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اذربيجان
Baku

Azerbaijan

 2015/12/03السلطات االمنية تستبيح مزار شيعي مقدس مخلفة قتلى
وجرحى :حاصرت قوات األمن االذرية احدى القرى الشيعية التي
يوجد بها حرم السيدة رحيمة يف محافظة باكو عاصمة أذربيجان،
حيث قامت القوات بقطع اإلمدادات الغذائية والكهرباء والغاز واملاء
والغذاء عن اهالي القرية ،فضال عن قطع جميع االتصاالت السلكية
والالسلكية.
كما قامت القوات االمنية بعد كل ما تقدم باقتحام حرم السيدة رحيمة
عليها السالم وقتلت  6من رواد املزار ،واعتقلت العشرات منهم أمام
جماعة وجمعة الحرم املقدس الشيخ نوح.
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األردن
Amman

Jordan

 2014/12/16كشف النائب األردني( ،طارق خوري) ،إرسال أردنيني للعمل
يف القوات األمنية التابعة لنظام البحرين ،مستنكرا خالل جلسة
للربملان االردني اقحام دولته يف عملية قمع املسلمني الشيعة ،مؤكدا
خالل كلمته على وجود قوات اردنية يف شوارع البحرين الغاضبة كما
وصفها.
 2015/08/11املدير العام لقوات الدرك األردني ،حسني محمد الحواتمة،
يبحث مع وزير خارجية البحرين التعاون والتنسيق األمني ،يف وقت
تتهم فيه منظمات حقوقية محلية ودولية القوات األردنية بارتكاب
انتهاكات حقوقية جسيمة يف البحرين ،بعد ان استعانت بها سلطات
النظام كأداة قمعية ضد املحتجني واملطالبني باإلصالح.
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 2015/08/15تعرض الكاتب( ،جهاد املحيسن) ،للضرب يف سجنه قبل
نقله إىل سجن (الرميمني) ،وقالت زوجت الكاتب ،أن زوجها نقل من
سجن (البلقاء) اىل سجن (رميمني) ،موضحة انه ابلغها هذا االمر يف
اتصال هاتفي لم يدم أكثر من  20ثانية ،وبينت أنه نقل اىل السجن
الجديد بعد تعرضه للضرب على يديه وقدميه ،يف حني أن قدمه تؤمله
وال يستطيع تحريكها ،وكان املحيسن اعتقل بعد عودته من بريوت،
وتم توقيفه بقرار من محكمة امن الدولة على خلفية كتابات نشرها
عرب صفحته على فيس بوك التي تحدث فيها عن رغبته يف (التشيع)
وفساد يف الطبقة الحاكمة ،كما فصل من مقر عمله يف وزارة التنمية
السياسية ،وقررت صحيفة (الغد) فصله من الجريدة على خلفية ذات
املنشورات.

 2015/10/06السلطات األردنية تعلن ازدرائها للمذهب الشيعي :اعلنت
السلطات االردنية وبشكل سافر وعلني عن ازدرائها املذهب الشيعي
وتصديها له.
حيث اعلنت ما تسمى بوزارة األوقاف األردنية أنها ال تسمح بنشر
الفكر الشيعي يف األردن ،مشرية إىل محاربتها التشيع.
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أفغانستان
Kabul
Kabul

Afghanistan
Afghanistan

Copyright © Free Vect

 2015/02/24أعلن مصدر رسمي ،قيام مجموعة من املسلحني يف
جنوب البالد باختطاف  30مواطن شيعي جنوب البالد ،ولم تعلن
أية جماعة على الفور مسئوليتها عن عملية االختطاف ،واكد حاكم
إقليم (زابل)»محمد أشرف» إنه تم اختطاف  30شخصا بينما كانوا
يستقلون مركبتني على أحد الطرق الرئيسية باإلقليم ،يشار إىل أن
(الهزارة) ،التيتمثل نحو  %9من سكان البالد ،هم أقلية عرقية شيعية
يف هذه الدولة ذات األغلبية السنية.
 2015/04/18استشهد خمسة مدنيني من املسلمني الشيعة على يد
عصابات ترتبط بتنظيم «داعش» التكفريي ،بعد أن عثرت عليهم
جهات أمنية مقطوعي الرؤوس ،بعد ان خطف املغدورين يف وقت
سابق يف منطقة «مالستان».
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وكثريا ما تقوم جماعات تكفريية متطرفة باستهداف املسلمني الشيعة
على خلفيات طائفية ،يف املساجد واالسواق واملدارس ،عرب تفجري عبوات
ناسفة وسيارات مفخخة وانتحاريني.

 2015/07/27افاد مصدر أمني مطلع يف إقليم بغالن ذي الغالبية الشيعية
شمال البالد ،إن مسلحني فتحوا النار يف حفل زفاف مما أسفر عن
مقتل  21من الضيوف وإصابة ثمانية ،قال الجنرال عبد الجبار بورديلي
املفتش العام للشرطة يف بغالن.
 2015/08/13خطف مسلحون مجهولون  12من أقلية الهزارة العرقية
الشيعية من سيارة يف والية غزني شرق البالد ،بعد أيام على خطف
مقاتلني مشبوهني من حركة (طالبان) االرهابية  4من الهزارة وقتلهم
يف الوالية ذاتها.
 2015/08/24قتل  10أطفال وشخص بالغ بتفجري ارهابي استهدف مخيم
للنازحني بالقرب من مدينة هرات غربي البالد ،وقال متحدث باسم
(مستشفى هرات اإلقليمية) ،إن  18شخصا آخرين أصيبوا يف االنفجار
الذي وقع يف محطة للغاز ،فيما نقل عدد من املصابني إىل إيران لتلقي
العالج من حروق بالغة.
 2015/09/06أفادت مصادر محلية بأن تكفرييني مسلحني أوقفوا حافلة
تقل 13مدنياً من املسلمني الشيعة يف منطقة زارع بوالية بلخ ،وأمروهم
باالصطفاف وفتحوا النار عليهم وقتلوهم يف الحال.
 2015/10/08قتلى وجرحى يف مجلس حسيني للشيعة يف كابول :قتل
شخص واحد واصيب ثالثة اخرون بينهم امرأة يف تفجري ارهابي
استهدف مجلس عزاء يف العاصمة االفغانية كابول.
وبحسب الروايات الرسمية فان تنظيم داعش االرهابي قام بتفخيخ
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املكان بأربع عبوات ناسفة لتفجري مكان املجلس.
 2015/11/10ذبح سبعة مدنيني شيعة بدم بارد :أقدمت عصابة داعش
اإلرهابية على ارتكاب جريمة بشعة أخرى بحق املواطنني الهزارة يف
أفغانستان.
وأفاد شهود أن عصابة داعش اختطفت  7مواطنني  4رجال و امرأتني
و طفلة يف منطقة رغنداب بمحافظة زابل غرب افغانستان ،ثم قامت
بذبح الجميع و تركت جثثهم يف املنطقة.
واضاف الشهود ان الضحايا من منطقة جاغوری الواقعة يف محافظة
غزني ،وكانوا يف طريق العودة من إيران إىل بيوتهم.
وتعترب هذه الجريمة هي األوىل التي تذبح فيها امرأة ستينية و طفلة يف
التاسعة من عمرها .
 2015/11/13اختطاف سبعة من الشيعة الهزارة :تعرض سبعة مواطنني
شيعة من اقلية الهزار اىل االختطاف من قبل مجموعة مسلحة يرجح
انتمائها اىل تنظيم طالبان االرهابي ،حيث تم اقتيادهم اىل جهة
مجهولة ،ولم يتم التعرف على مصريهم حتى االن.
وافاد قائد شرطة املنطقة ،أن املسلحني أوقفوا  3حافالت على الطريق
الرئيسي بني كابول ومدينة قندهار الجنوبية وخطفوا الركاب.
 2015/11/21مسلحون مجهولون يختطفون  14شخصا من الشيعة :اقدم
مسلحون مجهولون يف أفغانستان على اختطاف  14شخصا ينتمون اىل
أقلية الهزارة العرقية ،وذلك خالل مرور حافلتهم بإقليم زابل األفغاني.
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االمارات
Abu Dhabi

United Arab Emirates

 2015/03/13االمارات ترحل  70لبناني من الشيعة :كشفت انباء مؤكدة
ان االمارات أمرت برتحيل  70لبنانيا غالبيتهم من الشيعة ،واعطتهم
مهلة  24ساعة للمغادرة ،من دون ان تبني الجهات الرسمية يف االمارات
األسباب التي دعتها التخاذ هكذا مواقف.
 2015/05/03ضاحي خلفان يدعوا للطائفية والتقسيم :ذكر ضاحي
خلفان ،نائب رئيس الشرطة واألمن يف دبي ،يف تغريداته على تويرت،
ان «الحقيقة ال الشيعة يطيقون السنة وال السنة يطيقون الشيعة
واالكراد ال يطيقون االثنني والتقسيم أنفع» ،حسب وصفه ،ويف تغريدة
أخرى اضاف ان «النية مبيتة لتقسيم العراق إىل ثالث دول كردية
وعربية سنية وعربية شيعية ،لذلك الخراب لن ينتهي من قاموس
املخطط لهذه االسرتاتيجية إال بالتقسيم».
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اوغندا
Uganda

Kampala

 2014/12/27استشهاد مدير مؤسسة أهل البيت :اغتال ارهابيون مدير
مؤسسة (أهل البيت عليهم السالم) الشيخ «عبد القادر» بعد خروجه
من قراءة دعاء «الكميل» ،يف العاصمة (كامباال) ،حيث تم نقل جثمان
الشهيد اىل مدينة (بونيا) إلقامة مراسم التشيع والصالة والدفن يف
نفس املدينة ،والجدير بالذكر ان الشهيد لم يكن يتمتع بحماية
شخصية رغم كونه يعترب من الشخصيات الشيعية البارزة يف البالد،
حيث شيد ( )50مسجد للمسلمني الشيعة يف البالد ،كما ان نجل
الشهيد الدكتور «بونكو» هو محافظ مدينة «بونيا» ،وممثل رئيس
الجمهورية يف شرق أفريقيا ،ويعد أول مسؤول شيعي رفيع يف شرق
القارة االفريقية.
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ايران
Tehran

Iran

 2015/10/07السلطة االيرانية تستخف بمراجع الدين الشيعة :قامت
محكمة رجال الدين يف ايران باستدعاء السيد حسني الشريازي نجل
سماحة املرجع صادق الحسيني الشريازي.
وبحسب مقربني من مؤسسة االمام الشريازي العاملية فان هذا
االستدعاء لم يكن االول لرجال الدين الشيعة يف ايران بغية ممارسة
ضغوطات عليهم لصالح جهات معنية  ،وجعلهم يرتكون املبادئ
واالسس التي تتماشى وافكارهم ومعتقداتهم.
 2015/10/17مقتل شخصني يف إطالق نار على موكب شيعي يف إيران :افاد
شاهد ان مهاجمني مجهولني يف سيارة اقرتبوا من حشد من الشيعة
يف مدينة دزفول يف إقليم خوزستان بجنوب غرب البالد وفتحوا النار
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عليهم ،مما اسفر عن مقتل شخصني على الفور.
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باكستان
Islamabad

Pakistan

 2014/11/29اغتيال عالم دين شيعي :استشهد رجل الدين الشيعي
البارز (محمد نواز عرفاني) بالرصاص على يد مسلحني مجهولني،
ووفقا ملصادر رسمية فإن العالمة عرفاني (أحد قادة مجلس الوحدة
اإلسالمي) ،قد استشهد عندما فتح مجهولون النار على سيارته يف
أحد أحياء العاصمة إسالم آباد.
 2014/12/03بثت وسائل اعالم محلية اعرتافات ملواطن باكستاني كشف
فيها عن اشرتاكه مع القوات السعودية يف قمع املواطنني الشيعة
يف البحرين ،ذكر فيها انه بعد ان كان يعمل يف مطعم عرض عليه
العمل يف سلك الشرطة البحرينية ،ويشارك مع قوات سعودية يف قمع
مواطنني بحرينيني يف مدينة سرتة ،مدعيا أن قتل مواطنني شيعة فيه
أجر وثواب ،كما هو الحال يف قتل شيعة باكستان.
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 2015/01/10أعلنت مصادر رسمية استشهاد ثمانية مدنيني وجرح
ستة عشر آخرين يف اعتداء ارهابي على مسجد شيعي ،بعد ان
حاول االرهابي الدخول اىل داخل املسجد لتفجري نفسه ،لكنه لم
يستطع ،وفجر الحزام الناسف الذي يرتديه لدى الباب يف مدينة
(راولبندي) يف إقليم (البنجاب) شمال شرق البالد ،وكان الناس يف
حالة الدخول اىل املسجد إلداء صالة الجمعة ،وغالبا ما تتجه االتهامات
صوب جماعة (طالبان) التكفريية التي غالبا تستهدف أماكن مقدسة
ومدنية للمسلمني الشيعة بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريني،
وتعترب مدينة (راولبندي) من مناطق تواجد الشيعة التي يستهدفها
االرهابيني يف املساجد واألماكن العامة وغريها .
 2015/01/30الهجوم على مسجد للشيعة :أكد مسؤولون استشهاد
 40مواطن شيعي يف التفجري الذي استهدف مسجدا شيعيا يف
جنوب البالد ،يف أعنف الهجمات الطائفية دموية منذ نحو عامني
يف البالد ،وأعلن وزير الصحة يف اإلقليم أن التفجري الذي وقع يف
مدينة «شيكاربور» ،بلغت حصيلته األولية اثني عشر شهيدا وأربعني
جريحا ،غري أن مسؤوال يف أحد املستشفيات املحلية باملدينة ،تحدث
عن استشهاد نحو عشرين شخصا.
 2015/02/13استشهد  19مواطن شيعي على االقل واصيب  60اخرون
بجروح بهجوم ارهابي على مسجد اثناء اداء املسلمني لصالة الجمعة
يف مدينة «بيشاور» ،وقال مصدر يف الشرطة ان عدد من املسلحني
القوا قنابل يدوية على املسجد وأضرموا النار يف داخل املبنى الواقع يف
حي «حياة اباد» ،وتبنت حركة (طالبان باكستان) التكفريية الهجوم
يف بريد الكرتوني.
 2015/02/19أفادت مصادر مطلعة ،أن انتحاري تابع لجماعة ما يسمى بـ
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(جند اهلل التابعة لحركة طالبان) حاول بتفجري نفسه داخل حسينية
(سكينة) اثناء الصالة ،يف منطقة «شكريال» بمدينة «راولبندي» القريبة
من العاصمة اسالم آباد ،اال ان حرس الحسينية منعوه ،ليفجر نفسه
عند املدخل ،ما أسفر عن استشهاد ثالثة مصلني شيعة وإصابة أربعة
آخرين بجروح متفاوتة.

 2015/03/20استشهد شخصني وأصيب نحو عشرين آخرين يف انفجار
قنبلة موقوتة مزروعة على دراجة بخارية عند باب مسجد «صالح»
التابع لطائفة البهرة خالل صالة الجمعة يف كراتشي ،وتسببت قوة
االنفجار يف تطاير زجاج أبواب ونوافذ املحال التجارية واملباني املجاورة،
فيما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع يف منطقة الحادث.
 2015/04/16تكفرييون مستعدون إلرسال  100انتحاري لقتل شيعة اليمن:
قال ناطق باسم مجموعة «حكيم ال محسود» الطالبانية التكفريية
يف اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة القطرية يف العاصمة الباكستانية
«إسالم آباد» إن الحركة مستعدة إلرسال ()100انتحاري تكفريي لقتل
الشيعة يف اليمن ومشاركة السعودية يف حملتها العسكرية.
وجاء اإلعالن عن ذلك خالل اجتماع لقادة الحركة اإلرهابية يف
«وزيراستان» ،حيث أعلنوا االستعداد إلرسال االنتحاريني يف حال
طلبت السلطات السعودية ذلك.
 2015/05/13قامت مجموعة ارهابية على دراجات نارية بهجوم مسلح
على حافلة تقل مدنيني شيعة ،بعد ان اطلقوا وابل من الرصاص تجاه
املدنيني ،ما ادى اىل استشهاد  45شخصاً وأصابوا  13آخرين يف مدينة
«كراتشي» يف جنوبا ،وقال قائد الشرطة «نجيب خان» بأن «الحافلة
كان فيها ستون شخصاً ،عندما هاجمها ستة مسلحني وفتحوا النار
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عليهم وقتلوا  45مدنيا منهم».
 2015/06/08استشهد خمسة مدنيني شيعة ،عندما هاجم تكفرييان
مسلحان على متجرين لبيع الشاي وفتحا النار على املتواجدين داخل
املحل يف حي ميزان شوق بمدينة «الهزارة» يف «كويتا» جنوب شرق
البالد ،واستطاع املهاجمان الفرار على دراجة نارية ،من دون ان تتمكن
الشرطة من القاء القبض عليهما.
 2015/07/06فتح مسلحون يستقلون دراجات نارية النار ،أمام مكتب
للجوازات يف كويتا عاصمة إقليم بلوجستان جنوب غرب البالد ،ما
أسفر عن استشهاد اثنان من قبيلة (الهزارة) ،وهم من املسلمني
الشيعة ،وغالبا ما تقوم جماعات إسالمية متطرفة باستهداف مدنيني
على خلفياتهم الطائفية ،حيث استشهد االالف من املواطنني على يد
هذه الجماعات ملجرد كونهم من الشيعة.
 2015/07/11استشهد أكثر من تسعة عشر شخص واصيب أكثر من
ستني آخرين بجروح خطرية يف هجوم إرهابي مسلح على مسجد
للمسلمني الشيعة أثناء إقامة صالة الجمعة ،واعلنت مجموعة
مسلحة تنتمي إىل حركة (طالبان باكستان) التكفريية يف بيشاور
شمال البالد عن مسئوليتها عن هذا الهجوم ،وقالت الشرطة إن
«مسلحني اقتحموا املسجد الذي احتشد فيه املصلون إلقامة صالة
الجمعة ،وفتحوا النار عليهم قبل سماع ثالثة انفجارات داخله».
 2015/08/30اغتيال املحامي أمري حيدر شاه ،من املسلمني الشيعة على
يد جماعة تكفريية مسلحة( ،جند الصحابة) ،أثناء عودته بسيارته
الشخصية من مقر عمله ،يف دوار «حسن» بمدينة كراتشي ،يف والية
سند جنوبا ،اىل منزله .تستقل دراجة نارية ،حيث فتحت عناصر
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مسلحة وابال من النار على املحامي املغدور وقتلته على الفور.
 2015/10/19عشرة قتلى بانفجار حافلة يف جنوب غرب باكستان :قتل
عشرة اشخاص على االقل واصيب  23آخرون بجروح االثنني يف انفجار
بحافلة للركاب يف منطقة كيتا يف والية بلوشستان بجنوب غرب
باكستان ،بحسب ما افادت مصادر رسمية.
واعلن وزير داخلية الوالية اكرب حسني دراني «يمكنني ان اؤكد ان
عشرة اشخاص على االقل قتلوا وجرح  23آخرون يف انفجار قنبلة داخل
حافلة» .ووقع االنفجار يف بداية املساء لدى عودة االشخاص الذين
يعملون يف كيتا اىل خارج املدينة.
 2015/10/23ستة عشر قتيال يف هجوم استهدف شيعة يف باكستان:
قتل  16شخصا على االقل واصيب عشرات بجروح يف تفجري انتحاري
استهدف موكبا للشيعة يف مدينة يعقوب اباد بوالية السند جنوب
باكستان ،بحسب ما افادت الشرطة ومسؤولون يف املستشفى.
واكد مدير املستشفى املدني الطاف واغان انه تم نقل  36جريحا اىل
املستشفى ،مضيفا انه تم نقل عدد آخر من الجرحى اىل مستشفيني
قريبني.
 2015/11/06مسلحان يقتالن اثنني من الهزارة الشيعة يف باكستان :اقدم
مسلحان مجهوالن على قتل شخصني من الهزارة الشيعة الذين
يشكلون اقلية يف اقليم بلوشستان يف جنوب غرب باكستان ،بحسب
ما قال مسؤولون.

