيح  األوقاف  وزارة  إغالق   6/1/2013

شهدت  فيام  السلفية،  الجامعات  قبل  من  بضغط  واملصلني  املزائرين  وجه 

النبي  ذرية  أرضحة  من  الكثري  هدم  البحرية،  وخاصة  املحافظات،  بعض 

األكرم )ص( بحجة التجديد.

افراد  بعض  قبل  من  شفيق  يحي  الشيعي  الناشط  اعتقال   7/1/2013

هي  سابقة  يف  بالقاهرة  منزله  إىل  سويف  بني  من  عودته  أثناء  االمن 

األوىل من نوعها بعد ثورة 25 يناير.

Cairo

Egypt

مرص
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اىل  مرص  يف  البيت  آل  لرعاية  االعىل  املجلس  رئيس  اضطر  فيام   15/1/2013

تعرض  التي  النوعية  التهديدات  عقب  أمنا  أكرث  مكان  ىف  واإلقامة  منزله  مغادرة 

لها األيام املاضية وهى إمتداد لتهديدات سابقة.

بوقفه  يزيد  ابا  محمد  عىل  املنيا  يف  اإلدارى  القضاء  محكمة  حكمت   20/1/2013

عن العمل ملدة 6 اشهر كونه ينتمي اىل املذهب الشيعي.

الستهداف  تحريضية  حملة  يشنون  النور  حزب  واعضاء  مرص  سلفيو   6/4/2013

الشيعة من خالل منابرهم وبعض الصحف والقنوات الفضائية املأجورة.

اىل  الطالبات  احدى  باحالة  اسيوط  يف  البنات  كلية  عميد  قام   9/4/2013

حال  يف  بالفصل  تهديدها  وتم  الشيعي،  املذهب  اعتناق  عن  لكشفها  التحقيق 

ثبوت تشيعها.

الشيعة  عنوان  تحت  اسيوط  يف  الشيعة  املواطنني  ضد  شعواء  حملة   10/4/2013

أسيوط،  محافظة  الفتح  مبركز  النور  وحزب  السلفية  الدعوة  قامت  العدو:  هم 

فاحذرهم. العدو..  هم  "الشيعة  عنوان  تحت  الدعوية  القافلة  حمالت  بأوىل 

البوسرتات  من  الكثري  تعليق  خاللها  تم  األكراد،  زيد  بني  بقرية  الحملة  وبدأت 

تحريضية ضد العقيدة الشيعية، وتم توزيع منشور عىل األهايل ايضا.

العرشات  تعرض  عن  االنسان  لحقوق  الفاطمية  مرص  مركز  كشف   17/4/2013

من  العديد  توثيق  عن  فضال  باالستشهد،  لتهديدات  الشيعة  املواطنني  من 

فتاوى التكفري بحقهم.

مرص  مركز  كشف  االلزامي:  التجنيد  من  الشيعة  املواطنني  اعفاء   18/4/2013

يف  االلزامية  الخدمة  واجب  تأدية  من  الشيعة  املواطنني  حرمان  عن  الفاطمية 

من  الجعفري  املذهب  يعتنق  من  جميع  واعفاء  املرصية،  العسكرية  املؤسسات 

االلتحاق بالجيش.

"كوم  يف  الشيعية  األرضحة  من  عدداً  تهدم  وهابية  سلفية  مجاميع   21/4/2013

أمبو" مبحافظة اسوان مبرص.
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عرشات  بنرش  األخرى  السلفية  والتيارات  النور  حزب  بقيادة  قام   9/5/2013

كورنيش  وعىل  عام  بوجه  مرص  يف  الشيعة  املسلمني  ضد  التحريضية  البوسرتات 

النيل مبدينة أسوان.

الشيعة   يكفر  بالقليوبية  بنها  مدينة  يف  التابعني  مسجد  خطيب   18/5/2013

والزواج من النساء الشيعة معتربا اياهم من الكفرة.

الظواهري  امين  وشقيق  الجهادية  السلفية  زعيم  الظواهري  دعا   28/5/2013

يف  الشيعة  ضد  الجهاد  معركة  نقل  اىل  االسالمية  القوي  القاعدة  تنظيم  زعيم 

العراق وسوريا.

ضد  وعلني  رصيح  بتحريض  مريس  محمد  املخلوع  الرئيس  قام   14/6/2013

املسلمني الشيعة، جاء ذلك يف مؤمتر كبري عقد يف القاهرة.

أمام  مرص  باب  بغلق  مرىس  يطالب  حسان  محمد  السلفي   15/6/2013

الشيعة.

الكريم  القرآن  مدرس  عصفور«  »محمد  وقف  اإلدارية  النيابة  قررت   17/6/2013

األزهر،  شيخ  الطيب«،  »أحمد  للدكتور  القرار  وإحالة  العمل،  عن  الرشيف  باألزهر 

املذهب  واعتناق  التشيع  بتهمة  استبعاده  أو  بالبقاء  تجاهه  نهايئ  قرار  التخاذ 

"كفر  محكمة  من  صدر  بقرار  عام  ملدة  السجن  عقوبة  قضائه  بعد  الشيعي، 

الزيات" بتهمة مامرسة الشعائر الشيعية.

النمرس  ابو  مركز  يف  مسلم  ابو  زاوية  قرية  اهايل  من  عدد  أبدى   24/6/2013

شعورهم  املرصية  القاهرة(  العاصمة  جنوب  كيلومرت   30 )نحو  الجيزة  محافظة  يف 

الشيعي  املرصي  القيادي  عىل  االعتداء  عىل  سكانها  من  املئات  اقدم  بعدما  بالفخر 

املوت  حتى  ورضبهم  الشيعة  من  واثنني  وشقيقة  عاما(   66( شحاتة  حسن 

يف  الشيعة  ضد  وكبري  عنيف  اعتداء  أول  يف  املذهبي،  انتامئهم  بسبب  وسحلهم 

تحم  مل  الرشطة  ان  يذكر  مؤخرا،  االقلية  هذه  ضد  التحريض  انتشار  بعد  مرص 

الشيعة املحارصين رغم تواجدها يف القرية.

كبري  أبو  مركز  "هربيط"  قرية  يف  السلفية  شيوخ  من  عدد  قام   12/8/2013



113

SRWاملنظمة العاملية للدفاع عن حقوق الشيعة 

شقيق  شحاتة«  إسامعيل  »الشيخ  عىل  بالتعدي  املرصية،  الرشقية  مبحافظة 

لطرده  محاولة  يف  منزله،  يف  شحاتة«  حسن  »الشيخ  الشهيد  الشيعي  القيادي 

وأرسته من البلدة.

لتهديدات  تعرضوا  إنهم  مرص  يف  الشيعة  الحقوقيني  من  عدد  أكد   13/8/2013

الجامعات  قبل  من  متصاعد  بشكل  الجسدية  والتصفية  باالستشهد  مستمرة 

السلفية الوهابية املعشعشة يف مرص.

السلفي"،   " الصحابة  عن  للدفاع  املسلمني  ائتالف  يسمى  ما  أعلن   28/8/2013

مدير  مع  باالتفاق  أسوان  مبحافظة  شيعي  مسجد  اول  ملصادرة  نيتهم  عن 

مكتب شيخ االزهر.

يف  السلفي  الصحابة  عن  الدفاع  ائتالف  عام  أمني  يسمى  ما  أكد   28/8/2013

مرص،  يف  التشيع  ملواجهة  مجدًدا  ستعود  باالئتالف  الخاصة  الفعاليات  أن  مرص 

وندوات  واجتامعات  مؤمترات  خالل  من  ستكون  الفعاليات  تلك  أن  موضًحا 

لتوعية الشارع بخطر التشيع.

من  قرار  صدور  األزهرية  الجيزة  ملنطقة  املركزية  اإلدارة  رئيس  كشف   7/9/2013

اعتناقه  تفيد  تقارير  بعد  اإلداري  للعمل  وإحالته  شيعي،  معلم  باستبعاد  املنطقة 

املذهب الشيعي، باإلضافة إىل تلقيه تهديدات باالستشهاد.

أبو  "زاوية  قرية  يف  الساكن  عيل(  محمد  )فرحات  الشيعي  قال   17/9/2013

الذي  املنزل  نفس  )هو  منزله  قذفوا  األهايل  ان  الجيزة  مبحافظة  مسلم" 

بالحجارة  مده(  منذ  شحاتة«  حسن  »الشيخ  الشيعي  القيادي  به  استشهد 

مبناسبة  احتفال  اقامته  خالل  أرسته  وعىل  عليه  النار  إلطالق  نية  لهم  وكان 

ميالد االمام عيل بن مويس الرضا )ع(.

املذهب  اتباع  ضد  تحريضية  ترصيحات  املرصي  األوقاف  وزير  اطلق   12/10/2013

واالخالقية  الوطنية  وانتامءاتهم  حقوقهم  من  خاللها  نال  مرص،  يف  الشيعي 

والقانونية.

وهو  واآلل  الصحب  عن  للدفاع  املسلمني  ائتالف  يسمى  ما  ذكر   23/10/2013
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السالم  عليه  الحسني  مسجد  أمام  تظاهرة  تنظيم  عن  تكفريي  وهايب  تنظيم 

يف  الوقوف  مبواصلة  االئتالف  وتعهد  الغدير،  بعيد  الشيعة  احتفال  ملنع  القاهرة  يف 

وجه التواجد الشيعي يف مرص.

الزوار  امام  )ع(  الحسني  االمام  ورضيح  مسجد  ابواب  إغالق   27/11/2013

الشيعة وإغالق ابواب مسجد ورضيح اإلمام الحسني )ع( بذرائع أمنية.

قرارا  القاهرة  جنوب  )ع("  زينب  "السيدة  منطقة  يف  النيابة  أصدرت   30/11/2013

اإلمام  استشهاد  ذكرى  يف  عليه  القبض  تم  الذي  الله(  عبد  )عمرو  الشيعي  بإحالة 

الحسني )ع( إىل نيابة أمن الدولة العليا بتهمة ازدراء األديان.

23/12/2013 منع الشيعة من أحياء أربعينية الحسني )ع(.

املرصيني  املواطنني  اإلرهايب  املقدس“  بيت  ”أنصار  تنظيم  توعد   23/1/2013

من  االغتياالت  قوائم  إىل  اضافتهم  خالل  من  باالستشهد  البيت  اهل  اتباع  من 

اجل بث الفتنة وأضافت ”ال وجود لكم ىف مرص والحرب اقرتبت“.



The Maghreb consists of the region of western North Africa or Northwest Africa. 

The term Maghreb is Arabic for ’west‘, from the verb gharaba. It is usually defined as much or 

most of the region of western North Africa or Northwest Africa, west of egypt. The tradition-

al definition as being the region including the Atlas Mountains and the coastal plains of Mo-

rocco, Algeria, Tunisia, and Libya, was later superseded, especially since the 1989 formation 

of the Arab Maghreb Union. The population of the Arab Maghreb Union, about 80 million 

people, according to determinations in 2000, a rate of 27% of the total population of the Arab 

world.

املغرب

يقع املغرب يف الشامل الغريب للقارة االفريقية. وقد شكلت هي وجاراتها )موريتانيا، الجزائر، تونس وليبيا( تكتال اقليميا 

من خالل التوقيع عىل معاهدة انشاء اتحاد املغرب العريب. وتقع هذه الدول عىل ساحل البحر االبيض املتوسط ممتدة 

حتى املحيط االطليس. يبلغ عدد سكان اتحاد املغرب العريب حوايل 80 مليون نسمة حسب تقريرات عام 2000، اي ما 

نسبته %27 من اجاميل سكان الوطن العريب.

MAGHReB
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قامت  الشيعة:  حرق  عىل  تحرض  املغرب  يف  سلفية  جامعة   2/6/2013

الشيعة  استشهاد  إىل  تدعو  شعارات  بنرش  القرآن"  "دور  يسمى  ما  جامعة 

حرقاً.

دعت  الشيعة:  استشهاد  إىل  القاعدة  تدعو  حمص"  "نجاة   24/9/2013

يف  الجهاد  إىل  القاعدة  تنظيم  حمص  نجاة  املغربية  اإلسالمية  الناشطة 

يا   " عنوان:  تحت  نرشته  مقال  يف  الشيعة  املسلمني  ضد  والعراق  إيران 

تنظيم القاعدة، الجهاد هناك وليس هنا".

شنت  الشيعة:  املغرب  مسلمي  من  للنيل  مشبوهة  حملة   20/12/2013

املسلمني  من  النيل  اىل  تهدف  مشبوهة  حملة  العنرصية  الجهات  بعض 

الكراهية  تثري  نزعات  ورائها  تقف  طائفية  ألسباب  املغرب  يف  الشيعة 

وتحرض عىل العنف بكافة أشكاله.

Rabat

Morocco

املغرب



The Syrian Arab Republic borders the Mediterranean Sea, Lebanon, Turkey, Jordan, Israel, 

and Iraq. Damascus, the capital, is one of the oldest continuously inhabited cities in the world. 

Syria is froamlly a unitary republic. A 2012 adopted constitution created a semi-presidential 

republic. In 2010, Human Rights Watch referred to Syria as “among the worst in the world” 

in respect to human rights. The Freedom House ranks Syria as “not free” in their annual 

Freedom of the World survey. Shia population make up 13% of the nation. Alawites, Twelvers 

and Ismailis are the main Shia populations in Syria. In recent years, many Shia Holy sites have 

been held under attack, two of them being the Shrine of Sayeda Zaynab )Prophet Moham-

mad‘s granddaughter( and Seyeda Roqaya )Prophet Mohammads great-granddaughter(.   

سوريا

20 % هي نسبة الشيعة وتشمل العلويني واالثنا عرشية واالسامعيلية. استهدفت سوريا من قبل متطرفني من السنة 

مدعومني من دول عربية لها اجندة خاصة توافقت مع اجندات الدول الغربية مام ادى اىل الدمار الشامل يف كل انحاء 

سوريا.

كام تعرضت املقامات املقدسة يف البالد اىل هجوم رشس من قبل املنظامت املتطرفة ادى اىل هتك الحرمات وهدم االبنية 

كام حصل ملقام  السيدة زينب حفيدة النبي محمد صىل الله عليه واله  وكذلك مقام السيدة رقية بنت الحسني حفيد 

النبي محمد صىل الله عليه واله.

مع ان منظمة هيومن رايتس وتش صنفت سوريا ضمن اسوأ البلدان يف العامل )عام 2010( من ناحية االنتهاكات لحقوق 

االنسان. و منظمة بيت الحرية )Freedom House( يف تقريرها السنوي الذي يشمل مسحا للحرية يف العامل قالت ان 

سوريا ‘ليست بلدا حرا’، اال ان االقليات )الدينية والعرقية( كانت متارس طقوسها بحرية كاملة ومل تتعرض اىل ضغوطات 

من قبل الدولة.

يقع عىل حدود الجمهورية العربية السورية البحر املتوسط، لبنان، االرايض املحتلة، االردن، تركيا والعراق. تاريخيا، تعترب 

عاصمتها دمشق من اقدم املدن املاهولة يف العامل. 

سوريا جمهورية موحدة ويف عام 2012 تبنت دستورا حول البالد اىل شبه جمهورية رئاسية. 

SyRIA
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العرشات  تعرض  سوريا  سادت  التي  العنف  العامل  االوىل  الرشارة  مع 

وتطهري  ابادة  حمالت  اىل  الدولة  تلك  يف  الشيعية  والقصبات  القرى  من 

العديد  حورصت  فيام  الوهابية،  التكفريية  العنف  جامعات  يد  عىل  طائفي 

بادر  حيث  والتدمري،  القصف  اىل  نظرياتها  وتعرضت  الشيعة  املدن  من 

املتطرفون اىل تدمري االرضحة والحسينيات الشيعية ونبش بعض املراقد. 

الجامعات  تحارصهام  الشيعيتان  والزهراء  نبل  قريتي  تزال  ال   2013

الدخول  الجامعات  تلك  منعت  حيث  اشهر،  ستة  من  اكرث  منذ  املسلحة 

او  طبية  مساعدات  اي  دخول  منع  عن  فضال  القريتان،  واىل  من  الخروج  او 

مواد غذائية لالهايل.

النار  واشعلت  زرزور  حسينية  التكفريية   العنارص  هاجمت   2/1/2013

فيها بعد سيطرتها عىل القرية.

الجليل  الصحايب  مقام  عىل  مسلحة  مجموعة  استولت   22/2/2013

Damascus

Syria

سوريا
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ملساحات  املسلحني  سيطرة  خلفية  عىل  السورية  الرقة  مبحافظة  يارس  بن  عامر 

املتطرفة  الجامعات  قيام  فيديو  مقاطع  اظهرت  وقد  وريفها،  الرقة  يف  واسعة 

بالحسينيات  اسوة  بنسفه  التهديد  عن  فضال  محتوياتها،  ورسقة  املقام  باستباحة 

واملساجد الشيعية التي استويل عليها مسبقا.

السالم  عليه  الحسني  االمام  بنت  سكينة  السيدة  مرقد  تعرض   23/2/2013

ايدي  عىل  والحرق  التدمري  اىل  دمشق  العاصمة  غريب  جنوب  داريا  منطقة  يف 

ورسقة  بنهب  الجامعات  تلك  قامت  ان  بعد  سوريا،  يف  االرهابية  الجامعات 

محتويات املرقد املقدس.

سوريني  تقل  حافلة  مبهاجمة  املعارضة  مسلحي  من  عدد  قام   1/4/2013

تعذر  فيام  مجهولة  جهة  اىل  اقتيادهم  يتم  ان  قبل  الشيعة  من  مثانية  وخطفوا 

التعرف عىل مصريهم حتى االن.

املدنيني  باستهداف  السورية  للمعارضة  تنتمي  مجموعات  قامت   2/4/2013

الشيعة وحراس مقام السيدة بالصواريخ واالسلحة الرشاشة.

ابنة  سكينة  السيدة  مرقد  من  املسلحة  املجموعات  انسحاب  كشف   4/4/2013

كامل  شبه  ودمارا  املقام،  بناية  يف  لحق  كبريا  دمارا  داريا  يف  السالم  عليه  عيل 

يف  املجموعات  تلك  ومترتس  السورية،  الحكومة  مع  املسلحة  االعامل  نتيجة 

سيام  املرقد  مبقتنيات  لحقت  التي  والسلب  النهب  اعامل  عن  فضال  املقام،  داخل 

النفائس.

بعد  حلب:  ريف  يف  شيعيا  مختطفاً   30 من  أكرث  بجثث  التمثيل   26/4/2013

تم  يومني  منذ  حلب  بريف  والزهراء  نبل  مدينتي  عن  الحصار  لفك  محاولٍة 

الشاميل  الطريق  وفتح  الحصار  كرس  يحاولون  كانوا  شاباً   30 من  أكرث  اختطاف 

اللجان  أفراد  من  شاباً  الثالثني  حوايل  منغ.ووقع  ملطار  والواصل  للبلدتني  الغريب 

املسلحون  لهم  زرعه  مسلح  كمني  يف  وقعوا  والزهراء؛  نبل  لبلديت  الشعبية 

تم  كام  بجثثهم,  والتمثيل  استشهدهم  تم  حيث  رفعت،  تل  قرية  من  بالقرب 

قطع رؤوسهم ورفعها عىل الحراب ووضعها يف مشارف القرية.
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بن  »حجر  الجليل  الصحايب  قرب  بنبش  الوهابية  املجموعات  قامت   2/5/2013

عدي« يف منطقة "عدرا" مبنطقة الغوطة يف ريف دمشق.

زينب  السيدة  مبحيط  سقطت  هاون  قذيفة  ان  مطلعة  مصادر  نقلت   5/5/2013

عليها السالم دون وقوع اصابات باستثناء ارضار مادية بسيطة.

البحدلية  يف  ومحيطها  زينب  السيدة  رضيح  عن  املدافعون  اشتبك   9/5/2013

فعلته  ما  إعادة  تحاول  التي  املسلحة  العصابات  مع  الحجرية  طرف  املشتل  وجهة 

يف قرب الصحايب الجليل حجر بن عدي ريض الله عنه.

حصارها  سوريا  يف  النرصة  جبهة  بقيادة  التكفريية  الجامعات  تواصل   12/5/2013

التي  الصاروخية  القذائف  عدد  وصل  فقد  الشيعية،  واملدن  للقرى  املكثف  وقصفها 

واحدة  وقعت  وقد  قذيفة،   12 اىل  نبل  مدينة  بإتجاه  ماير  قرية  من  اطالقها  تم 

الحي  يف  العباس  الفضل  ايب  لجامع  املالصقة  املنازل  احد  يف  القذائف  هذه  من 

الجنويب يف نبل.

عليها  زينب  السيدة  منطقة  محيط  يف  قذائف  ثالثة  سقطت   14/5/2013

القذائف  هذه  وتنطلق  مادية،  أرضار  او  اصابات  وقوع  دون  دمشق  بريف  السالم 

من مراكز تجمع التكفرييني يف حجري املشتل والحسينية.

عىل  صاروخية  قذائف  عدة  سقط  فقد  والزهراء:  نبل  استهداف   15/5/2013

مدينة نبل بعد صالة الظهر من دون إصابات واقترصت عىل األرضار املادية

للمليشيا  التابع  الجزراوي  قسورة  باسم  املعروف  السعودي  قام   16/5/2013

محافظة  يف  الشيعة  السوريني  املواطنني  من  عدد  بإعدام  النرصة"  "جبهة  السلفية 

شبكة  عىل  وبثها  فديو  رشيط  يف  الواقعة  وتصوير  البالد  رشق  يف  الزور  دير 

االنرتنت.

مسلحني  بأن  دمشق  جنوب  "الريموك"  مخيم  يف  مصدر  أفاد   18/5/2013

السوري  بـ"الجيش  يسمي  ما  من  وآخرين  اإلرهابية،  النرصة"  "جبهة  مع  يقاتلون 

"حركة  وقائد  مؤسس  الشقاقي«،  »فتحي  الدكتور  قرب  هدم  عىل  أقدموا  الحر" 

جزيرة  يف  اغتاله  "املوساد"  جهاز  كان  الذي  الفلسطينية،  اإلسالمي"  الجهاد 
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"مالطة" قبل نحو 18 عاما، كام تم نبش قبور.

العصابات  مصدرها  نبل  مدينة  عىل  صاروخية  قذائف   ٤ سقطت   21/5/2013

طفل  اصابة  عن  معلومات  وأكدت  ماير  قرية  يف  النرصة  جبهة  بقيادة  االرهابية 

بجروح بليغة.

قرية  يف  املتمركزة  املسلحة  اإلرهابية  املجموعات  من  عنارص  قامت   21/5/2013

محاصيل  عىل  تحتوي  التي  نبل  ملدينة  التابعة  الزراعية  األرايض  بحرق  ماير 

"الحنطة والشعري وغريها".

االمنة  االحياء  عىل  الهاون  بقذائف  العشوايئ  للقصف  فديو  اظهر   22/5/2013

طفلني  استشهاد  عن  اسفرت  والتي  السالم  عليها  زينب  السيدة  منطقة  يف 

وسقوط العديد من الجرحى يف صفوف املدنيني من األطفال والنساء.

يف  الفوعة  بلدة  عىل  الصنع  محلية  هاون  قذائف  عرشة  سقطت   23/5/2013

وبعض  املدنيني  صفوف  يف  الجرحى  من  عدد  وقوع  اىل  ادى  مام  ادلب  ريف 

جبهة  قبل  من  الشيعة  يسكنها  بلدة  وهي  الفوعة  قصف  تم  كام  املادية،  االرضار 

النرصة.

زينب  السيدة  قرب  عن  املدافعة  اللجان  بني  االشتباكات  تستمر   23/5/2013

مستخدمني  املشتل  حجرية  محور  عىل  الطائفية  واملجموعات  السالم  عليها 

اسلحه متوسطة ودام االشتباك األخري قرابة الساعة.

من  الشيعية  الزهراء  بلدة  يف  والكروم  الزراعية  األرايض  حرق  تم   24/5/2013

قبل املسلحني بعندان وأكلت النريان حتى أشجار الزيتون.

سقطت  فيام  نبل،  مدينة  عىل  صاروخية  قذائف  عدة  سقطت   27/5/2013

اصابته  احدهم  اطفال  ثالثة  جرح  إىل  وادت  منزل  يف  سقطت  القذائف  هذه  احدى 

خطرة.

معلومات  وال  الزهراء  بلدة  عىل  الهاون  قذائف  من  العرشات  سقوط   28/5/2013

عن األرضار.
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اإلرهابية  العصابات  مصدرهام  الصنع  محليي  صاروخني  سقوط   29/5/2013

املسلحة املتمركزة يف قرية ماير عىل مدينة نبل وإقتصار األرضار عىل املاديات.

الجامعات  قبل  من  مكثفة  هجامت  زينب  السيدة  منطقة  شهدت   29/5/2013

حراس  تصدي  بعد  فشلت  ان  اال  املقدس،  املقام  الجتياح  محاولة  يف  التكفريية، 

املقام.

عبد  التوحيد  لواء  قائد  طلب  حلب:  لشيعة  مبارش  استهداف   29/5/2013

عىل  نرش  فيديو  يف  سوريا  يف  اإلسالمية  بالجامعة  املرتبط  العكيدي  الجبار 

الشيعيتني  والزهراء  نبّل  قريتي  مهاجمة  حلب  يف  املقاتلني  من  )يوتيوب(  موقع 

القرى  كافة  برضب  سوريا  يف  بالثوار  مايسمى  كافة  إىل  األوامر  ووجه  سوريا،  يف 

الشيعية.

من  الشاملية  الجهة  من  نبل  مدينة  يف  املزارعني  أرايض  إحراق   30/5/2013

قبل امليليشيات املسلحة يف مدينة ماير.

اثر  اشخاص  عدة  وجرح  الزهراء  بلدة  من  وطفلة  رجل  استشهاد   31/5/2013

سقوط قذيفة صاروخية عىل احد املنازل يف بلدة الزهراء.

من  نبل  مدينة  عىل  تتساقط  صاروخية  قذائف  عرشة  من  أكرث   2/6/2013

العصابات اإلرهابية املسلحة يف ماير.

العصابات  قبل  من  إستهدافها  إثر  الزهراء  مدينة  من  امرأة  استشهاد   4/6/2013

اإلرهابية املسلحة يف عندان بقذيفة صاروخية.

العصابات  من  نبل  مدينة  عىل  صاروخية  قذائف  عرش  سقوط   6/6/2013

اىل  اضافة  بجروح،  طفلة  وإصابة  مادية  أرضار  إىل  أدت  ماير  يف  املسلحة  اإلرهابية 

إصابة رجل إصابة خطرة جدا.

زينب  السيدة  ملقام  املجاور  التني"  "سوق  عىل  هاون  قذائف   4 سقوط   7/6/2013

ماأسفر عن وقوع أرضار مادية فقط دون وقوع إصابات.

عىل  املسلحة  االرهابية  العصابات  اطلقتها  صواريخ  سقوط  تسبب   8/6/2013
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األخري  شهرها  يف  حامل  أمرأة  ضمنهم  من  واحدة  عائلة  من   7 استشهاد  اىل  نبل 

و3 أطفال حالة أحدهم خطرة و3 أشخاص إصابات متفرقة.

من  مسلح  هجوم  اىل  الزور  دير  يف  الشيعية  حطلة  بلدة  تعرضت   12/6/2013

 2000 تضم  سيارة   100 من  اكرث  توافدت  وقد  النرصه"  جبهة  بــ"  يسمى  ما  قبل 

والحسينيات  املساحد  بحرّق  املسلحة  املجاميع  وقامت  التكفرييني،  من  مليئة 

مجزرة  اىل  ارتكابهم  جانب  اىل  مؤمنة،   18 وخطف  بالسكاكني  االطفال  وذبح 

بحق الشيعة استشهد اثرها 300 مدين شيعي.

مصدرها  نبل  مدينة  عىل  الصاروخية  القذائف  عرشات  سقوط   13/6/2013

عصابات جبهة النرصة االرهابية املتمركزة يف قرية ماير ومل ترد انباء عن اصابات.

قرية  يف  شيعية  حسينية  القاعدة  لتنظيم  موالون  مقاتلون  فجر   16/6/2013

لحقوق  السوري  املرصد  افاد  ما  وفق  سوريا،  رشق  الزور  دير  مبحافظة  حطلة 

االنسان.

محور  من  نبل  عىل  ودبابة  مدفعية  قذيفة   20 من  أكرث  سقوط   19/6/2013

التي  البيوت  يف  جداً  كبرية  مادية  بأرضار  تسببت  سليامن  الشيخ  الجبل  قبتان 

سقطت عليها وبعض اإلصابات الخفيفة.

بإطالقها  وقامت  نبل،  مدينة  عىل  صاروخية  قذيفة   25 سقوط   20/6/2013

الزهراء  و  نبل  مدينتي  رشق  جنوب  املتمركزة  املسلحة  األرهابية  العصابات 

بالقرب من قرية قتان الجبل.