ووقع الهجوم فيما كان شخصان من اقلية الهزارة يسافران من وسط
مدينة كويتا يف االقليم اىل منزلهم يف بلدة الهزارة يف الضواحي.
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وقال قائد الشرطة املحلية مختار احمد لوكالة فرانس برس ان
«مسلحني اثنني مجهولي الهوية اطلقا النار على الشاحنة التي كانت
تقل عزة اهلل ومحمد حسني».
 2015/12/13مقتل  24شيعي بتفجري إرهابي يف باكستان :قتل  23شخصاً
على األقل ،وأصيب عشرات آخرون بجروح يف انفجار قوي وقع يف
شمال غرب باكستان.
وأفاد اهالي مدينة باراتشينار أن انفجارا قويا وقع يف أحد األسواق
املكتظة ما أسفر عن مقتل  23شخصا على األقل ،وجرح عشرات آخرين.
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البحرين
Al-Manamah

Bahrain

 2014/12/02سلطات النظام تستدعي الشيخ (علي أحمد الجدحفصي)
للمحاكمة دون إفصاح عن طبيعة التهمة املوجهة اىل الشيخ او ذكر أي
تفاصيل حول موضوع االستدعاء ،فيما ادانت منظمات حقوقية 2014/12/02
سلطات النظام تستدعي الشيخ (علي أحمد الجدحفصي)للمحاكمة
دون إفصاح عن طبيعة التهمة املوجهة اىل الشيخ او ذكر أي تفاصيل
حول موضوع االستدعاء ،فيما ادانت منظمات حقوقية ونشطاء هذا
التصرف باعتباره استفزاز ملشاعر املسلمني الشيعة من خالل التعرض
للعلماء ورجال الدين.
 2014/12/03قالت والدة املعتقل (محمود أحمد علي) إن السلطات األمنية
أمرت بإبعاد ابنها عن البالد بعد أن قضى مدة محكوميته يف سجن
(الحوض الجاف) يف قضية تجمهر ،منوهة إىل أنها بحرينية تزوجت منذ
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سنوات من أجنبي وعاشت معه وأنجبت أطفالها منه يف البحرين
ولم تعرف وعائلتها وطنا آخر ،واضافت «مرت  7شهور على ذلك
ومازال ابني محتجزا يف إدارة الجوازات مع األجانب ويعامل معاملة
الغريب يف وطنه الذي ولد وتربى ودرس وعاش فيه» ،وذكرت أن
«السلطات األمنية وجهتها ملراجعة سفارة زوجها ،يف حني أن زوجها
عاش يف البحرين منذ أن كان يف الثانية عشرة من عمره وأن أكرب
أبنائها يف الرابعة والعشرين من عمره».
 2014/12/06ضابط يعتدي بالضرب على معتقل شيعي :أكد املعتقل
الشيعي (محمد املحاسنة) بتعرضه للضرب والتهديد من قبل الضابط
(قيصر) يف سجن (جو) سيء الصيت ،وأنه لفق له عدة تهم منها
السب والقذف ،وكان املحاسنة قد توجه ملكتب الضابط مستفسرا
منه حول خطاب كان قدمه إلدارة السجن ،إال أن الضابط رد عليه
بغالظة شديدة وبصراخ عال أمام مرأى ما يقارب من  30معتقال كانوا
متواجدين هناك ،ويقضي املحاسنة ،الذي يعترب الشاهد الوحيد على
مقتل الشهيد (فاضل املرتوك) ،فرتة سجن تمتد ألكثر من  15عاماً يف
السجن.
 2014/12/06حاصرت قوات النظام مكان إقامة املؤتمر العام لجمعية الوفاق
الوطني اإلسالمية يف نادي العروبة بمنطقة الجفري الضاحية الشرقية
للعاصمة املنامة ،ومنعت الوصول إليه وأرهبت القائمني والعاملني
على تنظيم املؤتمر.
 2014/12/08شنت قوات األمن التابعة للنظام ،مصحوبة بقوات مدنية
ملثمة،حملة مداهمات على منازل املواطنني اآلمنني يف منطقتي
(دمستانوكرزكان) التي يسكنها الغالبية الشيعية.
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 2014/12/09حبس طفل بتهمة التجمهر :قررت النيابة العامة التابعة
للنظام توقيف الطفل (محمد فيصل فتيل) البالغ من العمر ( )13عاماً
ملدة  7أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر ،وذكر موقع اعالمي مطلع
إن منتسبو األجهزة األمنية قد اعتقلوا الطفل من منطقة بني جمرة
فيما قررت النيابة العامة توقيفه على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر
ونقل على إثر ذلك إىل سجن األحداث.
 2014/12/10اعتقلت السلطات األمنية على جسر امللك فهد املصور السيد
(باقر الكامل) وذلك أثناء توجهه إىل زيارة العتبات املقدسة يف العراق،
فيما لم يعرف بعد التهم املوجهة إليه.
 2014/12/10السجن مجددا للناشطة زينب الخواجة :أصدرت محكمة
تابعة للنظام حكما بسجن الناشطة الشيعية (زينب الخواجة) ملدة
عام واحد بتهمة إهانة موظف عام ،إضافة إىل تأييد الحكم بسجنها ملدة
أربعة أشهر يف قضيتني أخريني ،يشار إىل ان الخواجة ،التي وضعت
مولودها يف آخر شهر نوفمرب املاضي ،اعرتضت على املحكمة ،وأكدت
مقاطعتها لجلساتها ،فيما صدرت إدانات واسعة بعد صدور الحكم
األخري.
 2014/12/14أكد نشطاء ان نظام الخليفة ،ما زال يسعى اىل تهميش
اغلبية املسلمني الشيعة ومحاصرتهم عرب حملة تجنيس غري مسبوقة
للباكستانيني السنة ،حيث كشف السفري الباكستاني يف اململكة
(محمد األحد) أن عدد الباكستانيني الذين حازوا الجنسية والجواز
البحريني ترتاوح اعدادهم مابني  25ألف إىل  30ألفاً ،الفتاً إىل وجود نحو
أربعة آالف إىل خمسة آالف شخص ما زالوا على قائمة االنتظار.
 2014/12/18هدم مسجد للمسلمني الشيعة :قامت السلطات بهدم
مسجد للمسلمني الشيعة يف منطقة (مقابة) غربي العاصمة املنامة ،يف
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وقت ينتظر فيه أكثر من  10مساجد إعادة بنائها.
 2014/12/20افاد ناشطون بوقوع إصابة بليغة ألحد الفتية يف منطقة
(السنابس) ،تم على إثرها استنفار قوات النظام ومحاصرتها املنطقة،
وتناقل نشطاء أن اسم املصاب هو (محمد حسن املطوع) من قرية
(الديه) ،فيما أفادت أنباء عن إصابته بطلقة (سي فور) قريباً من فمه،
وطلقات أخرى من (الشوزن) يف قدمه ،وقد دخل على أثرها إىل غرفة
العمليات يف مستشفى السلمانية ،ومنعت قوات النظام ذوي املصاب
من رؤية ابنهم.
 2014/12/20اكدت مصادر مطلعة اعتقال امرأتني من منطقة (السنابس)
تم نقلهماىل مركز الشرطة ،كما تم اعتقال  3شبان آخرين من املنطقة
نفسها هم (علي درويش ،حسني حكيم ،سيد عبداهلل أمني).
 2014/12/21ذكر مصدر حقوقي على موقع التواصل االجتماعي بانهنالك
أنباء تفيد بنقل السجني املسلم من تايلند (علي هارون) لقسم
اإلنعاش بمستشفى السلمانية وهو مغمى عليه ،الفتا إىل أن هارون
لم يتصل بأسرته منذ تسليمه ،وحكم على هارون بتهمتني اثنتني،
واحدة منهما أسفرت عن حكمه بالسجن مدى الحياة ،فيما قضت
محكمة أخرى بسجنه  11عامًا على ذمة قضية أخرى ،وما يزال أمامه
 14قضية معلّقة.
 2014/12/29أحكام اعدام ومؤبد بحق املتظاهرين الشيعة :أصدرت
املحكمة الجنائية التابعة للنظام حكما بإعدام  2من املتظاهرين
الشيعة ،بتهم نسبت إليهم بتفجري يف منطقة (الدير) ،وباملؤبد على
باقي املتهمني وبالسجن  6سنوات على املتجمهرين ،يذكر ان غالبية
االحكام التي تصدرها محاكم النظام قاسية وطويلة ،كما ان املتهمني ال
يمكنهم الدفاع عن أنفسهم عرب الطرق القانونية املتاحة يف باقي دول
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العالم ،فضال عن انتزاع االعرتافات تحت التهديد وأساليب التعذيب
التي دانتها اغلب املنظمات الحقوقية العاملية.
 2014/12/30أصدرت النيابة العامة التابعة للنظام ،قراراً بـحبس أمني عام
جمعية (الوفاق الوطني اإلسالمية) ،الشيخ «علي سلمان» ،سبعة أيام
على ذمة التحقيق ،واعترب نشطاء ان اقدام نظام «ال خليفة» على
اعتقال أحد الرموز الوطنية يف اململكة يأتي يف سياق ممارسة املزيد من
الضغط واالقصاء للمطالب اإلصالحية التي نادت بها األغلبية الشيعية
يف البالد منذ عام .2011
 2015/01/01اعتقلت قوات أمنية تابعة للنظام 6 ،مدنيني ،يف منطقة
(السنابس) بعد أن فرضت حصارا على املنطقة ونصبت نقاط تفتيش
داخل أزقتها ،يف إطار التضييق الذي تمارسه السلطات ضد الغالبية
الشيعية يف اململكة.
 2015/01/03النظام يقمع التظاهرات السلمية باألسلحة املحرمة :خرجت
عدة تظاهرات سلمية وألكثر من مرة يف منطقة (البالد القديم) وغريها
من مناطق اململكة ،للمطالبة بإطالق سراح السجناء ومنهم امني عام
جمعية (الوفاق) ،املعتقل منذ أيام ،وقمعت قوات النظام هذه املظاهرات
بالقوة املفرطة مستخدمة السالح الحي والرصاص اإلنشطاري
(الشوزن) والغازات الخانقة واملسيلة للدموع ،إضافة اىل تكثيف حمالت
املداهمة والتفتيش واالعتقال يف مناطق الغالبية الشيعية.
 2015/01/03تطاول خطيب جامع (العجالن) رجل الدين املتطرف (ناجي
العربي) يف خطبة الجمعة على املرجع الديني الكبري آية اهلل العظمى
السيد (علي السيستاني) يف النجف األشرف بسبب أنباء تداولتها
بعض املواقع اإلخبار عن محاوالت من الحكومة العراقية للمطالبة
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باإلفراج عن أمني عام جمعية (الوفاق) الشيخ «علي سلمان» برعاية
املرجعية العليا يف العراق وهو ما تم نفيه مؤخرا ،وأتهم املتطرف
(العربي) يف كالمه سماحة املرجع الديني (السيستاني) بالعمالة
ألمريكا وطالبه باالعتذار واالبتعاد عن املنصب.
 2015/01/07أكد نشطاء حقوقيني عرب موقع التواصل االجتماعي استدعاء
عالم الدين السيد (مجيد املشعل) من قبل مركز شرطة (النعيم)،
للتحقيق معه بشأن الصالة املركزية التي أقيمت يف مسجد (مؤمن).
 2015/01/07إصابة العشرات من املحتجني يف تظاهرات سلمية :أصيب
عشرات املتظاهرين السلميني من الشيعة ،بينهم رجل مسن أصيب
يف وجهه ،بعد أن أطلقت قوات تابعة للنظام الرصاص االنشطاري
«الشوزن» تجاههم ،وطالب املتظاهرين باإلفراج عن أمني عام جمعية
(الوفاق) الشيخ «علي سلمان» الذي تعتقله السلطات منذ ايام.
 2015/01/11أكدت عوائل ( )5من املعتقلني يف (املنامة) لدى القوات األمنية
التابعة للنظام ،انقطاع أخبارهم منذ اسابيع ،ومطالبني جهات رسمية
بالكشف عن مكانهم والوصول إليهم ،مؤكدين أنهم راجعوا أغلب
املراكز األمنية املعنية بالعاصمة من دون جدوى ،مطالبني الجهات
الرسمية بالكشف عن مكانهم وتمكينهم من لقاء محاميهم.
 2015/01/12عناصر امنية ملثمة تداهم منازل املدنيني الشيعة :اعتقلت
قوات امنية تابعة للنظام 7شبان مدنيني من الشيعة يف منطقة
(بوري) التي شهدت عمليات دهم للمنازل فجرا ،واستمرت املداهمات
لـ()3ساعات ،فيما ذكر شهود عيان أن  17مركبة تابعة لألجهزة األمنية
برفقة حافلة تقل عناصر مقنعة داهموا العديد من املنازل.
 2015/01/12كشفت مصادر مطلعة عن وجود أكثر من  45جريح بني
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صفوف املتظاهرين الشيعة ،ليوم واحد فقط ،على يد قوات النظام التي
تستخدم األسلحة املختلفة بعنف وقوة تجاه املتظاهرين السلميني
الرافضني العتقال االمني العام لجمعية (الوفاق) الشيخ «علي سلمان».
 2015/01/13اعتقلت قوات امنية تابعة للنظام ،ثالث طالب شيعة من
منطقة (سرتة) بعد تأديتهم االمتحانات يف مدرسة (التعاون) الثانوية
للبنني ،وذلك بتهمة إلقاء الحجارة على مركز شرطة (سرتة) ،واملعتقلون
هم «محمود صليل» ( )15عام« ،عباس النكال» ( )15عام« ،حسني علي»
( )14عام.

 2015/01/14حظرا للتجوال ومداهمة مدن شيعية :شنت قوات امنية تابعة
النظام حملة مداهمات جديدة يف بلدة (العكر) ،واعتقلت هذه القوات
الشاب(عيسى موسى) ،إضافة اىل اثنني اخرين ،الذي كان مالحقا من
قبل نظام «ال خليفة» ،وذكرت مصادر حقوقية ان هناك خشية حقيقية
على حياته بسبب تهديدات سابقة بتصفيته ،وأضافت املصادر بأن
املختطف موسى شوهد وعليه آثار الضرب واالعتداء ،وقامت القوات
املدعومة بأجهزة مختلفة من املخابرات املدنية وقوات الكوماندوس،
بمداهمة البلدة وفرض حظراً للتجوال وبثت الرعب بني األهالي ،فيما
عمدت إىل إغالق املداخل الفرعية للبلدة ،مع تحليق مروحي منخفض،
ومنعت القوات املواطنني من إتمام مراسيم عزاء داخل مقربة البلدة.
 2015/01/14اكدت مصادر مطلعة إن قوات أمنية حاصرت مبنى جمعية
(الوفاق الوطني اإلسالمية) يف منطقة (البالد القديم) ،العتقال رئيس
شورى جمعية (الوفاق) السيد «جميل كاظم» تنفيذاً ألمر املحكمة
التابعة لنظام «ال خليفة» والقاضي بسجنه  6أشهر.
 2015/01/15ذكر شهود عيان أن مليشيات مقنعة تابعة لوزارة الداخلية
أحدثت أضرارا يف منازل املواطنني الشيعة بعد اقتحامها بالقوة
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وتكسري األبواب وبعثرت املحتويات ،إضافة اىل اعتقال الشابني
«مرتضى السالطنة» و»ميثم مختار» بعد مداهمة منزلهما يف منطقة
(السنابس) ،وعلمت مصادر اعالمية أن املعتقلني يتواجدون يف مبنى
التحقيقات الجنائية سيء الصيت ،كما قامت قوات امنية بتوزيع
(مذكرات احضار) على عدد من املواطنني الشيعة يف منطقة (الدير).
 2015/01/16اعتدت قوات تابعة للنظام بمنطقة «البالد القديم» بالعاصمة
«املنامة» على مسجد «العمار» باملنطقة ،يف سياق عملها املنظم
الستهداف املتظاهرين السلميني من الغالبية الشيعية يف اململكة،
وانتهاك مقدساتهم الدينية.
 2015/01/18استشهاد املواطن الشيعي (عبد العزيز سلمان حسني
السعيد) يف منطقة (البالد القديمة) إثر اختناقه بالغازات السامة التي
أطلقتها قوات امنية تابعة للنظام على املتظاهرين السلميني املطالبني
باإلصالحات السياسية وإطالق سراح املعتقلني الشيعة يف سجون
«ال خليفة».
 2015/01/20حكمت املحكمة الجنائية الثالثة التابعة للنظام ،بالسجن 6
أشهر على الحقوقي والناشط الشيعي البارز «نبيل رجب» رئيس
(مركز البحرين لحقوق اإلنسان) بتهمة «إهانة هيئتني نظاميتني
بطريق العالنية».
 2015/01/21حاصرت قوات امنية تابعة للنظام بلدة «البالد القديم» ملنع
املتظاهرين الذين شاركوا يف مراسم ختام فاتحة تشييع الشهيد
(عبد العزيز السعيد) ،وعمدت القوات إىل محاصرة البلدة باملدرعات
قبيل بدء تظاهرة التشييع ،إال أن املواطنني الشيعة احتشدوا من كل
املناطق ،فيما أكد املتظاهرين تحمل نظام «ال خليفة» تبعات ما جرى
باعتباره املسؤول عن دماء الشهداء.
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 2015/01/22قامت قوات امنية تابعة للنظام باختطاف شاب يف منطقة
(البالد القديم) وسط البالد،من داخل سيارة خاصة كانت تقودها
والدته ،وسط حال صدمة من قبل االم ،واقتادته معهم يف سيارة خاصة
لجهاز األمن ،وكان جنود النظام يطلقون صفارات الطوارئ إلرهاب
األهالي ،وأظهرت لقطات فيديو مصورة قوات النظام وهم يقومون
بعملية االعتقال التعسفية ،التي تأتي يف سياق عشرات االعتقاالت.
 2015/01/30أصدرت محاكم تابعةللنظام حكماً بالسجن  3سنوات لـ 6
مواطنني شيعة من منطقة (القرية) ،كما أصدرت حكماً بالسجن 10
سنوات و 5سنوات بحق أكثر من  15شاب من منطقة (عالي) ،وبالسجن
ضد مواطن شيعي من منطقة (املالكية) ملدة  3سنوات ،إىل جانب تأييد
الحكم املؤبد بحق  5مواطنني وتأييد اسقاط الجنسية منهم ،وأيدت
حكماً بحق  8من معتقلي منطقة (كرزكان) بالسجن  5سنوات،يذكر
ان اغلب هذه االحكام تأتي يف إطار استهداف ومعاقبة املعارضني
السياسيني والنشطاء وأصحاب الراي بعد استمرار االحتجاجات
السلمية املطالبة باإلصالح السياسي وتحقيق العدالة االجتماعية.
 2015/01/31تداول نشطاء قرار جديدا لـ»حمد بن عيسى آل
خليفة»القاضي بإسقاط الجنسية البحرينية عن  72مواطن ،بينهم
ناشطون وإعالميون يعيشون يف الخارج ،وتولت وزارة الداخلية التابعة
للنظام اإلعالن عن صدور «املرسوم» الذي لم يحمل رقما وال توقيعا،
بحسب ما تقتضيه اإلجراءات القانونية ،وبرر النظام هذا الفعل متهما
املواطنني بانهم «قاموا بأفعال تسببت يف اإلضرار بمصالح اململكة،
والتصرف بما يناقض واجب الوالء لها» ،يذكر ان اغلب من تم سحب
الجنسية منهم هم من املعارضني الشيعة املطالبني بإصالح النظام.
 2015/01/31آليات عسكرية لقمع املتظاهرين الشيعة :قمعت القوات
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األمنية التابعة للنظام،التظاهرات السلمية يف بلدات مختلفة من
البالد ،مستخدمة القوات املدرعات واآلليات العسكرية يف قمع
املتظاهرين الشيعة ،وسجلت عدد من حاالت اإلصابة الخطرية ،بينها
إصابة طفل يف بلدة (الدراز) برصاص الشوزن يف الوجه ،والتي شهدت
تظاهرة كبرية.
 2015/01/31أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عن قيام قوات األمن
التابعة للنظام بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع ورصاص انشطاري
(شوزن) على منزل بـ(البالد القديم) تتواجد فيه سيدة شيعية ،وأظهر
املقطع تواجد السيدة يف بهو املنزل ،ومحاولتها تغيري مكان تواجدها
الذي كان عرضة إلطالق النار من قبل القوات املتواجدة الستهداف
املحتجني السلميني واملواطنني اآلمنني يف املنازل أيضاً ،سيما وان
املقطع يؤكد تعمد إلقاء الشرطة لقنابل الغاز داخل البيت الذي تتواجد
فيه السيدة.
 2015/02/04اقتحمت قوات امنية تابعة للنظام بلدة (سار) ،واكدت مصادر
حقوقية ان القوات سلمت إحضاريه إىل منزل رجل الدين السيد (عقيل
املوسوي) ،ويأتي ذلك بعد أيام من إسقاط الجنسية عن املوسوي،
ضمن قائمة ضمت قرابة  72من النشطاء السياسيني والحقوقيني
واإلعالميني ،يذكر ان السلطات سبق وان استهدفت اغلب عائلة
املوسوي على خلفية دعمهم للثورة واملطالبة بالحرية والعدالة.
 2015/02/08أصدرت محاكمة تابعةللنظام أحكاماً ضد مواطنني شيعة
يف قضايا ذات ابعادسياسية ،إذ حكمت بالسجن  10سنوات ضد 7
مواطنني شيعة من منطقة (البالد القديم) ،إىل جانب حبس طفل
بنفس القضية  3سنوات ،كما صدر حكم بالحبس  6أشهر ضد اثنني
من املواطنني الشيعة من مدينة (عيسى) ،بتهمة التجمهر.
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 2015/02/10اعتقال مواطنة واقتحام منزل أخرى :أقدمت أجهزة امن النظام
على اعتقال مواطنة شيعية»جليلة السيد أمني»يف بلدة (السهلة) بعد
مداهمة منزلها فجرا ،إضافة اىل اقتحام منزل مواطنة شيعية أخرى
«مريم سهوان»يف بلدة (السنابس) واجبارها للمثول يف التحقيقات
الجنائية ،يذكر ان «سهوان قد اعتقلت قبل شهر ،وهناك مخاوف
حقيقية من تعرضها للتعذيب يف مقر «التحقيقات الجنائية» سيئة
الصيت.
 2015/02/12أفاد نشطاء وحقوقيني،ان قوات تابعة للنظام قامت بقمع عدد
من املظاهرات السلمية يف بلدة «سار» ،ونشر نشطاء ،تمكنوا من التقاط
صورا لعدد ضباط يحملون أسلحة ومسدسات،وهم يطلقونالرصاص
الحي.
 2015/02/12قوات النظام تشن حملة واسعة .داهمت خاللها عدد مناملنازل
واستمرت يوم كامل ،وشملت  8مناطق تسكنها الغالبية الشيعية،
ومن املناطق التي شهدت هذه الحملة (دمستان ،والعكر ،والسنابس،
وسار ،والبالد القديم ،وطشان) ،وتأتي هذه املداهمات والحملة األمنية،
بالتزامن مع احتجاجات واسعة وغضب شعبي على خلفية حملة
االعتقاالت التي شملت رموز املعارضة الشيعية ،إضافة اىل استخدام
القوات األمنية القمع والقوة املفرطة يف مواجهة االحتجاجات السلمية.
 2015/02/16النظام يتعمد حرق حسينية:ذكر أهالي منطقة (عذاري) أن
القمع والعقاب الجماعي لقوات النظام تسبب يف احرتاق الحسينية
بالتزامن مع االحتجاجات الواسعة التي خرجت بمختلف املناطق
وقابلتها قوات النظام بالقمع واستخدام األسلحة املختلفة ،ونقل األهالي
أن قذائف الغازات املسيلة للدموع اخرتقت الحسينية وتسببت يف
احرتاق املبنى بشكل كامل ،وهو ما يخالف الرواية الرسمية التي
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اشارت اىل وجود تماس كهربائي تسبب يف اندالع الحريق.
 2015/02/16حبس معارض بسبب تغريدة :قضت محكمة تابعة للنظام
بحبس السيد «جميل كاظم»( ،هو عضو سابق يف الربملان ورئيس
مجلس شورى جمعية الوفاق املعارضة) 6 ،أشهر وغرمته مبلغ  500دينار،
بعد اتهامه بنشر مزاعم كاذبة أضرت باالنتخابات ،والتي قاطعتها
الغالبية من املواطنني الشيعة بعد ان رفض النظام الحاكم االستجابة
اىل املطالب الشعبية باإلصالح السياسي والعدالة االجتماعية.
 2015/02/16أفادت مصادر مطلعة بتعرض املواطنة الشيعية املعتقلة
«جليلة السيد أمني»للتعذيب على أيدي محققينتابعني للنظام ،يف
مبنى «التحقيقات الجنائية» ،سيء الصيت ،بعد أيام من اعتقالها،
وأشارت املصادر إىل أن «جليلة» فقدت الوعي مرتني بسبب التعذيب،
وقد تم نقلها إىل مستشفى القلعة.
 2015/02/16اعتقلت ميليشيا مدنية ملثمة تابعة للنظام مواطنشيعي،يف
جزيرة (سرتة)،بتهمة إهانة امللك وتهم أخرى متعلقة بحرية الرأي
وغريها ،ولم تسمح له هذه القوات حتى بتغيري مالبسهاثناء القاء
القبض عليه ،وكانت عائلة أمني عام املنظمة األوروبية البحرينية
لحقوق اإلنسان «حسني جواد برويز» أفادت عن تعرض ابنها
لالعتقال إثر مداهمة منزله.
 2015/02/17تداول ناشطون يف وسائل التواصل االجتماعي صورة إلصابة
يف الرأس ألحد األطفال من منطقة (بوري) بعد إصابته من مسافة
قريبة بطلقة غاز مسيل للدموع ،ما تسبب له بإصابة خطرية جداً،
وذكرت وزارة الصحة عرب حسابها على شبكة التواصل االجتماعي أنها
استقبلت مصاباً يف الـ 15من عمره يف حالة غري مستقرة ويعاني من
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نزيف باملخ نتيجة إصابة حدثت له قبل عدة أيام ،وأنه وبحسب إفادة
أهله فإن حالته قد تدهورت خالل األيام الـ 3املاضية نتيجة تأخر عالجه
وعدم حصوله على الرعاية الطبية يف الوقت املناسب.
 2015/02/18قوات خاصة تابعة للنظام مع كالب بوليسية قامت بالهجوم
واالعتداء على مبنيني يف سجن (جو) سيء الصيت ،مما أسفر عن
وقوع اصابات يف صفوف السجناء الشيعة ،وتحدثتاالنباء عن اقتحام
مبنى  3ومبنى  6يف سجن جو بالقوات الخاصة والكالب البوليسية،
ما تسبب بسقوط بعض الجرحى بني السجناء نتيجة االعتداءات.
 2015/02/19قامت عناصر أمنية تابعة للنظام باالعتداء بالضرب والتعنيف
اللفظي والجسدي على الشيخ «علي الجد حفصي»خالل مشاركته يف
تظاهرة بمنطقة»السنابس» ،كما تعرض سماحته أللفاظ غري الالئقة
من قبل هذه العناصر االمنية حسبما أكد ناشطون.
 2015/02/20شيع مئات املواطنني الشيعة الشهيد»محمد كاظم» ،الذي
وافته املنية ،بعد دخوله يف حالة غيبوبة جراء استنشاقه الغازات السامة
التي تطلقها قوات النظام على األحياء السكنية ،بحسب مقربني،
واعتدت قوات النظام على املشاركني يف مسرية التشييع مستخدمة
الغازات وقنابل الصوت ،األمر الذي أدى إلصابة عدد من املشاركني.
 2015/02/21اكدت منظمات حقوقية ،أن السلطات قامت بسجن طفلني
يف الثانية عشر من العمر بتهمة التجمهر ،واعتقل الطفالن،ليفرج
عنهما الحقا ،لكن النيابة العامة جددت حبسهما بعد استدعائهما،
لتجدد حبسهما  7أيام على ذمة القضية.
 2015/02/21اعتقلت قوات النظام الشاب «عبداهلل حسن القالف» من
منطقة (النعيم) بالعاصمة املنامة ،بعد ان عاد اىل بالده قبل أيام من
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دراسته للطب يف الخارج ،فيما لم يفصله عن يوم عقد قرانه سوى يوم
ال
واحد قبل اعتقاله ،يذكر ان الشاب الشيعي هو ذاته الذي كان معتق ً
يف فرتة سابقة أيام دراسته الثانوية ،واستطاع اجتياز االختبارات بتفوق
كبري بالرغم من كونه يقدم االختبارات املدرسية وهو خلف القضبان.
 2015/02/22قامت ميليشيات مدنية تابعة للنظام بمداهمة منزل الشيخ
«علي سلمان» عند منتصف الليل ،وأفادت مصادر مطلعة بأن 4
سيارات مدنية شاركت يف عملية االقتحام والصعود فوق سطح املنزل.
 2015/02/25أعلن مصدر قضائي تابع للنظام ،أن محكمة حكمت باإلعدام
على ثالثة مواطنني شيعة وبالسجن مدى الحياة على سبعة
آخرين،بعد أن أدانتهم بتفجري أدى اىل قتل ثالثة شرطه أحدهم
إماراتي الجنسية ،وتأتي هذه االحكام يف سياق قمع االحتجاجات
السلمية املطالبة باإلصالحات السياسية والعدالة االجتماعية.
 2015/02/26حكمت محكمة تابعة للنظام باإلعدام على ثالثة مواطنني
شيعة ،وبالسجن مدى الحياة على سبعة آخرين بعد أن أدانتهم بتهم
ذات خلفيات سياسية ،كنوع من العقاب على حركة االحتجاجات
املطالبة باإلصالحات السياسية ،ومنها مطالبه العائلة املالكة «ال
خليفة» بتبني نظام «امللكية الدستورية» بدال من «امللكية املطلقة»،
واتهم املواطنني بقتل ثالثة شرطيني أحدهم ضابط إماراتي ،يذكر
ان منظمات حقوقية دولية قد طالبت بتقديم محاكمات عادلة لجميع
املعتقلني لدى نظام ال خليفة.
 2015/03/03النظام يعاقب االطفال الشيعة :أقدمت سلطات النظام على
فصل أطفال شيعة ممن لم يتجاوزوا الحادية عشر من العمر من
مدارسهم وحرمانهم من التعليم بسبب ترديدهم شعارات تتهم
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النظام بالديكتاتورية ،وذكر نشطاء ان السياسية التي تتبعها سلطات
النظام يف فصل الطالب الشيعة بسبب تعبريهم عن آرائهم يف الحكم
لم تكن األوىل ،فقد فصلت عشرات الطالب من مدارس (الدير،
شهركان ،يثرب ،مدينة حمد ،الحورة) يف األعوام السابقة.
 2015/03/08أصيبت امرأة شيعية برصاص «الشوزن» ،املحرم دوليا ،يف
قرية «املصلى» غربي املنامة لدى تفريق قوات األمن التابعة للنظام
تظاهرة نسائية كانت تطالب بإطالق سراح املعتقلني ،ووصفت اإلصابة،
بحسب شهود ،على انها «خطرية» ،وتعرضت نساء اخريات العتداء
من قبل قوات االمن بالضرب ،فضال عن رش مادة تسبب العمى
املؤقت ،إضافة اىل اعتقال عدة أشخاص لدى تنفيذ الشرطة سلسلة من
االقتحامات على املنازل بعد تحطيم أبوابها أثناء مالحقة املحتجني.
 2015/03/11ميليشيات ملثمة تعتقل  17شاب :اعتقل النظام بمساندة
ميليشيات مسلحة وملثمة ( )17شاباً يف عمليات دهم ملنازل مواطنني
شيعة يف مناطق (املالكية ،واديان ،أبوصيبع ،الشاخورة ،باربار ،دمستان،
وسار) على خلفية معارضتهم للنظام ومطالباتهم باإلصالح السياسي،
ونقل شهود عيان بأن مقنعني داهموا املنازل املحاصرة ،واقتادوا اغلب
املعتقلني إىل حافالت مدنية يف حني حاصرت عشرات املركبات
العسكرية االحياء السكنية أثناء عمليات الدهم التي جرت اغلبها بعد
منتصف الليل.
 2015/03/12ذكر نشطاء وشهود إن قوات األمن التابعة للنظام استخدمت
الغاز املسيل للدموع والطلقات املطاطية ضد مئات السجناء الشيعة
(املحكومني بتهم سياسية) ،يف سجن «جو» ،سيء الصيت ،يف محاولة
إلخماد اشتباكات اندلعت بعد اعتداء حراس األمن على أهالي
السجناء خالل زيارة أقاربهم يف السجن الذي يقع بمنطقة نائية إىل
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الجنوب من العاصمة املنامة ،مما أسفر عن إصابة عشرات السجناء
بجروح بعضها خطرية ،وذكرت مصادر مطلعة ان ( )14سجني شيعي يف
عداد املفقودين ويخشى على سالمتهم ،مع اإلشارة اىل استالم ضباط
من األردن «مرتزقة» االشراف على السجن.
يذكر ان هذا االعتداء (على السجناء الشيعة) لم يكن األول من نوعه،
حيث سبق وان أصيب ( )40سجني باعتداء قوات النظام عليهم يف
وقت سابق من عام .2013
 2015/03/18تداول نشطاء صورة ألحد املعتقلني الشيعة بسجن «جو
املركزي» سيء الصيت ،بينت احرتاق ذراعه بعد إصابته بإحدى
القنابل الصوتية التي ألقتها عناصر «املرتزقة» على املعتقلني ،وطالب
أهالي املعتقلني بالكشف عن مصري أبنائهم وتقديم توضيحات حول
واقعة تعذيب املعتقلني بالهراوات والكالب البوليسية ،بعد توارد أنباء
عن إصابات عديدة جراء ممارسات القمع والتعذيب واالنتهاكات التي
قامت بها «املرتزقة» يف األيام األخرية بحقّ السجناء.
 2015/03/22التهديد بقتل املدنيني الشيعة :وجه أحد أفراد العائلة املالكة
تهديدات بالقتل إىل أهالي قرية «الهملة» جنوب غربي املنامة متوعدا
باستخدام أسلحة جديدة ،وقال «خالد آل خليفة» يف تعليق تركه
على حساب القرية اإلخباري املوسوم «أحرار الهملة» على شبكة
«انستغرام» رداً على نشرها إحدى صور االحتجاجات «جايكم الرنج
األسود اليوم وناوي نية» يف إشارة إىل سيارته الشخصية ،وأضاف
«البد من سقوط قتلى بأسلحة جديدة تصيب من بعيد وإىل امللتقى»،
وذكر نشطاء إن املدعو «خالد» نفذ تهديده بإطالق النار على عدد
من منازل القرية ،كما عرضوا صوراً تظهر قيامه بتحطيم إحدى
نوافذ مسجد «العبد الصالح» الذي يقع على الشارع العام يف القرية
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ونشروا صوراً له ولسيارته التي قالوا إنها تحمل لوحة عليها رقم 693
قام بتغطيتها.
 2015/03/23أشارت أنباء إىل أن املعتقل الشيعي «طالب علي» ( 38عام)
تعرض للنهش من قبل كالب بوليسية ،باإلضافة إىل إصابة بليغة
يف رأسه ،وإصابات متفرقة نتجت عن الضرب املربح الذي تلقاه على
يد قوات الدرك األردني خالل اقتحامها سجن جو املركزي ،بعد أن
نقل من مبنى العزل املحتجز فيه إىل الباحة الخارجية للسجن ،ويؤكد
مقربون من «طالب» إنه يعاني من كسور يف أصابعه ،وآالما شديدة يف
ظهره نتيجة للضرب الذي تعرض له ،مشرية إىل أنه طلب الذهاب إىل
عيادة السجن إال أن القوات األردنية التي تشرف على أمن السجن
حاليا رفضت طلبه.
 2015/03/23احكام قاسية بالسجن بحق الشيعة :وسط غياب أطراف
حقوقية دولية لضمان محاكمات عادلة للمعتقلني ،ما زالت محاكم
النظام تنزل احكام قاسية بحق املعارضني والنشطاء وأصحاب الراي يف
اململكة ،فقد قضت محكمة تابعة لنظام «ال خليفة» بالسجن  15عاما
بحق أحد عشر شخصا وجهت إليهم تهم تتعلق بمهاجمة الشرطة
بالزجاجات الحارقة أسفر عن اصابة اربعة من عناصر الشرطة وأدى اىل
احراق آلية للشرطة يف قرية عالي.
 2015/03/29اعتقال محامي شيعي بعد مداهمة منزله :اعتقلت قوات
امنية تابعة للنظام ،املحامي «محمد املطوع» ،الذي يتوىل الدفاع عن
األمني العام (للتجمع الوحدوي) املعتقل «فاضل عباس» قبل يومني
بسبب إصدار بيان يدين العدوان السعودي على الشعب اليمني،
واعتقل املحامي بعد أن داهمت قوات امنية منزله يف بلدة املصلى،
وظهر املطوع يف قناة اللؤلؤة قبيل اعتقاله ،وتحدث عن اعتقال عباس،
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وأشار اىل انتهاك حرية التعبري بمنع االعرتاض على العدوان السعودي
يف اليمن ،كما تطرق إىل الوضع الداخلي يف اليمن بعد العدوان.
 2015/03/30مليشيات مقنعة تعتقل مواطنني شيعة وتداهم عشرات
املنازل :اعتقلت قوات امنية مدعومة بمليشيات مقنعة وترتدي الزي
املدني ،تابعة لوزارة الداخلية 18 ،مواطناً أثر اقتحامها لعشرات املنازل
يف مناطق سكنية للغالبية الشيعية يف العاصمة املنامة ،وباألخص
يف جزيرة «سرتة» و»بني جمرة» ،إضافة اىل مداهمة حوزة دينية يف
منطقة «أبو صيبه».
 2015/04/02اعتقلت سلطات النظام الناشط الحقوقي «نبيل رجب» إثر
تغريدة له أوضح فيها استمرار التعذيب يف سجن «جو املركزي» سيء
الصيت ،وهي التغريدة التي اعتربتها السلطات «تقويض للسلم
األهلي وتروج لألكاذيب».
 2015/04/03أكد املعارض والناشط املدني املعتقل «عبد الهادي الخواجة»
استمرار تعذيب السجناء يف سجن «جو املركزي» سيء الصيت،
واوضح الخواجة يف اتصال هاتفي معه أن السجناء يف عنرب رقم  10يف
سجن جو «مازالوا يتعرضون للتعذيب» ،وذلك قبل ان يُقطع االتصال.
 2015/04/05اقتحمت قوات أمنية تابعة للنظام ومدججة بالسالح جزيرة
«سرتة» التي تسكنها الغالبية الشيعية ،منذ الساعات األوىل للصباح،
وداهمت العديد من املنازل يف «مهزة» و»مركوبان» و»سفالة» ،وأظهرت
صور نشرتها شبكة «سرتة مهزة» قوات مدنية تحمل السالح برفقة
قوات عسكرية قامت بمحاصرة أحد املنازل بمنطقة «مهزة» بجزيرة
سرتة.
 2015/04/05تحدثت مصادر مطلعة عن استدعاء عدداً من نساء عوائل
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السجناء ،من قبل األجهزة األمنية التابعة للنظام ،وعرف منهن السيدة
«فهيمة بن رجب» ،وشقيقة الشيخ زهري عاشور «زينب خميس»،
ورقية أخت الشهيد «أحمد معيوف» ،و»زهرة مهدي» ،و»إيناس عون»،
وأكدت املصادر تسليم إحضاريات لعدد من النساء من أجل تسليم
أنفسهن ،مع التهديد بضرورة تسليمهن ،وإال ستقوم بمعاودة مداهمة
منازلهن من جديد.