من  نبل  مدينة  عىل  الصاروخية  القذائف  من  العرشات  سقوط   21/6/2013

أرضار  إىل  أدت  صباحا  التاسعة  لغاية  صباحا  الرابعة  منذ  ماير  يف  النرصة  جبهة  قبل 

مادية جسيمة دون وقوع إصابات.

قصف  اىل  حلب  ريف  يف  الشيعيتني  والزهراء  نبل  قريتي  تعرضت   29/6/2013

وفصائل  االرهابية  النرصة  جبهة  مسلحي  قبل  من  والغراد  الهاون  بقذائف  مكثف 

ما يسمى بالجيش الحر، واستمرار محارصتهام منذ ما يقارب العام.
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يف  السالم  عليها  زينب  السيدة  منطقة  االرهابية  الجامعات  هاجمت   6/7/2013

عنيفة  اشتباكات  جرت  حيث  املحاور،  كافة  من  املقدس  املقام  اىل  للوصول  محاولة 

مع لجان حامية املرقد.

تابعة  إرهابياً   )550( عددها  يتجاوز  مسلحة  إرهابية  مجموعة  قامت   7/7/2013

وتساندهم  الزهراء  لبلدة  الرشقية  الجهة  من  بالتسلل  التوحيد  لواء  يسمى  ملا 

قصف  يصاحبه  والغربية  الجنوبية  الجهتني  من  األخرى  املسلحة  املجموعات 

ومدافع  الصنع  محلية  وصواريخ  و14مم  مم   23 عيار  ثقيلة  مبدافع  البلدة  عىل 

هاون عيار 120 باإلضافة إىل دبابة شاركت بالهجوم.

جبهة  يف  القيادي  عريوط(  )انس  سوريا  يف  التكفري  مشايخ  احد  دعا   11/7/2013

والعلويني  الشيعة  ومساكن  قرى  مهاجمة  اىل  املسلحني  اإلسالمية  سوريا  تحرير 

واستهداف املدنيني واالطفال.

وجبهة  الحر  بالجيش  يسمى  ما  رايات  رفعت  عصابات  قامت   11/7/2013

مبدفع  الزهراء  لقرية  الرشقي  الحي  باستهداف  بيانون  قرية  يف  املتمركزة  النرصة 

23 املضاد للطائرات مام تسبب بجرح طفلة عمرها ٨ سنوات.

من  عدد  النرصة  لجبهة  املنتمية  االرهابية  الجامعات  اطلقت   12/7/2013

الصواريخ عىل قرية نبل مام احدث ارضار مادية كبرية مبساكن املدنيني.

زينب  السيدة  املنطقة  باستهداف  التكفريية  الجامعات  قامت   13/7/2013

بقذائف هاون دون التسبب بسقوط ضحايا.

عدة  حرق  عىل  االرهايب  التوحيد  بلواء  يسمى  ما  مقاتلو  اقدم   18/7/2013

نبل  لبلدة  طبية  ومساعدات  غذائية  ومواد  بضائع  تنقل  كانت  خاصة  شاحنات 

املحارصة.

)عليها  زينب  السيدة  مقام  باستهداف  املعارضة  ميليشيات  قامت   21/7/2013

وقذائف  "غراد"  نوع  من  بصاروخ  إستهدافه  عرب  وذلك  دمشق،  بريف  السالم( 

هاون ما ادى الستشهاد املدير االداري للمقام »أنس الروماين«.
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بصواريخ  استهدافها  جراء  نبل  قرية  عىل  قصف  يف  طفل  استشهد   23/7/2013

غراد من قبل الجامعات التكفريية.

تنفجر،  ان  دون  املحارصة  نبل  مدينة  عىل  قذائف  عدة  سقطت   24/7/2013

اطلقتها الجامعات التكفريية التي تحارص القرية.

تصديهم  اثناء  والزهراء  نبل  قريتي  من  اشخاص  عرشة  استشهد   24/7/2013

لهجوم الجامعات التكفريية عىل القريتني.

26/7/2013 سقوط عدد من الصواريخ عىل قرية نبل دون تسجيل اصابات.

شامل  ادلب  يف  الشيعية  الفوعة  بلدة  يف  وفتاة  شاب  استشهاد   27/7/2013

سوريا عىل اثر قصف القرية بصواريخ غراد اطلقتها جبهة النرصة االرهابية.

حسينية  بتفجري  القاعدة  تنظيم  اىل  تنتمي  ارهابية  مجاميع  قامت   27/7/2013

يف بلدة حطلة يف دير الزور رشق سوريا.

 200 واعدام  الشيعية  االغلبية  ذات  العسل  خان  بلدة  اجتياح   28/7/2013

باجتياح  االرهابية  النرصة  جبهة  مجاميع  قامت  البلدة:  حسينية  وحرق  شخص 

واعدام  استشهد  عمليات  سجلت  فيام  الشيعية،  االغلبية  ذات  العسل  خان  بلدة 

النساء  من  اخرين  وعرشات  وعسكري  مدين  بني  شخص   200 طالت  جامعي 

واالطفال.

الصحايب  مقام  بتفجري  القاعدة  تتبع  مسلحة  مجاميع  قامت   30/7/2013

الجليل عامر بن يارس التاريخي بعد ان تم تدنيسه ونهب محتويات املقام.

املغرب  أذان  قبل  الفوعة  عىل  الهاون  قذائف  من  عدد  سقوط   30/7/2013

االصابات  بعض  إىل  أدت  بنش  يف  املتواجدين  النرصة  جبهة  إرهابيي  مصدرها 

الطفيفة يف صفوف املدنيني.

قرية  عىل  بحمص  الوعر  حي  من  أطلقت  صواريخ  رشقة  سقوط   30/7/2013

إىل  ادى  مام  السالم  عليهم  البيت  اهل  مذهب  إىل  سكانها  ينتمي  والتي  املزرعة 

استشهاد املواطن أحمد عيل الرشيف ابن أبو محسن.
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قصف  يف  بجروح  االطفال  من  عدد  واصابة  وابنتها  أم  استشهاد   31/7/2013

ادى  مام  نبل  بلدة  تحارص  التكفرييةالتي  الجامعات  قبل  من  املحارصة  نبل  ملدينة 

الطفل  من،  كل  وإصابة  عالو،  أحالم  وابنتها  عالو  رحيم  أمرية  األم  استشهاد  اىل 

الرضيع حسني عالو، الطفلة زينب عالو، الطفلة زهراء منصور، الطفلة مروة عال.

مدينة  شامل  املحارصة  الفوعة  بلدة  عىل  هاون  قذيفتي  سقطت   1/8/2013

يوسف  "الشاب  استشهاد  إىل  ادى  ما  البلدة  جامع  يف  القدر  ليلة  إحياء  أثناء  إدلب 

باإلضافة  الفوعة  يف  يقطن  مرصين  معرة  من  آخر  وشاب  الفوعة  أبناء  من  حالق" 

إىل وجود٢٢ إصابة حالة بعضهم خطرة.

منطقة  االرهابية  النرصة  وجبهة  الحر  بالجيش  يسمى  ما  استهدف   1/8/2013

السيدة زينب بالصواريخ دون وقوع اصابات باستثناء ارضار مادية.

والزهراء  نبل  مدينتي  قصف  يف  الشيعة  من  اثنني  استشهاد   2/8/2013

مام  املحارصة  مدينة  محيط  يف  املتمركزة  االرهابية  العصابات  أطلقتها  الشيعيتني 

ادى اىل استشهاد كل من حسن رصرص وسامر بحر.

بعد  علوية  عائلة  من  افراد  خمسة  مجهولون  مسلحون  استشهد   3/8/2013

اقتحام منزلها يف أحد أحياء دمشق.

الدين  رجل  باختطاف  "القاعدة"  لتنظيم  ينتمون  عنارص  قامت   5/8/2013

قاموا  حيث  مجهولة،  جهة  إىل  واصطحابه  غزال«  الدين  بدر  »الشيخ  العلوي 

باالعتداء عليه بالرضب املربح ومن ثم اعدامه يف وقت الحق.

مسلحي  قبل  من  الشيعية  الالذقية  ريف  قرى  يف  همجية  هجامت   5/8/2013

واحراق  املخطوفني  من  والكثري  بالسكاكني  العرشات  نحر  خاللها  تم  املعارضة 

بيوت وتهجري املئات فقط ألنهم من الطائفة العلوية.

اىل  ادى  مام  بصاروخ  السالم(  )عليها  رقية  السيدة  مقام  استهداف   6/8/2013

الحاق ارضار باملقام الرشيف.

صاروخية  قذائف  بثامنية  املحارصة  الشيعية  نبل  مدينة  استهداف   8/8/2013
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والحصيلة  ماير  قرية  يف  املتواجدة  النرصة  وجبهة  اإلرهابية  العصابات  قبل  من 

استشهاد املواطن حيدر العجاق وجرح خمسة آخرين.

 400 من  أكرث  باحتجاز  االرهابيني  قيام  عىل  حقوقية  مصادر  اكدت   8/8/2013

رهينة من هذه القرى الشيعية يف ريف الالذقية، من بينهم نساء وأطفال.

الجامعات  ارتكبتها  مجزرة  يف  شيعي  مواطن   120 من  اكرث  استشهاد   8/8/2013

يف  االسالمية  ”الدولة  جامعة  شنته  هجوم  أدى  الالذقية:  ريف  يف  االرهابية 

الالذقية  ريف  يف  قرى  عىل  أجانب  مبسلحني  للقاعدة  التابعة  والشام“  العراق 

فيها  يعملون  التي  القرى  تلك  اهايل  حق  يف  مرّوعة  مجازر  ارتكاب  إىل  الشاميل 

بينهم  مدنيًا   120 نحو  بحياة  اودت  املجازر  هذه  أن  املعلومات  وافادت  بالزراعة، 

 50 بـ  قدر  النساء  من  عدد  باختطاف  املسلحون  وقام  وشيوخ،  ونساء  أطفال 

بعض  بطون  ببقر  قاموا  املسلحني  هؤالء  ان  أخرى  مصادر  افادت  حني  يف  امرأة، 

املسلحون  يسعى  حيث  طائفية  بخلفيات  املجازر  هذه  ارتكبت  حيث  النسوة، 

الرتبة  قريتي  بإحراق  املسلحون  وقام  هذا  طائفي،  رصاع  إىل  الساحل  منطقة  لجّر 

منها  وخطف  استشهدوا  شخصا   17 امباتة  قرية  فقدت  حني  يف  بالكامل،  وسرتبة 

 9 وخطف  شخصاً   26 أبنائها  من  فاستشهد  الحنبوشية  قرية  أما  شخصا،   25

أشخاص، كذلك استشهد 3 أشخاص يف قرية أبو مكة، و11 شخصا يف بارودة.

الهدى  وبناء  الشريازي  فندق  محيط  يف  هاون  قذيفتي  سقطت   9/8/2013

 12 وإصابة  طفل  بينهم  مواطنني   6 استشهاد  إىل  أدى  ما  زينب  السيدة  مبنطقة 

آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

استشهد  صاروخي:  قصف  يف  الشيعية  نبل  بلدة  يف  طفل  استشهاد   12/8/2013

االرهابية  املجموعات  قبل  من  قذائف  إطالق  نتيجة  الفطر  عيد  أيام  أول  يف 

املسلحة عىل البلدة، مصدرها بلدة ماير املجاورة.

أباحوا  فتوى  دوما،  مدينة  يف  وهابيون  تكفرييون  دين  رجال  أصدر   12/8/2013

املسيحيني  ممتلكات  عىل  السطو  سوريا  يف  دمشق  وريف  دوما  ألهايل  فيها 

والعلويني والدروز وغريهم من بقية األقليات.
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طفلني  باختطاف  ماير  قرية  يف  املتمركزة  االرهابية  املجاميع  قامت   14/8/2013

شيعيني من قرية نبل قبل ان تقوم بإعدامها رميا بالرصاص.

الحمبوشية  يف  جامعية  مقربة  عىل  االحمر  الهالل  وحدات  عرثت   19/8/2013

القرية  أهايل  بحق  االستشهدة  اإلرهابيني  مجزرة  ضحايا  من  كبري  عدد  تضم 

بها  قامت  واملجزرة  القرية  أهل  من  واألطفال  النساء  من  كبري  عدد  تضم  األبرياء 

تنظيامت تكفريية من املعارضة املسلحة.

مئتي  من  أكرث  نقلت  أنها  الالذقية  مدينة  يف  طبية  مصادر  ذكرت   20/8/2013

جثة ملدنيني من النساء واألطفال والرجال الكبار يف السن، إىل املشايف األخرى.

جامعية  مقربة  البلوطة  قرية  يف  االحمر  الهالل  منظمة  عرثت   21/8/2013

ملواطنني شيعة من اهايل القرى غالبيتهم من النساء واألطفال.

األمني"  شارع  "مطقة  يستهدف  الهاون  وقذائف  بالصواريخ  هجوم   22/8/2013

امرأة  استشهاد  اىل  ادى  مام  دمشق  السورية  العاصمة  يف  الشيعية  االغلبية  ذات 

واصيب آخرون بجروح.

املجموعات  إحدى  متزعم  وهو  بـ»حنورة«  امللقب  ماير  بلدة  مختار   25/8/2013

برضب  مهدداً  ماير،  لبلدة  وصلت  جديدة  كيمياوية  واسلحة  صواريخ  إن  االرهابية، 

بلديت "نبل" و"الزهراء" ذات الغالبية الشيعية بريف حلب.

الجوالين«  محمد  »أبو  سوريا  يف  االرهابية  النرصة"  "جبهة  زعيم  قال   25/8/2013

)الشيعية(  النصريية  القرى  عىل  غزوات  سلسلة  سيشن  تنظيمه  إن  بيان  يف 

مهددا بإبادة سكانها.

والزهراء  نبل  قريتي  أهايل  برضب  اإلرهابيني  قبل  من  تهديدات   26/8/2013 

الشيعيتني يف سوريا بصواريخ كياموية.

مصدرها  الشيعية  نبل  مدينة  عىل  صاروخية  قذائف  عدة  سقوط   26/8/2013

وزوجته  جعويك(  ابراهيم  )عيل  اصابة  اىل  ادت  ماير  قرية  يف  ارهابية  عصابات 

بجروح خطرية.
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مطلعة  مصادر  أفادت  النعامن:  معرة  بريف  شيعية  قرية  يف  مجزرة   27/8/2013

بارتكاب  القاعدة  لتنظيم  تابعة  ارهابية  لجامعة  تابعني  مسلحني  قيام  عن 

 17 استشهاد  عن  اسفرت  إدلب  يف  النعامن  معرة  بريف  شيعية  قرية  يف  مجزرة 

مدين بينهم طفل إضافة اىل إصابة 15 اخرون.

مصدرها  الشيعية  نبل  مدينة  عىل  القذائف  من  كبري  عدد  سقوط   28/8/2013

جبهة ارهابية متمركزة يف مدينة ماير وأنباء عن خسائر مادية.

هوندا  تكيس  سيارة  بـ  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  تفكيك   30/8/2013

من  غرام  كيلو   4 العبوة  وزن  ويبلغ  السالم  عليها  زينب  السيدة  كراجات  قرب 

املتفجرات.

من  إدلب  مدينة  بريف  وكفريا  الفوعة  قريتي  حصار  عىل  مىض   31/8/2013

عيل  االمام  شيعة  من  فقط  ألنهم  ونصف  سنة  من  أكرث  التكفريية  العنارص  قبل 

عليه السالم.

الحاج   ١٩٧٤ العام  منذ  )ع(  زينب  السيدة  مقام  خادم  استشهاد   31/8/2013

)محمد حسني قربان( إثر اصابته بقذيفة هاون سقطت يف الصحن الرشيف.

والفوعة  كفريا  بلديت  عىل  الصاروخية  القذائف  من  عدد  سقوط   1/9/2013

حيث سقطت جميعها يف األرايض الزراعية واقترصت األرضار عىل املادية.

جراء  عاما  العمر)15(  من  البالغة  كردي  رؤى  الشابة  استشهدت   4/9/2013

سقوط عدة صواريخ محلية الصنع عىل قرية الفوعة مصدرها مدينة بنش.

بتفجري  سوريا  رشق  جنوب  الحسكة  محافظة  يف  التكفرييون  قام   7/9/2013

مجموعه  واستشهد  الشدادي،  بلدة  يف  )ع(  طالب  أيب  ابن  عيل  االمام  مسجد 

من شيعة اهل البيت )ع( إضافة اىل تهجري العرشات منهم.

من  عدد  وإصابة  الشيعية  الفوعة  قرية  من  شبان  ثالث  استشهاد   8/9/2013

يف  التكفريية  املجموعات  أطلقتها  التي  الصواريخ  من  عدد  سقوط  جراء  املدنيني 

مدينة بنش.
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والزهراء  نبل  مدينتي  عىل  التكفريين  قبل  من  قذائف  عدة  سقوط   10/9/2013

الشيعيتني ادت اىل استشهاد مدين.

للعلويني  قرى  ثالث  بحق  التكفريية  النرصة(  )جبهة  ارتكبتها  مجزرة   11/9/2013

الشيعة يف وسط سوريا استشهد فيها العرشات بينهم نساء وأطفال ومسنون.

بلدة  عىل  قذائف  سقوط  جراء  آخرين   4 وإصابة  طفل  استشهاد   13/9/2013

كفريا الشيعية يف إدلب.

مدينتي  استهداف  جراء  متفاوتة  بجروح  أشخاص  سبعة  أصيب   14/9/2013

نبل والزهراء بقذائف الهاون بينهم أربعة أطفال.

لشخصني  أشالء  وجود  مع  آخرين  ثالثة  وجرح  طفل  استشهد   15/9/2013

الشيعية  الزهراء  بلدة  عىل  صاروخ  سقوط  جراء  جرحى  لتسعة  إضافة  مجهولني 

بحلب.

قبل  من  الرقة  مدينة  يف  العلوية  الطائفة  من  اشخاص  ثالثة  أعدم   17/9/2013

املغدورين  ان  علامً  بالكفر  اتهامهم  بعد  التكفريي  القاعدة  لتنظيم  تابعة  عنارص 

كانوا أرسى لديهم.

طفلة  استشهاد  اىل  أدى  الشيعية  الزهراء  بلدة  عىل  صاروخ  سقوط   20/9/2013

هذه  باتجاه  تنطلق  الهاون  وقذائف  الصواريخ  ان  يذكر  مادية،  بأرضار  والتسبب 

البلدة من القرى التكفريية املجاورة لها.

والديها  بذبح  والقيام  طفلة  بتقييد  االرهابية  النرصة  جبهة  اقدمت   20/9/2013

الكرتونية  ومواقع  اجانب  مراسلني  عدة  نقلها  التي  االفعال  هذه  وتأيت  عينيها،  امام 

الستشهد  الوهابية  مشايخ  بعض  أطلقها  التي  التكفري  فتاوي  نتيجة  اجنبية 

الشيعة وذبحهم.

الواقع  عابد  أبو  الشيخ  مزار  بإحراق  التكفريية  النرصة  جبهة  قامت   21/9/2013

بجامع أبو عابد قرب شارع ستة إال ربع.

)الشيعية(التابعة  الفوعة  بلدة  من  قادمة  مدنية  ركاب  حافلة  اختفاء   21/9/2013 
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إثر  إضافية  معلومات  ورود  دون  دمشق  بريف  القطيفة  بلدة  عند  إدلب  لريف 

الحافلة  اختطاف  إىل  تشري  األولية  واألنباء  والسائق  الركاب  مع  االتصاالت  انقطاع 

بركابها.

اختطاف  عىل  أقدموا  مسلحني  بأن  سوريا  يف  مطلع  مصدر  أفاد   24/9/2013

إىل  حلب  شامل  الشيعيتني  والزهراء  نبل  من  الطريق  يف  كانت  ركاب  حافلتي 

إدلب.

والزهراء  نبل  بلديت  من  وأطفال(  )نساء  مدنياً   63 اختطاف   25/9/2013

العاصمة  إىل  طريقهم  يف  كانوا  حلب  غرب  الزربة  منطقة  من  بالقرب  الشيعيتني 

أحد  رساح  إطالق  مقابل  عنهم  االفراج  اشرتطوا  تكفريية  عنارص  قبل  من  دمشق 

التكفرييني املعتقلني لدى الحكومة السورية.

القريعة  ضهره  يف  املتمركزة  املسلحة  اإلرهابية  العصابات  قامت   25/9/2013

الصنع  محلية  صواريخ  بثالث  الشيعية  الزهراء  بلدة  يف  املدنيني  منازل  باستهداف 

مام ادى إىل ارضار مادية كبرية جدا.

من  شاب  عىل  النار  بإطالق  سيارة  يركبان  مجهوالن  مسلحان  قام   27/9/2013

املستهدف  وحالة  والفوعة  كفريا  بني  الواقع  الطريق  عىل  الشيعية  الفوعة  قرية 

خطرية.

الفوعة  قرية  أبناء  من  طربيخ(  أحمد  )ماهر  الشاب  استشهاد   28/9/2013

الشيعية قنصا من قبل مسلحني مجهولني عىل طريق كفريا.

أفادت  حسينيات":  أحرقوا  "اإلرهابيون  ووتش  رايس  هيومن   29/9/2013

إىل  عمدت  إرهابية  مجموعات  أن  لها  تقرير  يف  ووتش  رايس  هيومن  منظمة 

هذه  أن  إىل  املنظمة  وأشارت  إدلب،  محافظة  يف  الحسينيات  من  العديد  تدمري 

عىل  سيطرتهم  اإلرهابيون  خاللها  فرض  التي  الفرتة  خالل  حدثت  الهجامت 

تلك األماكن.

أدت  )ماير(  مدينة  محور  من  الشيعية  الزهراء  بلدة  عىل  قصف   5/10/2013

القدم  كرة  يلعبون  كانوا  الذين  األطفال  من  إصابات   ٦ ووقوع  اثنني  استشهاد  اىل 
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واستهدفتهم القذيفة الصاروخية، إضافة اىل االرضار املادية.

والزهراء  نبل  مدينتي  عىل  صاروخية  قذائف  عدة  سقوط   6/10/2013

الشيعيتان من العصابات اإلرهابية يف )ماير( أدت إىل أرضار مادية.

الجامعات  من  الشيعية  نبل  مدينة  عىل  صاروخية  قذائف   3 سقوط   8/10/2013

بأن  يذكر  إصابات  عن  معلومات  ترد  ومل  مادية  أرضار  إىل  أدت  )ماير(  يف  املسلحة 

القصف الزال مستمرا.

نساء  باستهداف  تقوم  )بيانون(  قرية  يف  األرهابية  العصابات   13/10/2013

من  الزيتون  بقطف  قيامهم  اثناء  الشيعية  الزهراء  بلدة  آهايل  من  واطفال 

أراضيهم.

 6 العمر  من  تبلغ  التي  املزاوي(  الله  عبد  )ليىل  الطفلة  استشهاد   13/10/2013

يف  الواقع  منزلهم  عىل  صاروخ  بإطالق  املسلحة  املجموعات  قيام  بعد  وذلك  أشهر 

الحي الغريب كام أصيبت والدتها بجراح متوسطة.

بلدة  أطراف  اىل  )ماير(  بلدة  من  املسلحة  املجموعات  أحد  تسلل   14/10/2013

)بيانون( وأطلقوا قذيفتني عىل بلدة الزهراء الشيعية.

البيت  اهل  مذهب  اتباع  من  ونبل(  )الزهراء  مدينتي  استهداف   15/10/2013

)حسن  اصابة  إىل  أدت  جعفر  جامع  رشقي  )ماير(  مصدرها  القذائف  من  بعدد  )ع( 

)محمد  الطفل  واصابة  الرشقي  بالحي  منزله  عىل  سقط  صاروخ  نتيجة  عالوي( 

يوسف رستم( وإصابة السيدة )بتول الرحل(.

ادلب  بريف  الشيعية  )كفريا(  بلدة  اهايل  بني  اشتباكات   15/10/2013

ومسلحني تكفرييني من جهة الغرب.

مصدرها  الشيعية  )نبل(  مدينة  عىل  صاروخية  قذائف   4 سقوط   16/10/2013

يف  املدنيني  منازل  القذائف  واستهدفت  )ماير(  قرية  يف  التكفريية  النرصة  عصابات 

اول ايام عيد األضحى.

بلدة  من  عام(   15( شحود(  عبدو  )عباس  الطفل  استشهاد   19/10/2013
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)بيانون(  قرية  يف  متمركز  قناص  برصاصة  أصابته  ان  بعد  الشيعية  )الزهراء( 

الناصبية.

عىل  تسقط  التكفريية"  "القرى  مصدرها  الهاون  قذائف  من  عدد   26/11/2013

البرشية  االرضار  عن  معلومات  وال  وكفريا(  )الفوعة  بلديت  يف  الشيعة  املسلمني 

واملادية.

يف  الشيعة  املسلمني  عىل  الهاون  قذائف  يطلقون  التكفرييني   27/11/2013

بلدة )الزهراء( بريف حلب.

االجل  وافاه  الذي  السامرة(  يحيى  )محمد  الطفل  استشهاد   27/11/2013

يف  الشيعة  املسلمني  مناطق  عىل  التكفرييني  قذائف  من  عدد  سقوط  بسبب 

مدينة )برصى الشام(.

إثر  الرابع،  عامها  تكمل  مل  والتي  سيفو(  اسامة  )زهراء  استشهاد   28/11/2013

استهداف مدن املسلمني الشيعة وخاصة يف مدينة )نبل( من قبل التكفرييني.

يبلغ  والذي  حلب  مدينة  يف  حمود(  )محمد  الشيعي  الشاب  خطف   2/12/2013

بدون  رأسه  وأرسال  بذبحه  قاموا  ثم  التكفرييني  قبل  من  عام   )17( العمر  من 

جسده اىل أهله يف قرية الزهراء

حلب  شامل  الباب  مدينة  يف  شيعي  رضيح   20 تدمري  بعد   7/12/2013

القرين  أويس  الجليل  الصحايب  مرقد  تحول  التكفريية  النرصة(  )جبهة  مؤخراً، 

بالقرب  فعلوا  ماذا  معرفة  دون  من  وتحركاتها،  لعملياتها  كمقر  الرقة  محافظة  يف 

الداخيل.

الربد  من  يعانون  والزهراء(  )نبل  مدينتي  يف  الشيعة  املسلمني   12/12/2013

التكفرييني  لحصار  نتيجة  للكهرباء  التام  االنقطاع  اىل  اضافة  الشديد،  والحصار 

لهم ألكرث من عام كونهم من املسلمني الشيعة.

اإلسالم(  )جيش  عنارص  من  التكفرييني  استباح  عدرا:  مأساة   13/12/2013

املسلمني  من  العزل  املدنيني  بذبح  وقاموا  كبرية  بأعداد  العاملية(  )عدرا  مدينة 
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بينهم  شهيد   100 من  أكرث  اىل  األولية  الحصيلة  بلغت  حيث  والعلويني،  الشيعة 

نساء واطفال وشيوخ وعوائل تم نحرها بالكامل.

مدينة  فرن  داخل  احياء  وهم  الشيعة  املسلمني  من  شباب  احراق   14/12/2013

األمان  واعطاهم  املالجئ  من  بالخروج  املسلحني  طالبهم  ان  بعد  العاملية  عدرا 

وبالحصول عىل املساعدات الغذائية.

والزهراء(  )نبل  بلديت  يف  الشيعة  املسلمني  من  املدنيني  قصف   17/12/2013

املجاورة  التكفريية  املناطق  من  صاروخية  قذيفة   15 عن  يزيد  مبا  حلب  بريف 

وبالتحديد عنارص )لواء أحرار سوريا(.

قصف  ألعنف  الشيعيتني  والزهراء(  )نبل  مدينتي  تعرضت   18/12/2013

قرية  يف  النرصة(  )جبهة  قبل  من  واملدافع  الغراد  وصواريخ  الهاون  بقذائف  تشهده 

ادى  كام  طفلة،  بينهم  اخرين  وجرح  شاب  استشهاد  إىل  القصف  وأدى  )ماير(، 

القصف العنيف إىل دمار هائل مبنازل املدنيني.

)ام  بلدة  يف  مبدرسة  الشيعة  املسلمني  من  االطفال  استهداف   22/12/2013

العمد( الشيعية بسيارة مفخخة ما ادى اىل سقوط )20( شهيد و)50( جريح.

الشيعة  املسلمني  من  مواطنني   4 وفاة  يؤكد  خاص  مصدر   23/12/2013

احتلها  ان  بعد  العاملية(  )عدرا  مدينة  يف  عجوز  رجل  بينهم  الجوع  شدة  من 

التكفرييني من اجل الفتك بالشيعة.

املسلمني  باستهداف  )بنش(  قرية  يف  التكفرييني  استهدف   24/12/2013

امرأة  استشهاد  اىل  ادى  مام  الهاون  قذائف  من  بعدد  )الفوعة(  بلدة  يف  الشيعة 

وجرح اخرين.