يشار إىل أن النظام الخليفي يعتقل عددا من النساء بينهن السيدة
«زهرة الشيخ» وطفلها الرضيع ،السيدة «نفيسة العصفور» ،السيدة
«ريحانة املوسوي» ،السيدة «جليلة السيد أمني» ،السيدة «آيات
الصفار» ،والسيدة «ليلى القصري».
 2015/04/06اعتقلت قوات النظام الشاب املطارد «علي عبد الشهيد
السنكيس» ( 19عامًا) ،بعد ان حكمت عليه محاكم النظام باإلعدام
بتهمة قتل ضابط اماراتي «طارق الشحّي» (ممن شاركوا يف قمع
املظاهرات السلمية بعد دخول قوات درع الجزيرة سيئة الصيت) ،إضافة
اىل اتهامه بتشكيل خلية ائتالف  14فرباير ،التي حكم فيها على شابني
اخرين «عباس السميع» و»سامي مشيمع» باإلعدام أيضا.
يذكر ان «السنكيس» هو الفتى الذي اشتهرت على نطاق واسع قضية
اختطافه من قبل قوّات األمن يف منطقة «السنابس» يف العام ،2012
حيث التقطت له صور وهو ملقى يف كراج أحد املنازل ،غائبا عن الوعي
ومعرّى من مالبسه ،يف حني أكّد الحقا أنه اختطف ألنه رفض عرضا
لتجنيده من قبل املخابرات ،وقد تعرض السنكيس خالل هذا الحادث
إىل اعتداءات جنسية وطعنات بالسكني وغريها ،وكان عمره وقتها 16
عاما.
 2015/04/07توقيف السيد «صادق املالكي» ملدة أسبوع بعد اعتقاله يف بلدة
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املالكية ،ويأتي اعتقال املالكي يف سياق استهداف العلماء املناصرين
للحراك الشعبي.
 2015/04/08أقدمت سلطات النظام على حجز حسابات مواطنني شيعة
يف املصرف بعد ان أسقطت عنهم جنسياتهم ،يف خطوة تعمق مدى
انتهاكات حقوق املواطنة يف هذا البلد ،وأفادت مصادر إعالمية أن أحد
املسقطة جنسيتهم بقرار من وزير الداخلية يف العام  2012قال«إن
مصرف البحرين املركزي حجز على حسابات املسقطة جنسياتهم
البنكية».
 2015/04/11النيابة تقرر حبس «نبيل رجب» على ذمة التحقيق :قررت
النيابة العامة التابعة للنظام تجديد حبس رئيس مركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،الناشط «نبيل رجب»  15يوماً على ذمة التحقيق،
بعد انتهاء مدة الحبس االحتياطي األوىل التي حُددت بـ  7أيام.
 2015/04/14تجديد حبس مواطنة شيعية :جددت سلطات النظام
حبس املعتقلة السيدة «جليلة السيد أمني» ملدة ( )30يوما على ذمة
التحقيق ،وللمرة السادسة على التوالي ،بعد اتهامها بـ «إهانة امللك
وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي».
يذكر إن السيدة أمني قد اعتقلت قبل أكثر من شهر بعد مداهمة
منزلها بمنطقة «السهلة الجنوبية» ،أثناء نومها ،كما قامت بمصادرة
أجهزة محمولة وهواتف نقالة وبعض املقتنيات الخاصة بها.
 2015/04/15إصابة نساء شاركن يف مسرية سلمية :كشفت مصادر
حقوقية عن إصابة خمس نساء من املواطنني الشيعة بشظايا طلقات
«الشوزن» املحرّمة دوليا ،بعد مهاجمة عناصر أمنية تابعة للنظام
تدعمها قوات من «املرتزقة» األجانب ،ملسرية سلمية يف قرية «عالي»،
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كانت تطالب بحرية التعبري عن الرأي وإصالح النظام السياسي للملكة.

 2015/04/19اقتحام منزل مواطن شيعي مختطف :قامت أجهزة أمنية
تابعة للنظام باقتحام منزل مواطن شيعي مختطف من قبل عناصر
النظام ،وال يعلم شيء عن مصريه بعد مرور أكثر من أربعة أيام على
اختفائه القسري ،وأبدت عائلة الشاب املختطف «أحمد عبد اهلل الشيخ
العرب» قلقها البالغ على مصري ولدها.
 2015/04/21مخابرات النظام تخري معتقل شيعي بني العمل معها أو
السجن والتعذيب :خريت أجهزة مخابرات النظام الشاب «مهدي
القفاص» البالغ من العمر ( )18عام بني العمل لصالحها كمخرب سري ،أو
السجن والعذاب فيه ،بعد تعرضه لطلقات «الشوزن» املحرم دوليا من
مسافة قريبة ،وتم اعتقال الشاب الشيعي بعد كمني تعرض له يف أحد
منازل قرية «كرباباد» مع اثنني من شباب قريته هما «حسني راشد»
و «جاسم موسى».
 2015/04/24رفضت سلطات النظام اإلفراج املؤقت عن الحقوقيني «عبد
الهادي الخواجة»و»صالح الخواجة» ،ليتسنى لهم حضور جنازة ومراسم
عزاء جثمان شقيقهم املتوفى ،يف موقف تعرض للكثري من اإلدانة
من قبل املنظمات الحقوقية ،التي أشارت إىل إن «حكومة البحرين
ليس فقط تعاقب الناشطني بمصادرة حريتهم ،ولكن أيضًا من خالل
حرمانهم من الحقوق اإلنسانية األساسية مثل املشاركة يف جنازة قريب
حميم ،مضي ًفا بأن هذا ليس جديدا فلقد كان صالح الخواجة أيضًا
سجني رأي يف عام  1994عندما تويف أبيه فحرم من اإلفراج املؤقت يف
تلك الفرتة».
 2015/04/24محاكم النظام تقضي بسجن عراقي :يف سابقة خطرية،
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قضت محكمة تابعة للنظام بسجن مواطن عراقي ملدة ( )3سنوات
مع إبعاده من البالد بعد تنفيذ العقوبة ،بعداتهامه باملشاركة يف تجمهر
غري مرخص به باملنامة وقيامه وباقي املتجمهرين بحرق ست حاويات
قمامة بعد وضعها يف منتصف الطريق العام ،ويشتكي املعتقلون على
خلفية مشاركتهم يف االحتجاجات أو التعبري عن آرائهم للتعذيب،
ودائما ما يعلنون أن االعرتافات التي يدلون بها تحت ضغط التعذيب.
 2015/04/28اصدرت محكمة تابعة للنظام ،على رجل الدين الشيعي
السيد «صادق املالكي»،بالسجن سنتني ،بتهمة جمع أموال من «دون
ترخيص» ،يذكر أن املالكي أستاذ يف الحوزة العلمية ،وإمام جماعة يف
بلدة املالكية ،وال يمارس أي نشاط يمكن ان يفسر على انه سياسي.
 2015/04/29أصدرت محكمة تابعة للنظام حكما باإلعدام على أحد أبناء
بلدة «العكر» واملؤبد لسبعة ،إضافة اىل  ١٠سنوات سجن على مواطنني
شيعة اخرين ،مع إسقاط الجنسية على الجميع ،وذلك يف القضية
املزعومة بقتل املرتزق الباكستاني «محمود فريد بري» ،أحد أفراد
القوات األمنية التي اشرتكت يف قمع املظاهرات السلمية التي انطلقت
عام  ،2011ويف مفارقة غريبة برأت محاكم النظام يف ذات اليوم الشرطي
املتهم بقتل الشهيد «فاضل عباس» يف القضية املعروفة.
 2015/04/29مسلسل االحكام القاسية بحق املعارضة الشيعية مستمر:
حكمت محاكم النظام على ثالثة مواطنني شيعة بالسجن  15عاما
واسقطت الجنسية عنهم بتهمة ضلوعهم بـ»اعمال ارهابية» ،بحسب
ما اعلن مسؤول قضائي كبري تابع للنظام ،وذكر نشطاء ان املحكومني
الثالثة هم من املعارضني للنظام وتم معاقبتهم النهم شاركوا يف
الحركة االحتجاجية املستمرة منذ اكثر من اربعة اعوام يف اململكة.
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 2015/05/02أفادت مصادر خاصة ان ثالثة معتقلني يف سجن «جو املركزي»
سيء الصيت نقلوا للعزل الصحي ،بعد إصابتهم بمرض جلدي معدي،
نتيجة تردي األوضاع يف السجن وسوء املعاملة التي يتعرض لها
السجناء بعد األحداث التي شهدها السجن يف مارس املاضي ،حيث تم
منعهم من االستحمام ،أو تغيري مالبسهم ،كنوع من العقاب الجماعي.

 2015/05/02اعتقال أحد شهود النفي يف محاكمة الشيخ «علي سلمان»:
قامت قوات امنية تابعة للنظام باعتقال عضو جمعية الوفاق الوطني
اإلسالمية «عبد اهلل السبع» من على منفذ جسر امللك فهد الذي يربط
اململكة بالسعودية ،وذكر مقربون من عائلة «السبع» إن السلطات بررت
اعتقاله بوجود أمر قبض عليه ،وتناقل نشطاء صورة للسبع داخل مركبة
أمنية ،قالوا إنها تعود للحظة القبض عليه ،وكان «عبد اهلل السبع» قد
أدىل بشهادته أمام املحكمة كشاهد نفي ،يف الجلسة الرابعة من محاكمة
أمني عام «الوفاق» الشيخ «علي سلمان» قبل اعتقاله.
 2015/05/03أحمد مشيمع يتعرض للتعذيب ألنه اشتكى :أوضح مصدر
مطلع تعرض املعتقل «أحمد مشيمع» إىل تعذيب مضاعف بعد أن تقدم
بطلب للقاء إدارة السجن لنقل شكوى بسبب تعرضه لتعذيب متواصل،
حيث بادرت قوات امنية بنقل «مشيمع» إىل مكان آخر ،والتناوب على
تعذيبه وبشكل مضاعف ،وفق تعبري املصدر ،وسبق ملنظمة العفو الدولية
أن أطلقت حملة للمطالبة باإلفراج عنه واعتربته سجني رأي.
 2015/05/04ابتكار طرق جديدة لتعذيب السجناء الشيعة :أكدت إفادات
جديدة من سجناء «جو املركزي» سيء الصيت ،تمت زيارتهم مؤخرا،
بأن مبنى  ١٠الزال يعج باالنتهاكات والتعذيب على أيدي قوات الدرك
األردني ،حيث ال تزال العناصر األمنية تتفنن يف تعذيب السجناء،
وتمارس اإلهانات اللفظية واالعتداء بالضرب وألبسط األسباب وبطرق
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جديدة منها:
 اجبار السجناء على االستلقاء على البطن ليتم تناولهم بالضربباستخدام الهراوات والركل باألحذية ،وعلى جميع أجزاء الجسم.
 اجبار السجناء على أداء التحية العسكرية حني يدخل عليهم أحدال حني دخوله يطاله الضرب العشوائي.
الضباط ،وكل من يكون غاف ً
 اجبار املعتقلني على تقليد أصوات الحيوانات (مثل تقليد صوتالسمك) ويف حال االمتناع عن ذلك ،ينالهم الضرب واالعتداء اللفظي،
كما يجربون على الغناء ،وقد لجأ عدد من العلماء لرتديد املوشحات
الدينيّة تجنباً للتعذيب واإلهانة.
 تشكيل دائرة من املعتقلني ،لتبدأ القوات بالتناوب على ضربهم،وحني يتعب الجالدون من الضرب ،فإنهم يُجربون املعتقلني على
ضرب بعضهم البعض ،وبقوة ،ومن يمتنع عن ذلك يعاقب بمضاعفة
الضرب.
 يفرض على السجناء (وفيهم كبار السن) أداء بعض التمارين ،مثلالوقوف والجلوس بشكل متواصل إلنهاك عضلة الفخذ.
 الدخول إىل الحمام يقتصر على مرتني يف اليوم ،وملدة دقيقة واحدة،وتؤكد اإلفادة أن بعض املعتقلني اضطر للتبول يف املبنى لعدم السيطرة
على نفسه ،سيما املصابني بمرض السكري.
 دمج بعض السجناء ،وخصوصا صغار السن ،بسجناء جنائينيمصابني بالكبد الوبائي ،وتحمل تبعات صحية خطرية ،فضال عن
األضرار املحتملة على املستوى األخالقي.
 2015/05/07اعتقلت عناصر امنية تابعة للنظام تدعمها ميليشيات مدنية

45

الشيعة يف مواجهة العنف ()3

ملثمة ومدرعات ومركبات عسكرية أربعة شبان (محمد منصور،
حسني عبد العلي ،محمد عبد الرسول الصحابة ،محمد خاتم) شيعة
فيما داهمت منازلهم يف منطقة «عالي» ،ويف إسكان «سلماباد».
 2015/05/09اقتحام مسجد شيعي ومصادرة مقتنياته :قامت عناصر تابعة
للنظام باقتحام منطقة «الدراز» وطوقت جامع «الصادق» يف املنطقة،
وصادرت مكربات الصوت والفتات وكذلك أعالم البالد التي يستخدمها
املصلون يف التظاهرات بعد صالة الجمعة من كل أسبوع ،حيث تنطلق
تظاهرة أسبوعية حاشدة بعد صالة الجمعة ،من الجامع الذي يعترب
أكرب مساجد الشيعة بالبالد ،وأكد شهود عيان أن قوات النظام صادرت
كل ما يخص املسرية األسبوعية ،التي حاولت منعها سابقا بالقوة ،كما
فرضت نقطة تفتيش يف الشارع املؤدي إىل املنطقة يف وقت الحق.

 2015/05/12اعتقلت ميليشيات مدنية مدعومة بعناصر امنية تابعة
للنظام إضافة اىل مدرعات ومركبات عسكرية ،الشاب املطارد «صادق
العلواني» ،من قرية «املصلى» بعد كمني استخباري يف قرية «عالي»،
وصدر بحق الشاب ،يف وقت سابق ،حكم بالسجن عشر سنوات على
خلفية االحتجاجات السلمية التي قام بها املواطنون الشيعة للمطالبة
باإلصالحات الدستورية واالجتماعية واالقتصادية يف البالد.
 2015/05/14قوات امنية تابعة للنظام تقتحم فجرا منزل السيدة «طيبة
درويش» يف بلدة «املالكية» ،وفتشت املنزل ألكثر من  3ساعات ،حيث
اتلفت الكثري من مقتنياته ،كما أجرى الضابط املسؤول تحقيقا مع
السيدة تضمن الكثري من لغة التهديد بحسب شهود ،وجرت املداهمة
الساعة الثالثة فجرا ،بعد ان فرضت القوات طوقا امنيا أرعب سكان
املنازل القريبة ،وتم اعتقال «طيبة» بعد وصولها اىل مبنى التحقيقات
سيء الصيت ،من دون السماح لذويها بمرافقتها.
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 2015/05/14أيدت محكمة االستئناف التابعة للنظام الحكم الصادر
بحق الناشط الحقوقي «نبيل رجب» والقاضي بسجنه  6أشهر ،بعد
ردها لدعوى االستئناف املقدم من قبل الناشط ،يذكر ان النظام اتهم
«رجب» بإهانة وزارة الداخلية والدفاع بسبب «تغريدات»نشرها على
حسابه عارض فيها «عاصفة الحزم» السعودية ضد اليمن ومشاركة
النظام فيها ،إضافة اىل اتهامات أخرى تتعلق بكشفه لالنتهاكات يف
سجن «جو املركزي» سيء الصيت ،وقالت النيابة العامة بأن الحكم
بات «واجب التنفيذ» ،واعتقل الناشط من قبل السلطات األمنية
التابعة للنظام يف ابريل املاضي.
 2015/05/14أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات التابعة للنظام قامت
برتحيل رجل الدين الشيعي «محمد خجسته» اىل خارج البالد ،وهو
مسؤول ملف الشأن العام يف الهيئة املركزية للمجلس اإلسالمي
العلمائي ،الذي يهتم بقضايا املسلمني الشيعة الدينية يف اململكة.
 2015/05/16اعتقلت مرتزقة وميليشيات مدنية تابعة للنظام ثالث
إداريني للمأتم الشرقي يف منطقة «كرباباد» من دون معرفة أسباب
اعتقالهم ،وذكر نشطاء أن هذا االعتقال يأتي ضمن إطار االستهداف
الطائفي والتضييق على الحريات الدينية للطائفة الشيعية يف البالد،
وهو دليل على االضطهاد والتمييز بحق مكون أساسي من مكوّنات
الشعب.
 2015/05/18أطلقت عناصر من املرتزقة التابعة للنظام الرصاص
االنشطاري «الشوزن» بكثافة على متظاهرين سلميني يف جزيرة
«سرتة» ،ما أدى لتعرض عدد منهم إلصابات يف مناطق مختلف من
الجسم ،مسببة الكثري من الحاالت الحرجة بني املحتجني.
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 2015/05/23تكفريي يهدد بـ»ذبح» الشيعة :كتب االرهابي «أبو حارث
الكركي» يف حسابه على تويرت عبارة «قريبا جايكم الدور يا رافضة
البحرين» ،وأضاف «الكركي» قائال «إخوة عبداهلل البنعلي جايينكم
بالذبح» ،ووضع يف نهاية تغريدته رمز «سكني».
 2015/06/02أصدرت محاكم تابعة للنظام حكما قضائيا بحبس الناشطة
املدنية «زينب الخواجة»  9أشهر ،وكانت السلطات األمنية تحتجز
«الخواجة» منذ شهر أغسطس ،2014 /بعد زيارة والدها الناشط الحقوقي
البارز «عبد الهادي الخواجة» ،يف سجن «جو املركزي» سيء الصيت،
بحجة اخرتاقها منطقة محظورة ،وعدم االمتثال ألوامر الشرطة.
 2015/06/05هاجم املدعو «عبد الرحمن الفاضل» ،خطيب جامع «نوف
النصار» بمدينة «عيسى» ،اتباع املذهب الشيعي من جديد.

وابدى «الفاضل» استخفافه بتفجريي «العنود» و»القديح» معتربهما
حدثان ال يستحقان التوقف أو التأبني ،متهما الشيعة يف إيران والعراق
وسوريا بـ»هم رعاة اإلرهاب» ،وهاجم األقلية الشيعية يف السعودية.
 2015/06/11اعلنت عائلة «عقيل املوسوي» عن قلقها الشديد على ابنه
املعتقل «محمد املوسوي» ،كونه ما زال يف الزنزانة االنفرادية يف سجن
«الحوض الجاف» سيء الصيت ،منذ أكثر من اسبوعني ،يف وقت افادت
أنباء بتعرضه للضرب واإلهانة والتعذيب على يد عناصر من مرتزقة
استأجرها النظام لحراسة السجون املليئة باملعتقلني واملحكومني من
النشطاء وأصحاب الرأي ،وما زالت أسباب بقاء «املوسوي» يف السجن
االنفرادي مجهولة.
 2015/06/11أكد شاهد عيان بأن جامع «الخيف» يف قرية «الدير» ،قد
تعرض لالعتداء.
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حيث وجد داخل الجامع ،ترب حسينية مكسرة ومصاحف ممزقة،
كما ان كتب أدعية كانت مبعثرة ،وتفاجأ أهالي القرية ،عند ذهابهم
ألداء صالة الفجر ،أن باب الجامع الرئيسي للقرية مكسور ،إضافة اىل
تمزيق املصاحف الشريفة والرتب الحسينية املكسرة ،وكتب األدعية
املبعثرة ،وانتشرت لجان أهلية لحماية املساجد الشيعية من أي هجوم
محتمل ،وتم إغالق مصلى النساء ألسباب أمنية ،فيما قامت سلطات
النظام باستدعاء املشاركني يف هذه اللجان األهلية للتحقيق.
 2015/06/14اعتقلت قوات امنية وميليشيات مدنية تابعة للنظام اثناء
مداهمات ليلية قامت بها ملنازل املواطنني ،شابني اثنني( ،علي احمد
املختار ،احمد محمد حسن) ،يف منطقة «عالي» ،واكد شهود عيان ،ان
القوات وامليليشيات مارست الرتويع والتخريب يف عدد من املنازل ملدة
 4ساعات متواصلة.
يف سياق متصل ،استدعت سلطات النظام رئيس املجلس العلمائي
السيد «مجيد املشعل» ،للتحقيق معه على خلفية خطبته يوم
الجمعة يف مسجد االمام الصادق عليه السالم يف القفول ،بحسب ما
أشار املحامي «عبد اهلل الشمالوي» يف حسابه على موقع التواصل
االجتماعي.
 2015/06/16صدر حكم بالسجن أربع سنوات على األمني العام لجمعية
«الوفاق الوطني» الشيخ «علي سلمان» الذي تعتقله السلطات منذ
أواخر العام املاضي بتهمة قلب نظام الحكم بالقوة ،وسط ادانات دولية
وحقوقية واسعة ،اعتربت الحكم «سياسي» وليس «قانوني» ،كون
الشيخ «سلمان» من سجناء الرأي ،وقال عضو فريق الدفاع عن األمني
العام املحامي «عبد اهلل الشمالوي» أن املحكمة قضت بسجن الشيخ
رغم منعه من الكالم ومنع محاميه من الدفاع عنه».
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 2015/06/21أفادت مصادر إعالمية مطلعة ،قيام عناصر امنية تابعة للنظام
بانتهاك حرمة شهر رمضان املبارك ،يف أول أيامه ،باعتدائها على مسجد
«العبد الصالح» ،وكسر نوافذه عن طريق اطالقات الغاز السامة ،من
دون معرفة األسباب الحقيقية وراء هذا االعتداء ،فيما لم يصدر أي
تصريح او بيان رسمي يوضح مالبسات الحادث.

 2015/06/22أفادت مصادر مطلعة ،قيام قوات مرتزقة تستعني بها سلطات
النظام باالعتداء على مسجد االمام الحسني (ع) ببلدة «عالي» ،ومنها
محاولة تحطيم الباب املؤدي إىل مصلى النساء ،وجرت الحادثة بعد
قمعها ملظاهرة تضامنية يف البلدة مع املعتقلني ،حيث توجهت سيارات
مدنية تابعة للنظام إىل جامع اإلمام الحسني (ع) وهمت بتحطيم
الباب ،اال انها تراجعت بعد توجه أهالي املنطقة صوب الجامع.
 2015/06/23اعتقلت قوات من املرتزقة تابعة للنظام عددا من املواطنني
الشيعة بينهم أطفال بعد أن اقتحمت عشرات املنازل يف مناطق
مختلفة من اململكة ،ورصد شهود عيان ،اعتقال  7من «بلد الدراز» ،و2
من بلدة «الديه» ...إضافة اىل اخرين من بلدة «الدير» و»عالي» ،ومن
بني املعتقلني ،شاب الكفيف ،يدعى «علي سعد» ،إذ قررت النيابة
العامة توقيفه مدة أسبوع على ذمة التحقيق ،دون مراعاة لحالته
اإلنسانية ،وشنت القوات األمنية حملة االعتقاالت هذه على خلفية
مسرية تضامنية سلمية ،مع الدكتور املعتقل واملضرب عن الطعام منذ
أشهر «عبد الجليل السنكيس».
 2015/06/28أطلقت قوات امنية تابعة للنظام ،الغازات السامة على
املواطنني الشيعة يف بلدة «كرانة» واستهدفت منازل األهالي بقصد
اإليذاء املميت ،ونشر نشطاء شريط فيديو يظهر إنقاذ عائلة كاملة
من املوت ،من قبل أهالي املنطقة ،بعد تعرض منزلها للغازات التي
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 2015/07/01أمرت النيابة العامة بحبس  14مواطناً من منطقة «القرية»،
بينهم أطفال ،ملدة أسبوع ،بعد ان اعتقلتهم أجهزة النظام بصورة
تعسفية من قبل مليشيات مقنعة تابعة لوزارة الداخلية برفقة
منتسبي األجهزة األمنية ،قبل أيام ،اثناء اقتحام منازلهم دون مذكرة
اعتقال ،أو أسباب قانونية.
 2015/07/01أوضح بيان صادر عن إدارة مسجد السيدة خديجة (ع) يف
مدينة حمد غربا ،أنه تم رصد امرأة ترتدي عباءة قرب مدخل النساء
يف هيئة مريبة من قبل أهالي املنطقة وحينما اقرتبوا منها اتضح بأنه
شاب يف العقد الثاني من العمر وقد قام برمي العباءة والحذاء والذ
بالفرار بعد أن أصيب باالرتباك ،وقبل ان يتمكن أهالي املنطقة من
إلقاء القبض عليه.
 2015/07/03هاجم رجال الدين والنائب السابق وعضو جمعية املنرب
اإلسالمي (إخوان) ،الشيخ محمد خالد ،الصالة املوحدة بني السنة
والشيعة كانت قد دعت لها «املؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار
املدني» ومن املقرر إقامتها يف جامع «عالي الكبري» يوم الجمعة ،وقال
«البحرين ليست بحاجة إىل صالة موحدة بل إىل تنفيذ حكم اهلل
تعاىل يف رؤوس الفتنة واإلرهاب الصفوي بالقصاص».
 2015/07/04قال العقيد السابق يف جيش النظام ،محمد الزياني« ،لن
أصلي خلف إمام شيعي وكفاكم استهتارا بالعقيدة» ،وتابع يف حسابه
على شبكة التواصل االجتماعي «تويرت» موضحا« ،نعم تجوز الصالة
خلف السعيدي ومحمد خالد ومحمد الزياني وال تجوز خلف املرزوق
أو مجيد ميالد أو الشيخ عيسى قاسم» ،وأضاف «هذا فقهنا وال نتحرج
منه» على حد وصفه.
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 2015/07/05فقدان بصر معتقل سياسي بسبب التعذيب :أكدت عائلة
املعتقل« ،محمود عبد اهلل جعفر العرادي» 21( ،عاما) فقدانه لبصره إثر
التعذيب والحرمان من العالج الالزم يف سجن «جو املركزي» سيء
الصيت ،وقال أحد أفراد عائلته يف حديث إن «محمود فقد القدرة على
الرؤية كليا» ،وذلك أثر التعذيب الذي تعرض له يف سجن جو بعد
مهاجمة الدرك األردني للمعتقلني مارس املاضي ،وكشفت شقيقته
عن عدم تغيري الضمادات املوضوعة على عينيه منذ شهرين بالرغم
من تلوثها.
 2015/07/05قام عدد من املجهولني باالعتداء على مأتم اإلمام الباقر(ع) يف
بلدة جد علي ،حيث تم تحطيم أبواب املأتم وتكسري واجهته الزجاجية،
وقال أحد الشهود العيان إن األهالي اتصلوا بالسلطات األمنية لتقديم
بالغ رسمي عن هذا االعتداء السافر ،فيما تأخر وصول القوات إىل موقع
ٍ
االعتداء ألكثر من ساعة.

 2015/07/06ألقت لجان الحماية األهلية القبض على تكفريي يحمل
الجنسية السعودية ،كان يحاول التسلل اىل مأتم للنساء يف بلدة
«الجفري» ،املشتبه به بدا يف هيئة رجال الدين التكفرييني ،وذكرت
مصادر إعالمية بأنه كان متواجدا بالقرب من أحد املآتم املقامة بمناسبة
احياء ذكرى شهادة اإلمام علي بن أبي طالب (ع).
 2015/07/08مرتزقة تعتقل مواطنة أثناء زيارة زوجها يف املستشفى:
اعتقلت عناصر من املرتزقة ،املواطنة «غدير سيد نوري العبار» ،من
مستشفى السلمانية الطبي ،أثناء زيارتها زوجها املعتقل صادق املحل،
الذي يرقد يف املستشفى إلجراء بعض الفحوصات الطبية بعد تفاقم
حالته الصحية جراء التعذيب واالنتهاكات التي يتعرّض لها املعتقلون
يف سجون النظام.
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 2015/07/13النظام يقوم بحملة مداهمات ملنازل املواطنني الشيعة :قامت
السلطات األمنية التابعة للنظام ،بحملة مداهمات لعدد من مناطق
وقرى البالد ،وأدت العتقال بعض املواطنني الشيعة ،بقضايا ذات صلة
باالحتجاجات املطالبة بالديمقراطية ،وقامت خاللها باعتقال  5على
األقل من منطقة كرانة هم (جعفر دالل ،صالح دالل ،علي الشيخ ،أحمد
عقيل ،وحسني عليان الذي أفرج عنه مؤخراً) ،وأكد ناشطون وجود
حملة مداهمات ملنازل يف مدينة حمد ،والحورة (الحدادة) والسنابس
التي تم تسجيل حالة اعتقال واحدة فيها دون تحديد هوية املُعتقل،
والدراز التي تم تأكيد اعتقال الطفل مقداد املدني فيها.
 2015/07/16سلطات النظام تحجب موقع قناة اللؤلؤة املعارض :حجبت
سلطات النظام املوقع اإللكرتوني التابع لقناة اللؤلؤة الفضائية ،عن
املتابعني من داخل البالد ،كون املوقع ينقل وجهة نظر املعارضة
الوطنية يف اململكة ،واعترب نشطاء ان العمل يأتي يف إطار استمرار
النظام بالتضييق على الحريات اإلعالمية.
 2015/07/16جددت النيابة العامة التابعة للنظام ،حبس املواطنة
الشيعية« ،طيبة درويش» )15( ،يوماً إضافيا على ذمة التحقيق بحجة
إخفاء مطلوبني أمنيني للسلطات يف بلدة املالكية ،وهذا هو التجديد
الخامس على التوالي للمعتقلة.
 2015/07/19كشف رئيس اللجنة املركزية يف (جمعية العمل الوطني
الديمقراطي)« ،يوسف الخاجة» إن أمني عام الجمعية السابق،
«إبراهيم شريف» ،يتعرض إىل التعذيب ،من نوع غريب ،يف مركز
شرطة الحالة ،ونشر «الخاجة» ،يف تغريدة على «تويرت» ،ان سلطات
النظام «وضعت إبراهيم شريف يف زنزانة على درجة كبرية من الربودة
مما يحرمه من النوم ويعرضه ملشاكل صحية قاسية» ،وحمل الخاجة
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إدارة مركز شرطة (الحالة)« ،مسؤولية سالمته».

 2015/07/21دعا السلفي التكفريي« ،محمد خالد» ،إىل مداهمة وتمشيط
منطقة «العكر»( ،التي يسكنها الغالبية الشيعية) ،مدعيا أنها تحوي
مخازن أسلحة ،يف تحريض واضح ضد املسلمني الشيعة ومناطقهم
سكنهم املدنية ،فيما تطاول على علماء ونشطاء الشيعة يف اململكة
بألفاظ بذية ،حيث وصف الشيخ «علي بن أحمد الجد حفصي،
بـ(الدجال) بعد ان عرض صورة الشيخ وهو يؤبن الشهيد «محسن
قاسم» ،معلقا باستهزاء طائفي« :هل هذا يغني؟».
 2015/07/22سلطات النظام تقصي الشيعة من البعثات الدراسية :أكدت
«جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية» ،ان هناك موجة من الغضب
واالستياء لدى عدد كبري من األسر بسبب ما تتعرض له من حرمان
من البعثات الدراسية ألبنائهم املتفوقني بسبب االضطهاد الطائفي
الذي يتعرضون له من قبل السلطة ،واشارت اىل ان هناك طلبة (شيعة)
متفوقون وتزيد نسبهم على الـ  ٪98لكنهم حرموا من الحصول
على بعثات دراسية ،مما يحطم آمالهم بسبب هذا التمييز الطائفي
البغيض الذي يستحكم على الكثري من مفاصل الحياة يف اململكة.
 2015/07/27منعت سلطات سجن «جو املركزي» ،سيء الصيت ،عائلة
املعتقل الشيخ (زهري عاشور) من زيارته املقررة ،فيما أبدت العائلة قلقها
على صحته التي تدهورت يف اآلونة األخرية بسبب اإلضراب الذي
يخوضه السجناء احتجاجا على سوء املعاملة يف السجن ،واالنتهاكات
املستمرة منذ  10مارس املاضي.
 2015/07/29فرضت قوات تابعة للنظام ،حصارا على منطقة سرتة ،وقامت
بمداهمات واسعة وبصورة عشوائية طالت منازل املواطنني االبرياء
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والعبث بمحتوياتها ،واعتقلت  10مدنيني على األقل ،ونفذت ميليشيات
مدنية حملة دهم واسعة للمنازل ،وأعاقت حركة األهالي ،عقب إعالن
وزارة الداخلية عن تفجري يف استهدف حافة تقل عناصر أمنيني ما أدى
ملقتل  ٢منهم وإصابة آخرين.
 2015/08/02مليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية برفقة منتسبي
األجهزة األمنية ،نفذت حملة دهم واعتقاالت كبرية يف مناطق جزيرة
سرتة لليوم الخامس على التوالي ،واعتقلت املليشيات املقنعة  4شبان،
بعد مداهمة عشرات املنازل يف حملة استمرت أكثر من  9ساعات
حاصروا خاللها عدداً من األحياء السكنية.
 2015/08/04أعلنت عدد من املراكز الحقوقية ،ان سلطات النظام نفذت
أكثر من  47حالة اعتقال تعسفي بحق املوطنني الشيعة ،دون إبراز
أذن قبض ،وتمت أكثر االعتقاالت يف قرية (سماهيج) وقرية (املرخ)،
فيما كان بني املعتقلني اطفال.
 2015/08/06أفادت تقارير من داخل سجن «جو املركزي» ،سيء الصيت،
أن املعتقل (ماجد املاجد) يتعرض لحالة صحية خطرية ،وأوضح التقرير
بأن املاجد معرض للشلل ،بعد انواجه سلسلة من عمليات التعذيب
يف السجن منذ نقله إىل مبنى رقم ( ،)10أثر االحداث التي اندلعت يف
العاشر من مارس املاضي ،وخاصة على أيدي قوات الدرك األردني
التي تدير السجن منذ ذلك الوقت.
 2015/08/08اعتقلت السلطات األمنية ،مدير ملف الحريات الدينية ،يف
«مرصد البحرين لحقوق االنسان» ،الشيخ (ميثم السلمان) ،الذي كان
رهن االعتقال سابقا يف فرتة الطوارئ ،يف مطار البحرين ،حيث اقتيد إىل
مبنى التحقيقات الجنائية.
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 2015/08/08تعرض عدد من معتقلي عنرب (1و )4يف سجن «جو املركزي»،
سيء الصيت،للضرب واإلهانة من قبل ضابطني دون أي سبب،
بحسب إفادات ادىل بها شهود لبعض املراكز الحقوقية التي ترصد
حاالت االنتهاك التي يتعرض لها املواطنون الشيعة داخل سجون
النظام.
 2015/08/13اعتدى منتسبو األجهزة األمنية التابعة للنظام ،على املظاهر
الدينية يف منطقةعالي ،يف أطار مسلسل التضييق على الحريات
الدينية ،وأظهرت صور قيام منتسبي األجهزة األمنية بنزع ومصادرة
أعالم والفتات وضعت ضمن مراسم إحياء ذكرى استشهاد اإلمام
الصادق (عليه السالم) يف املنطقة.
 2015/08/13قررت النيابة العامة التابعة للنظام ،تجديد حبس املعتقلة
(طيبة درويش) ملدة ()15يوماً ،للمرة السابعة على التوالي منذ اعتقالها
يف ( 14مايو /أيار  ،)2015وكانت النيابة العامة قد وجهت لها تهمة التسرت
على مطلوبني أمنياً يف قضية «متفجرات املحرق».
 2015/08/14استخدام القوة املفرطة من جانب قوات امنية تابعة للنظام ،ما
أسفر عن إصابة الطفل (محمد محمود علي حبيب) 9 ،سنوات ،بطلق
ناري يف عينه ،بعد ان أطلق عليه رصاص الشوزن من عربة مدرعة،
على الرغم من عدم وجود تقارير تفيد بوقوع احتجاجات يف منطقة
(بني جمرة) وقت الحادثة.

 2015/08/15اشتبكت قوات امنية تابعة للنظام مع محتجني حاولوا
الوصول إىل (دوار اللؤلؤة) ،الذي يعترب مهد الثورة الشعبية التي شهدتها
اململكة يف (فرباير  ،)٢٠١١يف ذكرى استقالل البالد ،وأطلقت هذه القوات
الرصاص االنشطاري وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه املحتجني العزل
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يف محيط الدوار ،ما أدى إلصابة عدد منهم ،قبل أن تقوم بمالحقتهم
داخل األحياء السكنية وإغراقها بالغازات.
 2015/08/17اقتحمت مليشيات مدنية مسلحة تابعة للنظام ،منزل
مواطن حكم عليه باإلعدام ،وقامت برتويعهم وتفتيش املنزل والبعث
بمحتوياته ،واقدمت العناصر االمنية على إزالة صور ابنائهم املعتقلني
ودخول الغرف دون استئذان بحثاً عن أحد أبناءهم.
 2015/08/19أفادت مصادر من داخل سجن« ،جو املركزي» ،سيء الصيت،
بأن قوات الدرك األردني ،عمدت إىل منع الصالة يف املسجد ،وأجربت
السجناء على عدم رفع األذان يف كافة املنابر ،وأوضحت املصادر بأن
القوات هددت باالعتداء على من يخالف هذه األوامر ،وقامت باالعتداء
اللفظي على بعض السجناء الذين رفضوا هذا االمر ،وتم توقيف
بعضهم لساعات طويلة ،واالعتداء عليهم بالضرب.
 2015/08/19اقتحمت قوات امنية وأخرى مدنية تابعة للنظام ،منزل عضو
الربملان السابق،والقيادي يف «حركة الوفاق» ،الشيخ (حسن عيسى)،
بعد يوم من اعتقاله ،بحجة مصادرة هاتفه النقال ،ونقل عن زوجته
بأن القوات بقت داخل املنزل قرابة نصف الساعة بعد استالم الهاتف،
ولم تفصح القوات لزوجة الشيخ املعتقل عن تفاصيل التحقيق والتهم
املوجهة إليه ،وأخربتها بأن التحقيق لم ينته بعد.
 2015/08/22استدعت السلطات األمنية عددا من املشاركني يف الوقفة
االحتجاجية التي أقيمت بالقرب من مسجد الشيخ عزيز يف منطقة
السهلة بعد صالة العشاءين ،منهم الشيخ (علي الجد حفصي) و
(علي الشيخ) ،والحاج (مجيد عبد اهلل) املعروف بالحاج «صمود» ،وقيم
املسجد الذي أخلي سبيله بعد التحقيق.
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 2015/08/27تواصل السلطات استهداف املواطنة الشيعية ،زهرة الشيخ،
حيث أرسلت لها إحضارية (طلب) للمثول أمام محكمة تابعة للنظام
بتهمة «إهانة موظف عام» يف  27أكتوبر املقبل ،واستنكر نشطاء تكرار
اعتقالها مع ابنها الرضيع املريض ،يشار إىل أن الشيخ تعرضت خالل
السنوات املاضية لالعتقال أكثر من مرة ،كما تمت سحبها بعنف أثناء
إحدى حاالت االعتقال ،وإهانتها علناً عرب نزع حجابها.