اتصال  تلقيه  عن  االنسان  لحقوق  الدولية  املفوضية  سفري  كشف   24/12/2013

)نبل  بلديت  من  الشيعة  من  شخص   )63( اختطاف  تؤكد  تكفريية  جامعة  من 

متوجهني  كانوا  لبنانيني  اىل  إضافة  وأطفال،  نساء  بينهم  حلب  يف  والزهراء( 

للعالج يف حافلتني.
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الزهراء  بلدة  يف  الشيعة  املسلمني  ارهابية  مجموعات  استهدفت   27/12/2013

االطفال  من  اغلبهم  الجرحى  من  عدد  وقوع  عن  االنباء  وأفادت  صواريخ  بعدة 

والنساء.

بطريقة  شيعي  طفل  رائس  بقطع  تكفرييني  مسلحني  قام   31/12/2013

السبت  سوق  يف  العزل  املدنيني  رؤوس  من  العديد  مع  راسة  وتعليق  وحشية 

العديد  فيه  ارتكبت  طائفي  استهداف  يف  دمشق  بريف  العاملية  عدرا  مبدينة 

من املجازر يف هذه املدينة املنكوبة.

عيل  االمام  بنت  سكينة  السيدة  مرقد  عىل  هجوم  تكفرييني  شن   8/1/2014

وصحنايا  داريا  محور  عىل  والثقيلة  الخفيفة  األسلحة  مبختلف  )ع(  طالب  ايب  بن 

الجليل  الصحايب  بقرب  فعلو  كام  القرب  ونبش  الرضيح  لتهديم  منهم  محاولة  يف 

حجر بن عدي )رض(.

اإلسالمية“  ”الجبهة  يسمى  ما  قائد  علوش(  )زهران  التكفريي  أطلق   11/1/2014

طائفية  ترصيحات  واالستشهد،  اإلرهاب  متارس  مسلحة  فصائل  تضم  التي 

نالت من املسلمني الشيعة، داعياً إىل عودة دولة بني امية من جديد.

نبل  مدينة  يف  الشيعة  املسلمني  عىل  غراد  صاروخي  سقوط   23/1/2014

عدة  إىل  ادت  تكفريية  ارهابية  عصابات  قبل  من  الشاميل  حلب  بريف  املحارصة 

اصابات منهم طفل اصابته خطرية، اضافة إىل ارضار مادية كبرية مبنازل املدنيني.

فديو  مقاطع  اإلسالمية  الجبهة  يسمى  مام  إرهابية  مجاميع  بثت   27/1/2014

بحلب  النريب  مطار  قرب  الشيعية  البلدات  قصف  لقطات  أظهرت  يوتيوب  عىل 

الشيعية  الفوعة  بلدة  يف  لألهايل  استهدافهم  آخر،  فيديو  أظهر  كام  بالدبابات، 

بريف ادلب مبدفع ثقيل.



السعودية

ميثل الشيعة يف السعودية نسبة 22-18 % من اصل الشعب املحيل. ويواجهون متييزا مستمرا يف اغلب املجاالت من قبل 

الحكومة ضد حريتهم الدينية وايضا التمييز يف النظام القضايئ والقطاع التعليمي بشكل خاص. 

يحكم البالد نظام مليك بحت ومتأثر بالفكر الوهايب. 

متلك السعودية ثاين اكرب احتياط نفط يف العامل وتحتل املرتبة السادسة المتالكها احتياط الغاز الطبيعي. وهي اكرب مصدر 

للنفط يف العامل. 

يحدها االردن، العراق، الكويت، قطر، البحرين، اليمن، سلطنة عامن والبحرين. 

تسيطر السعودية عىل ساحل منطقة الخليج والبحر االحمر.
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The Kingdom of Saudi Arabia is bordered by Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain, Unit-

ed Arab emirates, Oman, and yemen.  Saudi Arabia holds two coasts: the Red Sea and 

the Persian Gulf. The country is ruled under an absolute monarchy under the influence of 

Wahhabism. With the world‘s second largest oil reserves and the world‘s sixth largest natural 

gas reserves, Saudi Arabia is the world‘s largest oil exporter. Shia Muslims consist of 10-18% 

of this country. Shia face systematic discrimination by the government not only in religious 

freedom, but also in the justice system and education

SAUDI ARABIA
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حكومية  سياسات  من  عام  بشكل  يعانون  الشيعة  يزال  ال  السعودية  يف 

التظاهر  عىل  املفروضة  القيود  عن  ناهيك  واملعتقد،  التعبري  حرية  تقيد 

السلمي واستخدام االنرتنت.

الطائفة  أبناء  إن  اىل  الدولة  تلك  من  الواردة  والتقارير  املعطيات  وتشري 

وقد  االضطهاد،  حد  إىل  األحيان  بعض  يف  يصل  متييزا  يعانون  الشيعية 

إىل  علني  أو  رسي  بشكل  الشيعية  معتقداته  عن  يفصح  من  يتعرض 

املنظمة  قول  حسب  واملدينة،  امليك  الحرم  يف  وخاصة  االعتقال،  أو  االحتجاز 

الدولية.

ضد  الرسمي  التمييز  ان  عىل  املوثوقة  املصادر  من  العديد  تؤكد  وكام 

فيام  العدلية«،  واملنظومة  والرتبية،  الدينية،  »املامرسة  يتضمن  الشيعة 

الوظائف  بعض  من  الشيعة  »إقصاء  إىل  الحكوميون  املسؤولون  يعمد 

العامة والرفض العلني ملذهبهم«.

Riyadh

Saudi Arabia

السعودية
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تشهد  فيها  سكانية  اغلبية  الشيعة  يشكل  التي  الرشقية  املنطقة  تزال  وال 

وقد  االمن،  وقوى  شيعة  شبان  بني  االشتباكات  بعض  يتخلله  ملحوظا  توترا 

بعض  اعتقال  جانب  اىل  والجرحى،  الشهداء  من  عدد  سقوط  عن  بعضها  اسفرت 

الناشطني الحقوقيني.

- الشيخ النمر

يف  معتقال  الحقوقيني  الشيعة  دعاة  ابرز  احد  النمر  منر  الشيخ  يزال  ال  فيام 

السجون، وتم اعتقاله عىل خلفية انتقاده النظام السعودي وسياساته العنرصية.

- املعتقلون املنسيون

شيعة  مواطنني  تسع  عاما  عرش  سبعة  من  اكرث  منذ  السعودي  النظام  يعتقل 

العام  يونيو   / حزيران  يف  الخرب  مجمع  رضبت  تفجريات  خلفية  عىل  اعتقلوا 

1996، دون اجراء محاكامت او حقوق قانونية، او حتى توجيه تهم رسمية لهم.

بحقوقهم  املطالبة  او  عنهم  للدفاع  محامني  بتوكيل  لهم  السلطة  رفضت  كام 

فرتة  انقضاء  من  الرغم  عىل  مصريهم  يف  البت  حتى  او  القانونية،  او  االنسانية 

طويلة عىل احتجازهم.

إعتقاالت  حملة  املنرصم  الشهر  منتصف  السعودية  السلطات  شنت   12/1/2013

عدد  اقتحام  تم  حيث  دين،  علامء  طالت  الشيعة  املواطنني  صفوف  يف  واسعة 

حملة  وطالت  االهايل،  من  عدد  واعتقال  املناطق  مختلف  يف  الشيعة  منازل  من 

طالب«  آل  بدر  »الشيخ  ومنزل  جدة  يف  العطية«  محمد  »الشيخ  منزل  اإلقتحامات 

اسامء  ييل  ما  ويف  الرياض،  يف  العباد«  »عباس  الدكتور  ومنزل  املكرمة  مكة  يف 

محمد  »الشيخ   - سيهات،   - الحميدي«  و»حسني  »ابراهيم«  األخوين  املعتقلني. 

العباد«  »عباس  الدكتور  املكرمة،  مكة   - طالب«  آل  بدر  »الشيخ   - جدة،   - العطية« 

األستاذ  الرياض،   – "سعود"  جامعة  يف  أستاذ  الحاجي«  »عيل  الدكتور  الرياض،   -

»أحمد النارص«- الرياض.

السعودية  بريدة  مدينة  يف  األشخاص  من  السلطات  اعتقلت  ذاته  اليوم  يف   -

واقتادتهم اىل مكان غري معلو، عرف من املعتقلني الناشط هود بن حمود العقيل.
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تظاهرة  عىل  النار  باطالق  الشهر  هذا  من  الحق  وقت  يف  االمنية  القوات  قامت   -

خاللها  تم  االخرية،  االعتقال  عمليات  عىل  احتجاجا  القطيف  مدينة  اهايل  نظمها 

السعودي  النظام  املتظاهرون  واتهم  مبارشة،  اصابات  وقوع  دون  النار  اطالق 

بفربكة اتهامات تجسس بحق املعتقلني.

الطالبات  انرصاف  أثناء  )16عاماً(  النخيل"  صالح  حميد  "رشوق  الطالبة  اختفت   -

وذلك  املنورة  باملدينة  الرشقية“  ”الحرة  يف  للبنات  السابعة  املتوسطة  املدرسة  من 

فإن  مقربني،  قبل  من  ملعلومات  ووفقاً  غامضة،  طائفية  وأسباب  ظروف  ظل  يف 

واملذهبي  الطائفي  التحريض  من  مستمر  وبشكل  املدرسة  يف  تعاين  كانت  الفتاة 

الطالبة  لكونها  وذلك  املدرسات  بعض  قبل  من  وكذلك  الطالبات  بعض  قبل  من 

الوحيدة التي تنتمي للمذهب الشيعي يف املدرسة،.

الشيعية  االغلبية  ذات  القطيف  مدينة  يف  العوامية  بلدة  تتعرض  تزال  ال   -

واملدرعات  اآلليات  مبختلف  املدججة  االمن  قوات  القتحامات  يومي  شبه  وبشكل 

يف  املواطنني  ويتعرض  وترهيبهم،  السكان  وترويع  استفزاز  بهدف  العسكرية، 

حيث  السيارات  مسار  وسط  باملدرعات  القوات  سري  بسبب  لحوادث  العوامية 

لحي  محارصتها  عن  ناهيك  إنقالب  لحوادث  مواطنني  سيارات  تعرضت 

ناشطني  منازل  ومداهمة  املنازل  عىل  الرصاص  وإطالق  باملدرعات  الجميمة 

الصفواين«  »فاضل  منزيل  القوات  داهمت  عندما  مؤخراً  حدث  والذي  ميدانني 

ورسقت  إقتحامهام  بعد  املنزلني  وخربت  النساء  سرت  وكشفت  الربح«  و»مريس 

من  فإن  حقوقي  مركز  إحصاء  وحسب  خليوية،  هواتف  وأجهزة  مالية  مبالغ 

فيام  شهيداً   15 و  مصاباً   71 بلغوا  املنطقة  يف  السعودية  القوات  برصاص  أصيبوا 

تفيد جهات غري رسمية أن املصابني أكرث من العدد املذكور.

خطر  السعودي  االمن  لدى  املعتقل  النمر  منر  الشيخ  الحقوقي  الناشط  يواجه   -

بتنفيذ  العام  االدعاء  ممثل  يسمى  ما  مطالب  عقب  بحقه  االعدام  حكم  صدور 

حد الحرابة، بعد اتهامه باثارة الطائفية والتعدي عىل العائلة املالكة.

الحقوقي  للناشط  االعدام  بعقوبة  سعوديا  ادعاء  ممثل  طالب   27/3/2013

الشيعي الشيخ منر النمر بتهمة مساعدة االرهابيني والتحريض.
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الرئيسية  الشوارع  بالدبابات  املسلحة  السعودية  القوات  اجتاحت   28/3/2013

ونرشت  واملحتجني  املواطنني  لرتهيب  استعراض  يف  الشيعية  القطيف  ملدينة 

العرشات  نرش  تم  كام  بالكامل،  املصفحة  الرباعي  الدفع  سيارات  من  العرشات 

كافة  عىل  املقامة  التفتيش  نقاط  جميع  يف  و“الكارس“,  ”املنصور“  مدرعات  من 

مداخل ومخارج املدينة وبلدة العوامية بطريقة استعراضية تبعث عىل االستفزاز.

الرصاص  باطالق  القطيف  يف  املرابطة  العسكرية  القوات  قامت   30/3/2013

الحي عىل مجموعة من الشباب املحتجني واصيب شخص واحد.

»خرض  اإلقتصادي  واملحلل  الكاتب  السعودية  السلطات  اعتقلت   1/4/2013

أسباب  حول  معلومات  ترد  ومل  الرياض  العاصمة  يف  صفوى  مدينة  من  املرهون« 

ودوافع هذا االعتقال.

العبيدان«  محمد  »الشيخ  من  كل  مبنع  السعودية  السلطات  قامت   2/4/2013

و»الشيخ حيدر السعيد« و»السيد طاهر الشميمي« من السفر اىل خارج البالد.

حسن  الشيخ  عىل  الجربية  االقامة  تفرض  السعودية  السلطات   4/4/2013

اإلقامة  السعودية  السلطات  فرضت  الرياض:  فنادق  أحد  يف  واخرون  الصفار 

علامء  من  واخرون  الصفار"  "حسن  الشيخ  البارز  الدين  رجل  عىل  الجربية 

الشيعة يف أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض.

املواطنني  عىل  تحريضيا  هجوما  يشن  السعودية  السلطات  مفتي   5/4/2013

السعودية  عام  مفتي  دعا  واسعة:  اعتقاالت  حملة  تشن  االمنية  والقوى  الشيعة 

'رضورة  اسامه  ما  إىل  الشيخ،  آل  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  املتطرف  الدين  رجل 

حملة  السعودية  األمنية  السلطات  قامت  فيام  للتشيع،  اإلسالمية  األمة  تصدي 

املنطقة  يف  الدين  ورجال  الحقوقيني  النشطاء  من  عدد  ضد  واسعة  اعتقاالت 

الرشقية عىل خلفية اتهامات بالتجسس.

سعودية  سيدة  بجلد  القطيف  يف  الجزائية  املحكمة  قاض  اصدر   8/4/2013

املحادثة  برنامج  عرب  مجهول  لرقم  خطأ  بعثتها  رسالة  يف  للتشيع"  "الدعوة  بتهمة 

التهامها  جلدات  مثان  بالجلد  عاما(   30( ا"  ح.  "ي.  السيدة  عىل  حكم  اذ  الفورية، 
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بالدعوة للتشيع يف رسالة بعثتها خطأ عرب برنامج "واتس آب".

األرسة  أمراء  أحد  هدد  وأهلها:  القطيف  بحرق  يهدد  سعودي  أمري   16/4/2013

القطيف  منطقة  مبحارصة  سعود  آل  فيصل  بن  سعود  األمري  السعودية  الحاكمة 

عىل  سعود  وكشف  أهاليها،  وحرق  ”الشبك“  بـ  البالد  من  الرشقية  املنطقة  يف 

القطيف  يغزو  بأن  الجامحة  ورغبته  نيته  عن  ”تويرت“  التدوين  موقع  عىل  حسابه 

وأن يبيد أهلها حرقاً.

سلامن  »عبدالله  املواطن  إعتقال  عىل  السعودية  السلطات  أقدمت   30/4/2013

الحي  الرصاص  عليهام  أطلقت  ان  بعد  سهِو«  آل  »عبدالعزيز  ورفيقه  رسيح«  آل 

يف مدينة العوامية رشقي البالد.

السعودية  لقوات  تابعة  مصفحة  سيارة  أن  محلية  مصادر  نقلت   8/5/2013

"الكرامة"  دوار  أمام  التوايل  عىل  مرتني  املواطنني  أحد  بسيارة  عمداً  اصطدمت 

الواقع بحي "الريف" يف بلدة العوامية مبحافظة القطيف رشقي البالد.

ندوة  عقدت  السعودية:  يف  الشيعة  تستهدف  تحريضية  ندوة   9/5/2013

الجامعة  تنظيمها  عىل  أرشفت  الرافضة"  مع  "الحوار  بعنوان  تكفريية  تحريضية 

اإلسالمية باملدينة املنورة.

املعتقلني  من  العرشات  احالة  يف  السعودية  السلطات  رشعت   14/5/2013

للمثول  السعودية  رشقي  القطيف  يف  السياسية  االحتجاجات  خلفية  عىل  الشيعة 

عدد  مطلعة  حقوقية  مصادر  وقدرت  الرياض،  يف  املتخصصة  الجزائية  املحكمة  أمام 

يف  السلمية  التجمعات  خلفية  عىل  بالدمام  العامة  املباحث  سجن  يف  املوقوفني 

باإلكراه  االعرتافات  ونزع  للتعذيب  اغلبهم  تعرض  معتقال   190 بنحو  القطيف 

إىل  سيفيض  الذي  األمر  االتهامات  رد  عىل  والقانونية  الرشعية  القدرة  وغياب 

نيلهم احكاما مشددة عىل األرجح.

زايد«  آل  حسن  »الشيخ  الدين  عامل  السعودية  القوات  اعتقلت   19/5/2013

لتجديد  للمكتب  توجهه  بعد  السعودية  الدمام  مدينة  يف  الجوازات  مكتب  من 

جوازات سفر عائلته.
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خطرية  بجروح  ورفيقه  البدن«  عيىس  »عبدالله  الطفل  اصيب   22/5/2013

يف  "النارصة  تفتيش  نقطة  من  بالقرب  السعودي  االمن  افراد  قبل  من  اطلقت 

العوامية.

الشيخ  مبقابلة  الجربان  صادق  للدكتور  السامح  السلطات  رفضت   3/6/2013

أنهم  اال  القايض  من  التمكني  أمر  إصدار  من  "بالرغم  الجربان  وقال  النمر، 

منعوين من مقابلة آية الله آل منر وذلك إلعداد مذكرة الدفاع".

وزير  دان  فيام  عراقياً،  اربعني  بإعدام  قراراً   " سعود  "آل  سلطات  أصدرت   6/6/2013

بــ"السعودية"  تسمى  ما  قرار  السوداين  شياع  محمد  العراقي  االنسان  حقوق 

باعدام 40 عراقيا من خالل توجيه تهم باطلة تفتقد ضامنات املحاكم العادلة.

عمرو  مبسجد  له  خطبة  يف  العريفي  محمد  الوهايب  الشيخ  ألقى   14/6/2013

بن العاص بالقاهرة الدعوة اىل الجهاد يف سوريا ضد الشيعة.

برصاص  عاماً(   19( املحروس«  حسن  »عيل  الشاب  استشهد   22/6/2013

"التويب"  قرية  اقتحام  عىل  القوات  هذه  أقدمت  ان  بعد  السعودية،  االمن  قوات 

أثناء  الشيعية(  الغالبية  )ذات  الرشقية  املنطقة  يف  القطيف  ملحافظة  التابعة 

مالحقتها لسائق دراجة نارية وهي تطلق النار عشوائياً تجاهه.

بالحقوق  الطالب  إعتقال  عىل  السعودية  السلطات  أقدمت   24/6/2013

مدنية  وسيارات  بلباس  السعودية  القوات  من  عدداً  داهم  أن  بعد  الربح  مريس 

وعدداً  ربح  آل  كان  الذي  املكان  وهو  للعوامية  الصحي  املركز  من  بالقرب  وتوجهت 

ربح  آل  ان  يذكر  املهدي،  اإلمام  مليالد  استقباالً  الزينة  فيه  ينظمون  الشباب  من 

بإصابات  إلصابته  أدى  الذي  األمر  نارية  اطالقات  لعدة  االعتقال  اثناء  تعرض 

بليغة، فيام تحدثت مصادر اخرى عن استشهاده.

نار  باطالق  ربح  آل  ومريس  املحروس  عيل  من  كل  استشهاد   27/6/2013

عشوايئ من قبل عنارص االمن السعودي.

بني  ترتاوح  مددا  شبان  سبعة  بسجن  سعودية  محكمة  قضت   30/6/2013

عرب  التظاهر  عىل  التحريض  بتهم  السفر  من  املنع  مع  سنوات  وعرش  خمس 
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استخدام موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك" و"الخروج عن طاعة ويل االمر".

الدين  عامل  بحق  السجن  حكم  سعودية  استئناف  محكمة  رفعت   30/6/2013

البارز الشيخ توفيق العامر إىل 4 سنوات بتهمة استهداف وحدة الوطن.

و9   8 بالسجن  شيعيني  شخصني  عىل  سعودية  محكمة  حكمت   12/7/2013

سنوات بتهمة املشاركة يف تظاهرات يف منطقة القطيف الشيعية رشق البالد.

القطيف  محافظة  يف  العوامية  بلدة  السعودية  املدرعات  اجتاحت   19/7/2013

القوات  قبل  من  العوامية  إجتياح  رافق  و  العربية.  الجزيرة  رشق  الرشقية  باملنطقة 

السعودية، إطالق نار كثيف.

الكثيف  النار  اطالق  بسبب  ناري  بطلق  اصيب  مواطناً  أن  عيان  شهود  وذكر 

عند  املواطنني  من  العديد  السعودية  السلطات  اعتقلت  كام  اإلجتياح،  رافق  الذي 

نقاط التفتيش.

»عباس  الحقوقي  الناشط  منزل  السعودية  األمن  قوات  داهمت   30/7/2013

اندالع  عن  أسفر  كثيف  نار  إطالق  وسط  اخوانه  من  وعددا  واقتادته  املزرع« 

حريق التهم كامل محتويات املنزل.

الزوار  جموع  أمام  البقيع  مراقد  السعودية  االمن  قوى  اغلقت   10/8/2013

الشيعة مام أدى إىل انطالق تظاهرات منددة.

منتظر  الحقوقي  الناشط  اعتقال  عىل  السعودية  السلطات  اقدمت   13/8/2013

االعتقاالت  سلسلة  ضمن  االعتقال  ويأيت  الدمام،  مطار  من  الله  عبد  ابو  اّل  حسن 

العشوائية التي تطال ابناء املنطقة مند بداية الحراك عام 2011.

الجامعات  قبل  من  اإلحساء  من  شيعة  ركاباً  يقل  باصاً  استهدف   15/8/2013

بني  الهلع  من  وحاة  بالباص  مادية  ارضار  بالحق  تسبب  مام  املتطرفة  الوهابية 

الركاب.

الطائفة  من  يسخر  كاريكاترييا  رسام  سعودية  صحيفة  نرشت   19/8/2013

الشيعية يف استهداف معلن لألفراد الشيعة امام مرأى ومسمع النظام.
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مواطن  باعتقال  السعودية  السلطات  قيام  حقوقية  مصادر  نقلت   28/8/2013

التفتيش،  مراكز  بأحد  مروره  لدى  املنتفضة  العوامية  مدينة  اهايل  من  شيعي 

مكان  إىل  اقتياده  تم  عاماً(   20( الفرج(  الله  عبد  )محمد  الشاب  ان  املصادر  وذكرت 

إىل  القوات  عمدت  وقد  أقاربه،  من  نساء  يقل  كان  ان  عىل  مؤكدة  مجهول، 

إنزالهن قبل مصادرة املركبة.

التسرت  بتهمة  الشيعة  املواطنني  أحد  السعودية  سلطات  اعتقلت   29/8/2013

يف  املتخصصة  الجزائية  املحكمة  عىل  وعرضة  هاربني  بحرينيني  ثوار  عىل 

بعد  البحرين  يف  خليفة  ال  قوات  لدى  مطلوبنَي  عىل  التسرت  بتهمة  الرياض 

املواطن  نفى  فيام  قطر،  دولة  طريق  عن  اململكة  خارج  إىل  تهريبهام  منه  طلبهام 

جميع التهم املوجهة اليه ألسباب طائفية معروفة.

آخرون  عرش   15 وأصيب  مصالب(  )أحمد  الشيعي  الشاب  استشهد   5/9/2013

بيوت  عىل  نريانها  فتحت  التي  سعود  ال  قوات  برصاص  خطرة(  بحالة   7 )بينهم 

عدداً  حارصت  كام  طوقته،  أن  بعد  العوامية  مبنطقة  الجميمة  حي  يف  املدنيني 

الحي  الرصاص  إطالق  سبقها  متعددة  مداهامت  تنفذ  أن  قبل  الشيعة  منازل  من 

عىل املنازل ما أدى إىل اشتعال النريان يف أحدها.

بعودة  العوامية  بلدة  يف  املتوسطة  املرحلة  طالب  أمور  أولياء  صدم   12/9/2013

دخول  من  متكنهم  لعدم  والصدمة  الذهول  عالمات  يحملون  للمنازل  أبنائهم 

وجاء  السعودي،  النظام  قبل  من  كامل  بشكل  أبوابها  أغلقت  التي  املدرسة 

املواطنني  عىل  النظام  يفرضها  التي  الجامعية  العقوبات  سياق  يف  املدرسة  غلق 

الشيعة.

الله  عبد  »حسني  الشاب  اعتقال  عىل  السعودية  السلطات  اقدمت   19/9/2013

عندما  السعودية  رشقي  الشيعية  الغالبية  ذات  القطيف  محافظة  من  ليث«  آل 

يف  االمن  قوات  مدرعات  احدى  قامت  فيام  الرشطة،  مركز  ملراجعة  ذاهبا  كان 

نساء  تقل  كانت  العوامية  مواطنني  الحد  تعود  بسيارة  املتعمد  باالصطدام  املدينة 

أكرث من مرة بالقرب من مدرسة حي "الريف" للبنات.
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متكررة  استفزازية  ملضايقات  تعرضهم  املدينة  أهايل  من  عدد  أكد   23/9/2013

العشوايئ  الرصاص  إطالق  شملت  العوامية(  رشطة  )مركز  عنارص  قبل  من 

وطائفية،  الئقة  غري  بعبارات  الصوت  مكربات  ورفع  املارة  ورؤوس  أرجل  من  بالقرب 

ومداهامت  اقتحامات  عدة  بتنفيذ  املاضية  األشهر  خالل  القوات  تلك  وقامت 

عسكرية غري مسبوقة للمدينة.

منزلها  سطح  عىل  تواجدها  أثناء  ناري  بطلق  منزل  ربة  أصيبت   25/9/2013

شهود  وذكر  عشوائيا،  الرصاص  باطالق  االمنية  القوات  قيام  بعد  العوامية  بناحية 

عشوايئ  نار  بطالق  النظام  قوات  قيام  لدى  اصيبت  الفتاة  ان  االهايل  من  عيان 

باتجاه منازل املواطنني لدى اقتحام البلدة بلدة العوامية تحت وابل الرصاص.

"العوامية"  بلدة  رشطة  مركز  اىل  الفرج«  »عيل  الحاج  استدعاء  تم   27/9/2013

هناك  تواجده  وأثناء  السعودية،  رشقي  الشيعية  الغالبية  ذات  القطيف  مبحافظة 

ويف  وقت  بأرسع  سعود  ال  لسلطات  املطلوب  )سلامن(  ابنه  تسليم  منه  طُلب 

منزٍل  أي  عىل  بالهجوم  سيقومون  فأنهم  نفسه  تسليم  أو  تسليمه  عدم  حال 

يأويه، كام تم تصوير الحاج )عيل( أثناء التحقيق معه.

ترتكبها  التي  واملعنوية  املادية  واالعتداءات  التجاوزات  تستمر   30/9/2013

ضيوف  بحق  سعود  ال  لحكومة  التابعة  املنكر(  عن  والنهي  باملعروف  االمر  )هيئة 

الرحمن وحجاج بيته املطهر من املسلمني الشيعة.

من  الوزير«  »مسلم  البحريني  املواطن  السعودية  السلطات  منعت   4/10/2013

دخول مكة للحج ألسباب مجهولة.

بعد  العراق  إىل  عراقياً  حاجاً   )66( السعودية  السلطات  لْت  رحَّ  10/10/2013

الحج  مناسك  اداء  من  منعهم  قبل  يومني  ملدة  السعودي  جدة  مبطار  احتجازهم 

األرشف،  والنجف  قار  ذي  محافظتي  سكنة  من  الشيعة  املسلمني  من  كونهم 

حيث كان عدد الحجاج من ذي قار )26( ومن النجف األرشف )40( حاج.

وهابيون  يقودها  تحريض  بحملة  سعود  ال  سلطات  أقدمت   12/10/2013

هي  أخرى  لغات  وثالث  العربية  )باللغة  كتب  بتوزيع  متثلت  الحج  وزارة  من 
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)بتكفريهم  الشيعة  املسلمني  ضد  تحريضية  واألمهرية(  والرتكية  اإلنجليزية 

يحمل  كتاب  أبرزها  والبحرية  والربية  الجوية  وعرب  مجانا  اليهود(  قبل  ومقاتلتهم 

الشيعي  الرسطان  عرشية،  االثني  دين  من  البرشية  تحذير  يف  )الكايف  عنوان 

الحكومة  وكلّف  منه  نسخة  ماليني  خمس  طباعة  جرى  الرافيض(  واللويب 

سلسلة  ضمن  والتوزيع،  والرتجمة  الطباعة  شملت  ريال"  مليون  "خمسمئة 

أطلق عليها )اعرف عدوك( ملؤلفه )يعقوب بدر القطامي(.

مدينة  اهايل  من  جمعة(  )سالم  الحاج  ان  مطلع  مصدر  افاد   18/10/2013

التكفريية(  باملعروف  االمر  )هيئة  قبل  من  عليه  القبض  اقاء  تم  العراق  يف  الكاظمية 

إلل  الرشعية  املحكمة  بان  تفيد  مؤكدة  انباء  وردت  وقد  البقيع،  امئة  قبور  امام 

ألسباب  الحج  مراسيم  نهاية  بعد  رأسه  بقطع  باإلعدام  عليه  حكمت  سعود 

طائفية وعقائدية.

قبل  من  هجوم  اىل  األمريكيني  الحجاج  من  مجموعة  تعرض   20/10/2013

حجهم  بأن  يرصخون  وهم  والسكاكني  البيضاء  باألسلحة  سلفيني  متشددين 

اثناء  نسائهم  واغتصاب  قلوبهم  وأكل  الشيعة  هؤالء  باستشهد  سيكتمل 

هرب  وقد  الشيعة،  املسلمني  من  بأنهم  عرفوا  ان  بعد  وذلك  مبنى  مبيتهم 

من  وعدد  االغامء  اىل  منهم  العديد  تعرض  فيام  الخيام  منطقة  اىل  الحجاج 

الرشطة  وجود  يف  حصلت  الحادثة  ان  عيان  شهود  وتحدث  والرضوض،  الكسور 

التي مل تحرك ساكن وقد كان بعض افرادها يضحكون اثناء الهجوم.

جزيرة  يف  االبتدائية  باملرحلة  الفضل(  رضا  )عيل  الطفل  تعرض   1/12/2013

كرس  اىل  أدى  متشدد،  سلفي  دين  معلم  يد  عىل  للرضب  الحجاز  رشق  )تاروت( 

املركزي،  القطيف  مستشفى  من  الصادر  الطبي  التقرير  بحسب  اليمنى  يده 

خشبية  عصا  بواسطة  الطالب  رضب  عىل  اليحيى(  العزيز  )عبد  املعلم  وأقدم 

بدوافع طائفية.

حقوق  مجال  يف  الناشط  زميلهم  اعتقال  عن  محليني  نشطاء  افاد   12/12/2013

واقتياده  العامة  املباحث  قبل  من  عام،   34 الربيع(  حسن  )عيل  الشيعي  االنسان 

يتضح  ومل  الدمام،  مدينة  خارج  صحراوية  منطقة  يف  والواقع  لها  التابع  السجن  اىل 
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سبب االعتقال.

من  عدد  طالت  واسعة  اعتقاالت  حملة  سعود  ال  سلطات  شنت   15/12/2013

االنتهاكات  من  األكرب  النصيب  أهلها  ينال  حيث  )العوامية(  يف  الشيعة  املواطنني 

املطالب  السلمي  الحراك  بدء  منذ  االمن  قوات  بها  تقوم  التي  واالعتقاالت 

بالحقوق.

من  الشيعة  املسلمني  من  شاب  بحق  النظام  محكمة  اصدرت   16/12/2013

وواضحة،  محددة  غري  بتهم  وتغرميه  عامني  مدة  بالسجن  حكام  الرشقية  املنطقة 

النشطاء  بحق  القضاء  يصدرها  التي  واملسيسة  القاسية  لألحكام  استمراًرا  وذلك 

وأصحاب الرأي.

مع  الجزائية  للمحكمة  احكام  عدة  االستئناف  محكمة  اعادت   18/12/2013

العوامية  من  السنان(  )عالء  املواطن  سجن  زيادة  ومنها  قليلة  أنها  مالحظة  توجيه 

اىل  إضافة  املظاهرات،  يف  ومشاركته  الجدران  عىل  الكتابة  بتهمة  سنوات   7 اىل 

اىل  القالف  و)منري  سنوات(   3 الجاروي  و)عىل  سنوات(   4 العيش  أبو  )محمد 

سنة ونصف(.

املسلمني  بحق  القاسية  االحكام  اصدار  سعود  ال  محاكم  واصلت   24/12/2013

القطيف،  يف  بالحقوق  املطالبة  السلمية  املظاهرات  يف  شاركوا  اللذين  الشيعة 

عنه  تفرج  ان  دون  من  عامني  منذ  واملعتقل  املعاتيق  حبيب  الكبري  الشاعر  منهم 

أقل  بالسجن  أحكام  عىل  حصوله  رغم  السعودي  للنظام  التابعة  الداخلية  وزارة 

الذي  الربيعية  بلدة  من  املحل(  )حيدر  الشاب  اىل  إضافة  الفعلية،  اعتقاله  فرتة  من 

سامل،  حسني  البحارنه،  و)رضا  ريال  ألف  مئة  غرامة  ودفع  سجن  سنوات   10 نال 

منتظر العقييل( بالسجن بأحكام مختلفة.

املسلمني  من  شاب  عىل  سنة  لثالثني  بالسجن  حكم  صدور   24/12/2013

الشديد  التكتم  إطار  يف  االمر  هذا  ويأيت  هويته،  عن  تفاصيل  أي  ترد  مل  الشيعة 

الذي يبديه نظام ال سعود يف التعامل مع قضايا املسلمني الشيعة.

وهو  ربح“  آل  تقي  ”عيل  املواطن  اعتقال  مطلعة  مصادر  نقلت   31/12/2013
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توقيف  إىل  واقتاده  عمله  مقر  من  بالعوامية  املدين  الدفاع  مركز  يف  إطفاء  رجل 

رشطة القطيف وحتى اآلن ال تعلم عائلته أسباب اعتقاله.

حسابة  عىل  تغريده  يف  الربيعي  عيل  السلفي  الوهايب  الشيخ  طالب   7/1/2014

رشعي  فرض  وأنه  السعودية،  يف  الشيعة  عىل  الجزية  بفرض  بتويرت  الخاص 

باعتبارهم غري مسلمني وانهم وثنيون ومنافقون واعداء لإلسالم.

محمد  من  موجهة  رسائل  عىل  العثور  عراقي  أمنى  مصدر  أكد   7/1/2014

)داعش(  تنظيم  عنارص  إىل  فيها  يتحدث  املتطرف  السعودي  الداعية  العريفي 

االرهايب ويحثهم عىل التمسك بخيارهم يف قتال الشيعة

عادل  االجتامعي  الناشط  الشاب  عىل  النظام  محكمة  اصدرت   9/1/2014

اصدرت  كام  سنوات،  ست  ملدة  بالسجن  امرا  القطيف  مدينة  أهايل  من  الغمغام 

بالسجن  عام   42 العمر  من  البالغ  الشايب  عيل  الشاب  الرأي  معتقل  عىل  حكمها 

بالسجن  الله  مال  حسني  واملعتقل  مامثلة،  ملدة  السفر  من  منع  مع  سنوات  ألربع 

ملدة سنة وستة أشهر.

منزل  باقتحام  واملدرعات  باألسلحة  معززة  النظام  قوات  اقدمت   18/1/2014

القوات  استخدمت  وقد  الشيعية،  العوامية  منطقة  يف  املبيوق(  )جعفر  الحاج 

اثناء  واألطفال  النساء  لرتويع  ادى  ما  الرئيس،  الباب  كرس  اجل  من  القنابل 

عملية املداهمة.

أمام  العامر(  توفيق  )الشيخ  املعتقل  الشيعي  الدين  رجل  ميثل   28/1/2014

عىل  استئناف  جلسة  لحضور  الرياض  العاصمة  يف  املتخصصة  الجزائية  املحكمة 

قيام  إىل  االصالحية  دعواته  أعقاب  يف  املايض  العام  بحقه  الصادر  السجن  حكم 

التمييز  ووقف  الدينية  الحريات  بإطالق  ومطالبته  اململكة  يف  دستورية  ملكية 

الطائفي واحرتام حقوق اإلنسان.

من  وأهلها  للعوامية  تيسء  العوامية  يف  الشغب  لقوات  عنارص   29/1/2014

وهم  يظهرهم  االنرتنت،  مواقع  عىل  فديو  ملقطع  بثهم  بعد  الشيعة  املواطنني 

االلفاظ  خاللها  يطلقون  مدرعة،  بسيارة  العوامية  رشطة  مركز  اىل  متجهني 



 150

الشيعة يف مواجهة العنف  SRW

النابية والكالم البذيء بحق اهل العوامية كونهم من الشيعة.

عدة  يف  بالخروج  اتهم  شخص  بحق  حكام  النظام  محكمة  أصدرت   31/1/2014

الجزيرة"  "درع  قوات  بخروج  واملطالبة  للدولة،  مناوئة  هتافات  وترديد  مظاهرات 

من البحرين، وحكمت عليه بالسجن ملدة 15عاماً.



The Sulanate of Oman sits at the mouth of the Persian Gulf, bordering the United Arab 

emirates, Saudi Arabia, and yemen. Unlike its neighbors, Oman has a modest oil reserve, but 

achieves its economy through agricultural export. Oman‘s official religion is Ibadi Islam as it is 

the religion of the Sultan. Oman is ruled under absolute monarchy. About 75% of the Omani 

population are reported to be Muslim.  

عامن

الديانة الرسمية للبالد هو اسالم )االباضية( النها ديانة السلطان. %75 من السكان مسلمون. ال احصاءات رسمية حول 

نسبة الشيعة منهم. يحكم البالد نظام مليك.

تقع عامن عىل رأس منطقة الخليج  ويحدها االمارات العربية املتحدة، السعودية واليمن. وليس كباقي بلدان الخليج، 

عامن متلك احتياطا متواضعا من النفط اال ان اقتصادها ينمو من خالل عائدات الصادرات الزراعية. 

OMAN
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بعد  شيعي:  بحريني  مواطن  تختطف  العامنية  املخابرات   15/2/2013

الشعباين  صادق  البحريني  املعتقل  عائلة  تفاجأت  يوما   19 مدته  اختفاء 

بخري،  انه  فيه  يخربهم  ونصف  دقيقة  مدته  لعائلته  باتصال  عاما(   31(

من  البحرين  اىل  الشعباين  تسليم  تم  قد  انه  انترشت  قد  أنباء  وكانت 

رصحت  ما  وفق  العامنية  للمخابرات  تابعة  عنارص  طريق  عن  عامن 

زوجته.

Muscat

Omanعامن



 IRAQ

The Republic of Iraq borders Saudi Arabia, Iran, Kuwait, Jordan, Syria, and Turkey. The 

country is comprised of about 33 million citizen, 75% - 80% of which are Arab and 15%-20% 

Kurdish while other groups make up roughly 5% of the population.  While there are Christian 

and Jewish minorities in the nation, 99% of the population is Muslim. Shia Muslims make 

up majority of the population in Iraq. Shia have always faces discrimination in Iraq. Most of 

those violations are in form of bombings done by anti-Shia groups and ISIS. 

العراق

تقع جمهورية العراق يف جنوب غرب قارة آسيا، لذا فهي تقع ضمن منطقة الرشق األوسط. وتشكل القسم الشاميل 

الرشقي من الوطن العريب. تحدها تركيا من الشامل، وإيران من الرشق، وسوريا واألردن واململكة العربية السعودية من 

الغرب، والكويت واململكة العربية السعودية من الجنوب. 

تبلغ مساحة العراق 438,317 كم 2 ،إذ تشّكل املياه مانسبته %0.29 من مساحة اليابسة 

و يحتوي العراق عىل مزيج من األقليات العرقية كاألكراد واآلشوريني واملندائيني والرتكامن العراقيني والشبك والغجر. و 

يعترب العراق منشأ أقدم الحضارات البرشية من األلف الرابع قبل امليالد.

و يشتهر العراق بوجود العديد من املواقع واألرضحة املهمة للديانات اإلبراهيمية، وفيه مراقد وارضحة لستة من أمئة 

اهل البيت عليهم السالم وهم: االمام عيل )ع( يف النجف االرشف، والحسني )ع( يف كربالء املقدسة، والجوادين ) عليهام 

السالم( يف الكاظمية، والعسكريني )عليهام السالم( يف سامراء، باالضافة اىل مواقع تاريخية مهمة للشيعة كرسداب الغيبة 

ومراقد اوالد االمئة كالعباس ومسلم بن عقيل عليهم السالم واصحاب عيل و الحسني عليهام السالم، ومقامات لالنبياء 

والصالحني، وبعض الصحابة والتابعني.

و العراق ذي غالبية مسلمة حوايل %98 من السكان )سنة %15، شيعة %80 و %5 اتباع الديانات االخرى كااليزدية 

وغريهم (. يرتكز الشيعة بأغلبيتهم يف جنوب العراق وأجزاء من الوسط ويرتكز السنة بأغلبيتهم يف شامل العراق والوسط.
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يف  ونوعيا  كميا  تصاعدا  العراق  يف  الشيعية  االغلبية   ،2013 يف  واجهت 

القاعدة  تنظيامت  وراءها  تقف  ما  غالبا  والتي  ضدهم،  املسلحة  العمليات 

للعراقيني  كان  اذ  للشيعة،  املناهضة  املتطرفة  الدينية  الجهات  وبعض 

تشنها  التي  والتدمري  واالستشهد  العنف  اعامل  يف  االسد  حصة  الشيعة 

ملخص  ييل  ما  ويف  املايض،  العقد  مدى  عىل  التكفريية  الجامعات 

االنتهاكات املسجلة بحقهم خالل عام 2013 فقط.

انتحاريا  مهاجام  إن  ومسعفون  العراقية  الرشطة  قالت   2/1/2013

يف  ملغومة  سيارة  فجر  عندما  الشيعة  الزوار  من  األقل  عىل   27 استشهد 

محطة للحافالت يف بلدة املسيب جنويب بغداد.

عىل  زرعت  قنبلة  انفجار  يف  أيضا  اشخاص  مثانية  أصيب   2/1/2013

تقل  صغرية  حافلة  واستهدفت  بالعاصمة  الجديدة  بغداد  حي  يف  الطريق 

زوارا شيعة عائدين من كربالء.

Baghdad

Iraq

العراق
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التفجريات  من  سلسلة  يف  حتفهم  شخصا  عرشين  من  أكرث  لقي   17/1/2013

17كانون  الخميس  العراق  أنحاء  يف  شيعة  مسلمني  استهدفت  نار  وإطالق 

الشيعية،  االغلبية  ذات  الدجيل  مدينة  دموية  الهجامت  أكرث  وكانت  يناير،  الثاين/ 

إحدى  خارج  مفخخة  سيارة  انفجرت  حيث  بغداد،  شامل  كيلومرتا   60 تبعد  التي 

الحسينيات ما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة 56 آخرين بجروح.

ملعب  من  بالقرب   17 وأصيب  آخرين  أشخاص  سبعة  استشهد   17/1/2013

لكرة القدم يف ضواحي مدينة الحلة التي تقطنها غالبية شيعية جنوب العاصمة.

مرآب  داخل  مفخخة  سيارة  بانفجار  األنباء  اخر  افادت  كربالء  يف   17/1/2013

املدينة،  بوسط  التامر  ميثم  شارع  يف  االيرانيني  الزوار  لنقل  املخصصة  للحافالت 

ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص.

للجيش  قاعدة  قرب  انتحاري  هجوم  بينها  تفجريات  ثالثة  أسفرت   22/1/2013

ذات  بغداد  العراقية  العاصمة  أنحاء  شتى  يف  األقل  عىل  شهيدا   17 سقوط  عن 

مزدحمة  سوق  يف  انفجرت  أخرى  ملغومة  سيارة  تسببت  كام  الشيعية،  االغلبية 

خمسة  استشهاد  عن  أسفر  مام  بغداد  غريب  شامل  الشيعي  الشعلة  حي  يف 

أشخاص وإصابة 13 .

بغداد  جنويب  كيلومرتا   30 بعد  عىل  الواقعة  املحمودية  بلدة  ذاته  اليوك  ويف 

عن  أسفر  مام  للجيش  تابعة  تفتيش  نقطة  قرب  ملغومة  بسيارة  هجوم  وقع 

استشهاد خمسة أشخاص بينهم جنديان وإصابة 14 بينهم أربعة جنود.

األقل  عىل  شخصا   42 بأن  عراقي  محيل  مصدر  أفاد  اليوم  ذلك  يف   23/1/2013

ناسف  بحزام  انتحاري  هجوم  يف  آخرين   75 من  أكرث  وجرح  مرصعهم  القوا 

خرماتو  طوز  قضاء  وسط  الشهداء  سيد  حسينية  داخل  عزاء  مجلس  استهدف 

من  كبري  عدد  الهجوم  خالل  واستشهد  بغداد.  شامل   175 بعد  عىل  الواقعة 

شيوخ العشائر والوجهاء.

لغة  حملت  رسائل  ان  بغداد  العراقية  العاصمة  يف  أمني  مصدر  أكد  آخر  جانب  من 

متفرقة  أماكن  يف  توزيعها  تم  واآلغتيال  والخطف  باالستشهد  والوعيد  التهديد 
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والعيش  فيها  يسكنون  التي  اآلحياء  من  الرحيل  برضورة  الشيعة  تنذر  بغداد  من 

يف املناطق الشيعية وترك بيوتهم وأال تعرضوا للتهديد واالستشهد.

ناسفتني  عبوتني  انفجار  يف  بجروح  اخرون  سبعة  واصيب  شخص  استشهد   كام 

يف حي الرشطة الرابعة يف جنوب بغداد بحسب مصدر طبي.

يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  بجروح   17 واصيب  شخص  استشهد     24/1/2013

ملصادر  وفقا  رشق(،  جنوب  كلم   70( يف  الكوت  يف  الشيعية  االغلبية  ذات  العزيزية 

امنية وطبية.

يف  بجروح  العرشات  واصيب  االقل  عىل  شخصا   23 استشهد   25/1/2013

اعقبه  انتحاري  هجوم  بينها  بها  محيطة  ومناطق  بغداد  يف  متفرقة  هجامت 

شخصا،   19 فيه  استشهد  )شامل(  الشعلة  منطقة  يف  مفخخة  سيارة  تفجري 

مفخختني  "سيارتني  ان  الداخلية  وزارة  يف  مصدر  وقال  وطبية.  امنية  ملصادر  وفقا 

ان  مضيفا  بغداد"،  شامل  يف  الشعلة  يف  القدم  لكرة  شعبي  ملعب  قرب  انفجرتا 

"تفجري السيارة الثانية وقع بعد وصول القوى االمنية اىل منطقة الهجوم".

مدينة  يف  آخرين  اربعة  وجرح  الشيعة  من  رشطيني  استشهاد   26/1/2013

القبض  القاء  محاولتهام  عند  بغداد،  جنوب  الشيعية  االغلبية  ذات  املحمودية 

بحسب  جانبه،  اىل  اخرى  عبوات  وخمس  يده  يف  كانت  عبوة  ففجر  ارهايب  عىل 

املصدر يف وزارة الداخلية.

حواىل  واصيب  االقل  عىل  الشيعة  من  اشخاص  خمسة  استشهاد   27/1/2013

االغلبية  ذات  الديوانية  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار  يف  بجروح  اخرين   45

الشيعية.

ثالث  انفجار  إثر  آخرون  تسعة  وجرح  اثنني  مواطنني  استشهاد   28/1/2013

ذات  الحسينية  منطقة  يف  الطريق  جانب  يف  زرعت  بالتعاقب،  ناسفة  عبوات 

االغلبية جنوب رشق بغداد.

ما  منطقة  يف  انتحاري  نفذه  ارهايب  تفجري  يف  مواطنيني  استشهاد   29/1/2013

جرح  فيام  الشيعية،  االغلبية  ذات  املقدسة  كربالء  مدينة  وسط  الحرمني  بني 
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اكرث من عرشة اشخاص يف الثالث من آذار.

كان  بصواريخ  هجوم  احباط  عن  سامراء،  رشطة  يف  مصدر  كشف   30/1/2013

املصدر  وقال  سامراء.  مدينة  وسط  )ع(  العسكريني  االمامني  مرقد  صوب  موجهة 

االمامني  صوب  موجهني  صاروخني  تفكيك  من  متكنت  انها  الرشطة  قوات  من 

سامراء  مدينة  وسط  الصناعي  الحي  منطقة  يف  عليهام  عرثت  )ع(  العسكريني 

يف  )ع(  العسكريني  اإلمامني  ملرقدي  الذهبية  القبة  وتعرضت  آذار.  من  السابع  يف 

املجاور  املسجد  مئذنة  تعرضت  كام   ،2006 عام  ناسفة  بعبوات  للتفجري  سامراء 

للقبة إىل تفجري آخر عام 2007.

من  عدد  اثر   167 وجرح  شيعي  مواطن   87 من  اكرث  استشهاد   1/2/2013

بغداد  العراقية  العاصمة  يف  الشيعية  واملناطق  االحياء  طالت  االرهابية  التفجريات 

اربعة  واصيب  االقل  عىل  اشخاص  اربعة  استشهد  حيث  اذار،  من  عرش  التاسع  يف 

يف  تسعة  واصيب  ثالثة  استشهد  بينام  رشق(،  )شامل  الحسينية  يف  اخرون 

واستشهد  )رشق(،  الزعفرانية  يف   16 واصيب  شخص  واستشهد  )رشق(،  املشتل 

شخصان  ايضا  واستشهد  )رشق(.  الجديدة  بغداد  يف  ستة  واصيب  شخص 

اشخاص  ثالثة  واستشهد  )رشق(،  الصدر  مدينة  يف  هجومني  يف   11 واصيب 

الكاظمية.  يف  واصيب10  شخص  استشهد  فيام  )شامل(،  الشعلة  يف   18 واصيب 

يف  مجهولني  ايدي  عىل  للصوت  بكواتم  مزودة  باسلحة  شخصان  استشهد  كام 

الشيعية  االغلبية  ذات  االسكندرية  ناحية  ويف  )جنوب(،  والسيدية  )غرب(  املنصور 

هجوم  يف  بجروح  مثانية  واصيب  اشخاص  اربعة  استشهد  بابل،  محافظة  يف 

واصيب  شخصان  استشهد  بينام  مطعام،  استهدف  مفخخة  بسيارة  انتحاري 

ستة بجروح يف هجوم مامثل استهدف نقطة تفتيش للرشطة.

محطة  داخل  ملغومة  سيارة  انفجار  يف  مواطنني  تسعة  استشهاد   2/2/2013

البرصة  شاميل  كيلومرتا   20 نحو  بعد  عىل  الواقعة  عيل  كرمة  بلدة  يف  حافالت 

جنوب العراق الذي تقطنه أغلبية شيعية.

خمسة  باستهداف  آخرون   130 وأصيب  شخصا   17 استشهاد   29/3/2013

شيعية  مساجد  أربعة  عند  ملغومة  سيارات  انفجرت  بالعراق:  شيعية  مساجد 
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بعد  باملغادرة  يهمون  املصلون  كان  فيام  بكركوك  خامس  مسجد  ويف  بغداد  يف 

صالة الجمعة.

مبدينة  "الزبري"  قضاء  يف  السالم("  )عليها  "الزهراء  جامع  يف  انفجارا   1/4/2013

"ثالثة  ان  امني  مصدر  افاد  ضحايا:  سقوط  عن  أسفر  ما  العراق  جنوب  البرصة 

من املصلني داخل الجامع اصيبوا بجروح متفاوتة.

يف  للشيعة  مسجد  من  بالقرب  مزروعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجرت   12/4/2013

حي الطوبجي وسط العاصمة العراقية، مام أسفر عن إصابة مثانية أشخاص.

تفجريات  يف   200 من  أكرث  وأصيب  االقل  عىل  شخصا   20 استشهد   15/4/2013

مصادر  افادت  ما  العراق،  يف  املفخخة  بالسيارات  اعتداءات  سلسلة  يف  بجروح 

وطوزخورماتو  وكركوك  بغداد  يف  حدثت  التي  التفجريات  جاءت  وامنية:  طبية 

وبلدات أخرى يف الشامل والجنوب.

هجامت  يف  بجروح  آخرين   25 نحو  وأصيب  أشخاص   8 استشهد    16/4/2013

وطبية:  أمنية  مصادر  أفادت  ما  حسب  مفخختني،  سيارتني  انفجار  بينها  متفرقة 

مفخخة،  سيارة  انفجار  يف  بجروح  آخرين   15 وأصيب  استشهدوا  أشخاص   4

جرف  منطقة  ناسفة  عبوة  انفجار  جراء  بجروح   2 وأصيب  شخص  واستشهد 

بناحية  سيارته  عىل  الصقة  عبوة  انفجار  يف  شخص  استشهد  كام  الصخر، 

ناسفة  عبوة  انفجار  جراء  بجروح  آخرين   8 وأصيب   2 واستشهد  بك،  سليامن 

يف منطقة بغداد.

يف  بجروح   23 واصيب  االقل  عىل  اشخاص  سبعة  استشهاد   24/4/2013

مصادر  افادت  ما  بحسب  بغداد،  يف  الحسينية  منطقة  يف  مفخخة  سيارة  انفجار 

يف  الخليوية  الهواتف  اجهزة  لبيع  سوق  يف  مفخخة  سيارة  انفجرت  وطبية:  امنية 

الحسينية شامل بغداد.

باطالقات  مصابة  جثة  عىل  عرثت  دياىل:  يف  مغدور  جثة  عىل  العثور   25/4/2013

نارية مرمية يف مقربة محلية جنويب القضاء.

النجف  يف  العرشين  ثورة  ساحة  يف  املفخخة  السيارة  تفجري   26/4/2013
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االرشف تسفر عن شهيد واحد و 25 جريحاً.

العراقية  العاصمة  يف  الصدر"  "مدينة  يف  مفخخة  سيارة  انفجرت   26/4/2013

بغداد مام أدى اىل استشهاد واصابة 9 مدنيني حصيلة أولية.

جبلة،  ناحية  يف  املهيمن  مسجد  حول  انفجرت  عبوات  عدة  انفجار   26/4/2013

بانفجار  اصيب  شخص  اىل  إضافة  اشخاص،  ثالثة  اصابة  اىل  ادى  ما  الحلة،  شامل 

عبوات اخرى حول مسجد الرحمن يف قضاء املحاويل شامل الحلة أيضا.

الشيعية  ميسان  محافظة  يف  بالتزامن  مفخختان  سيارتان  انفجرت   29/4/2013

مرشحة  والحصيلة  شخصاً   36 واصابة  استشهاد  اىل  ادى  مام  شعبية  سوق  قرب 

من  بالقرب  الصباح  من  مبكرة  ساعات  يف  مفخخة  سيارة  وانفجرت  لإلرتفاع، 

 "35" وجّرح  استشهاد  اىل  ادت  الديوانية  محافظة  يف  املدينة  وسط  املطاعم  احد 

شخصاً.

الحي  مفخخة  بسيارة  استهدفت  املقدسة  كربالء  محافظة  يف   29/4/2013

العديد  واصابة  استشهاد  اىل  التفجري  وأدى  املقّدسة  املدينة  وسط  يف  الصناعي 

من األشخاص وترضر عدد من السيارات.

تجاري  مجمع  عند  مركونة  مفخخة  سيارة  انفجرت  املحمودية  يف   29/4/2013

بينهم  جريحا  و18  امرأة  بينهم  اشخاص  اربعة  استشهاد  اىل  ادى  املحمودية  يف 

ثالث نساء وثالثة اطفال جراء االنفجار، وكلهم من الشيعة.

مفخخة  سيارة  انفجرت  بغداد:  رشق  بشامل  مفخخة  سيارة  انفجار   1/5/2013

رشق  شامل  يف  )الشيعية(  الحسينية  حي  يف  الطريق  جانب  اىل  توقفها  أثناء 

بغداد مام أدى اىل استشهاد ثالثة أشخاص عىل االقل وأصابه 14.

بانفجار  بجروح  آخرين   27 واصابة  اشخاص  ستة  استشهاد   6/5/2013

سيارتني مفخختني يف منطقة الحسينية.

مدنيني  استشهد  املقدسة:  الكاظمية  مدينة  يف  الصقة  عبوة  انفجار   9/5/2013

عبوة  انفجار  اثر  اشخاص   7 واصيب  استشهد  بجروح  اخرين   5 وأصيب  اثنني 
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مبنطقة  الدباش  جرس  من  بالقرب  انفجرت  صغري  بباص  موضوعة  كانت  الصقة 

الكاظمية شاميل بغداد.

ناسفة  عبوة  انفجار  املقدسة :  الكاظمية  منطقة  يف  جرحى  خمسة   11/5/2013

شامل  املقدسة  الكاظمية  مدينة  يف  املأكوالت  لبيع  محل  قرب  موضوعة  كانت 

خمسة   5 اصابة  االنفجار  هذا  عن  نتج  وقد  باملارة  املكتظ   60 شارع  يف  بغداد 

مواطنني من الزائرين الشيعة نقلوا عىل اثرها اىل مستشفى الكاظمية.