 2015/08/30تعرض الالعب العراقي ،ذو الفقار مالك ،يف مطار البحرين،
لالعتداء بالضرب من قبل أجهزة امنية تابعة للنظام ،ألسباب طائفية،
(شيعي) كما احتجزت السلطات جواز سفره وحقائبه ،ومنعه من
دخول اململكة ،بعد سفره لالحرتاف مع أحد األندية ،مبينا أن «السطات
أرسلت رسالة تؤكد فيها عدم استقبالها له» ،فيما الالعب ذو الفقار
أنه «فوجئ بسحب جوازه وإخفاء حقائبه وحجزه يف املطار ألكثر من
عشر ساعات مع تجاوز األمن عليه بسوء املعاملة والتجاوز علية بألفاظ
طائفية».
 2015/09/01اقتحمت قوات امنية تابعة للنظام ،مكتبة املصطفى يف مجمع
الهاشمي ،وقامت بالعبث بمحتوياتها وتفتيش زوار املكتبة وطلب
هوياتهم بعد محاصرة املكان ،بعد وصول تعزيزات اضافية خاصة
للمجمع ،يذكر ان مكتبة املصطفى ،ومكتبة تجارية تقوم باسترياد
وتوزيع الكتب الثقافية والدينية واملنوعة.
 2015/09/05سجل نشطاء عدد من االصابات الخطرية بالرصاص
االنشطاري (الشوزن) واملحرم دولياً ،بني املتظاهرين السلميني ،يف
منطقة «أبو صيبع» ،وذكرت مصادر حقوقية أن «أحد هذه اإلصابات
خطرية جداً» ،حيث استقر رصاص الشوزن قرب الجهاز التنفسي
مؤثراً بذلك على تنفس املصاب ،وقمعت األجهزة األمنية تظاهرات
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سلمية خرجت للمطالبة باإلفراج عن الطلبة املعتقلني تزامناً مع بداية
العام الدراسي الجديد.
 2015/09/07رصدت منظمة حقوقية مطلعة )22( ،حالة اعتقال تعسفي
بينها طفلني خالل أسبوع من قبل السلطات األمنية للفرتة من 31
أغسطس إىل  5سبتمرب ،جرى اغلبها خالل مداهمات املنازل ،كما تم
اعتقال شخصني من الشارع وشخص واحد من املحكمة وشخص
من سجن حوض الجاف ،فيما تم تجديد حبس  13معتقل بينهم
امرأة والحكم بالسجن  10سنوات على  6معتقلني اخرين.
 2015/09/11أصيب العشرات بالرصاص اإلنشطاري (الشوزن) املحرم
دوليا ،بعد أن فتحت قوات االمن التابعة للنظام ،النار على املتظاهرين
السلميني يف مناطق متفرقة من اململكة ،وبث ناشطون على اإلنرتنت
صورا ملتظاهرين يف كرزكان أصيبوا يف مناطق مختلفة من الجسم.
 2015/09/13ذكرت مصادر محلية اعتقال ،الشيخ (علي بن أحمد
الجدحفصي) ،وأحد مرافقيه وابنته ،على يد قوات امنية تابعة للنظام،
يف وقت متأخر من الليل ،من إحدى نقاط التفتيش يف سرتة ،بعد
أيام من مشاركته يف فعالية تضامنية مع الكوادر التعليمية والطلبة
املعتقلني ،والتي نظمها ائتالف شباب ثورة  14فرباير.
 2015/09/16كشفت معلومات عن تعرض املعتقلني الشيعة( ،على خلفية
حادثة كرانة) ،لتعذيب وحشي يف السجن االنفرادي بمركز الحبس
االحتياطي يف سجن (الحوض الجاف) سيء لصيت.
 2015/09/17قمعت قوات امنية تابعة للنظام ،تظاهرة سلمية يف منطقة
سرتة ،انطلقت تضامناً مع املعتقلني من النشطاء واملعارضني الشيعة،
حيث تعرض املحتجني اىل إطالق الغازات السامة ورصاص (الشوزن)
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مع اقرتاب التظاهرة من مدخل منطقة سرتة الرئيسي.
 2015/09/20كشف فيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي،
مهاجمة منتسبي األجهزة األمنية إلحدى الحصص التدريبية لفئة
الرباعم لكرة القدم يف ملعب نادي املالكية بقنابل الغازات السامة ،واظهر
شريط الفيديو والصور ،االستهداف املتعمد لالعبني اطفال فروا مع
الفريق الفني من أرضية امللعب ،ما تسبب يف إصابة عدد من األطفال
مع وجود حاالت اختناق عديدة.

 2015/09/22جددت النيابة العامة التابعة للنظام ،حبس النائب السابق
والقيادي يف الوفاق ،الشيخ حسن عيسى  15يوماً على ذمة التحقيق،
وكانت السلطات اعتقلت عيسى أثناء عودته من سفرة خارج البالد يف
املطار منتصف أغسطس/آب املاضي ،وحققت معه دون السماح ملحاميه
بالتواجد.
 2015/09/24اكدت املنظمة أوروبية تعنى بحقوق االنسان يف اململكة إنها
حصلت على معلومات تفيد بتعرض املعتقل ،خليل إبراهيم الصفار،
املصاب بتهتك يف الجمجمة ،إىل التعذيب يف مبنى التحقيقات الجنائية،
وأوضحت يف تقرير ان املعتقل «تمت تعريته وسحب جهازه التناسلي
بحبال والضرب بالهراوات وكابالت بالستيكية يف أنحاء جسمه إىل أن
أغشي عليه وتم نقله إىل مستشفى القلعة» ،مضيفة بأنه «يتعرض
للتحقيق ثالث مرات يف اليوم ألكثر من ساعة ونصف ،كما أنه يوضع
يف غرفة باردة صغرية تسبب له آالما يف الرأس».
 2015/10/06سرتة تشهد اشتباكات عنيفة بني محتجني وقوات النظام
البحرينية :شهدت مناطق مختلفة من البالد اشتباكات “عنيفة”
بني مجموعات من الشّبان وقوات النظام ،وذلك رغم عمليات القمع
والحصار العسكري على البلدات واملناطق.

60

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2015/10/06النظام يشن حربا اقتصادية على غالبية الشعب البحريني:
اتّهم تيار الوفاء اإلسالمي النظام البحريني بشنّ “حرب يف األرزاق”
على املواطنني ،وذلك من خالل “سياسات اقتصادية تقشفيّة” وإيقاف
الدعم عن اللحوم ،إضافة إىل إيقاف ساعات العمل اإلضايف يف املؤسسات
الحكومية ،واالستعداد لرفع الدعم عن مواد أساسية أخرى.
 2015/10/08سلطات البحرين تزيل الفتات وأعالم «عاشوراء» يف إسكان
عالي :عمدت السلطات إىل إزالة الفتات وأعالم خاصة بموسم عاشوراء
الذي تحييه الغالبية الشيعية يف البحرين مطلع كل عام هجري.
 2015/10/08سلطات البحرين تصادر يافطات عاشوراء يف دمستان :قامت
عناصر من املرتزقة وامليليشيات التابعة للسلطة البحرينية بمصاحبة
املركبات العسكريّة بمداهمة قرية دمستان ،حيث صادرت اليافطات،
وعملت على إزالة تحضريات مراسم عاشوراء.
 2015/10/09السلطات تزيل الفتات وأعالم «عاشوراء» يف إسكان عالي:
نشر النشطاء صوراً للدفاع املدني مصحوب ًة بعدد كبري من قوات أمنية
تابعة للداخلية وهي تجوب شوارع بمنطقة إسكان عالي ،إلزالة أية
الفتات أو أعالم تخص الذكرى الدينية.
حيث عمدت السلطات إزالة الفتات وأعالم خاصة بموسم عاشوراء
للمرة الثانية.
 2015/10/10ميليشيات إرهابية تستهدف املعارضني يف البحرين :كشف
الناشط السياسي وعضو جمعية وعد البحرينية الدكتور عالء األمني،
عن قيام سلطات آل خليفة يف البحرين باستخدام امليليشيات االرهابية
املسلحة الستهداف الشخصيات السياسية والدينية والحقوقية يف
البحرين.
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وأوضح ان مصادر خاصة تؤكد أن امليليشيات اإلرهابية تنتمي اىل أحد
الجماعات السياسية يف البحرين التي تم تشكيلها مؤخرا بأوامر عليا
يف الدولة ملناكفة الجمعيات السياسية والحراك الثوري يف البحرين.

 2015/10/14اختطاف اربعة اخوة من قبل ميليشيا شبه حكومية :قامت
مجموعة مسلحة تتبع احد اجنحة النظام البحريني باختطاف اربعة
اخوة واقتيادهم اىل جهة مجهولة.
بأن املعلومات مقطوعة عن األشقاء األربعة من عائلة
وقال ناشطون ّ
درويش ،والذين اختطفوا من مدينة املحرق.
بأن “األخبار منقطعة” على
وأوضح الناشط الحقوقي أحمد الص ّفار ّ
األشقاء محمد ،قاسم ،إبراهيم ،وإسماعيل خليل درويش منذ اعتقالهم.
وذكر شهود عيان أن القوات حاولت نزع رايات يف قرى شيعية (جنوبي
غرب العاصمة املنامة) إال أن العشرات من الرجال والشبان تصدوا
للقوات التي استخدمت الرصاص اإلنشطاري والغازات لتفريقهم.
 2015/10/20إصابات إثر مواجهات مع قوات قامت بنزع رايات شيعية
بمناسبة عاشوراء :أصيب عدة أشخاص يف البحرين يف مواجهات
بني قوات الحكومة ومحتجني ،إثر محاولة القوات نزع أعالم والفتات
شيعية بمناسبة موسم عاشوراء.
 2015/10/20حملة اعتداءات على سجناء الرأي بالتزامن مع ذكرى
عاشوراء :كشفت مصادر مطلعة من داخل سجن جو املركزي ان
سلطات السجن صعدت من حملة انتهاكاتها قبيل ذكرى عاشوراء
املقدسة لدى املسلمني الشيعة.
وبحسب املصادر فقد تعرض عدد من السجناء الوافدين على سجن
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جو للتعذيب قبل إدخالهم إىل السجن يف  7أكتوبر الجاري.

وذكرت املصادر ان كال من سيد محفوظ شرب ،هاني املوالي ،علي
رضي السنكيس وآخرين ،تعرضوا للتعذيب بعد إحالتهم إىل السجن،
حيث تم ضربهم بطرق مختلفة عند دخولهم السجن أثناء إكمال
إجراءات الدخول ،وجرى ذلك عند مكتب اإلدارة.
واضافت املصادر ان السجنا ُء اجربوا على الوقوف لساعات طويلة
مواجهني الجدار ،و”عند أخذهم إىل مستودع السجن املقابل ملبنى 10
ألخذ حاجياتهم املخصصة لهم؛ تم تعذيبهم عن طريق الركل على
املفاصل ،والصفع على الوجه ،وسكب املاء البارد على أجسادهم”.
ويف سياق االنتهاكات التي تستهدف الشعائر الحسينية ،أوضح
بأن قوات السجن اقتحمت مبنى  10يف  15أكتوبر ،وقامت بنزع
التقرير ّ
السواد الذي قام السجناء بوضعه تعبرياً عن املشاركة يف إحياء ذكرى
عاشوراء.
وأوضح التقرير بأن عملية االقتحام تمت بإشراف املالزم محمد
عبدالحميد وعدد من الضبّاط األردنيني ،الذين يديرون السجن منذ
مارس املاضي بشكل مباشر.
 2015/10/25اعتقال الخطيب الحسيني املال عباس املال عطية الجمري.
 2015/10/29اعتقال الشيخ محمد الرياش لعدة ساعات واخضاعه لتحقيق
يف مركز شرطة الحورة قبل أن اخالء سبيله بعد ذلك.
 2015/10/29اعتداءات متكررة على الشعائر الحسينية :اكد ناشطون
على قيام سلطات البحرين باعتداءات متكررة على مظاهر احياء
ذكرى عاشوراء الدينية التي يحييها الشيعة يف كل عام.
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وذكر الناشطون ان اجهزة االمن أزالت االعالم واليافطات وكل
مظاهر عاشورائية  17منطقة البالد ،يف تصعيد استفزازي يهدف اىل
اثارة املواطنني الشيعة ،فيما تم استدعاء منظمي مآتم (حسينيات)
للتحقيق والرتهيب.
 2015/11/03السلطات تشن حملة اعتقاالت تعسفية واسعة وتحتجز
العشرات بالبحرين :شنت السلطات البحرينية حملة اعتقاالت واسعة
يف مناطق متفرقة من البحرين ،أدت العتقال العشرات.

 2015/11/03استدعاء الشيخ عيسى عيد يف إطار حملة االستدعاءات
الكيدية :استدعت السلطات األمنية الشيخ عيسى عيد صباح إىل مركز
شرطة مدينة حمد يف إطار حملة االستدعاءات الكيدية التي تقوم بها
السلطة للعلماء والخطباء والرواديد على خلفية استهداف إحياء ذكرى
عاشوراء.
 2015/11/03احكاما مؤبدة وسحب الجنسية لناشطني شيعة :أصدرت
محكمة بحرينية حكما بالسجن املؤبد وسحب الجنسية بحق خمسة
مواطنني شيعة ،على خلفية اتهامهم بالتخابر مع إيران.
ونقل مصدر قضائي أن محكمة بحرينية أصدرت الخميس حكما
بالسجن املؤبد وسحب الجنسية بحق  5مواطنني شيعة بتهمة
التخابر مع إيران.
ولم تأخذ املحكمة املذكورة بافادات املعتقلني التي ذكروا خاللها ان
االعرتافات انتزعت منهم تحت التعذيب.
وأدين أحمد السيد حسني شرف وعلي عبد الحسني علي أحمد
وفاضل عباس علي وصادق خليل الحايكي وجاسم أحمد عبد اهلل،
بأنهم «سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري اإليراني للقيام بأعمال
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داخل اململكة تستهدف املنشآت العامة واملؤسسات املالية والبنوك»،
وفق املصدر.
 2015/11/08سجن  2من الشيعة يف البحرين وإسقاط الجنسية عنهما
بتهمة تلقي تدريبات بالعراق :قضت حكمت محكمة بحرينية
بإسقاط الجنسية عن مواطنني شيعيني وسجنهما  10سنوات
إلدانتهما بالتدريب يف العراق على تنفيذ تفجريات يف اململكة ،حسبما
أفاد مصدر قضائي.
وأضاف املصدر ،أن املتهمني جاسم ماجد حبيب ( 21عاما) ،وإبراهيم
محمد الفرهود ( 32عاما) الذي فر إىل الخارج ،أدينا بتهمة تلقي
تدريبات عسكرية يف العراق.
 2015/11/10اعتقال نجل الشهيد جعفر الكراني بعد مالحقة من األجهزة
االمنية :اضطر الفتى صادق ،نجل الشهيد جعفر الكراني ،إىل تسليم
نفسه إىل السلطات بعد سلسلة من التهديدات واملالحقات األمنية
التي تعرّض لها من جانب األجهزة األمنية.
بأن
ويتهم النظام نجل الشهيد بقضايا كيدية ،فيما يقول نشطاء ّ
مالحقته تأتي تأكيدا على سياسة االنتقام املمنهج التي يعتمدها
النظام ضدّ الشهداء وعوائلهم ،حيث اعتقل واعتدى على عدد منهم
خالل السنوات املاضية.
 2015/11/11الحكم على املعارض مجيد ميالد بالسجن ملدة عامني:
قررت محكمة بحرينية سجن القيادي املعارض مجيد مدة عامني.
وحكم ميالد بالسجن بسبب كلمة القاها يف اجتماع عام عرب فيها عن
رأيه يف املطالبة باإلصالح السياسي.
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 2015/11/12السجن عشرة سنوات بحق مصورين وثقوا اعمال العنف
الحكومي :قضت محكمة بحرينية بسجن ثالثة مصورين ،بعد أن
وجهت لهم السلطات األمنية تهمه ملفقة بحسب افادات عدد من
املراقبني.
وحكمت املحكمة بسجن املصور مصطفى ربيع واملصور أحمد زين الدين
 10سنوات فيما حكم على املصور حسام سرور بالسجن ثالث سنوات.

وأكد املصورون يف افادة ملندوب منظمة شيعة رايتس ووتش أنهم
تعرضوا للتعذيب لإلدالء باعرتافات تدينهم.
 2015/11/15محكمة بحرينية تسقط الجنسية عن  21شيعيا :قضت
محاكم النظام يف البحرين بالسجن املؤبد وإسقاط الجنسية عن 12
بحرينياً يف قضايا ذات خلفية سياسية ،قالت النيابة العامة أنها تتهمهم
بتشكيل جماعة إرهابية على حد تعبريها.
 2015/11/16املصادقة على احكام باالعدام ملعارضني اثنني :صادقت محكمة
التمييزالبحرينية على حكم إعدام ٍّ
كل من محمد رمضان وحسني علي
موسى ،من بلدة الدير.
بأن املحكمة لم تأخذ بالشهادات املُقدَّمة
وقال املحامي املحكومني ّ
لها بشأن تعرُّض املتهميْن للتعذيب وانتزاع االعرتافات منهما تحت
وطأته.
 2015/11/21ابنة املعارض البحريني الشيخ علي سلمان محرومة من
جنسية والدها :أكدت زوجة الشيخ علي سلمان عدم تمكن طفلتهما
من الحصول على الجنسية البحرينية بسبب اعتقال األب.
وقالت علياء رضي زوجة سلمان ان ابنتها سارة أكملت عامها األول
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وهي بعيدة عن والدها الشيخ علي سلمان ،ومحرومة من الحصول
على الجنسية بسبب اعتقال األب».
 2015/11/26مليشيات مقنعة تابعة لألجهزة األمنية تنتهك حرمة
منازل املواطنني :شنت مليشيات مقنعة تابعة لوزارة الداخلية برفقة
منتسبي األجهزة األمنية حملة مداهمات غري قانونية على منازل
املواطنني يف منطقتي الديه والجفري.
 2015/11/26أجهزة النظام تقمع املتظاهرين الرافضني ألحكام االعدام
بالبحرين :واجه منتسبو األجهزة األمنية احتجاجات سلمية بالقمع
املفرط وذلك باستخدام قنابل الغازات السامة والرصاص اإلنشطاري
«الشوزن» يف مناطق بالبحرين.
حيث خرجت تظاهرات يف مختلف مناطق البالد تعبرياً عن الرفض
ألحكام اإلعدام الجائرة بحق الناشطني املدنيني املعارضني للسلطة.
 2015/12/04االستئناف البحريني يؤيد سجن زينب الخواجة سنة
وبضعه اشهر :قضت املحكمة الكربى الجنائية الثانية (االستئنافية)
برئاسة القاضي عبداهلل األشراف ،وعضوية القاضيني محسن إبراهيم
وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبداهلل محمد بسقوط حق الناشطة
الحقوقية زينب الخواجة باالستئناف لعدم حضورها جلسات
املحاكمة ،وهو ما يعني تأييد حبسها سنة و 4أشهر بقضايا املتمثلة
بإهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتالف منقوالت.
 2015/12/05سيدة بحرينية تلد طفلها يف السيارة بعد إغالق الشوارع
بسبب سباق نجل امللك :اضطرت سيدة بحرينية اىل والدة طفلها
يف السيارة على الطريق السريع بعد عدم موافقة السلطات لهم
بالتوجه للمستشفى إثر إغالق بعض الشوارع تزامناً مع السباق
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الذي يشارك فيه ناصر بن حمد نجل امللك ،يف انتهاك صارخ لحقوق
االنسان وقيمته وكرامته.

وأضافت مصادر لم تستطع السيدة البحرينية أن «تتحمل آالم املخاض،
فوضعت طفلها يف السيارة يف الطريق السريع (الهايوي) للقادمني من
مدينة حمد إىل املنامة ،بعد أن تم إيقاف سيارة والدها الذي كان
متوجها بها إىل مستشفى جدحفص للوالدة.
 2015/12/06تجديد حبس القيادي الوفاقي البارز الشيخ حسن عيسى:
جددت النيابة العامة البحرينية حبس القيادي الوفاقي والنائب
املستقيل عن كتلة الوفاق النيابية الشيخ حسن عيسى  30يوماً.
وكانت السلطات اعتقلت عيسى مساء الثالثاء  18أغسطس/آب 2015
يف مطار البحرين الدولي أثناء عودته من سفرة عائلية خاصة.
 2015/12/08اعتقال منشد ديني بعد عودته من زيارة األربعني بكربالء:
بأن السلطات اعتقلت محمد سعيد على جسر
ذكرت مصادر حقوقية ّ
السعودية ،وتم نقله إىل مبنى التحقيقات الجنائية ،سيء الصيت،
وذلك فور عودته من زيارة العتبات املقدسة يف العراق.
 2015/12/16محكمة خليفية تحكم بالسجن على ناشط حقوقي ونائب
كويتي :قضت محكمة بحرينية بالسجن عامني على كل الناشط
الحقوقي البحراني ،حسني جواد ،والنائب الكويتي عبد الحميد
دشتي ،بتهم مزعومة تتعلق بجمع أموال من غري ترخيص ،وشمل
الحكم يف القضية أيضاً على الناشط عباس بدّاح ،الذي حُكم عليه
بالسجن  6أشهر.
 2015/12/20قوات النظام تقتحم مناطق بالبحرين وتعتقل عددا من
املواطنني :شنت القوات الخليفية سلسلة من عمليات االقتحام يف
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مناطق البحرين املختلفة ،واعتقلت عدداً من املواطنني.
وقامت قوات النظام باقتحام بلدة كرزكان ،وشنت مداهمات على أكثر
من  10من منازل األهالي ،فيما سُجّلت  4حاالت اعتقال ،وهم :علي
جاسم عاشور ،حسن حسني عرفات ،حسن إبراهيم عاشور ،حسن
صالح القطان.
بأن القوات عمدت إىل ترويع األهالي ،وانتهاك
وذكر نشطاء محليون ّ
حرمات املنازل يف البلدة ،وسُجلت حاالت اعتقال وتوقيف أخرى يف
مناطق مختلفة من البالد ،ومنها بلدة املالكية املجاورة لكرزكان ،حيث
أُعلن عن اعتقال محمد نوح يف ظروف غامضة.
وافاد شهود عيان من عدة مناطق باعتقال  45مواطناً ضمن حمالت
دهم واعتقال واسعة قادتها مليشيات مقنعة تابعة لوزارة الداخلية
برفقة منتسبي األجهزة األمنية.
واضاف الشهود ان مليشيات مقنعة داهمت عشرات املنازل يف أكثر
من  22منطقة دون إبراز مذكرة اعتقال قانونية ،وذكر املركز أن  3من
حاالت االعتقال كانت ألطفال.
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بنغالديش
Bangladesh
Dhaka

 2015/10/24مقتل فتى واصابة  80شخصا يف تفجري استهدف حسينية
يف دكا :قتل فتى واصيب  80شخصا بجروح يف تفجري استهدف اكرب
حسينية يف العاصمة البنغالية (دكا) اثناء تجمع حواىل  20الف شخص
فيها إلحياء ذكرى عاشوراء.
واكدت الشرطة الحلية انها عثرت ايضا يف املكان على قنبلتني اخريني
لم تنفجرا.
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تايلند
Thailand
Bangkok

 2014/12/19أكدت معلومات حقوقية ،أن السلطات الحكومية استجابت
للسلطات األمنية للنظام يف البحرين وقامت بتسليم الناشط (علي
هارون) الذي تحتجزه منذ فرتة ،وذلك بالتعاون مع السفارة البحرينية
يف بانكوك بينماكان ينوي مغادرة أراضيها متجها إىل العراق ،على
الرغم من أن املعتقل يعاني من آثار التعذيب وإصابته بالشوزن،
وأوضحت املعلومات أن هارون اعتقل أثناء محاولته الصعود على متن
رحلة للخطوط الجوية الرتكية متجهة إىل العراق ،وكان اعتقال هارون
بعد تعرّضه إلصابة برصاص الشوزن أدى لتمزّق يف أربطة يده.
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تركيا
Ankara

Turkey

 2014/12/03دانت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الحكومة بالتمييز
ضد األقلية العلوية بعدم منح دور عبادتها نفس وضع دور العبادة
التابعة لطوائف دينية أخرى ،وسبق ان نظم العلويني الشيعة يف تركيا
تظاهرات ضخمة احتجاجا على التمييز الديني الذي تمارسه حكومة
اردوغان السنية اتجاههم ،متهمني االخري بتهميش الشيعة ومحاولة
قمعهم فكريا وثقافيا وسياسيا ،وترتاوح نسبة العلويني ما بني  15و 20يف
املئة من سكان تركيا البالغ عددهم  76مليون نسمة.
 2015/08/30مفتي تكفريي يطالب بمغادرة الشيعة من تركيا :أصدر مفتي
منطقة «باغجيالر» يف مدينة اسطنبول ،أمرا بقطع التيار الكهربائي
عن مسجد (االمام علي) ،عليه السالم يف املدينة ،مخاطباً يف ذات الوقت
املواطنني الشيعة أن يرتكوا بلدهم ويغادروا اىل إيران ،وأقدم تكفرييني
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على قطع التيار الكهربائي عن املسجد للمرة الثانية.
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الجزائر
الجزائر
Algiers

Algeria

 2014/12/15كشفت مصادر اعالمية عن قيام السلطات االمنية باعتقال
عددا من الطلبة الجامعيني الشيعة اثناء احيائهم مراسيم ذكرى
اربعينية االمام الحسني (ع) ،وذكر املصدر ان قوى األمن بوالية (سكيكدة)
اجرت تحقيقات موسعة مع خمسة طلبة جامعيني تم توقيفهم داخل
منزل ،أثناء قيامهم بإحياء ذكرى أربعينية اإلمام الحسني (ع) وممارسة
معتقداتهم الدينية ،من خالل اقامتهم ملجلس عزاء حسيني ،كما
قامت بمصادرة أقراص مدمجة وكتب دينية هي اآلن تحت قبضة
الشرطة العلمية.
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السعودية

Riyadh

Saudi Arabia

 2014/11/30قامت قوات امن النظام بمداهمة منزل جد الشهيد (باسم
القديحي) يف جزيرة تاروت ،ماأسفر عن اعتقال عدد من اقارب الشهيد
بعد ترويع من كان باملنزل من نساء وأطفال.
وذكرت اخت الشهيد القديحي الطريقة الهمجية التي اقدمت عليها
القوات االمنية بعد اقتحام املنزل ،وعلى ذات الصعيد قامت قوات االمن
املتمركزة يف نقطة التفتيش الواقعة بني مدينة العوامية والناصرة
بأطالق النار يف الهواء وعلى االشجار بشكل عشوائي مما ادى هذا
العمل لرتويع االهالي القريبني من املنطقة من قوة الصوت املستمر
لألعرية النارية التي كانت تطلق من قبل املدرعات.
 2014/12/02حكما باإلعدام ضد ناشط شيعي :أصدرت محكمة النظام
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الجزائية املتخصصة يف الرياض حكما باإلعدام تعزيرا ضد الناشط
الشيعي (محمد آل صويمل) ،بتهمة إطالق النار على سيارات الشرطة،
وبهذا الحكم يكون (آل صويمل) سادس ناشط شيعي يصدر ضده
حكم باإلعدام خالل اقل من عام ،وتأتي جميع هذه االحكام عل
خلفيات منع حرية ابداء الراي والقيام باملعارضة السياسية.

 2014/12/16اكدت مصادر مطلعة ،اعتقال قوات االمن يف القطيف
أحداملواطنني الشيعة بعد عودته من زيارة االربعني يف كربالء املقدسة،
وذكرت املصادر ان قامت بمداهمة دار أحد الزوار املشاركني يف مسرية
زيارة االربعني يف العراق ،وذلك أثر عودته ،واعتقاله بتهمة السب
والقذف واإلساءة إىل السلطات الحاكمة يف اململكة.
 2014/12/17تهجم املدعو (عبدالعزيز الفوزان) ،عضو مجلس هيئة
حقوق اإلنسان التابعة للنظام ،على املسلمني الشيعة يف إيران و
سوريا والعراق ولبنان واليمن ،متهما إياهم بالعمالة ملن اسماهم
الصليبني والصهاينة واليهود ،ألن «أعداء األمة لم يجدوا طائفة أشد
حقدا على أهل االسالم ورغبة يف قتل املسلمني وتدمري بالدهم مثل
هؤالء الشيعة» بحسب قوله.
 2014/12/20ارتفع عدد شهداء اقتحام قوات النظام بلدة العوامية الشيعية
إىل أربعة شهداء ،بحسب مصادر رسمية ،وذكر نشطاء ان الشهداء(علي
أبو عبد اهلل ،عبد اهلل الجاج ،ثامر آل ربيع) سقطوا برصاص قوات
األمن الحكومية ،إضافة اىل سقوط  20جريحاً بينهم اصابات حرجة،
واعتقال  4بينهم الطفل حسن تحيفة ( 12عاماً) بعد تدمري منزل ذويه.
فيما تم محاصرة البلدة من قبل املدرعات السعودية وسط تحليق
مكثف للمروحيات ،وإطالق كثيف لألعرية النارية وأصوات تفجريات
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غري مسبوقة يف كل من حي الريف والديرة يف البلدة ،ما تسبب بحالة
ذعر بني األهالي ،كما تصاعدت أعمدة الدخان من منازل يف حي الديرة
جراء القصف ،قبل قطع الكهرباء وخطوط الهاتف.
 2014/12/29حالة من الغضب والصدمة طغت على اآلالف من سكان
بلدة (العوامية) الشيعية بعد استالم جثامني الشهداء األربعة( ،الذين
قتلوا خالل عملية اقتحام العوامية من قبل رجال امن تابعني للنظام
الشهر املاضي) إذ كانت الجثث مشوهة ،فيما كانت جثة الشهيد (علي
أبو عبداهلل) محرتقة بالكامل تقريباً ،بما فيها الرأس ،كما بدت حروق
على يد الشهيد (حسن البندري) بدت وكأنها نتيجة إلطفاء السجائر
املتعمد يف اليد ،وكان النظام الحاكم ماطل يف تسليم جثث الشهداء
بعد العملية التي نتج عنها مقتل خمسة بينهم الطفل (ثامر آل ربيع)
وإصابة نحو  ٣١آخرين بينهم امرأة أصيبت بطلقة يف ظهرها بعدما
اخرتقت منزلها.
واتهم نشطاء النظام باستخدام ذخرية محرمة دولياً ،ومنها الرصاصات
املتفجرة والحارقة خالل عمليات القتل التي وصفها حقوقيون
بانها»عمليات إعدام تمت خارج إطار القانون» ،وكانت القوات السعودية
ضربت حصاراً على العوامية يف خطوة تستهدف السيطرة على أي
ردت فعل انتقامية خالل مراسم تشييع الشهداء.
 2015/02/15كتب ما يسمى الداعية «محمد الرباك «تغريدات على
«تويرت» هاجم خاللها شريحة كبرية من املسلمني من اتباع مذهب
اهل البيت عليهم السالم ،بعد ان وصفهم بأنهم»أخبث خلق اهلل
وأحقد على أهل اإلسالم من اليهود والنصارى وسائر الكفرة».
واضاف «مهما تخيلت مدى السفاهة التي يصل إليها العقل الشيعي

77

الشيعة يف مواجهة العنف ()3

فإن خيالك لن يصل إىل عشر معشار القدر الحقيقي» ،يذكر ان أمثال
هؤالء املشايخ من دعاة الفتنه والطائفية ،ساهموا بشكل مباشر يف
دعم التطرف واإلرهاب الذي استهدف األقليات الدينية والعرقية يف
منطقة الشرق األوسط من خالل احاديثهم وفتاويهم املحرضة على
القتل والسلب والتكفري.

 2015/02/22ذكر الشيخ «تيسري النمر» ان النظام الحاكم غري نهجه
مع عائلة الشيخ «نمر النمر» ،بعد وفاة امللك السابق ،ونحن االن ال
نعلم بأن الشيخ يف أي مكان مسجون وهذا االمر سبب لعائلته قلقا
شديدا ،مؤكدا بأن اعدام الشيخ النمر قد يكون سابقة خطرية يف تأريخ
السعودية ،معتربا ان القرار يفجر غضبا شعبيا مزلزل للنظام.
 2015/04/01أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» العاملية لحقوق
اإلنسان أنها تمتلك أدلة باستخدام السعودية اسلحة محرمة دوليا
يف اليمن ،وذكرت املنظمة يف تقرير لها إن «السعودية والدول املتحالفة
معها استخدمت قنابل عنقودية يف غاراتها الجوية لقصف اليمن»،
فيما أشارت إىل أن «الطائرات السعودية قامت بقصف مناطق سكنية
يف أحياءالعاصمة صنعاء».
واضافت املنظمة أنها «وثقت مقتل  23مدنيا بينهم اطفال وتدمري 14
منزال يف حي بني حوات بالقنابل العنقودية املحرمة دوليا» ،وعربت
استخدام هذه االسلحة املحرمة يف
املنظمة عن تخوفها من تكرا ِر
ِ
اليمن.
 2015/04/04حاصرت قوات أمنية تابعة للنظام فجرا عدة أحياء سكنية
تسكنها غالبية شيعية وسط منطقة «القطيف» ،وأشارت األنباء الواردة
اىل اقتحام القوات لشارع الثورة وإطالقهاللرصاص الحي باتجاه املدنيني،
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فيما قامت قوات أخرى بتفتيش حي «الشويكة»و»املسعودية» ،إضافة
إىل اقتحام مقربة «الدبابية» ،فيما لم تتوفر معلومات دقيقة عن عدد
املصابني أو املعتقلني جراء هذا الهجوم على اإلحياء املدنية.
 2015/04/06أظهرت بعض الصور التقطها نشطاء ،قوات أمن تابعة
لنظام «آل سعود» وهي تداهم املنازل يف بلدة «العوامية» ذات الغالبية
الشيعية بمحافظة القطيف شرق اململكة ،يف حمالت أمنية غالبا ما
تستهدف املناطق التي تسكن فيها األقلية الشيعية.
 2015/04/06أفادت وسائل إعالمية بتعرض الالعب العراقي املحرتف
يف إحدى األندية السعودية «سيف سلمان» يف إحدى مباريات كرة
القدم يف الدور السعودي اىل الضرب والشتم على أساس طائفي
من قبل الالعب السعودي «حسني عبد الغني» ،على الرغم من
تحريم»االتحاد الدولي لكرة القدم» تداول املفردات العنصرية والهتافات
الطائفية وهدد بالعقوبات الصارمة بحق املتجاوزين.
 2015/04/14جددت القوات األمنية التابعة للنظام ،الهجوم على بلدة
«العوامية» بمنطقة «القطيف» الشيعية ،وأكد شهود عيان بأن قوات
مدججة باألسلحة واملدرعات توغلت يف منطقتي شمال «العوامية»
وحي «الجميمة».
 2015/04/23أوضح ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي أن الشرطة
أطلقت النار عشوائيا عند دخولها إىل تجمع للشباب يمارسون هواية
قيادة السيارات يف كورنيش «الرامسفي»بلدة «الناصر» ،وتسبب
الرمي العشوائي من قبل العناصر األمنية اىل مقتل املواطن «عبد اهلل
آل رمضان» (21عاماً) على الفور.
 2015/04/24نشر جندي يف الجيش السعودي يف مدينة «تبوك» غرب
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شمال البالد ،تغريدةإرهابية بحق املواطنني الشيعة ،على حسابه يف
منصة التواصل االجتماعي «توتري» قال فيها «واهلل لو أدخل القطيف
ألنحر رضيعكم قبل كبريكم ،ويعترب غالبية سكان مدينة «القطيف»
شرق البالد من املسلمني الشيعة ،وأحدثت التغريدة ردة فعل غاضبة
أجربته على إغالق حسابه.