هجامت  سلسلة  يف  بجروح   81 واصيب  شخصا   34 استشهاد   15/5/2013

رشق  واملشتل  شامل  الكاظمية  مناطق  استهدفت  العراق:  يف  الشيعية  املدن  عىل 

والسيدية  رشق  شامل  والحسينية  رشق  الصدر  ومدينة  رشق  الجديدة  وبغداد 

معظمها  متزامنة  بتفجريات  شيعية  غالبية  معظمها  تسكن  مناطق  وهي  جنوب، 

حصيلة  وكانت  بجروح،   58 واصيب  شيعيا   21 فيها  قىض  مفخخة  بسيارات 

سابقة اشارت اىل استشهاد اربعة اشخاص يف املشتل واصابة 13 بجروح.

الزائرين:  يستهدف  املقدسة  الكاظمية  يف  بتفجري  شخص   50 جرح   15/5/2013

املفخخة  السيارة  بانفجار  اصيبوا  االقل  عىل  شخصا   50 بأن  مسؤول  مصدر  افاد 

شاميل  التعليمي  الكاظمية  ملستشفى  مجاور  للسيارات  مرآب  يف  انفجرت  التي 

بغداد.

أسواقا  استهدفت  تفجريات  ثالثة  يف  العرشات  واصابة  استشهاد   16/5/2013

استهدفت  تفجريات  ثالثة  إن  بالعراق  طبيون  ومسؤولون  الرشطة  قالت  ببغداد: 

وجرح  استشهاد  عن  أسفر  مام  بغداد  العاصمة  يف  شيعية  مبناطق  أسواقا 

بحي  مزدحمني  سوقني  يف  انفجرتا  ملغومتني  سيارتني  انفجرت  فقد  العرشات، 

وجريح،  شهيد  بني   36 إصابة  اىل  أدى  مام  بغداد  رشق  بشامل  الصدر  مدينة 

استشهاد  عن  وأسفر  الكاملية  بحي  صغريا  سوقا  الثالث  التفجري  واستهدف 

ثالثة آخرين.

سيارة  ان  أمنى  مصدر  افاد  بغداد:  غريب  شامل  مفخخة  انفجار   16/5/2013

الشيعية  الغالبية  ذات  ]جكوك[  منطقة  يف  الشوارع  أحد  يف  مركونة  كانت  مفخخة 
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بجروح  اخرين  اربعة  واصابة  ومدين  استشهاد  عن  انفجارها  أسفر  بغداد،  يف 

وإلحاق ارضار مادية بعدد من املنازل والسيارات القريبة من موقع االنفجار.

انتحاري  تفجري  يف  قضوا   12 كركوك:  يف  شخص   12 استشهاد   16/5/2013

جنوب  يف  السكك  حي  يف  الزهراء  حسينية  دخول  حاول  ناسفا  حزاما  يرتدي 

مدينة كركوك.

قامت  االنبار:  يف  كربالء  اهايل  من  اشخاص  ثالثة  اختطاف   18/5/2013

كانوا  كربالء  محافظة  اهايل  من  مواطنني  ثالثة  باختطاف  مسلحة  مجموعة 

قادمني من االردن عىل الطريق الدويل ضمن حدود محافظة االنبار.

عىل  شخصاً  استشهد11  البرصة:  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار   20/5/2013

جنوب  الشيعية  الغالبية  ذات  البرصة  مبدينة  ملغومتني  سيارتني  انفجار  يف  االقل 

لعامل  تجمعا  مستهدفة  الحسني  حي  يف  األوىل  السيارة  ركنت  حيث  العراق، 

اىل  أدى  ما  البرصة  مدينة  بوسط  سعد  ساحة  مرآب  من  بالقرب  والثانية  البناء، 

استشهاد 11 وجرح نحو 30 آخرين وفق حصيلة قابلة لالرتفاع.

استشهد  تكريت:  جنوب  بتفجري  ايرانيني  زوار  وجرح  استشهاد   20/5/2013

مفخخة  سيارة  يقود  كان  انتحاريا  بتفجري  آخرون  مثانية  وأصيب  إيرانيا  زائرا   14

بلد  قضايئ  بني  مرورها  لدى  شيعة  إيرانيني  زوارا  تقل  حافلة  عىل  فجرها 

مثانية  وإصابة  منهم   14 استشهاد  عن  أسفر  مام  تكريت،  جنويب  والدجيل، 

آخرين بجروح متفاوتة.

بغداد:  يف  ارهابية  هجمة  يف  الشيعة  والجرحى  الشهداء  عرشات   21/5/2013

معظمها  هجامت  سلسلة  يف  بجروح  املئات  واصيب  شخصا   62 استشهد 

بغداد  يف  ناسفة  وعبوة  مفخخة  سيارات  مثاين  اىل  وصلت  مفخخة  بسيارات 

والشعب  شامل  البور  وسبع  شامل  والشعلة  شامل  الكاظمية  مناطق  شملت 

والزعفرانية  غرب  الرابعة  والرشطة  غرب  واالعالم  رشق  والكاملية  رشق  شامل 

فيام  شيعية،  غالبية  املناطق  هذه  معظم  وتسكن  جنوب  دياىل  وجرس  جنوب 

احدهام  هجومني  يف  بجروح   71 نحو  واصيب  االقل  عىل  شخصا   11 استشهد 
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انتحاري استهدفا مسجدين شيعيني يف مدينة الحلة جنوب بغداد.

اخرين   44 واصيب  االقل  عىل  شيعة  اشخاص  ثالثة  استشهاد   21/5/2013

بجروح  اخرين   44 حواىل  واصيب  اشخاص  ثالثة  استشهد  كركوك:  يف  بجروح 

غالبية  تسكن  حيث  اغا"  "مصطفى  حي  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار  يف 

اثنني  استشهد  فيام  الطوز،  قضاء  من  الرشقي  الجانب  يف  شيعية  تركامنية 

ناسفتني  عبوتني  انفجار  جراء  بجروح  اخر  شخصا   25 واصيب  االغنام  باعة  من 

وسط سوق لبيع االغنام يف حي العروبة، يف الجانب الرشقي من مدينة كركوك.

سيارة  العراق:  يف  ايرانيني  زواراً  تقل  حافلة  يستهدف  هجوم   25/5/2013

شامل  كلم   70 بلد  مدينة  قرب  ايرانيني  زواراً  تقل  حافلة  قرب  انفجرت  مفخخة 

السالم،  عليه  الهادي  عيل  االمام  ابن  محمد  السيد  رضيح  لزيارة  متوجهني  بغداد 

االمامني  رضيح  لزيارة  بغداد،  شامل  كلم   110 سامراء  مدينة  اىل  التوجه  قبل 

واصابة  اشخاص  خمسة  استشهاد  عن  أسفر  ما  السالم،  عليهام  العسكريني 

19 اخرين بجروح.

وجريح  شهيدا   315 متفرقة:  شيعية  احياء  يف  وجرحى  استشهدى   27/5/2013

مبناطق  عامة  وأماكن  اسواق  يف  وقعت  مفخخة  بسيارات  انفجارات  سلسلة  يف 

املعالف  وام  والبلديات  واملدائن  دياىل  وجرس  البور  وسبع  والبياع  والكفاح  الكاظمية 

ومدينة الحرية والحبيبية يف حصيلة اولية قابلة لالرتفاع.

مفخخة  سيارة  أن  امني  مصدر  ذكر  بغداد:  وسط  مفخخة  انفجار   28/5/2013

من  عدد  سقوط  مرجحا  بغداد،  وسط  فلسطني  فندق  من  بالقرب  انفجرت 

الضحايا بني قتيل وجريح.

حوادث  يف  بجروح،  آخرون   10 وأُصيب  أشخاص   5 استشهد   29/5/2013

طيّارة  أبو  شارع  يف  مفّخختني  سيارتني  انفجرت  فقد  بغداد،  يف  منفصلة  أمنية 

وإصابة  واحد  شخص  استشهاد  عن  أسفر  ما  بغداد  جنوب  الدورة،  منطقة  يف 

بجروح،  آخران  اثنان  وأصيب  واحد  شخص  استشهد  فيام  بجروح،  آخرين   8

شامل  الشعب  منطقة  يف  شالل  سوق  قرب  مدنية  بسيارة  الصقة  عبوة  بانفجار 
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رشق بغداد.

القوات  عرثت  كربالء:  اهايل  من  الثالث  املخطوف  استشهد   29/5/2013

)حميد  املقدسة  كربالء  محافظة  ابناء  من  الثالث  املختطف  جثة  عىل  االمنية 

وقت  يف  االخرين  االثنني  الخاطفني  اطلق  ان  بعد  الرمادي  صحراء  يف  الدعمي( 

سابق.

بغداد:  يف  منفصلتني  ناسفتني  عبوتني  بانفجار  أشخاص   9 إصابة   30/5/2013

جنوب  ناسفتني  بعبوتني  منفصلني  بانفجارين  بجروح،  اشخاص   9 اصيب 

البدالة  شارع  يف  االوىل  انفجرت  حيث  اولية،  حصيلة  وفق  بغداد  ورشق  غرب 

بجروح  مدنيني   4 اصابة  أسفرعن  ما  بغداد،  غرب  جنوب  السيدية  منطقة  يف 

يف  الثانية  الناسفة  العبوة  انفجرت  بينام  السيارات،  من  بعدد  مادية  ارضار  والحاق 

ارضار  والحاق  بجروح،  اشخاص   5 اصابة  إىل  أدى  ما  بغداد،  رشق  البلديات  حي 

مادية بعدد من املحال التجارية.

مفخخة:  بسيارات  معظمها  هجامت  يف  عراقيا   32 استشهاد   30/5/2013

يف  الخميس  بجروح  آخرين  ثالثني  من  اكرث  واصيب  شخصا   32 استشهد 

البنوك  ومنطقة  املشن  منطقة  يف  سيارة  انفجرت  اذا  العراق،  يف  متفرقة  هجامت 

والشعب  واملغرب  السيدية  يف  ناسفة  عبوة  انفجرت  فيام  والكرادة،  بغداد  رشق  يف 

وبغداد الجديدة.

رجال  من   3 بينهم  بجروح  آخرون   7 وأصيب  شخص  استشهد   1/6/2013

األمن، بسلسلة من أعامل العنف املنفصلة يف محافظات بابل ودياىل ونينوى.

استشهد  كمني:  يف  العراقية  الحدود  قوات  عنارص  من   14 استشهاد   5/6/2013

وقاموا  الشيعة  العراقي  الحدود  حامية  قوات  عنارص  من   14 مجهولون  مسلحون 

الواقعة  النخيب"  بلدة  قرب  وهمية  تفتيش  نقطة  يف  منهم،  اثنني  جثتي  باحراق 

عىل بعد مئتي كيلومرت من مدينة كربالء.

شخصاً  وخمسون  ثالث  عن  يسفر  املادئن  قضاء  يستهدف  تفجري   6/6/2013

بني قتيل وجريح.
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بغداد  جنوب  البياع  منطقة  يف  الصناعي  الحي  إستهدف  آخر  تفجري   6/6/2013

حصيلته 15 بني شهيد وجريح بحسب مصادر اعالمية.

طبي  مصدر  اكد  ديايل:  يف  ايرانيني  زواراً  يستهدف  إنتحاري  تفجري   7/6/2013

حافلة  استهدف  الذي  ملغومة  بسيارة  االنتحاري  التفجري  حصيلة  ارتفاع  دياىل  يف 

يف  انتحاري  لهجوم  تعرضت  املقدسة  العتبات  اىل  طريقها  يف  االيرانيني  للزوار 

شامل  كم   35 نحو  يبعد  والذي  القضاء  شامل  كم   8 تبعد  التي  الهارونية  منطقة 

رشق بعقوبة اىل سبعة عرش قتيل و45 جريحا.

اربعة  استشهد  بغداد:  يف  سيارة  بانفجار  اشخاص   4 استشهاد   8/6/2013

اطفال  واربعة  نساء  خمسة  بينهم  اخرين  عرشين  نحو  واصيب  اشخاص 

بغداد،  رشق  جنوب  يف  االمني  حي  يف  طبيا  مركز  قرب  مفخخة  سيارة  بانفجار 

بحسب مصادر امنية وطبية عراقية.

سيارة  بتفجري  بجروح   16 وأصيب  أشخاص  سبعة  استشهد   9/6/2013

مفخخة عند مدخل سجن العدالة مبنطقة الكاظمية شامل بغداد.

املدائن  ويف  قتيال،   16 الشيعي  طوزخورماتو  يف  هجامت  سجلت   11/6/2013

بينام  استشهدى،  اربعة  مفخخة  بسيارة  انتحاري  هجوم  خلف  بغداد،  بجنوب 

ادى هجومان يف مدينة الصدر اىل قتيل ومثانية جرحى.

اخرين  مائة  من  اكرث  واصيب  االقل  عىل  شخصا   27 نحو  استشهد   16/6/2013

مدينتي  يف  مختلفة  مناطق  يف  مفخخة  بسيارات  جديدة  دامية  عنف  موجة  يف 

بغداد،  يف  واملحمودية  بغداد  جنوب  واسط  محافظة  يف  الواقعتني  والعزيزية  الكوت 

مدينة  يف  واخرى  والبرصة،  قار  ذي  محافظتي  يف  سيارات  اربع  انفجرت  فيام 

النجف، جميعها جنوب البالد حيث غالبية السكان من الشيعة. 

خمسة  واصيب  اثنان  استشهد  الشيعي  طوزخورماتو  قضاء  يف   16/6/2013

وسط  ناسفة  عبوة  بانفجار  الثانوية،  املرحلة  يف  طالبات  ثالثة  بينهم  اشخاص 

بغداد(  جنوب  كلم   100( الحلة  مدينة  شامل  الواقعة  جبلة،  ناحية  ويف  القضاء، 

مركونة  سيارة  بانفجار  بالغة،  بجروح  اثنان  بينهم  اشخاص  خمسة  اصيب 
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وسط الناحية.

اشخاص  خمسة  استشهد  انتحاري:  هجوم  يف  استشهدى  خمسة   17/6/2013

بحزام  انتحاري  هجوم  يف  بجروح  اخرين  عرشين  من  اكرث  واصيب  االقل  عىل 

رشق  يف  الثانية  االمني  حي  يف  "الفنجان"  مقهى  داخل  شباب  استهدف  ناسف 

بغداد.

طلبة  غالبيتهم  بجروح،  آخرون   57 واصيب  شخصا   31 استشهد   18/6/2013

انتحاريان  نفذه  هجوم  يف  االمتحان،  دخولهم  قبل  الصالة  يؤدون  كانوا  جامعيون 

مظاهر(  بن  )حبيب  حسينية  داخل  مصلني  استهدف  ناسفني  حزامني  يرتديان 

الدموي  العنف  مسلسل  اىل  تضاف  جديدة  حلقة  يف  ببغداد،  القاهرة  حي  يف 

والتدهور االمني الذي يهدد باعادة العراق اىل سنوات الرصاع الطائفي.

 16 استشهد  التاجي:  مدينة  يف  شيعي  مسجد  عىل  هجوم   22/6/2013

امام  نفسه  بتفجري  قام  انتحاري  نفذه  هجوم  يف  37اخرون  واصيب  شخصا 

مسجد الرحمن يف شامل بغداد.

العرصية  القرية  وسط  ناسفة  بعبوات  تجارية  محال  خمسة  تفجري   23/6/2013

التابعة لقضاء املسيب شاميل بابل، ما ادى اىل سقوط عدد من الجرحى.

ناسفة  عبوة  انفجرت  بغداد:  تجتاح  التفجريات  من  جديدة  موجة   24/6/2013

باملارة  مكتظا  كان  الشارع  وأن  الوردة  وأسواق  رافل  ابو  بني  ما  الخارج  الكرادة  يف 

مفخختني  سيارتني  انفجرت  فيام  وجرحى،  استشهدى  وقوع  اىل  ادى  والسيارات 

سوقاً  والثاين  األمنية  للقوات  مشرتكاً  حاجزاً  األول  استهدف  الجهاد  حي  يف 

شعبية، اضافة بغداد الجديدة وحي الرسالة وحي النرص قريباً من سوق التنك.

متباينة  بجروح  آخرون   35 وأصيب  اشخاص  مثانية  استشهد    24/6/2013

مبنطقة  شعبي  سوق  يف  ناسفة  عبوة  انفجار  اعقبها  مفخخة  سيارة  تفجري  يف 

الحسينية شامل رشق بغداد.

تفجري  يف  متباينة  بجروح  آخرون  ستة  واصيب  شخصني  استشهد   24/6/2013

سيارة مفخخة مبنطقة الرشطة الرابعة جنوب غريب بغداد.
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الطوز  يف  االعتصام  ساحة  استهدف  ناسفا  حزاما  يرتدي  ارهايب    24/6/2013

عىل طريق بغداد - كركوك ما اسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

آخرين  ثالثة  وإصابة  سنوات  ثالث  العمر  من  تبلغ  طفلة  استشهاد   25/6/2013

جنويب  املدائن  بقضاء  ناسفة  عبوة  بتفجري  متفاوتة،  بجروح  االرسة  أفراد  من 

بغداد.

تشييع  مراسيم  مفخختني  بسيارتني  ارهابيان  تفجريان  استهدف   25/6/2013

صالح  مبحافظة  القضاء  رضب  بتفجري  قضوا  الذين  خورماتو  طوز  قضاء  شهداء 

قتيل  بني  شخص   ]100[ اإلجراميان  التفجريان  حصيلة  بلغت  حيث  الدين، 

وجريح بينهم نائب رئيس الجبهة الرتكامنية ومعاون محافظ صالح الدين.

استشهاد  كربالء:  اىل  متوجهني  زوارا  يستهدف  ارهايب  تفجري   25/6/2013

الصقة  عبوة  بانفجار  الشعبانية  زوار  من  اخرون   )15( واصابة  اشخاص  ثالثة 

بحافلة لنقل الركاب يف قضاء املسيب شامل الحلة.

استشهد  مبقهى:  عبوة  بانفجار  الشيعة  من   9 واصابة  استشهاد   26/6/2013

امام  مباراته  يف  العراق  شباب  منتخب  يشجعون  كانوا  شيعة  شباب   9 واصيب 

املنتخب املرصي بانفجار عبوة داخل مقهى يف منطقة الدورة جنويب بغداد.

أحد  جثة  عىل  أمنية  قوة  عرثت  شيعي:  قبيل  زعيم  استشهاد   26/6/2013

كم   75( القضاء  جنوب  بالرصاص،  رميا  قىض  الشيعية  البيات  عشرية  شيوخ 

جنوب كركوك(.

بغداد:  يف  مقاهي  استهدفت  تفجريات  يف  شيعي   22 استشهاد   28/6/2013

مزدحمة  مقاه  يف  انفجرت  قنابل  إن  ومسعفون  العراقية  الرشطة  كشفت 

بالشيعة، تسببت يف سقوط ما ال يقل عن 22 قتيال.

فناء،  قرب  انفجرت  قنبلة  أن  ومسعفون،  العراقية  الرشطة  أعلنت   30/7/2013

عن  فضال  شيعيا،  شابا   12 فاستشهد  العراق،  يف  القدم  لكرة  كملعب  يستخدم 

اصابة 24 آخرون.
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من  نساء  ست  يختطفون  االسالمية  العراق  دولة  من  مسلحون   1/7/2013

محافظة  رشطة  يف  مصدر  كشف  بابل:  يف  منازل  ويفجرون  الشيعية  الطائفة 

نفذها  بعمليات  النساء  من  عدد  اختطاف  بعد  منازل   10 قرابة  تفجري  عن  بابل 

شاميل  القاعدة(  لتنظيم  املحيل  )الجناح  االسالمية"  العراق  "دولة  من  مسلحون 

املحافظة.

قالت  املقدادية:  يف  شيعي  مسجد  بتفجري  شخصاً   22 استشهاد   1/7/2013

داخل  انتحاري  تفجري  يف  استشهدوا  االقل  عىل  شخصاً   22 ان  العراقية  الرشطة 

شامل  كيلومرتا   80 مسافة  عىل  املقدادية  بلدة  يف  الهجوم  ووقع  للشيعة،  مسجد 

رشقي العاصمة بغداد.

استهدفت  هجامت  سلسلة  يف  الشيعة  من  الشهداء  عرشات   2/7/2013

من  واكرث  االقل  عىل  قتيال   57 عن  العراق  يف  هجامت  سلسلة  اسفرت  الشيعة: 

ذات  احياء  خصوصا  استهدفت  مفخخة  سيارات  فيها  استخدمت  جريحا   160

ست  ان  وطبية  امنية  مصادر  وافادت  الجنوب.  ومدن  بغداد  يف  شيعية  غالبية 

والكاملية  والشولة  الشعب  احياء  يف  متزامن  شكل  يف  انفجرت  مفخخة  سيارات 

وابو شري الشيعية يف العاصمة العراقية.

الشيعة  من  اشخاص  سبعة  استشهد  املدائن:  يف  استشهدى  سبعة   3/7/2013

جنوب  النهروان  منطقة  يف  ناسفة  عبوة  بانفجار  اخرون   14 واصيب  االقل  عىل 

بغداد.

الرشطة،  يف  مصدر  أعلن  آخرين:   13 واصابة  الشيعة  من   4 استشهاد   5/7/2013

استهدفت  مفخخة  سيارة  بانفجار  آخرين   13 واصابة  مدنيني  استشهاد4  عن 

مسجداً شيعيا شاميل العاصمة بغداد.

انتحاري  تفجري  يف  اخرون   32 وجرح  االقل  عىل  شخصا   15 استشهد   6/7/2013

استهدف حسينية يف بغداد، وفق ما افادت مصادر امنية وطبية.

شاميل  ناسفة  عبوة  بانفجار  الشيعة  من  خمسة  واصابة  استشهاد   7/7/2013

الطريق  جانب  عىل  انفجرت  ناسفة  عبوة  ان  الرشطة  يف  مصدر  اعلن  بغداد: 
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شاميل  الشعب  منطقة  من  بالقرب  املدنيني  مستهدفة  قصور  سبع  مبنطقة 

بجروح  اخرين  اربعة  واصابة  الشيعة  من  خمسة  استشهاد  اىل  ادى  ما  بغداد 

خطرية.

اصيب  بغداد:  جنوب  ناسفة  عبوة  انفجار  اثر  اشخاص  ثالثة  اصابة   8/7/2013

ثالثة من الشيعة اثر انفجار عبوة ناسفة مبنطقة املدائن جنوب العاصمة بغداد.

شبان  وخمسة  واحدة  عائلة  من  ستة  بينهم  شخصا   18 استشهد   8/7/2013

مصادر  افادت  ما  بحسب  العراق،  يف  متفرقة  هجامت  يف  القدم  كرة  يلعبون  كانوا 

امنية وطبية.

قضاء  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  األقل،  عىل  شخصاً   29 أصيب   11/7/2013

محكمة  قرب  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة  تسببت  الشيعي:  خورماتو  طوز 

القضاء عن إصابة 29 شخصا غالبيتهم مدنيني من الشيعة.

طوزخرماتو:  يف  االطفال  من  وعدد  امرأة  واصابة  شخص  استشهاد   12/7/2013

استشهاد  اىل  ادت  بغداد  شامل  الشيعي  خورماتو  طوز  قضاء  وسط  قنبلة  انفجرت 

شخص وإصابة تسعة آخرين بينهم نساء وأطفال.

قضاء  يف  حسينية  قرب  بتفجري  شخصا   30 وإصابة  استشهاد   12/7/2013

إن  الدين،  صالح  محافظة  رشطة  يف  مصدر  أفاد  الشيعية:  االغلبية  ذات  الدجيل 

فدعوس  البو  مبنطقة  الزهراء  حسينية  من  بالقرب  انفجرت  مفخخة  سيارة 

 10 استشهاد  عن  أسفر  مام  تكريت(،  جنوب  كيلومرت   120( الدجيل  قضاء  قرب 

أشخاص وإصابة 20 أخرين بجروح.

بسيارة  هجوم  يف  بجروح   22 واصيب  عراقيني  عرشة  استشهد   12/7/2013

محافظة  يف  للشيعة  عزاء  مجلس  استهدف  انتحاري  هجوم  اعقبه  مفخخة 

دياىل.

شعبي  مقهى  بتفجري   38 بينهم  العراق  يف  شخصا   47 13/7/2013استشهاد   -

بعدما  بجروح   29 واصاب  شابا   38 انتحاري  مهاجم  استشهد  كركوك:  جنوب 

عرب  من  مكونة  شيعية  غالبية  تسكنها  منطقة  يف  مقهى،  وسط  نفسه  فجر 
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وتركامن يف مدينة كركوك شامل العراق.

وسط  الشيعية  املدن  شهدت  الشيعية:  املّدن  تجتاح  تفجريات   14/7/2013

والجرحى.  الشهداء  عرشات  بوقوع  تسببت  متفرقة  هجامت  العراق  وجنوب 

البرصة  وسط  التحسينية  منطقة  يف  ملغومة  وسيارة  قنبلتان  انفجرت  حيث 

وجريح.  قتيل  بني   12 التفجري  حصيلة  وكانت  الوقود  لتعبئة  محطة  استهدفت 

يف  ملغومتان  سيارتان  إنفجرت  قار"  "ذي  محافظة  مركز  النارصية  مدينة  ويف 

محافظة  ويف  آخرين.   25 واصابة  شخصني  استشهاد  اىل  ادت  العامل  حي  منطقة 

 20 وإصابة  استشهاد  اىل  ادى  تفجري  حدث  املسيّب  منطقة  وتحديداً  بابل 

يف  شعبياً  مطعامً  استهدف  واسط  محافظة  مركز  الكوت  مدينة  ويف  شخصاً. 

ويف  شخصاً،   34 وإصابة  استشهاد  اىل  ذلك  وادى  اإلفطار  وقت  يف  العامل  ساحة 

للخضار  شعبياً  سوقا  مفخخة  بسيارة  تفجري  استهدف  املقدسة  كربالء  محافظة 

ادى اىل استشهاد وإصابة اكرث من ثالثني مواطناً.

شيخ  سيارة  عىل  مسلح  بهجوم  اخرون  واصيب  شخص  استشهد   18/7/2013

عشرية شيعية يف دياىل شامل بغداد.

يف  مطلعة  مصادر  اكد  دياىل:  يف  الشيعية  العوائل  من  عدد  تهجري   18/7/2013

العوائل  تهجري  عىل  اقدمت  مسلحة  جامعات  ان  بغداد  شامل  دياىل  محافظة 

هذه  تطالب  منشورات  بتوزيع  وقامت  املحافظة،  انحاء  مختلف  يف  الشيعية 

واكد  مصريهم.  سيكون  املوت  فان  واال  ومغادرتها  املناطق  عن  بالنزوح  العوائل 

ملغادرة  الشيعية  للعوائل  سلمت  تهديد  حالة   250 من  اكرث  توثيق  تم  انه  املصادر 

منازلهم واال فان املوت سيكون مصريهم.

مصدر  قال  طوزخرماتو:  يف  آخرين   9 وإصابة  أشخاص   5 استشهاد   18/7/2013

بدوريتهم  ناسفة  عبوة  بانفجار  بجروح  أصيبوا  الرشطة  عنارص  من   4 إن  مسؤولة 

يف ناحية سليامن بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو الشيعي رشق تكريت.

عبوة  بانفجار  وزوجته  مدين  استشهد  الشيعة:  من   4 استشهاد   18/7/2013

بغداد،  ويف  تكريت،  جنوب  الشيعي  الدجيل  قضاء  وسط  بسيارتهام  الصقة 
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متجّول  سمك  بائع  للصوت  كامتة  مبسّدسات  مجهولون  مسلّحون  استشهد 

عبوة  بانفجار  آخر  وأصيب  مدين  استشهد  كام  املدينة،  جنوب  السيدية  مبنطقة 

ناسفة اىل جانب الطريق مبنطقة حسينية املعامل.

عرشات  وسقوط  الشيعية  املدن  من  عدد  تستهدف  تفجريات   20/7/2013

مزدوجاً  إرهابيا  تفجرياً  بغداد  رشق  جنوب  الزعفرانية  منطقة  شهدت  الشهداء: 

شخصاً،  عرشين  واصابة  استشهاد  إىل  ادت  ناسفة  وعبوة  مفخختني  بسيارتني 

اىل  ادت  مفخخة  سيارة  انفجرت  بغداد  العاصمة  رشق  الجديدة  بغداد  مدينة  ويف 

انفجرت  بغداد  من  الغريب  الشامل  واىل  األشخاص.  من  عدد  واصابة  استشهاد 

منطقة  ويف  آخرين،   15 وجرح  اشخاص  خمسة  استشهاد  اىل  ادت  مفخخة  سيارة 

اعالمية  مصادر  وبحسب  مفخخة  سيارة  انفجرت  بغداد  غرب  الرابعة  الرشطة 

انفجرت  كام  وجريح،  قتيل  بني  اشخاص  عرشة  بلغت  التفجري  حصيلة  فان 

املواصالت،  حي  يف  سيارتان  تنفجر  ان  قبل  الكرادة  يف  مفخختني  سيارتني 

يف  مفخختان  سيارتان  انفجرت  املتزامنة  التفجريات  هذه  من  دقائق  وبعد 

رسمية  طبية  ومصادر  االمنية  املصادر  واكدت  بغداد.  شامل  يف  الطوبجي  منطقة 

استشهاد 22 شخصا عىل االقل واصابة اكرث من 70 بجروح يف هذه الهجامت.

يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  املواطنني  من  عدد  واصابة  استشهاد   24/7/2013

اثر  واصيبوا  استشهدوا  املواطنني  من  عددا  ان  امني  مصدر  قال  ماتو:  خور  طوز 

صالح  مبحافظة  الشيعي  خورماتو  طوز  قضاء  يف  مفخخة  سيارة  بتفجري  اعتداء 

الدين

سليامن  ناحية  قرب  شاحنة  سائق   14 تعدم  مسلحة  مجموعة   25/7/2013

العام  الطريق  قطعت  مسلحة  مجموعة  أن  موثوقة  مصادر  قالت  بارد:  بدم  بيك 

تعمل  شاحنة  سائق   14 وأعدمت  بيك  سليامن  ناحية  قرب  ودياىل  كركوك  بني 

عىل نقل البضائع بني بغداد واملحافظات الشاملية.

مصادر  افادت  بغداد:  غريب  مسلح  بهجوم  شيعي  طبيب  اغتيال   27/7/2013

كان  مدنية  سيارة  باتجاه  رشاشة  اسلحة  من  النار  اطلقوا  "ارهابيني  ان  طبية 

عن  اسفر  مام  بغداد،  غريب  الجهاد،  حي  منطقة  يف  شيعي  طبيب  يستقلها 
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استشهاده يف الحال.

ذات  الصدر  مبدينة  أشخاص  عرشة  يصيبون  مجهولون  قناصون   27/7/2013

مجهولني  قناصني  إن  العراقية  الداخلية  وزارة  يف  مصدر  أفاد  الشيعية:   االغلبية 

رشقي  الصدر  مدينة  من  متفرقة  مناطق  يف  مدنيني  عرشة  عىل  النار  أطلقوا 

بغداد، مام أسفر عن إصابتهم بجروح.

الكاملية  منطقة  يف  ناسفة  بإنفجار  مدين   11 واصابة  استشهاد   27/7/2013

مزروعة  ناسفة  عبوة  ان  امني  مصدر  ذكر  بغداد:  رشقي  الشيعية  االغلبية  ذات 

ما  انفجرت  بغداد  رشقي  الكاملية  منطقة  يف  الشعبية  املقاهي  احد  من  بالقرب 

ادى اىل استشهاد مدنيني اثنني واصابة 9 اخرين بجروح مختلفة.

انتحاري  تفجري  يف  شيعي  تركامين  مواطن   19 واصابة  استشهاد   28/7/2013

قضاء  يف  للرشطة  مركزا  استهدف  طوزخورماتو:  يف  للرشطة  مركزا  يستهدف 

تفجري  بعد  اخرين،   11 واصابة  تسعة  باستشهاد  تتسبب  مام  طوزخورماتو 

سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

استشهد  مدنيني:  سبعة  يسقط  الشيعية  الكرادة  ضاحية  يف  انفجار   28/7/2013

نوع  للركاب  باص  سيارة  داخل  ناسفة  عبوة  انفجار  يف  مدنيني  سبعة  واصيب 

]كوسرت[ مبنطقة الكرادة داخل الشيعية وسط العاصمة بغداد.

الرابعة  الرشطة  منطقة  يف  والجرحى  الشهداء  من  عدد  سقوط   29/7/2013

باستهداف  وجرحى  استشهدى  بسقوط  مسؤول،  أمنى  مصدر  افاد  بغداد:  يف 

تجمعني لعامل البناء يف انفجار سيارة مفخخة.

السيارات  من  بعدد  بغداد  العاصمة  يف  الشيعية  املناطق  استهداف   29/7/2013

من  كل  يف  املفخخة،  السيارات  من  عدد  بتفجري  ميدانية  مصادر  افادت  املفخخة: 

اىل  باالضافة  شخصاً،   17 واصابة  استشهاد  اىل  ادت  املقّدسة  الكاظمية  مدينة 

الطوبجي،  حي  يف  مفخخة  سيارة  بتفجري  سقطوا  مصابني  وستة  قتيلني  سقوط 

االشخاص  من  عدد  اصابة  اىل  ادت  مفخخة  سيارة  انفجرت  املحمودية  قضاء  ويف 

دون وقوع ضحايا.
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الساموة  مدينة  ترضب  انفجارات  يف  شيعي   14 واصابة  استشهاد   29/7/2013

استهدف  مفخختني،  بسيارتني  تفجريين  الساموة  مدينة  شهدت  العراق:  جنوب 

 14 واصابة  استشهاد  اىل  ادت  الصناعي  الحي  يف  واآلخر  املدينة  وسط  أحدهام 

شخصاً.

االشخاص  من  عددا  بأن  الكوت  محافظة  رشطة  يف  مصدر  أفاد   29/7/2013

سقطوا بني شهيد وجريح بتفجري مزدوج بسيارتني مفخختني يف وسط املدينة.

االغلبية  ذات  البرصة  مدينة  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار   29/7/2013

الخمسة  منطقة  يف  انفجرتا  مفخختني  سيارتني  ان  أمنى  مصدر  قال  الشيعية: 

 13 وجرح  مدنيني  اربعة  استشهاد  عن  اسفرت  البرصة،  محافظة  شامل  ميل 

آخرين بجروح مختلفة.

 67 استشهد  متفرقة:  هجامت  يف  شيعيا  قتيال   67 من  أكرث  سقوط   30/7/2013

مناطق  غالبيتها  استهدف  مفخخة  سيارة   17 بينها  هجامت  سلسلة  يف  شخصا 

يف  املفخخة  السيارات  واستهدفت  وطبية،  امنية  مصادر  وفق  بغداد،  يف  شيعية 

والحرية  )رشق(  والصدر  غرب(  )جنوب  والرسالة  )غرب(  البياع  مناطق  العاصمة 

وابو  )شامل(  والطوبجي  )شامل(  والكاظمية  )جنوب(  الرابعة  والرشطة  )شامل( 

تشري )جنوب غرب(، فيام انفجرت عبوة ناسفة يف شارع فلسطني )رشق(.

تسعة  استشهد  متفرقة:  هجامت  يف  الشيعة  من  شهداء  تسعة    31/7/2013

هجامت  يف  عسكريني  وخمسة  امرأتان  بينهم  بجروح   19 واصيب  اشخاص 

شيعية متفرقة يف العراق، حسبام افادت مصادر امنية وطبية.

عرشة  من  أكرث  واصيب  نساء  ثالث  بينهم  شخصا   15 استشهد   3/8/2013

العراق،  يف  متفرقة  شيعية  مناطق  استهدفت  متفرقة  هجامت  يف  بجروح  اخرين 

حسبام افادت مصادر امنية وطبية.

يف  بجروح  نساء  ثالث  بينهم  خمسة  واصابة  شخص  استشهاد   4/8/2013

ان  الداخلية  وزارة  يف  ضابط  قال  بغداد:  يف  شيعية  منطقة  استهدف  انفجار 

حي  يف  ناسفة  عبوة  بانفجار  بجروح  اخرون  خمسة  واصيب  استشهد  شخصا 
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اور، يف شامل رشق بغداد.

مدنيني  استهدفت  مسلحة  هجامت  يف  الشيعة  من   13 استشهاد   5/8/2013

ذكرت  والحلة:  بغداد  مدن  يف  متفرقة  مناطق  يف  رشطة  وعنارص  وعسكريني 

هجامت  هذه  يف  بجروح  خمسة  واصيب  استشهدوا  شخصا   13 ان  طبية  مصادر 

بسيارات مفخخة يف بغداد والحلة.

رشقي  الصدر  مدينة  يف  للصوت  كامتة  بأسلحة  شيعي  اغتيال   6/8/2013

بغداد: اغتال مسلحون رجل مرور بأسلحة كامتة للصوت.

أفاد  بغداد:  رضبت  تفجريا  يف  وجريح  قتيل  بني  شيعي   142 سقوط   6/8/2013

الشيعية  املناطق  رضبت  لتفجريات  نهائية  حصيلة  إن  الداخلية  وزارة  يف  مصدر 

ببغداد بلغت 29 شهيدا و113 جريحا.

 50 نحو  تستشهد  مفخخة  وسيارات  مسلحة  وهجامت  عبوات   7/8/2013

بجروح  العرشات  واصيب  شخصا   47 استشهد  بغداد:  يف   31 بينهم  شيعيا 

 31 فيها  قىض  بغداد  يف  تفجريات  سلسلة  بينها  العراق  يف  متفرقة  هجامت  يف 

ناسفة،  عبوات  وثالث  مفخخة  سيارات  مثاين  انفجار  بغداد  وشهدت  شخصا، 

وعبوة  مفخخة  سيارة  انفجار  يف  بجروح   15 واصيب  اشخاص  خمسة  واستشهد 

 20 واصيب  اشخاص  ثالثة  استشهد  فيام  النهروان  يف  شعبي  سوق  عند  ناسفة 

اخرون   17 واصيب  اشخاص  خمسة  واستشهد  الزعفرانية،  يف  مامثل  هجوم  يف 

ان  قبل  الدورة،  منطقة  يف  ايضا  ناسفة  وعبوة  مفخخة  بسيارة  هجوم  يف  بجروح 

ويف  الشعب،  يف  سيارة  انفجار  يف  بجروح   13 ويصاب  اشخاص  اربعة  يستشهد 

يف  بجروح  اخرون   15 واصيب  االقل  عىل  اشخاص  اربعة  استشهد  الحق،  وقت 

اشخاص  خمسة  استشهد  بينام  الحسينية،  منطقة  يف  مفخخة  سيارة  انفجار 

واصيب  شخص  استشهد  كام  الكرادة،  يف  اخرى  سيارة  انفجار  يف   16 واصيب 

اشخاص  اربعة  واستشهد  املعالف،  ام  يف  ايضا  سيارة  انفجار  يف  بجروح  سبعة 

شخصا   16 استشهد  كام  دشري،  ابو  يف  سيارة  انفجار  يف  بجروح   17 واصيب 

من  الشامل  اىل  تقع  منطقة  يف  مفخخة  بسيارة  هجوم  يف  قضوا  عرشة  بينهم 

مدينة بعقوبة.
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العمر  من  عرشة  الحادثة  يف  فتاة  بينهم  اشخاص  خمسة  استشهد   7/8/2013

متفرقة  هجامت  يف  بجروح  طفل  بينهم  اخرين  عرشة  عن  يقل  ال  ما  واصيب 

استهدفت مناطق متفرقة يف العراق، حسبام افادت مصادر امنية وطبية.

 10 من  بأكرث  الشيعية  املّدن  من  العديد  تفجريات  استهدفت   9/8/2013

وكركوك  قار  وذي  وبابل  املقدسة  كربالء  مّدن  من  كل  يف  مفخخة  سيارات 

التفجريات  حصيلة  وبلغت  بغداد،  العاصمة  جانب  اىل  العراق  شامل  الطوز  وقضاء 

يف عموما العراق أكرث من 400 قتيل وجريح.

للشيعة  واسواقا  مقاهي  استهدفت  تفجريات  سلسلة  اسفرت   11/8/2013

عبوات  او  مفخخة  بسيارات  تفجريا   16 اثر  عىل  قتيال،   60 من  أكرث  سقوط 

ناسفة وهجوما مسلحا.

مدينة  تستهدف  كانت  السيطرة  تحت  مفخخة  سيارة  تفجري   12/8/2013

الرشطة  يف  الهنديس  الجهد  وحدة  متكنت  خسائر:  وقوع  دون  الشيعية  الشعلة 

برشية  خسائر  وقوع  دون  السيطرة  تحت  مفخخة  سيارة  تفجري  من  االتحادية 

يف مدينة الشعلة غريب العاصمة بغداد.

مدينة  يف  مقهى  استهدف  انتحاري  بتفجري  شخصا   24 استشهاد   13/8/2013

من  شخصا   24 عن  يقل  ال  ما  أن  رسمية  إعالم  وسائل  ذكرت  الشيعية:  بلد 

بغداد،  شاميل  مزدحم  مقهى  يف  نفسه  انتحاري  فجر  عندما  حتفهم  لقوا  الشيعة 

اىل جانب إصابة 18 آخرين بجروح.

وزارة  يف  مصدر  افاد  بغداد:  جنوب   12 واصابة  اربعة  استشهاد   13/8/2013

مبنطقة  الزهراء  حسينية  من  بالقرب  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة  إن  الداخلية 

اربعة  استشهاد  عن  أسفر  مام  انفجرت،  بغداد  جنويب  املدائن  قضاء  يف  الوردية 

اشخاص واصابة 12 اخرين.

أطلق  بجرح:  ثالثة  واصابة  الشبك  الشيعة  من  مدين  استشهاد   13/8/2013

العطشانة  منطقة  يف  الشبكية  الطائفة  من  اشخاص  اربعة  عىل  النار  مسلحون 

رشق املوصل، ما أسفر عن استشهاد أحدهم واصابة ثالثة اخرين بجروح.
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أبطل  الشيعية:  املسيب  ناحية  يف  ناسفتني  عبوتني  مفعول  إبطال   14/8/2013

مزروعتني  كانتا  الصنع  محليتي  ناسفتني  عبوتني  مفعول  املتفجرات  خرباء 

بالقرب من جامع اإلمام الحسن )ع( يف قضاء املسيب شاميل مدينة الحلة.

ناسفة  عبوة  بتفجري  بجروح  ثالثة  واصابة  اثنني  مدنيني  استشهاد   14/8/2013

يف مدينة الحلة ذات االغلبية الشيعية.

كشف  املوصل:  من  شيعية  شبكية  عائلة   }30{ من  أكرث  تهجري   14/8/2013

مدينة  يف  الشبك  ألهايل  منظمة  تهجري  عملية  وجود  عن  مسؤول  أمنى  مصدر 

املوصل وانه قد اعطيت مهلة }10{ ايام لهم إلخالء املناطق التي يسكنونها.

استشهد  تفجريات:  سلسلة  يف  الشيعة  من  شخصا   34 استشهاد   15/8/2013

فيام  بغداد  يف  الشيعية  املناطق  رضبت  ملغومة  سيارات  تفجري  يف  شخصا   34

أصيب من 100 بجروح.

افاد  الشيعية:  الدجيل  قضاء  يف  محالت  سبع  يفجرون  ارهابيون   15/8/2013

سبع  بتفجري  قامت  ارهابية  "مجموعة  إن  الدين  صالح  محافظة  يف  أمنى  مصدر 

الشيعي  الدجيل  بقضاء  قرية  يف  ناسفة  عبوات  عرشة  بواسطة  تجارية  محاالت 

يف  الغذائية  املواد  واحرتاق  بالكامل  املحالت  بنايات  تدمري  اىل  االنفجار  ادى  مام 

داخلها.

بسيارتهم  الصقة  بانفجار  عائلة  من  خمسة  واصابة  استشهاد   15/8/2013

استشهاد  عن  الدين،  صالح  يف  أمنى  مصدر  أعلن  الشيعية:  الدجيل  قضاء  يف 

جنوب  بسيارتهم  الصقة  عبوة  بانفجار  واحدة  عائلة  من  افراد  خمسة  واصابة 

تكريت.

الزعفرانية  يف  مفخخة  سيارة  بتفجري  اشخاص  تسعة  اصابة   15/8/2013

كانت  مفخخة  سيارة  إن  الداخلية  وزارة  يف  مصدر  افاد  بغداد:  رشق  جنويب 

مام  انفجرت  بغداد،  رشق  جنويب  الزعفرانية  مبنطقة  املعهد  شارع  يف  مركونة 

من  بعدد  مادية  أرضار  وإلحاق  متفاوتة  بجروح  اشخاص  تسعة  اصابة  عن  أسفر 

السيارات.
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مدينة  مبدخل   83 ساحة  يف  بانفجار  الضحايا  من  عدد  سقوط   15/8/2013

مدينة  مدخل   83 ساحة  يف  انفجرت  ناسفة  عبوة  ان  أمنى  مصدر  افاد  الصدر: 

الصدر اسفرت عن اصابة عددا من املدنيني.

أطلق  بغداد:  جنوب  يف  الشيعة  بعض  تطال  قرسي  تهجري  عمليات   17/8/2013

شنت  ان  بعد  استغاثة  نداء  املحمودية  قضاء  يف  والقلعة  املومنية  منطقة  اهايل 

مغادرة  الشيعة  مطالبني  املدنيني،  عىل  مسلحة  هجامت  االرهابية  الجامعات 

مناطق سكناهم.

عىل  الشبك  مواطني  أحد  اغتيل  شيعي:  شبيك  مواطن  اغتيال   18/8/2013

ايدي الجامعات االرهابية بإطالق ناري يف كراج الشامل بدينة املوصل.

من  السالم  عليهم  البيت  اهل  اتباع  من  شبكية  أرسة   300 نزوح   19/8/2013

نحو  نزوح  عن  للشبك،  االستشارية  الهيئة  كشفت  التهديدات:  من  خوفاً  املوصل 

هذه  أبناء  طالت  عنف  أعامل  بسبب  املوصل،  من  الشيعة  من  شبكية  أرسة   300

القومية وتلقيهم تهديدات طائفية تطالبهم باملغادرة.

بقضاء  ناسفة  عبوة  بانفجار  شخصاً   11 واصابة  استشهاد   19/8/2013

القديم  السوق  يف  انفجرت  ناسفة  عبوة  ان   " أمنى  مصدر  وذكر  طوزخورماتو: 

لقضاء طوزخورماتو ما ادى اىل استشهاد 3 اشخاص واصابة 8 اخرين بجروح.

سيارات   9 تفجري  يف   100 نحو  وجرح  شخصا   41 استشهاد   21/8/2013

 " ناحية  يف  بابل  محافظة  يف  شيعية:  ومحافظات  بغداد  استهدفت  مفخخة 

اثنان  رضبت  مفخخة  سيارات  ثالث  متزامنة  أوقات  يف  انفجرت  اإلسكندرية"، 

ما  العام،  الشارع  وسط  انفجرت  والثالثة  املدينة  وسط  تجاريني  مجمعني  منها 

يف  مجاورة  منطقة  ويف  اخرين،   24 واصابة  اشخاص  تسعة  استشهاد  عن  أسفر 

مجمع  مفخختان،  سيارتان  استهدفت  الحلة،   مدينة  شامل   " "الصحوة  قضاء 

اخرين  مثانية  واصابة  شخصا   14 استشهاد  عن  أسفر  ما  العرصية،  املدينة 

سيارتني  بانفجار  اخرون   19 وأصيب  اشخاص   6 استشهد  كام  بليغة،  بجروح 

وسط  الحبويب  شارع  يف  والثانية  الشامية  صوب  منطقة  يف  االوىل  مفخختني، 
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مفخختان  سيارتان  انفجرت  فقد  العامرة،  مدينة  التفجريات  وشملت  املحافظة، 

العامرة  مدينة  وسط  دجلة  بشارع  الطريق  جانب  عىل  مركونة  كانت  االوىل 

بجروح،  اخرين   11 واصابة  اشخاص   4 استشهاد  عن  أسفر  ما  ميسان،  مبحافظة 

 13 استشهاد  عن  اسفر  ما  املدينة  وسط  الصاغة  سوق  مقابل  الثانية  وانفجرت 

شخصا من املدنيني.

فجرت  طوزخورماتو:  يف  الطيار"  احمد  "الشيخ  مرقد  تفجري   21/8/2013

الطيار"  احمد  "الشيخ  مرقد  ناسفة  عبوات  بأربع  املسلحة  االرهابية  املجموعات 

يف قضاء طوزخورماتو ذات الغالبية الشيعية.

استهدف  انتحاري  بتفجري   23 واصابة  اشخاص   6 استشهاد   23/8/2013

انتحاريا  أن  الدين،  صالح  محافظة  رشطة  يف  مصدر  ذكر  الدجيل:  يف  زفاف  موكب 

عن  أسفر  ما  الدجيل،  قضاء  يف  زفاف  موكب  وسط  نفسه  فجر  مفخخة  بسيارة 

استشهاد 6 اشخاص واصابة 23 اخرين بجروح مختلفة.

أمني  مصدر  افاد  دياىل:  يف  بانفجار  شخصا   13 واصابة  استشهاد   24/8/2013

محافظة  يف  املعلمني  حي  يف  شعبي  مطعم  يف  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  بأن 

دياىل، انفجرت مام أسفر االنفجار عن استشهاد ]3[ واصابة ]10[ اخرين.

ان  أمني  مصدر  ذكر  بابل:  يف  قتيل  بني  اشخاص  عرشة  سقوط   24/8/2013

استهدف  الذي  االنفجار  يف  اخران  اثنان  واصيب  استشهدوا  اشخاص  ثالثة 

ناسفا  حزاما  يرتدي  انتحاري  بهجوم  كان  انه  وتبني  املسيب  قضاء  يف  حسينية 

عليه  النار  إطالق  من  الرغم  عىل  نفسه  تفجري  من  متكن  مفخخة  سيارة  وليس 

من قبل الرشطة.

سيارة  انفجار  ادى  االسكندرية:  يف  ثالثة  واصابة  اثنان  استشهاد   24/8/2013

شاميل  االسكندرية  مبدينة  تونس  حي  يف  للرشطة  مركزا  استهدفت  مفخخة 

بابل استشهاد اثنني واصبة ثالثة اخرين بجروح.

أعلنت  شيعي:  بحي  نفسه  فجر  انتحاري  يد  عىل   28 استشهاد   24/8/2013

انتحاري  قيام  بعد  آخرين   36 وجرح  شخصا   28 استشهاد  عن  العراقية،  الرشطة 
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بتفجري حزام ناسف مبنطقة مكتظة باألفراد بالعاصمة العراقية بغداد.

بلد  قضاء  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  شخصا   13 وإصابة  استشهاد   25/8/2013

قضاء  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  شخصا،   13 وأصيب  استشهد  تكريت:  جنوب 

بلد الشيعي جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صالح الدين.

للوقف  االمتحاين  املركز  بانفجار  اشخاص  تسعة  واصابة  استشهاد   25/8/2013

عىل  مفخخة  سيارة  بانفجار  اشخاص،   9 واصيب  استشهد  بغداد:  يف  الشيعي 

الثانية  االمني  حي  مبنطقة  العراقي  الشيعي  الوقف  لديوان  االمتحاين  املركز 

جنوب رشقي بغداد.

وزارة  يف  مصدر  أفاد  بغداد:  رشقي  اشخاص  اربعة  واصابة  استشهاد   26/8/2013

السيارات  لتصليح  كراج  من  بالقرب  موضوعة  كانت  ناسفة  "عبوة  إن  الداخلية 

وإصابة  مدين  استشهاد  عن  أسفر  مام  انفجرت  بغداد  رشقي  املعامل  منطقة  يف 

ثالثة آخرين".

تقطنها  مبناطق  تفجريات  سلسلة  يف  املئات  وإصابة  استشهاد   28/8/2013

يف  آخرين   200 من  أكرث  وأصيب  األقل،  عىل  عراقيا   75 استشهد  الشيعة: 

)الكاظمية،  مناطق  استهدفت  ناسفة  وعبوات  مفخخة  بسيارات  هجامت  موجة 

اوقات  ويف  بغداد  العاصمة  يف  الجديدة(  بغداد  دياىل،  جرس  املدائن،  املحمودية، 

متقارب أثناء فرتة التوجه إىل العمل صباحا.

مواطناً  عرش  أحد  استشهد  اللطيفية:  منطقة  يف  شيعية  عائلة  ذبح   29/8/2013

اللطيفية  مجرمي  قبل  من  ذبحا  اللطيفية  منطقة  يف  حمدان  البو  عشرية  من 

يف  ليالً  العارشة  الساعة  يف  العزل  الشيعة  لهؤالء  االبادة  عملية  ومتت  وذباحيها، 

دارهم الواقعة يف منطقة الكيلو 25 بجوار الشاخات املقابلة ملنطقة القامشيل.

يف  مصدر  أفاد  الشيعة:  يستهدف  الطوز  بقضاء  مزدوج  تفجري   30/8/2013

آخرون   30 وأصيب  استشهدوا،  أشخاص   8 بأن  الدين  صالح  محافظة  رشطة 

يف  القدم  لكرة  شعبي  ملعب  يف  مزدوج  بتفجري  األقل،  عىل  أطفال،  مثانية  بينهم 

الحي العرصي قرب مجمع املطاعم يف قضاء الطوز رشقي تكريت.
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يف  بجروح  الشيعة  من  آخرون   8 وأصيب  شخصني  استشهد   31/8/2013

انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بقضاء املدائن جنوب بغداد.

فجر  ارسته:  واستشهد  بالدجيل  شيعي  رشطي  منزل  تفجري   31/8/2013

زوجته  استشهاد  عن  أسفر  ما  املنسوب  حسام  محمد  املفوض  منزل  مسلحون 

الدجيل  بقضاء  خطرية  بجروح  وشقيقه  والدته  أصيبت  فيام  الثالثة،  واطفاله 

شاميل بغداد.

اخرين  عرشين  نحو  واصيب  االقل  عىل  اشخاص  خمسة  استشهد   1/9/2013

امام  انفجرت  مفخخة  بسيارة  أحدهم  نفذ  منفصلني  اعتداءين  يف  الشيعة  من 

قضاء  وسط  الظهر  صالة  إلداء  املصلني  توجه  اثناء  السالم  عليه  عيل  االمام  جامع 

طوزخرماتو.

انفجار  أثر  بجروح  اخران  اثنان  واصابة  مدنيني  ثالثة  استشهاد   1/9/2013

باملحافظات  بغداد  يربط  الذي  العام  الطريق  عىل  الدجيل  قضاء  يف  ناسفة  عبوة 

الشاملية.

اثنني  استشهد  شاميل:  شعبي  ملعب  قرب  ناسفة  عبوة  ارتفاع   2/9/2013

لكرة  شعبي  ملعب  قرب  ناسفة  عبوة  بانفجار  شيعة  مدنيني  مثانية  واصيب 

القدم يف قضاء املسيب شاميل بابل.

أشخاص  أربعة  استشهد  بعقوبة:  يف  العرشات  وإصابة  استشهاد   2/9/2013

بعبوة  املزدوج  لالنفجار  أولية  حصيلة  يف  متفاوتة  بجروح  آخرين   25 وأصيب 

أفادت  وكام  بعقوبة  رشق  شاميل  الرعايا  منطقة  يف  مفخخة  وسيارة  ناسفة 

مصادر حكومية.

استشهد  الشيعي:  املكون  تستهدف  دامية  لهجامت  جديدة  موجة   3/9/2013

مناطق  استهدفت  هجامت  موجة  يف  بجروح   247 واصيب  االقل  عىل  شخصا   59

الطالبية،  الرابعة،  الرشطة  الزعفرانية،  الحسينية،  الكرادة،  جميلة،  االعالم،  )حي 

سيارة   13 تفجري  عرب  الشيعية  الغالبية  ذات  بغداد  يف  املعامل(  الجديدة،  بغداد 

مفخخة بحسب ما افادت مصادر امنية.
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سيارتني  انفجار  يف  اخرون  عرش  ثالثة  واصيب  سته  استشهد   3/9/2013

بناحية  واخر  العرصية  القرية  منطقة  يف  شعبيا  مطعام  استهدفتا  مفخختني 

جبلة شاميل محافظة بابل.

مصادر  كشفت  صدام:  نظام  ضحايا  من  شيعة  رفات  عىل  العثور   3/9/2013

مقربة  يف  السابق"  النظام  ضحايا  من  شخصا   22 "رفات  عىل  عثورها  عن  رسمية 

بحر النجف تعود اىل فرتة التسعينيات من القرن املايض تم دفنهم وهم احياء.

ارهابية  مجموعة  قامت  اللطيفية:  منطقة  يف  الطائفي  اإلرهاب   4/9/2013

البيت  أهل  ألتباع  بيوت   3 وتفجري  العشيشات  قرية  من  شيعيا   25 باستشهد 

عليهم السالم يف منطقة الشاختني األوىل والثانية يف منطقة اللطيفية.

أمنى  مصدر  افاد  للصوت:  كامتة  بأسلحة  شيعة  مواطنني  اغتيال   5/9/2013

النار  أطلقوا  إرهابيني  ان  بغداد  العاصمة  جنويب  املحمودية  قضاء  يف  مسؤول 

العدالة  حي  يف  متفرقة  مبناطق  مواطنني  ثالثة  تجاه  للصوت  كامتة  بأسلحة 

وحي املوظفني مام ادى اىل استشهادهم يف الحال.

تركوا  أنهم  اللطيفية  سكنت  من  الشيعة  املواطنون  من  عدد  قال   5/9/2013

من  العديد  مع  فعلوا  كام  نواصب  إرهابيني  يد  عىل  يذبحوا  ان  من  خوفاً  منازلهم 

قيد  عىل  شيعاً  يرتكون  ال  اإلرهابيون  ان  وأضافوا  واحد،  أسبوعا  خالل  العوائل 

الحياة مهام كان، كام ال يفرقوا بني األطفال والنساء.

التي  األحزاب  أحد  يف  بارز  قيادي  ايعاز  تكشف  مرسبة  رسية  وثيقة   5/9/2013

من  ثانية  مرة  سامراء  يف  العسكريني  االماميني  مرقد  لتفجري  الشيعة  تستهدف 

خالل العاملني فيه.

الشيعة:  رؤوس  وقطع  )ع(  زينب  السيدة  مرقد  بإزالة  يعد  العلواين   8/9/2013

يف  )الشيعة(  العلواين  احمد  النائب  هاجم  الرمادي  يف  انصاره  امام  له  كلمة  يف 

مرقد  ازالة  بقرب  انصاره  برّش  كام  رحمة،  دون  رؤوسهم  بقطع  متوعدا  العراق 

السيدة زينب )سالم الله علها( يف سوريا.

يف  بجروح  اخرين  ثالثني  من  أكرث  واصيب  شخصا   16 استشهاد   10/9/2013
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من  متفرقة  مناطق  يف  الثالثاء  مفخخة  سيارات  ثالث  انفجار  بينها  هجامت 

بعقوبة واليوسفية واللطيفية بحسب مصادر امنية وطبية.

شيعية  مناطق  استهدفت  تفجريات  عدة  دياىل  محافظة  شهدت   10/9/2013

استهدف  تفجري  ان  مطلع  مصدر  وقال  جريحا،  و24  شهداء   7 سقوط  اىل  ادت 

جانب  اىل  بعقوبة  غرب  شامل  الشط  جديدة  ناحية  قرى  احدى  يف  شعبياً  مقهى 

انفجار عبوة ناسفة يف حي الباوية وانفجار عبوة ناسفة يف ناحية السالم.

يرتدي  انتحاري  فجر  بكركوك:  حسينية  لتفجري  ناسف  حزام   11/9/2013

واحد  حي  يف  )ص(  األعظم  الرسول  حسينية  مدخل  عند  نفسه  ناسفاً  حزاماً 

حرس  له  تصدى  ان  بعد  فيها  عزاء  مجلس  مستهدفاً  كركوك  جنويب  حزيران 

الحسينية وأسفر التفجري عن إصابة اثنني من الحرس بجروح.

مصدر  كشف  واليوسفية:  اللطيفية  من  شيعية  عائلة   270 تهجري   11/9/2013

صدام،  ازالم  وبقايا  القاعدة  تنظيم  من  الوهابيني  االرهابيني  ان  مطلع  أمنى 

كبرية  مبجاميع  بغداد  جنوب  واليوسفية  اللطيفية  منطقة  اىل  العودة  من  متكنوا 

يف  منازلها  من  شيعية  عائلة   270 من  أكرث  تهجري  ظاهرة  وراء  يقفون  الذين  وهم 

املنطقة بعد رسقة محتوياتها ومن ثم حرقها.

امنية  مصادر  قالت  اليوسفية:  يف  شيعتني  عائلتني  افراد  استشهد   11/9/2013

أحداهام  منزلهام  داخل  أرستني  استشهاد  عىل  اقدمو  مجهولني  مسلحني  ان 

تتكون من ستة أفراد يف قضاء اليوسفية جنويب العاصمة بغداد.

تفجريا  الوهابية  الجامعات  نفذت  بغداد:  يف  حسينية  تفجري   11/9/2013

يف  وحسينية  مسجد  يف  مصلني  استهدف  ناسفا  حزاما  يرتدي  بانتحاري  اجراميا 

 38 استشهد  اىل  ادى  مام  بغداد  العاصمة  يف  الشيعية  االغلبية  ذات  الكرسة  حي 

شخصا وجرح أكرث من 60.

للمراقد  زائر   12 أصيب  تكريت:  يف  لزوار  حافله  استهدف  انفجار   13/9/2013

كانت  مفخخة  سيارة  بانفجار  متفاوتة  بجروح  البيت  اهل  اتباع  من  املقدسة 

انفجرت  تكريت  جنوب  االسحاقي  ناحية  قرب  الطريق  جانب  عىل  مركونة 
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أثناء مرور حافلتهم.

قتيالً   36 استشهد  نينوى:  يف  الشيعة  الشبك  يستهدف  انتحاري   14/9/2013

فيها  يقام  كان  خيمة،  داخل  نفسه  انتحاري  فجر  حني  جريحاً،  و48  األقل  عىل 

مجلس عزاء لطائفة الشبك الشيعة يف ناحية بعشيقة شامل العراق.

ناسفة  عبوة  بانفجار  نساء  ثالث  واصيبت  رجل  استشهد   14/9/2013

ناحية  جنوب  الرئييس  الطريق  عىل  سيارة  يستقلون  فالحني  استهدفت 

الدجيل شامل بغداد.

الهجرة  دائرة  اعلنت  واللطيفية:  املحمودية  من  شيعية  ارس  تهجري   14/9/2013

املحمودية  قضاء  من  شيعية  ارسة   35 تهجري  عن  بابل  محافظة  يف  واملهجرين 

بسبب  وذلك  طائفية  ألسباب  بابل،  شامل  اىل  بغداد  جنويب  اللطيفية  وناحية 

كونهم عوائل شيعية والخوف من ارهابيي تنظيم القاعدة.

الشيعة:  استهدفت  هجامت  سلسلة  يف  املئات  وجرح  استشهاد   15/9/2013

بـ  تفجريات  سلسلة  يف  متفاوتة  بجروح   120 وأصيب  شخصا   50 نحو  استشهد 

)بابل،  الجنوبية  املحافظات  من  وعدد  بغداد  العاصمة  طالت  مفخخة  سيارة   17

واسط، كربالء، النارصية، البرصة( ذات الكثافة الشيعية.

املفوضية  مكتب  أكد  نينوى:  من  شيعية  عائلة   500 من  أكرث  تهجري   15/9/2013

شبكية  عائلة  خمسامئة  من  أكرث  ان  املوصل  يف  الالجئني  لشؤون  السامية 

عنه  أعلن  مام  أكرب  هو  العدد  ان  يذكر  أخرى،  مناطق  اىل  مؤخراً  نزحت  )شيعية( 

اذ أن هناك عوائل مل تسجلها املفوضية بسبب نزوحها اىل محافظات أخرى.

ارتفع  وجريحا:  شهيدا   40 اىل  الشعلة  انفجار  ضحايا  عدد  ارتفاع   16/9/2013

يف  شعبي  مقهى  داخل  انفجرت  ناسفة  بعبوة  الشعلة  منطقة  انفجار  ضحايا  عدد 

حي الجوادين اىل 40 شهيدا وجريح.

مصدر  قال  الكاظم)ع(:  موىس  االمام  بن  أحمد  السيد  مرقد  اقتحام   16/9/2013

املقدادية  لقضاء  التابعة  صيدا  أبو  ناحية  يف  مجهولني  "مسلحني  ان  محيل  أمني 

الكاظم)ع(  موىس  االمام  بن  أحمد  السيد  مرقد  اقتحموا  بعقوبة  بشامل 
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واستشهدوا اثنني من موظفيه قبل ان يفروا اىل جهة مجهولة.

استشهد  بغداد:  يف  شيعية  مبناطق  مفخخة  سيارات   10 انفجار   17/9/2013

اولية  حصيلة  يف  مفخخة،  سيارات  عرش  بانفجار   78 واصيب  شخصا  عرشين 

والبتاويني  الصدر  ومدينة  النرص  وساحة  )الحسينية  مبناطق  تفجريات   10 لـ 

والسيدية وحي العامل والزعفرانية( تسكنها الغالبية الشيعية يف العاصمة بغداد.

يف  املشاريع  مدير  كامل(  احمد  )عيل  مجهولون  مسلحون  اغتال   17/9/2013

الشخصية  بسيارته  مرروه  لدى  للصوت  كامتة  اسلحة  من  بهجوم  بغداد  محافظة 

يف منطقة الشعب شامل رشقي العاصمة بغداد.

مدير  أعلن  الشبك:  الشيعة  من  والجرحى  الشهداء  عرشات   17/9/2013

الشبكية  خراب(  )أورتة  بقرية  انتحاري  هجوم  تنفيذ  بعد  الحداد  بعشيقة  ناحية 

عزاء،  مجلس  عىل  نفسه  فجر  ناسف  حزام  بواسطة  الشيعي  للذهب  املنتمني 

فيام أفاد مصدر أمني اىل ارتفاع عدد الشهداء اىل 27.

استشهد  طوزخورماتو:  يف  بانفجار  مدنيا   28 واصابة  استشهاد   18/9/2013

سكني  حي  يف  انتحاري  يقودها  مفخخة  سيارة  انفجار  أثر  مدنيا   28 واصيب 

وغالبية  الشيعية(  الرتكامنية  الغالبية  )ذو  طوزخورماتو  قضاء  يف  احمد  امام  مبحلة 

أكرث  يف  كبرية  ارضار  وقوع  اىل  ادى  الذي  االنفجار  جراء  واطفال  نساء  هم  الجرحى 

من عرشة منازل.

ثالثة  استشهد  وشاملها:  بغداد  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار   18/9/2013

احداها  يقود  مفخختني  سيارتني  انفجار  يف   36 واصيب  طفل  بينهم  اشخاص 

انتحاري يف بغداد وشاملها، حسبام افادت مصادر امنية وطبية.

أمنى  مصدر  افاد  الشيعي:  بلد  قضاء  غرب  جنوب  ناسفة  عبوة   20/9/2013

ناسفة  عبوة  انفجار  أثر  عىل  متفاوتة  بجروح  اخر  واصابة  مدين  باستشهاد 

قضاء  غرب  جنويب  الرفيعات،  منطقة  يف  الطريق  جانب  عىل  موضوعة  كانت 

بلد الشيعي.

وجريح:  شهيد  بني   280 اىل  "الصدر"  مدينة  عزاء  مجلس  ضحايا   20/9/2013
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مفخختان  بسيارتني  املزدوج  االنتحاري  التفجري  ضحايا  "عدد  ان  أمنى  مصدر  قال 

اخر  حسب  الشيعة  يسكنها  التي  "الصدر"  مبدينة  "الداخل"  منطقة  يف  وقع  الذي 

احصائية من املستشفيات بلغ 78 قتيال و202 جريحا".

رشقي  جميلة  منطقة  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  وجرحى  شهداء   21/9/2013

مفخخة  بسيارة  ارهايب  تفجري  ضحايا  والجرحى  الشهداء  من  عدد  سقط  بغداد: 

يف منطقة جميلة رشقي بغداد.

مصدر  قال  "اور":  حي  يف  الشيعة  من  والجرحى  الشهداء  عرشات   21/9/2013

منطقة  يف  الخياط  صباح  ساحة  يف  انفجرت  مفخخة  "سيارة  ان  عراقي  أمنى 

حي  يف   15 وجرح  اشخاص  مثانية  استشهاد  عن  أسفر  بغداد  رشقي  اور  حي 

اور رشقي بغداد".

مطلعة  مصادر  افادت  "الدورة":  مبنطقة  عزاء  مجلس  يف  انتحاري   22/9/2013

"الدورة"  منطقة  يف  "الطعمة"  حي  يف  للعزاء  مجلسا  استهدف  انتحاريا  "تفجريا  ان 

واصابة   12 استشهاد  عن  وأسفر  بغداد  جنويب  الشيعية  الغالبية  تسكنها  التي 

40 شخصا".

شخصا   11 بأن  أمنى  مصدر  أفاد  الصدر:  مبدينة  مقهى  تفجري   23/9/2013

من  بالقرب  مجهولون  تركها  ناسفة  عبوة  بانفجار  وجريح  شهيد  بني  سقطوا 

مقهى شعبي يف منطقة األورفيل مبدينة الصدر الشيعية رشقي بغداد.

يف  ناسفة  عبوة  بانفجار  آخرين  أربعة  وإصابة  شخص  استشهاد   23/9/2013

أشخاص  مثانية  استشهد  فيام  بغداد،  جنويب  البياع  مبنطقة  الصناعي  الحي 

يف  بغداد،  جنويب  املحمودية،  قضاء  يف  منزليهام  عىل  مسلح  بهجوم  أرستني  من 

شاميل  الشعب  مبنطقة  الشعبي   4000 الـ  سوق  يف  سمك  بائع  استشهد  حني 

بغداد بهجوم مسلح.

الرشطة  يف  مصدر  أعلن  الصليخ:  منطقة  يف  مفخخة  سيارة  انفجار   23/9/2013

مركونة  كانت  مفخخة  سيارة  بانفجار  آخرين   6 واصابة  مدنيني   3 استشهاد  عن 

عىل جانب الطريق يف منطقة صليخ شاميل بغداد.
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مصدر  قال  االعظمية:  مبنطقة  عزاء  مجلس  يف  مفخخة  سيارة   23/9/2013

عن  اسفرت  للعزاء  مجلس  من  بالقرب  انفجرت  مفخخة  "سيارة  ان  أمنى 

خاتون  راغبة  مبنطقة  مختلفة  بجروح  اخرين   30 واصابة  اشخاص   7 استشهاد 

)التي تسكنها غالبية شيعية( احدى ضواحي االعظمية".

مصدر  أفاد  بغداد:  وسط  الخالين  جامع  قرب  هاون  قذيفة  سقوط   24/9/2013

ساحة  يف  هاون  قذيفة  سقوط  أثر  بجروح  أصيبوا  اشخاص  ستة  بأن  الرشطة  يف 

الخالين وسط بغداد.

مصدر  قال  مسلح:  بهجوم  واحد  عائلة  من  افراد   6 استشهاد   25/9/2013

بغداد  رشقي  الشعب  منطقة  يف  منزال  اقتحموا  مجهولني  "مسلحني  ان  أمنى 

وثالثة  النساء  من  واثنني  االب  اشخاص،   6 من  مكونة  كاملة  ارسة  واستشهدوا 

اطفال".

استشهد  البور:  سبع  يف  الشيعة  من  العرشات  واصابة  استشهاد   26/9/2013

مبنطقة  شعبي  سوق  يف  ناسفة  عبوات  أربع  انفجار  أثر  شخصا   46 واصيب 

املحال  من  بعدد  مادية  ارضار  الحاق  اىل  إضافة  بغداد،  العاصمة  شامل  البور"  "سبع 

والسيارات القريبة من مواقع االنفجار.

استشهد  تكفريية:  العتداءات  ضحايا  يقعون  الشيعة  من  العرشات   28/9/2013

مقهى  قرب  ناسفتني  عبوتني  بانفجار  الشيعة  املدنيني  من  العرشات  واصيب 

مسلحون  فجر  فيام  بغداد،  يف  الشيعية  الغالبية  ذات  "الحسينية"  مبنطقة  شعبي 

ما  بغداد  العاصمة  شامل  الطارمية  منطقة  يف  للشيعة  منازل  اربعة  مجهولون 

أسفر عن استشهاد واصابة 15 شخصا.

مجهولني  مسلحني  فجر  بابل:  يف  شيعية  عائلة  منزل  تفجري   28/9/2013

لقضاء  التابع  العسكري  الحي  يف  الشيعة  املواطنني  أحد  منزل  ناسفة  بعبوات 

باستشهاد  تسبب  مام  بابل(  محافظة  )مركز  الحلة  شامل  كم   35 املسيب 

مختلفة  بجروح  نفسها  العائلة  افراد  من  اخريني  خمسة  واصابة  شخصان 

واللحاق ارضار مادية باملنازل املجاورة.
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عزاء:  مجلس  وسط  انتحاري  بتفجري  العرشات  واصابة  استشهاد   29/9/2013

مجلس  وسط  نفسه  فجر  ناسفاً  حزاماً  يرتدي  انتحاريا  ان  أمنى  مصدر  قال 

قضاء  يف  "البوحمدان"  مبنطقة  )ع("  الحسني  "االمام  حسينية  يف  اقيم  عزاء، 

 50 واصابة  شخصا   40 استشهاد  عن  أسفر  ما  بابل  محافظة  شاميل  "املسيب" 

بجروح وإلحاق ارضاراً مادية مببنى الحسينية.

استشهد  بغداد:  يف  شيعية  مناطق  تستهدف  تفجريات  سلسلة   30/9/2013

تفجريات  سلسلة  يف  مختلفة  بجروح  املئات  واصيب  الشيعة  املدنيني  عرشات 

مناطق  طالت  ان  بعد  ببغداد  شيعية  مناطق  عدة  استهدفت  مفخخة  بسيارات 

الشعلة،  الشعب،  البلديات،  الصدر،  مدينة  الجديدة،  بغداد  املقدسة،  )الكاظمية 

حي أور، حي الجامعة(.

أمنى  مصدر  ذكر  بعقوبة:  يف  الشيعية  العوائل  من  العرشات  تهجري   1/10/2013

من  )شمر  عشرية  اىل  املنتمني  العوائل  من  العرشات  اجربوا  ارهابيني  ان  مطلع 

)الكاطون(  منطقة  يف  منازلهم  ترك  عىل  شيعية  عوائل  وهي  سكوك(  فخذ 

تدعوهم  منشورات  توزيع  من  اسبوع  بعد  دياىل  ملحافظة  التابعة  بعقوبة  شامل 

ناحية  اىل  متوجهني  اويل  كعدد  عائلة   )30( نزحت  االن  حتى  انه  واضاف  للرحيل، 

كنعان رشق بعقوبة.

مصدر  كشف  الشيعة:  الحسينية"  "أهل  بتصفية  توجه  القاعدة   1/10/2013

إىل  ينتمي  ببغداد  الحسينية  منطقة  يف  شخص  عىل  القبض  إلقاء  عن  أمني 

تم  حيث  بغداد،  شامل  قاطع  عىل  واملسؤول  التكفريية  اإلسالمية  العراق  دولة 

عمر  أبو  العراق  يف  القاعدة  زعامء  أحد  من  يحملها  خطية  رسالة  عىل  معه  العثور 

القاعدة  تتمكن  حتى  جميعاً  الشيعة  الحسينية  أهل  بتصفية  يوجههم  البغدادي 

من احتالل بغداد.

عبوة  انفجرت  الطوز:  قضاء  يف  الشيعة  تستهدف  ناسفة  عبوة   2/10/2013

القضاء،  وسط  العسكري  الحي  منطقة  يف  صيدلية  أمام  موضوعة  كانت  ناسفة 

بجروح،  مدنيني  ستة  وإصابة  وابنته  نقيب  برتبة  ضابط  استشهاد  عن  أسفر  ما 

تركامنية  شيعية  غالبية  ذو  الدين  صالح  محافظة  يف  طوزخورماتو  قضاء  أن  يذكر 
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يشهد اعامل ارهابية تستهدف املدنيني من اتباع اهل البيت فقط.

الشيعة:  استهدفت  هجامت  يف  والجرحى  الشهداء  عرشات   2/10/2013

مفخخة  بسيارات  تكفريية  ارهابية  اعتداءات  يف  العرشات  واصيب  استشهد 

مناطق  منها  بغداد  العاصمة  يف  للشيعية  مناطق  عدة  رضبت  ناسفة  وعبوات 

)سبع البور، الرشطة الرابعة، حي االعالم، الصليخ، حي الشباب، حي الرسالة(.

استشهد  تلعفر:  وسط  مبفخخة  شيعي   13 واصابة  استشهاد   2/10/2013

)حسن  منطقة  يف  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة  انفجار  أثر  شخصا   13 واصيب 

اهل  اتباع  من  الرتكامين  املكون  مستهدفة  املوصل  غريب  تلعفر  وسط  كوي( 

البيت يف القضاء.

عبوة  انفجرت  املدائن:  يف  شعبي  ملعب  قرب  ناسفة  عبوة  انفجار   3/10/2013

اشخاص  اربعة  استشهاد  عن  اسفرت  القدم  لكرة  شعبي  ملعب  قرب  ناسفة 

واصابة 13 اخرين من الشيعة يف منطقة املدائن جنوب رشقي بغداد.

شخصا   12 واصيب  استشهد  البور:  سبع  يف  ثالثة  سيارة  انفجار   3/10/2013

غريب  شامل  البور  سبع  مبنطقة  شعبي  سوق  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار 

عبوات   3 اىل  اضافة  تفجريها  يتم  مفخخة  سيارة  ثالث  وهي  بغداد،  العاصمة 

ناسفة استهدفت املدنيني من اتباع مذهب اهل البيت )ع(.

واليوسفية:  واللطيفية  دياىل  من  الشيعية  العوائل  عرشات  تهجري   6/10/2013

يف  واسعة  مناطق  من  الشيعية  العوائل  عرشات  اإلرهايب  القاعدة  تنظيم  هجر 

"ياشيعة  طائفية  شعارات  يرفعون  وهم  التحرير(  املعلمني،  حي  )الكاطون،  دياىل 

الساكنني  من  العديد  استشهد  اىل  إضافة  اليوم"،  بعد  شيعة  "ال  لكم"  بقاء  ال  ياكفار 

"املبازل"  منطقة  يف  وخاصة  مناطقها  يف  القاعدة  اعالم  رفع  تم  اليوسفية  ويف  هناك، 

وتقود  هناك  تستقر  القاعدة  قيادات  حيث  اليوسفية  رشق   9 رقم  مبزل  ومنها 

منه عملياتها االرهابية ضد الشيعة، ونفس الحال ينطبق عىل اللطيفية.

بعد  عن  بها  التحكم  بواسطة  مفخخة  بسيارة  ارهايب  تفجري   6/10/2013

محافظة  يف  شيعية  اغلبية  تسكنها  التي  "بلد"  مدينة  وسط  شعبيا  مقهى  استهدف 
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صالح الدين، حيث أكد شهود عيان سقوط عرشات الشهداء والجرحى.

بلغ  "االمئة":  جرس  عىل  )ع(  الجواد  االمام  زوار  يستهدف  تفجري   6/10/2013

)ع(  الجواد  االمام  زوار  استهدف  ناسف  بحزام  االنتحاري  التفجري  ضحايا  عدد 

جرس  بداية  عند  وقع  )والذي  استشهاده  ذكرى  مبناسبة  املقدسة  الكاظمية  يف 

االمئة من جهة االعظمية يف بغداد( 163 شهيدا وجريحا.

أمنى  مصدر  أكد  بغداد:  يف  حسينيتني  استهدفت  تفجريات  سلسلة   6/10/2013

بتفجريين  بجروح  آخرون   22 وأصيب  استشهدوا  اشخاص  مثانية  إن  مطلع 

عقيل"  بن  "مسلم  حسينية  استهدفت  ناسفة  وعبوة  مفخخة  بسيارة  مزدوجني 

نفسه  انتحاري  شخص  فجر  فيام  الجديدة"،  "بغداد  مبنطقة  "املسبح"  شارع  يف 

املقدسة  الكاظمية  مدينة  اىل  املتوجهني  الزائرين  عىل  ناسف  حزام  بواسطة 

بالقرب من جامع "النداء" يف بغداد.

هاجم  بغداد:  يف  )ع(  الجواد  االمام  زوار  عىل  النار  يفتحون  ارهابيون   6/10/2013

ذكرى  إلحياء  الكاظمية  مدينة  إىل  متوجهني  شيعة  زوار  مسلحون  ارهابيون 

واصابوا  بغداد  غريب  جنوب  "امللحانية"  منطقة  يف  )ع(  الجواد  االمام  استشهاد 

اربعة من املعزين.

املوصل:  شيعة  يستهدف  بتفجريين  العرشات  واصابة  استشهاد   6/10/2013

استهدفت  أحدهام  مفخختني  سيارتني  انفجار  أثر  شخصا   88 واصيب  استشهد 

الشيعية  الغالبية  ذات  "تلعفر"  قضاء  يف  للرشطة  مركزا  واالخرى  ابتدائية  مدرسة 

غريب املوصل.

بالعرشات:  والضحايا  الشيعة  تستهدف  انفجارات  سلسلة   7/10/2013

وقعت  ان  بعد  البيت  اهل  مذهب  اتباه  بحق  الطائفي  االرهاب  مسلسل  يستمر 

الدورة،  االعالم،  حي  )الحسينية،  مناطق  يف  مفخخة  بسيارات  انفجارات  سلسلة 

واسفرت  الشيعة  يسكنها  التي  الجديدة(  بغداد  العبيدي،  سارة،  كمب  الزعفرانية، 

عن استشهاد واصابة عرشات املدنيني من األطفال والنساء واملسنني والشباب.

ان  مطلع  أمنى  مصدر  ذكر  الزعفرانية:  يف  مفخخة  سيارة  انفجار   8/10/2013
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جنويب  الزعفرانية  مبنطقة  الرشكات  تقاطع  يف  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة 

أحدهم  بجروح،  الشيعة  من  اشخاص  اربعة  اصابة  عن  انفجارها  أسفر  بغداد 

واملباين  السيارات  من  بعدد  لحقت  التي  املادية  االرضار  اىل  إضافة  بليغة،  اصابته 

الريبة من االنفجار.

عامل   8 استشهد  واسط:  يف  حافلتهم  بانفجار  بناء  عامل  استشهاد   9/10/2013

وضعت  حافلتهم  استهدفت  ناسفة  عبوة  بانفجار  الشيعة  من  آخرون   6 وجرح 

عىل جانب الطريق يف منطقة املزرعة يف قضاء الصويرة شامل محافظة واسط.

جبهة  أدرجت  الشيعة:  مقدسات  عىل  يعتدي  التوافق  جبهة  موقع   11/10/2013

وعداءه  نصبه  يخفي  ال  واسلوب  الشوارع  أبناء  بلغة  موقعهم  عىل  مقال  التوافق 

اإلمام  قدسية  عىل  فيه  تطاولت  ان  بعد  شيعتهم،  عن  فضال  )ع(  البيت  ألهل 

أمري املؤمنني )ع( والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )ع(.

 5 استشهد  الشيعة:  ضد  الدين  صالح  محافظة  يف  انفجارين   12/10/2013

صالح  مبحافظة  منفصلتني  امنيتني  بحادثتني  آخرون   10 وأصيب  أشخاص 

بقضاء  شعبي  سوق  وسط  انفجرت  ناسفة  عبوة  بواسطة  تم  أبرزهام  الدين، 

طوزخورماتو )ذات الغالبية الشيعية( رشق تكريت.

عرشات  سقط  شيعية:  مناطق  تستهدف  تفجريات  سلسلة   13/10/2013

مفخخة  بسيارات  انفجارات  سلسلة  يف  وجريح  شهيد  بني  الشيعة  من  الضحايا 

املثنى،  واسط،  بابل،  )الديوانية،  الشيعية  املحافظات  استهدفت  ناسفة  وعبوات 

الشعبية  واألسواق  األطفال  مدارس  االنفجارات  هذه  استهدفت  وقد  البرصة( 

والتجمعات السكانية االمنة.

شخصا   15 استشهد  املوصل:  شيعة  يستهدف  انتحاري  هجوم   17/10/2013

مفخخة  سيارة  يقود  انتحاري  نفذه  هجوم  يف  بجروح   50 نحو  واصيب  االقل  عىل 

يف  املوصل  رشق  الشبك  شيعة  من  املوفقية  قرية  يف  سكنيا  مجمعا  استهدف 

شامل العراق.

استهدفت  دامية  هجامت  موجة  االضحى  عيد  ايام  ثالث  شهد   17/10/2013
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يف  ببغداد  مفخخة  سيارات  عرش  انفجرت  فقد  وعاصمتها،  البالد  شامل  الشيعة 

الحسينية،  الجديدة،  بغداد  الصناعة،  )شارع  يف  املدنيني  مستهدفة  متزامنة  اوقات 

 27 واصاب  اشخاص  اربعة  استشهد  فيام  الرابعة(،  الرشطة  القريعات،  الدورة، 

شعبي  سوق  يف  املتسوقني  من  حشود  بني  نفسه  انتحاري  فجر  عندما  بجروح 

يف طوزخرماتو مبحافظ املوصل شامالً.

منطقة  رضب  الذي  التفجري  حصيلة  إن  مطلع  أمنى  مصدر  أفاد   18/10/2013

املشتل رشقي بغداد بلغت تسعة شهداء وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة.

سيارة  ان  مطلع  أمنى  مصدر  افاد  بغداد:  يف  مفخخة  سيارة  انفجار   19/10/2013

الشيعية  الغالبية  )ذات  القاهرة  حي  يف  "النداء"  جامع  قرب  مركونة  كانت  مفخخة 

واصابة  اشخاص   3 استشهاد  عن  اسفرت  مام  انفجرت  بغداد(  رشقي  شامل 

10 اخرين بجروح.

أمنى  مصدر  افاد  وجريح:  شهيد   129 عن  يسفر  مزدوج  تفجري   20/10/2013

ناسفة  عبوة  انفجار  اعقبه  انتحاري  يرتديه  ناسف  بحزام  مزدوج  تفجري  ان 

تسبب  بغداد  جنويب   811 محلة  العامل  حي  منطقة  يف  شعبيا  مقهى  استهدف 

يف سقوط 129 مدنيا بني شهيد وجريح.

ناسفة:  بأحزمة  )ع(  العسكريني  مرقد  تفجري  محاولة  إحباط   20/10/2013

مرقدي  القتحام  محاولة  إحباط  عن  الربملانية  والدفاع  األمن  لجنة  عضو  كشف 

اإلمامني العسكريني )ع( بسامراء بأحزمة ناسفة.

شيعي  مدين  استشهد  بغداد:  وجنوب  شامل  ناسفتني  عبوتني   21/10/2013

منفصلتني  ناسفتني  عبوتني  بانفجار  متفاوتة  بجروح  آخرون   10 وأصيب 

واالخرى  شامالً،  التاجي  قضاء  يف  الطريق  جانب  إىل  مزروعة  كانت  احداهام 

انفجرت يف الحي الصناعي يف منطقة البياع جنوب بغداد.

استشهد  العراق:  شيعة  بحق  جامعية  وتنكيل  استشهد  اعامل   22/10/2013

حي  عىل  هاون  قذائف  بسقوط  ونساء  طفلة  بينهم  مدنيني  ستة  واصيب 

تكفريين  ان  أمنى  مصدر  وافاد  بابل،  محافظة  شامل  املسيب  قضاء  يف  سكني 
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واصيب  استشهد  كام  بالسكاكني،  بذبحهم  وقاموا  رشطي   14 ارس  من  متكنوا 

خمسة بانفجار سيارة مفخخة شاميل بابل.

واصيب  استشهد  بالشعلة:  شعبي  مقهى  قرب  ناسفة  عبوة   23/10/2013

شعبي  مقهى  من  بالقرب  ناسفة  عبوة  بانفجار  الشيعة  من  مدنيني  تسعة 

شامل غريب بغداد.

واصيب  استشهد  بعقوبة:  يف  الشيعية  العوائل  منازل  تفجري   25/10/2013

من  عدد  وضع  بعد  الشيعية  للعوائل  املنازل  من  سبعة  بتفجري  16شخصا 

محافظة  مركز  بعقوبة  مدينة  وسط  املهندسني  حي  يف  امامها  الناسفة  العبوات 

دياىل العراقية.

مبنطقة  شعبي  سوق  يف  بغداد  العاصمة  يف  ناسفة  عبوة  انفجرت   25/10/2013

 6 واصابة  شخصني  استشهاد  عن  اسفرت  الشيعية  الغالبية  ذات  "اليوسفية" 

اخرين.

بجروح  الشيعة  املسلمني  من  اربعة  واصيب  شخص  استشهد   26/11/2013

جراء انفجار عبوة ناسفة عىل طريق رئييس يف حي اور شامل بغداد.

مسلح  هجوم  يف  الشيعة  الشبك  طائفة  من  مواطن  استشهد   26/11/2013

لدى مروره يف منطقة الفيصلية رشق املوصل بحسب مصدر أمنى مطلع.

عبوة  بانفجار  بجروح  اشخاص  اربعة  واصابة  شخص  استشهاد   27/11/2013

اخرين  ثالثة  اصيب  كام  بغداد،  رشق  شامل  الشيعية  الطالبية  منطقة  يف  ناسفة 

البياع  مرآب  يف  شيعة  مدنيني  استهدف  مسلح  هجوم  يف  بجروح  االقل  عىل 

غرب بغداد.

عبوة  ان  أمنى  مصدر  افاد  الطوز:  قضاء  يف  وجرحى  شهداء   28/11/2013

إثنني  استشهاد  عن  أسفرت  الطوز  بقضاء  العسكري  حي  يف  انفجرت  ناسفة 

االرهابيني  ان  اىل  االشارة  وتجدر  بجروح،  ثالث  وإصابة  الشيعة  املدنيني  من 

يستهدفون هذه املدنية كون ساكنيها من شيعة الرتكامن.
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الكوت(  )الصويرة،  منطقتي  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار   28/11/2013

اثنني  مدنيني  استشهد  اىل  أدى  ما  الشيعة،  املسلمني  استهدفت  بالتزامن 

واصابة 8 آخرين بجروح.

وأصيب  استشهد  بابل:  محافظة  يف  مفخخة  سيارات  ست  انفجار   28/11/2013

مناطق  يف  مفخخة  سيارات   6 انفجار  يف  الشيعة  املسلمني  من  املدنيني  عرشات 

متفرقة من املحافظة وبأوقات متقاربة.

يف  بعقوبة  شامل  منزله  يف  عليه  النار  بإطالق  مزارع  استشهاد   29/11/2013

دياىل من قبل مسلحني.

 12 واصيب  استشهد  شيعية:  منطقة  يف  مفخخة  سيارة  انفجار   30/11/2013

يف  السيارات  لوقوف  كراج  يف  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة  بانفجار  شخص 

منطقة )املحمودية( جنويب العاصمة بغداد، إضافة اىل االرضار املادية.

واصيب  استشهد  طوزخورماتو:  يف  شيعة  واصابة  استشهاد   30/11/2013

"ينكجة"  مقربة  يف  مزروعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  أثر  شيعة  مدنيني  خمسة 

مدينة  رشق  الرتكامن  من  الشيعية  الغالبية  ذات  خورماتو"  "طوز  قضاء  جنوب 

تشيع  مستهدفة  كانت  العبوة  ان  يذكر  الدين،  صالح  محافظة  مركز  تكريت 

جنازة مدين استشهد هو االخر بانفجار عبوة ناسفة.

الحسينية  منطقة  يف  شعبي  مقهى  قرب  ناسفة  عبوة  انفجار   2/12/2013

الشيعية أدى إىل وقوع عرشة اشخاص ما بني شهيد وجريح.

أمنى  مصدر  أكد  الطوز:  بقضاء  للموايش  سوقا  استهدف  تفجري   2/12/2013

الرتكامن  الشيعة  املسلمني  من  اخرين  خمسة  واصابة  مدين  استشهاد  مطلع 

رشق  الطوز  قضاء  وسط  املوايش  لبيع  سوقا  استهدفت  ناسفة  عبوة  بانفجار 

املحافظة.

تدرس  مادة  تناولت  الشيعة:  ملشاعر  تيسء  جامعة  يف  تدرس  مادة   2/12/2013

شخصية  تشويه  بغداد  جامعة  يف  االسالمية(  العلوم  )كلية  الرشيعة  كلية  يف 

أكاذيب  خالل  من  التاريخ  بتزوير  )ع(  الحسني  االمام  بنت  سكينة  السيدة 
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من  وغريها  والغزل  الطرب  مجالس  وتعقد  الشعراء  تجالس  وإنها  ازواجها  تعدد 

االفرتاءات التي متس بال البيت واتباعهم من الشيعة.

عن  أمني  مصدر  أعلن  السعدية:  يف  ناسفتني  عبوتني  انفجار   2/12/2013

لقضاء  التابعة  السعدية  بناحية  شعبي  سوق  يف  ناسفتني  عبوتني  انفجار 

 6 استشهاد  عن  أسفر  مام  الرتكامن،  من  الشيعة  املسلمني  يقطنه  الذي  خانقني 

أشخاص وأصابه 4 آخرين بجروح مختلفة.

الشيعة  املسلمني  من  أشخاص  ستة  أن  أمني  مصدر  ذكر   3/12/2013

منطقة  يف  مركونة  مفخخة  سيارة  انفجار  يف  بجروح   11 وأصيب  استشهدوا 

البياع غرب بغداد.

ثالثون  استشهد  الشيعة:  من  والجرحى  الشهداء  عرشات   8/12/2013

الشيعية  املدن  استهدفت  هجامت  يف  بجروح  اخرون  عرشات  واصيب  شخص 

البياع،  )الكرادة،  يف  ناسفة  وعبوات  مفخخة  سيارات  بينها  ومحيطها  بغداد  يف 

الغدير، العامل، مدينة الصدر، الحسينية، التاجي، شارع 52(.

يف  شخصا   11 استشهد  ادريس:  ابو  مقام  يف  زوار  استشهاد   14/12/2013

زواراً  استهدف  املسلحة،  االجرامية  العنارص  من  وهايب  نفذه  انتحاري  هجوم 

بغداد،  رشق  شامل  بعقوبة  مدينة  وسط  )رض(  ادريس  سيد  مرقد  داخل  شيعة 

وفقا ملصادر امنية وطبية.

شخصاً   20 وجرح  استشهد  حسيني:  موكب  استهدف  انفجار   14/12/2013

حسيني  عزاء  موكب  قرب  مركونة  مفخخة  سيارة  بانفجار  الشيعة  املسلمني  من 

يف حي الرسالة جنوب غريب بغداد.

واصيب  استشهد  كربالء:  زوار  من  العرشات  واصابة  استشهاد   16/12/2013

زوار  استهدفتا  مفخختني  سيارتني  بانفجار  الشيعة  املسلمني  من  مدنيا   72

جنويب  الرشيد  ناحية  يف  كربالء  اىل  املتوجهني  )ع(  الحسني  االمام  اربعينية 

بغداد.

حصيلة  ان  أمني  مصدر  أكد  الشيعة:  استهدفت  إرهابية  تفجريات   16/12/2013
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يف  وجريحا  شهيدا   70 بلغت  بغداد  العاصمة  رضبت  التي  االرهابية  التفجريات 

ومدينة  والحسينية  والبياع  النهضة  يف  الشيعية  املناطق  استهدفت  تفجريات   6

الصدر وحي العامل والرشطة الخامسة والكرادة.

واصيب  استشهد  الشيعة:  للمسلمني  شعبي  سوق  تفجري   16/12/2013

جرس  مبنطقة  شعبي  سوق  يف  مفخخة  سيارة  بانفجار  شيعة  مدنيني  عرشة 

دياىل جنوب رشقي العاصمة بغداد.

زوار   10 واصيب  استشهد  يدوية:  بقنابل  شيعة  زوار  استهداف   17/12/2013

يف  يدوية  بقنابل  االقدام  عىل  سريا  املقدسة  كربالء  اىل  املتوجهني  الشيعة  من 

منطقة بغداد الجديدة ببغداد.

اىل  املتوجهني  الشيعة  الزوار  من  مثانية  وأصيب  استشهد   17/12/2013

قضاء  يف  انتحاري  بتفجري  )ع(  الحسني  االمام  اربعينية  مبناسبة  املقدسة  كربالء 

املحمودية جنوب بغداد.

صواريخ  أربعة  استهدفت  املقدسة:  كربالء  تستهدف  كراد  صواريخ   18/12/2013

شعرية  الشيعة  املسلمني  مامرسة  اثناء  املقدسة  كربالء  محافظة  كراد  نوع 

محافظة  يف  الفلوجة  عامرية  منطقة  من  وأطلقت  )ع(،  الحسني  االمام  اربعينية 

االنبار من دون وقوع إصابات برشية.

رشطي  ضحى  شيعة:  زوار  استهداف  من  انتحاري  مينع  رشطي   18/12/2013

الخالص  بلدة  يف  نفسه  يفجر  ان  قبل  انتحاريا  مهاجام  احتضن  بعدما  بنفسه 

مجموعة  استهداف  من  اياه  مانعا  الزوار  من  خمسة  مع  ليستشهد  بعقوبة،  شامل 

أكرب من الزوار الشيعة قرب موكب حسيني.

النار  بإطالق  قاموا  تكفرييني  مسلحني  ان  أمنى  مصدر  أعلن   18/12/2013

من  بالقرب  الشيعة  املسلمني  من  سعوديني  زوارا  تقل  كانت  صالون  سيارة  عىل 

نقطة تفتيش يف سامراء وان الحادث ادى اىل استشهاد طفلة واصابة والدتها.

استهدف  اليوسفية:  يف  الشيعة  الزوار  يستهدف  انتحاري  تفجري   19/12/2013

صوب  متجهني  الشيعة  املسلمني  من  زوار  تكفريي  إرهايب  يرتديه  ناسف  حزام 
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 41 ليوقع  بغداد  جنوب  اليوسفية  منطقة  يف  االعتداء  وقع  حيث  املقدسة،  كربالء 

ما بني شهيد وجريح.

الشيعة  املسلمني  من  األقل  عىل  شخصا   59 وإصابة  استشهاد   19/12/2013

تكفريي  انتحاري  يرتديه  ناسف  حزام  بتفجري  املقدسة  كربالء  صوب  املتجهني 

استهدف موكب )أمئة البقيع( يف شارع ستني يف الدورة جنويب بغداد.

قرب  بالتعاقب  انفجرتا  ناسفتني  "عبوتني  إن  أمنى  مصدر  أفاد   20/12/2013

تكريت  رشق  خورماتو  طوز  قضاء  وسط  امليدان  حي  يف  األغنام  لبيع  علوه 

تسعة  استشهاد  عن  أسفر  مام  الرتكامن،  من  الشيعة  املسلمني  يسكنه  الذي 

أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.

كانت  ناسفة  عبوة  انفجرت  األربعينية:  زوار  استهدف  تفجري   20/12/2013

إىل  املتوجهني  الشيعة  الزائرين  مستهدفة  العام  الطريق  جانب  عىل  مزروعة 

منطقة  يف  )ع(  الحسني  اإلمام  زيارة  مراسيم  إلحياء  املقدسة  كربالء  مدينة 

شخصني  استشهاد  عن  أسفر  مام  بغداد،  جنويب  املدائن  لقضاء  التابعة  الخالصة 

وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

عىل  سقطت  الهاون  قذائف  من  عددا  بان  مطلع  أمنى  مصدر  أفاد   21/12/2013

االربعينية  زوار  مستهدفة  بغداد  جنويب  اللطيفية  ناحية  يف  األربعينية  زوار  طريق 

املتوجهني إىل كربالء املقدسة من دون وقوع خسائر برشية أو مادية.

الشيعة  املسلمني  من  شمر  عشرية  من  مدين  مواطن  استشهد   21/12/2013

التحرير  مبدينة  منزله  امام  للصوت  كاتم  مبسدس  مسلح  لهجوم  تعرضه  إثر 

اربعينية  مبناسبة  طعاما  توزيعه  من  ساعات  بعد  دياىل  محافظة  يف  بعقوبة  وسط 

االمام الحسني )ع(.

شهيد  بني  سقطوا  األربعني  زوار  من  تسعة  بأن  أمنى  مصدر  أفاد   23/12/2013

محمد  طريق  عىل  عودتهم  لدى  سيارتهم  استهدف  مسلح  بهجوم  وجريح 

القاسم الرسيع رشقي بغداد من قبل التكفرييني.

زيارة  ادائهم  اثناء  ناسفة  بعبوة  الشيعة  املسلمني  استهداف   24/12/2013
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اىل  أدى  مام  املوصل،  محافظة  يف  )ع(  العابدين  زين  اإلمام  مقام  عند  األربعني 

استشهاد واصابة 16 شخصاً

عودتهم  اثناء  تلعفر  اهايل  من  الشيعة  املسلمني  من   5 اصيب   24/12/2013

عىل  النارية  باألسلحة  هجوم  اعقبها  ناسفة  عبوة  بانفجار  املقدسة  كربالء  من 

حافلتهم يف تقاطع الجرس الرابع رشقي املوصل.

عبوة  بانفجار  كربالء  من  العائدين  الشيعة  الزوار  من  ستة  أصيب   25/12/2013

لدى  املقدسة  كربالء  مدينة  من  عائدين  زوارا  تقل  كانت  حافلة  مستهدفة  ناسفة 

مرورها عىل الطريق العام بني قضاء الطوز ومحافظة كركوك.

ان  أمنى  مصدر  افاد  )ع(:  ”الزهراء“  حسينية  يستهدف  انفجار   30/12/2013

السكك  دور  منطقة  يف  )ع(  الزهراء  حسينية  من  بالقرب  انفجرت  مفخخة  ”سيارة 

جنويب كركوك ما أسفر عن اصابة 5 مدنيني بينهم 3 من عائلة واحدة.

مجهولني  مسلحني  قام  الشيعة:  للمسلمني  منازل  تفجري   31/12/2013

منطقة  يف  ناسفة  بعبوات  ساكنيها  من  اخالئها  بعد  للشيعة  منازل   10 بتفجري 

جرف الصخر شاميل بابل دون خسائر برشية.

سلسلة  رضبت  العاصمة:  يف  تفجريات  بسلسلة  وجرحى  شهداء   31/12/2013

الطالبية(  جميلة،  الكاملية،  )الزعفرانية،  مناطق  مفخخة  بسيارات  تفجريات 

من  العرشات  واصابة  استشهاد  عن  اسفرت  ما  بغداد  بالعاصمة  الشيعية 

االشخاص.

شنه  بهجوم  الشيعة  املسلمني  من  سبعة  واصابة  شهيدين  سقوط   1/1/2014

الرشطة  حي  يف  )ص(  الرسول  بوفاة  للعزاء  مجلس  عىل  النار  بإطالق  تكفرييني 

وسط مدينة خانقني

الطريق  جانب  عىل  مزروعة  كانت  ناسفة  عبوة  بانفجار  مصدر  أفاد   2/1/2014

من  مدنيني  أربعة  استشهاد  عن  أسفر  ما  بغداد،  جنويب  اللطيفية،  ناحية  يف 

الشيعة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
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سيارة  بتفجري  متفاوتة  بجروح   27 وأصيب  شخصاً   15 استشهد   2/1/2014

رشق  الشيعية  بلدروز  منطقة  يف  للسيارات  معرض  قرب  مركونة  كانت  مفخخة 

محافظة ديايل.

وإصابة  الشيعة  املسلمني  من  مواطنني  استشهاد  أكد  أمني  مصدر   3/1/2014

املحمودية  مبنطقة  شعبي  سوق  قرب  انفجرت  ناسفة  بعبوة  بجروح  آخرين   3

جنوب بغداد.

من  العوائل  عرشات  نزحت  الشيعية:  للعوائل  جامعي  نزوح   4/1/2014

الجوامع  إىل  بابل  محافظة  شامل  الصخر  جرف  لناحية  التابعة  ”صنديج“  منطقة 

االرهايب  )داعش(  تنظيم  تهديدات  بسبب  املسيب  قضاء  يف  والحسينيات 

للعوائل الشيعية، إضافة إىل استشهد عدد من سكان املنطقة.

جميلة  منطقة  يف  انفجرت  مفخخة  سيارة  ان  مطلع  أمني  مصدر  ذكر   5/1/2014

رشقي بغداد ما أسفر عن استشهاد مدين واصابة عرشة اخرين من الشيعة.

إىل  أدت  بغداد  وسط  العريب  السوق  يف  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة   5/1/2014

استشهاد مواطن شيعي واصابة 6 اخرين بجروح.

شامل  الشعب  مبنطقة  شالل  سوق  يف  انفجرت  مفخخة  سيارة   5/1/2014

اخرين   11 وجرح  اشخاص  اربعة  استشهاد  عن  االنفجار  وأسفر  بغداد  رشقي 

من الشيعة.

ناسفة  عبوة  بانفجار  الشيعة  من  اخرين   5 واصيب  مدين  استشهد   5/1/2014

موضوعة داخل حاوية للنفايات بالقرب من مسجد الخالين وسط بغداد.

سيارتني  انفجار  الطوز:  قضاء  يف  مفخختني  سيارتني  انفجار   5/1/2014

سكنية  دورا  مستهدفة  الطريق  جانب  عىل  مركونتني  كانتا  مفخختني 

للمسلمني الشيعة انفجرتا بالتزامن موقعة اربعة شهداء و15 جريح.

ناحية  أطراف  يف  وهمية  تفتيش  نقطة  نصبوا  مجهولني  مسلحني   6/1/2014

ابراز  سائقيها  من  وطلبوا  الشاحنات  من  عدداً  وأوقفوا  بعقوبة  شامل  العظيم 
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عرفوا  اشخاص  ستة  أثرها  عىل  واستشهدوا  الشخصية  هوياتهم  بطاقات 

بأنهم من املسلمني الشيعة فيام تم حرق شاحنتني.

ناسفة  عبوة  بانفجار  بجروح  آخر  وأصيب  شيعي  مسلم  استشهد   7/1/2014

وصادف  تكريت،  رشق  الشيعي  الطوز  قضاء  يف  قاممة  حاوية  يف  موضوعة  كانت 

مرورهام قرب مكان االنفجار.

بانفجار  وجريح  شهيد  بني  سقطوا  شيعي   15 ان  أمنى  مصدر  ذكر   8/1/2014

قضاء  يف  للرشطة  تابعة  تفتيش  نقطة  قرب  انتحاري  يقودها  مفخخة  سيارة 

تلعفر الذي يسكنه الشيعة غرب املوصل.

مفخخة  سيارة  بانفجار  الشيعة  من  شاب   24 واصيب  استشهد   9/1/2014

بالقرب من مطار املثنى يف بغداد.

الطريق،  جانب  إىل  مركونة  مفخخة  سيارة  إن  أمني  مصدر  أكد   12/1/2014

عن  أسفر  ما  املقدسة  ”الكاظمية“  منطقة  يف  ”عدن“  ساحة  قرب  انفجرت 

استشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

الذي  ”طوزخورماتو“  قضاء  استهدفت  مفخختني  سيارتني  انفجار   12/1/2014

يسكنه الشيعية الرتكامنية ما أسفر عن استشهاد 10 واصابة 35 اخرين.

مناطق  يف  مفخخة  بسيارات  تفجريات  بغداد  العاصمة  شهدت   13/1/2014

يقطنها الشيعة أدت إىل سقوط العرشات من الضحايا املدنيني.

الرابط  الرئيس  الطريق  عىل  دينيني  مرقدين  تكفرييني  احرق   14/1/2014

بني كركوك وناحية ليالن، ما أسفر عنه الحاق ارضار مادية كبرية باملزارين.

مفخخة  سيارة  انفجرت  الصدر:  مبدينة  الشيعة  يستهدف  انفجار   14/1/2014

أسفر  ما  بغداد  رشقي  الشيعية  الصدر  مبدينة  مظفر  ساحة  يف  مركونة  كانت 

عن استشهاد اربعة اشخاص واصابة 10 اخرين بجروح مختلفة.

انفجارات  سلسلة  يف  االشخاص  من  العرشات  واصيب  استشهد   15/1/2014

الحسينية،  الصدر،  )مدينة  مناطق  يف  الناسفة  والعبوات  املفخخة  بالسيارات 
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التي  الواثق(  تقاطع  فلسطني،  العبيدي،  الصناعة،  االندلس،  ساحة  الشعب، 

تسكنها الغالبية الشيعية بالعاصمة بغداد.

قضاء  وسط  الجمهورية  حي  يف  مفخخة  سيارة  انفجرت   19/1/2014

عبوة  انفجار  ذلك  أعقب  الدين،  صالح  مبحافظة  تكريت  رشق  طوزخورماتو 

مدين  استشهاد  عن  أسفر  ما  الرتكامن  الشيعة  مستهدفاً  املكان،  نفس  يف  ناسفة 

واحد وإصابة مثانية آخرين بجروح.

وجريح  شهيد  بني  سقطوا  مدين   126 بان  امنية  مصادر  افادت   20/1/2014

من  الشيعية  الغالبية  تسكنها  مناطق  عدة  هزت  جديدة  تفجريات  سلسلة  يف 

العاصمة بغداد بعد يومني فقط من تفجريات مامثلة.

عن  وأسفر  طوزخورماتو  قضاء  بوسط  مفخخة  سيارة  انفجرت   20/1/2014

سقوط 11 جريح من املسلمني الشيعة الرتكامن.

منطقة  يف  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة  بأن  أمني  مصدر  افاد   21/1/2014

بجروح،  شخص   11 اصابة  عن  االنفجار  وأسفر  انفجرت  بغداد  وسط  النهضة 

وإلحاق إرضار مادية بعدد من السيارات واملباين.

قضاء  وسط  العسكري  الحي  يف  ناسفتني  عبوتني  انفجار   22/1/2014

بجروح  آخرين   13 وإصابة  مدين  استشهاد  عن  أسفر  ما  بالتعاقب  طوزخورماتو 

من الشيعة الرتكامن.

بعبوة  مزدوجني  تفجريين  يف  مدنيني  مثانية  واصيب  استشهد   25/1/2014

من  الشيعية  الغالبية  ذات  ”طوزخورماتو“  قضاء  يف  مفخخة  وسيارة  ناسفة 

الرتكامن مبحافظة صالح الدين.

يف  استشهدوا  األقل  عىل  شخصا   17 إن  مطلعة  مصادر  اكدت   25/1/2014

مناطق  عىل  املورتر  قذائف  وإطالق  مفخخة  سيارات  بتفجري  عنف  أعامل 

تقطنها االغلبية الشيعية.

مزدوجني  تفجريين  يف  شيعة  مدنيني  مثانية  واصيب  استشهد   26/1/2014
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وقعا  البساتني  منطقة  يف  مفخخة  بسيارة  واالخرة  ناسفة  عبوة  بواسطة  االول 

قرب دائرة الكهرباء يف قضاء الطوز الشيعي مبحافظة صالح الدين.



The State of Qatar is mostly surrounded by the Arabian Peninsula as its only border is shared 

with the Kingdom of Saudi Arabia. Like its neighbor, Qatar is ruled under a monarchy of the 

al- Thani family. There is no independent legislature and political parties are forbidden. Its 

legal system is a mixture of civil law and Islamic Sharia. Shia population make up about 10% 

of the nation. Qatar has founded many anti-Shia terrorist groups. 

قطر

ميثل الشيعة 18-12 % من املواطنني. وقد اوجدت )او دعمت( قطر العديد من الجامعات املعادية للشيعة.

 يحكم البلد نظام مليك عىل رأسه ال ثاين. وليس هناك من مجلس ترشيعي مستقل او احزاب سياسية. اما النظام القضايئ 

فانه خليط بني القانون املدين والرشيعة االسالمية. 

يحد البلد شبه الجزيرة العربية وبوابتها الربية الوحيدة هي السعودية. 

QATAR
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Doha
Qatar

التحريض  يف  مشبوها  دورا  ودوليا  واقليميا  داخليا  القطرية  السياسة  لعبت 

من  الكثري  رصدت  اذ  العامل،  بلدان  من  العديد  يف  الشيعية  املجتمعات  ضد 

ماديا  والتطرف  العنف  لجامعات  القطرية  الحكومة  دعم  عىل  املؤرشات 

لرضب الشيعة واستهدافهم يف اكرث من مناسبة.

السلفي  الداعية  شن  الشيعة:  ضد  يحرض  القرضاوي   25/4/2013

عنيفا  هجوما  الحاكمة(  االرسة  من  )املقرب  القرضاوي  يوسف  املتطرف 

عىل املسلمني الشيعة يف محاوالت متكررة لتحريض املسلمني السنة.

الشيعية  املساجد  لهدم  واسعة  بحملة  قطر  دولة  قامت   22/5/2013

الحسن  اإلمام  وحسينية  ومسجد  الصفار  مسجد  وآخرها  والحسينيات 

ومنع  جديدة،  ببناء  تراخيص  إعطاء  دون  بالدوحة  التاريخي  السالم  عليه 

علامء  عىل  التضييق  جانب  اىل  املوجودة  للحسينيات  خطباء  استقدام 

التثقيفي  املركز  بإغالق  قطر  قامت  ذلك  عن  فضال  القطريني،  الشيعة 

قطر
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الشيعي وسحب ترخيصه.

املتشدد  السلفي  شن  املنابر:  عىل  من  الشيعة  يكفر  "القرضاوي"   1/6/2013

العاصمة  من  ألقاها  التي  الجمعة  خطبة  يف  عنيفاً  هجوما  القرضاوي  يوسف 

اليهود  من  "أكفر  انهم  قائالً  بـ"النصريية"  الكرمية  العلوية  الطائفية  عىل  القطرية 

والنصارى".

من  قطر  تلقت  ان  بعد  البالد:  من  الشيعة  املسلمني  ترحل  قطر   2/12/2013

والفلسطينيني  والسوريني  اللبنانيني  من  االسامء  مبئات  قامئة  السعودية 

رحلت  التعاون،  مجلس  دول  كل  يف  الداخلية  وزارات  عىل  تعميمها  جرى  الشيعة، 

أنهم  الشخصية  بياناتهم  عىل  ترد  الذين  من  سوريني  وخمسة  لبنانياً  ثالثني 

أو  مذاهب  أتباع  من  أحد  بينهم  وليس  الجعفري"،  أو  الشيعي  "املذهب  يتبعون 

ديانات أخرى.

دعوته  املعاودة(  )عادل  التكفريي  القيادي  عن  إخبارية  صفحات  نقلت   7/1/2014

"محمد  جامع  يف  الجمعة  صالة  خالل  والبحرين  اليمن  يف  الشيعة  ضد  الجهاد  إىل 

برئيس  يسمى  ما  اعتاد  الذي  الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  الوهاب"  عبد  بن 

هيئة علامء املسلمني )يوسف القرضاوي( عىل الصالة فيه.



أرسل ظالمتك عرب )تطبيق شيعة رايتس ووتش(
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