 2015/04/27عائلة شاب شيعي من القطيف ترفض استالم جثته :زادت
قضية املواطن الشيعي»عبد اهلل آل رمضان» ( 21عاماً) تعقيداً بعد مرور
أيام على مقتله بطلق ناري خالل تفريق تجمع شبابي ترفيهي يف
محافظة «القطيف» ،ذات الغالبية الشيعية ،بعدما رفضت عائلته
تسلم جثة ابنها ،واكد نشطاء إن رفض العائلة جاء بعدما طلبت
منهم السلطات بتوقيع إقرار بأن قاتل ابنهم «مجهول».
 2015/04/27الوهابي «محمد العريفي» يهاجم الشيعة :يف تغريدة على
حسابه يف تويرت ،زعم العريفي بأنّه بعد سنوات من دراسته وتأليفه
«يف عالمات الساعة» ،استنتج «أن الرافضة لهداية أو زوال» ،ويعرف
العريفي على نطاق بني األوساط الوهابية ،كما أنه اعتاد على توجيه
كلمات تنتقص من املسلمني الشيعة ،ومن ذلك استعماله لتعبري
«الرافضة» ،والذي يستخدم عاد ًة للتشنيع بالشيعة ،إضافة اىل دعمه
للقنوات التكفريية التي تستهدف الشيعة وعقائدهم ،ويف مقدمتها
قناة «وصال» التكفريية.
 2015/05/01أوضحت مصادر مطلعة أن السلطات التابعة للنظام أجرت
ال على نموذج التأشرية الجديدة الخاصة بالحجاج الباكستانيني،
تعدي ً
يتضمن سؤال« :هل أنت شيعي؟» ،مشرية إىل أن السلطات املسؤولة
عن الحج لن تقبل أي طلب يف حال لم يقدم صاحب الطلب توضيحا
حول مذهبه ،الجدير بالذكر أن صحيفة «نواي وقت» الباكستانية
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ذكرت أن قرار عدم انضمام القوات املسلحة الباكستانية للمشاركة يف
العدوان السعودي على اليمن ،أثار غضب الحكام السعوديني ،وهو ما
دفعهم ملنع إصدار تأشريات العمرة إىل الباكستانيني يف إطار ما وصفه
مراقبون بتسييس النظام للحج.
 2015/05/03استخدام ذخائر عنقودية محرمة يف اليمن :اكدت منظمة
حقوقية تابعة لألمم املتحدة وجود صور ومقاطع فيديو وغريها من
األدلة التي تؤكد استخدام ذخائر عنقودية محظورة عاملياً من صنع
امريكي ،يف الغارات الجوية التي شنها الطريان الحربي خالل األسابيع
األخرية على محافظة «صعدة» شمال ،والتي يسكنها غالبية من
املسلمني الشيعة.
واشارت أنها تثبتت من خالل تحليل صور لألقمار االصطناعية أن
هذه الذخائر استخدمت يف هضبة مزروعة على مسافة  600مرت من
عشرات املباني الواقعة يف مجموعة من أربع إىل ست قرى ،وتحتوي
القنابل العنقودية مئات الذخائر الصغرية التي تنفجر عند ارتطامها
باألرض وتنتشر على مساحة واسعة ،تقارب مساحة ملعب كرة قدم،
وهو ما يجعل كل شخص متواجد يف مكان الهجوم عرضة إىل املوت
أو اإلصابة بجروح ،وأحيانا ال تنفجر الذخائر الصغرية يف وقتها ،فتتحول
بطبيعتها إىل ألغام أرضية.
 2015/05/04غارات جوية استهدفت قرية «املسكة» يف مديرية «السدة»
بمحافظة «إب» ،جنوب غرب اليمن ،ما أسفر عن استشهاد  3أشخاص،
وجرح آخرين ،بينهم حاالت خطرة ،بحسب ما ذكرت مصادر طبيّة.
 2015/05/06أفاد مصدر اعالمي نقل عن مسؤولني محليني وسكان قولهم
إن طائرات حربية نفذت أكثر من  30ضربة جوية على محافظتي صعدة
وحجة يف شمال شرق اليمن قرب الحدود مع السعودية ،واضافت
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إن  43مدنيا استشهدوا بينما أصيب  100على األقل نتيجة للضربات
الجوية التي استمرت حتى اليوم التالي ،وذكرت مصادر محلية أيضا
إن هناك أيضا قصفا باملدفعية الثقيلة يأتي من الحدود السعودية.
 2015/05/07كشف مصدر وصف باملطلع عن عزم سلطات النظام اعدام
الشيخ باقر نمر النمر قريبا ،يف خطوة عدها الكثري من املراقبون
تصعيدا خطريا للتوتر الطائفي الذي يسود يف املنطقة ،اضافة اىل
انتهاكها لحقوق االنسان ،سيما وان التهم التي وجهتها السلطات اىل
الشيخ النمر ال أساس لها من الصحة ،بحسب العديد من املنظمات
الحقوقية الدولية التي طالبت باإلفراج عنه فورا.
 2015/05/08طائرات ما يسمى بـ»التحالف العربي» بقيادة النظام
السعودي ،قصفت محافظة صعدة يف اليمن ،واستهدفت خالل قصفها
احد االضرحة الدينية للمسلمني الشيعة يف منطقة «مران»
 2015/05/08أعلنت القوات التابعة للنظام أن كل محافظة صعدة اليمنية
ستكون مستهدفة بالقصف ،ودعت سكانها إىل مغادرتها قبل املساء،
وأسقط الطريان منشورات على مناطق سكنية ملدنيني يف املحافظة،
وهو ما فسره مراقبون بسياسة العقاب الجماعي.
 2015/05/10طائرات سعودية تدمر مسجد االمام الهادي (ع) :قصفت
طائرات النظام مسجد اإلمام الهادي (ع) االثري والذي يعود عمره اىل
 1200عام ،ويقع يف الجهة الجنوبية الشرقية ملدينة صعدة القديمة يف
شمال اليمن ،يعود تاريخ بنائه إىل العام  290هجرية.
 2015/05/22شهداء وجرحى بتفجري إرهابي استهدف مصلني شيعة
استشهد وجرح العشرات من املصلني الشيعة باعتداء إرهابي
استهدف مسجد اإلمام علي بن ابي طالب (ع) يف بلدة القديح يف
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منطقة القطيف ،ذات الغالبية الشيعية .
 2015/05/29تفجري ارهابي استهدف املصلني الشيعة بمسجد االمام
الحسني (عليه السالم) بحي «العنود» يف «الدمام» باملنطقة الشرقية،
واكد شهود عيان ان التفجري وقع يف مرآب املسجد مخلفا عدد من
الشهداء والجرحى ،وحريق كبري أصاب عدد من السيارات املركونة
للمصلني ،وتحدث شهود بالقول ،ان افراد من «الحماية االهلية»
للمسجد حاولوا توقيف االنتحاري( ،الذي كان يتنكر بزي النساء)،
بعد ان شكوا بأمره ومنعوه من الدخول اىل (حرم النساء) يف املسجد
ما دفعه اىل تفجري نفسه بهم ،بعد ان احتضنه احد الشباب املكلفني
بحماية املسجد ومنعه من الوصول اىل املصلني داخل الحرم ،وتبنى
تنظيم «داعش» االرهابي هذه العملية.
 2015/06/07رسالة ماجستري بقتل وتكفري الشيعة :قبلت جامعة «ام
القرى» الحكومية رسالة ماجستري ألحد طالبها بتكفري وقتل الشيعة،
وهي رسالة ماجستري للطالب «محمد موسى حجازي السويطي»
واملوسومة (السيف البتار لرقاب الشيعة الرافضة الكفار) ،لعلي بن
احمد الهيتي ،واكد أحد املطلعني على نظام التدريس يف هذه الجامعة
بالقول ان «جامعة ام القرى السعودية الحكومية نموذجا على تطبيق
منهج وفلسفة النظام السعودي يف ابادة الشيعة يف االرض وفق املنهج
التكفريي الوهابي الذي يدعو اىل وضع السيف على كل رقاب الشيعة
يف كل زمان ومكان».
 2015/06/29نقطع رؤوس الشيعة ونمنعهم من زيارة مكة واملدينة :توعد
مذيع قناة وصال الطائفية ،االرهابي «خالد الغامدي» بمنع «الشيعة»
من زيارة مكة املكرمة واملدينة وقطع رؤوسهم لو تمكن من فعل ذلك،
وكان للغامدي عددا من املواقف «اإلرهابية» ،منها تأييده للعملية
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االنتحارية خالل اقتحام مستشفى «العرضي» باليمن يف سبتمرب
عام ( )2013على يد تنظيم القاعدة ووصفها باالنتقامية من املستشفى
وادارته.
 2015/07/13فتحت قوات تابعة للنظام ،النار على عدد من ،املتطوعني
الشيعة ،كانوا ينظمون حركة السري عند مداخل بلدة املالحة بمحافظة
القطيف ،بمناسبة مراسم عزاء استشهاد االمام علي بن ابي طالب
(ع) ،ما أدى اىل استشهاد املواطن ،حسني سلمان الصايغ ( 40عاما)،
متأثرا بإصابة مباشرة يف الرأس ،وذكر شاهد عيان ،احتجزته سلطات
النظام مع  3شبان اخرين ،ان مرتكب الجريمة صدم الشهيد بسيارة
االمن قبل ان يطلق النار عليه.
 2015/07/14ستني جلدة والسجن ملواطن شيعي اقام صالة الجمعة
بمنزله :صدر حكم بالسجن ملدة شهرين وبالجلد ستني جلدة بحق
مواطن شيعي كان يقيم صالة الجمعة يف منزله ،وأوضح «زهري
بوصالح» ( 47عاما) ،أن عدم وجود مسجد شيعي يف املنطقة التي
يقطنها« ،الخرب» ،كان وراء تنظيمه لصالة الجمعة يف بيته ،واكد
«بوصالح» ،أنه سبق أن سجن ثالث مرات للسبب نفسه ،على
الرغم من أن أمري املنطقة سمح له بإقامة صلوات جماعية يف منزله.
 2015/07/17إلغاء زيارات سجناء «الحاير» بذويهم أيام العيد :قال
الناشط «محمد النمر» ،شقيق الشيخ املعتقل «نمر النمر» ،أن
السلطات «ألغت كل الزيارات املقررة للسجناء مع ذويهم يف أيام
العيد» ،بعد تفجري الحاير ،الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من
السجن ،وأشار النمر إىل أن السلطات بررت إلغاء الزيارات «بوجود
دواع أمنية».
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 2015/07/20سكان القطيف «خونة» وال يمكن السكوت عنهم :قال امري
من العائلة الحاكمة« ،خالد آل سعود» ،إن «سكان محافظة القطيف
(والتي تسكنها غالبية شيعية) خونة للوطن وال يمكن السكوت على
احتفالهم بالعيد يوم السبت» ،وكتب «آل سعود» تغريدة على وسم يف
موقع تويرت بعنوان «القطيف تخالف عيد الوطن» ،وأحدثت التغريدة
غضباً واسعاً ،خصوصاً بني املواطنني الشيعة ،وهو ما دفعه إىل مسحها
بعد ساعات.
 2015/08/21أقدمت السلطات األمنية يف مطار (امللك فهد الدولي) على
اعتقال رجل الدين،الشيخ (محمد عبد الهادي الحيدر) ،أثناء مغادرته
البالد متوجها إىل إيران ،يذكر انالشيخ الحيدر متزوج ولديه  3أوالد
وبنتني ،وهو مقيم يف إيران منذ أكثر من عشر سنوات لتحصيل العلم
الديني ،ويرتدد على البالد يف أوقات اإلجازات ،ونقل عن شهود أن
الشيخ املعتقل ،منع من الرعاية الطبية ،بعد رفض السلطات تلبية
طلبه بالحصول على أدويته الالزمة ،ولم تكن حالة االعتقال األوىل بل
سبقها عدة اعتقاالت حيث أبدت عائلة الشيخ قلقها على مصري ابنها
نظراً لعدم السماح لهم بزيارته ومعرفة ظروف احتجازه أو التهمة التي
اعتقل بسببها.
 2015/08/31ضاعفت محكمة تابعة للنظام ،الحكم على رجل الدين
املعتقل الشيخ (حسن آل زايد) ،إىل  10سنوات بعد ان كان الحكم
 8سنوات ،خالل جلسة وصفت بانها «مفاجئة» و»سرية» ،واعتقلت
السلطات آل زايد يف  18مايو 2013م من إدارة الجوازات السعودية من
دون مذكرة توقيف مسبقة.
 2015/09/09أصدرت محكمة تابعة للنظام ،حكما بالجلد( ،بني  60و70
جلدة) ،والسجن( ،ملدة عشرة أيام) ،بحق اربعة شبان ،لتطوعهم
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بحماية املواطنني الشيعة من خطر اإلرهاب ،وكان مواطنون حملوا
القوات األمنية مسؤولية التساهل مع املجاميع اإلرهابية التي ارتكبت
عدة عمليات إجرامية هذا العام ،خصوصا يف الدمام والدلوة ،عندما فجر
إرهابيون أنفسهم بجموع املصلني الشيعة يف عدد من املساجد ،ما
تطلب تطوع عدد من املواطنني لحماية دور العبادة والصالة.
 2015/09/19ذكر شاهد عيان ممن شارك يف مراسيم الحج للسنة الحالية،
ان السلطات «تعاملت مع الشیعة وخاصة رجال الدين واملعممني
بصورة سيئة للغاية» ،مشريا اىل رحلة من العذاب والتفتيش املرهق
«يف املدينة املنورة واملطار» وصوال اىل «البقيع واملسجد النبوي الشريف»،
واضاف «نزع العمامة عن عدد من الحجاج بحجة التفتيش» موضحا
انهم «إذا رأوا معمما دخل البقيع جاؤوا اليه واخرجوه من البقيع فورا
ولم يسمحوا له بالوقوف والزيارة» ،وتابع ان أعضاء ما يعرف بـ(هيئة
االمر باملعروف) قاموا «بسحب كتب االدعية من الحجاج الجالسني
يف منطقة ما بني الحرمني ،وصادروا حتى القرآن الكريم من املعممني
يف مطار املدينة».
 2015/09/23بدأت سلطات النظام محاكمة  24شاباً شيعيا (أعمارهم
بني العشرينات والثالثينات) من معتقلي الرأي املتهمني باملشاركة
يف التظاهرات السلمية ،أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف جدّة،
وطالب االدعاء العام بإعدام  18مواطناً منهم بتنفيذ حد الحرابة
والتعزير ،بحسب ما أفاده نشطاء ،وذكر نشطاء ان أحد املتهمني قد
وجهت اليه أكثر من ( )80تهمة من قبل االدعاء العام ،بسبب خروجهم
يف التظاهرات السلمية املطالبة باإلصالحات ،ويتوزع الشباب املتهمني
من مختلف مناطقالقطيفوالعواميةوتاروت وصفوى.
 2015/10/05قوات عسكرية تقتحم بلدة العوامية شرقي السعودية:
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شنّت القوات السعودية هجوماً على بلدة العوامية بمنطقة القطيف،
شرق السعودية.
وأوضحت مصادر أهلية بأن القوات انسحبت من البلدة بعد اقتحامها
بأكثر من  20مدرعة سعودية ،حيث فرضت طوقاً عسكرياً على البلدة،
وداهمت إحدى املزارع إضافة إىل عدد من منازل األهالي.
ونقل شهود عيان سماع دوّي انفجار يف حدود البلدة ،كما شوهدت
أدخنة النار وهي تعلو سماء البلدة ،وقال ناشطون إنها ناتجة عن
القنابل الحارقة التي رمتها القوات على بعض املواقع املستهدفة ،فيما
أكدت مصادر استعمال القوات السعودية لسالح اآلر بي جي أثناء
مداهمة إحدى املزارع.
كما أحرقت القوات عددا من السيارات الخاصة باملواطنني أثناء عملية
االنسحاب من البلدة.
 2015/10/16هجوم ارهابي يستهدف مصلني يف حسينية الحيدرية :شن
ارهابي هجوم استهدف عدداً من املصلني بعد خروجهم من حسينية
الحيدرية يف مدينة سيهات التابعة ملحافظة القطيف شرق السعودية
بواسطة سالح رشاش كان يف حوزته ،ما أدى إىل مقتل  5أشخاص
بينهم امرأة ،وإصابة  9آخرين بإصابات متفاوتة.
 2015/10/19مفتي السعودية يحرض بشكل علني على الشيعة :اطلق
ما يعرف بمفتي اململكة السعودية عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ
تصريحات طائفية تحريضية ضد املسلمني الشيعة داخل وخارج
السعودية بالتزامن مع احيائهم ذكرى عاشوراء.
 2015/10/26اعتداء ارهابي على مسجد للشيعة االسماعيلية يف نجران:
قام تكفريي انتحاري بتفجري نفسه داخل مسجد للشيعة االسماعيلية
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بنجران أثناء صالة املغرب ،أسفر عن استشهاد شخص وجرح 19
آخرين .

وقالت الوزارة الداخلية السعودية ان مصليا استشهد يف هذه العملية
االرهابية وجرح  19شخصاً على األقل.
ووقع التفجري االنتحاري االرهابي داخل مسجد املشهد الذي يقصده
االسماعيليون الشيعة يف حي دحضة يف نجران ،الحدودية مع اليمن.
 2015/11/02األذان الشيعي يتسبب يف خصم شهر كامل من موظفة:
أقدمت املديرية العامّة للشؤون الصحيّة يف املنطقة الشرقيّة
كامل ّ
ملوظفةٍ شيعيّةٍ تعمل
شهر
بالسعوديّة ،على خصم راتب
ٍ
ٍ
يف مستشفى الوالدة يف مدينة الدمام ،الحتواء هاتفها املحمول على
«األذان الشيعيّ».
رن «منبّه الصالة» يف هاتف ّ
املوظفة أبرار
وأفاد نشطاء ،حينما ّ
العسّاف وهي يف مقرّ عملها ،ما أحدث غضبًا لدى إحدى زميالتها
كون «صوت املنبّه كان أذانًا وفق الطريقة الشيعيّة» ،لرتفع األخرية
لشهر
قرار بخصم مرتّب العسّاف
شكوًى ،تم من خاللها إصدار ٍ
ٍ
كامل.
 2015/11/04الحكم على ناشط شيعي بالسجن  11عاماً ألنه شارك
بتظاهرات :أصدرت ما تسمى املحكمة املتخصصة يف قضايا اإلرهاب
يف الرياض حكماً ابتدائياً بالسجن  11عاماً ملواطن من “الشيعية”
بعدما أدين باملشاركة بمظاهرات والدعوة إليها.
كما أدين بالدعوة إىل املشاركة باملظاهرات واالحتجاجات والدعوة إىل
املشاركة فيها عرب برنامج الواتسب وموقع الفيس بوك
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 2015/11/26اعتقال مواطن شيعي دعا لالعرتاض على معلمة وجهت
إهانات للشيعة :اعتقلت السلطات السعودية مواطناً من منطقة
القطيف شرق السعودية بسبب كتابته رسالة دعا فيها أولياء األمور يف
املدرسة املتوسطة األوىل للبنات بالقطيف إىل رفع شكوى على معلمة.
املواطن مالك أحمد الحليلي كان دعا اىل اإلعرتاض على ما قامت
به إحدى املعلمات من توجيه إهانات طائفية للطالبات على خلفية
صالتهنّ وشبّهت املعلمة سجود الطالبات الشيعيات خالل الصالة
بحركات أحد الحيوانات ،وقد أثار هذا األمر ضجة واسعة يف املنطقة
وبني النشطاء.
 2015/11/28داعية وهابي معروف يهني الشيعة :قال الداعية السعودي،
إن أغلب الشيعة «مساكني” ،نشأوا على هذا
عبد العزيز الفوزانّ ،
املذهب «املنحرف” منذ نعومة اظفارهم ،ورضعوه مع حليب امهاتهم،
ولهذا يرون أنهم على حقّ ،ويستميتون بالدفاع عنه بقتال االخرين.
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السنغال
Dakar

Senegal

 2015/05/05ذكر وزير خارجية السنغال «مانكري ندياي» إن الدولة
سرتسل  2100جندي إىل السعودية لالنضمام اىل التحالف الذي
يستهدف الشعب اليمني ،معتربا أن التحالف يسعى للدفاع عن
«املقدسات يف مكة واملدينة».
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سوريا

Syria

Damascus

 2014/11/26تحذيرات من مجزرة بحق شيعة نبل والزهراء :فقد نقل
أحدوجهاء مدينتي (نبل والزهراء) الشيعيتني ،ان املدينة تتعرض
لهجوم شرس من العصابات املسلحة ،سقط خاللها عشرات الشهداء
ومئات الجرحى ،وسط تعتيم اعالمي كبري.
 2014/11/26داعش يذبح مواطن شيعي :أفادت مصادر اعالمية بان تنظيم
داعش التكفريي أعلن عن اعدام شخص من الشيعة االسماعيلية
بتهمة الردة يف حمص ،ونقلت املصادر عن بيان تناقلته مواقع تكفريية
مرتبطة بالتنظيم أن «شرطة التنظيم يف محافظة حمص اقامت حد
الردة بحق اسماعيلي مرتد» ،مشرياً اىل ان «عملية تنفيذ الحد تمت
أمام جمع من املسلمني» ،ونشر التنظيم صوراً للعملية تظهر مراحل
ذبح الضحية ،ويبلغ عدد ابناء الشيعة االسماعيلية حوالي ،200يعيش
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معظمهم يف السلمية الواقعة يف ريف حماه.

 2014/11/29أحبط اهالي مدينة (نبل والزهراء) الشيعيتني ،بريف حلب
الشمالي ،اعتداء جديدا شنته (جبهة النصرة) التكفريية التابعة
لتنظيم القاعدة اإلرهابي ،على (جمعية الجود) شرق بلدة الزهراء ،بعد
ان تمكنت من تدمري آلية عسكرية مفخخة كان يقودها السعودي
التكفريي (أبو حسناء الجزراوي) قبل وصولها اىل هدفها.
واضافت مصادر مطلعة ان اشتباكات عنيفة استمرت بني االهالي
واملسلحني ،فيماأكد مدير مستشفى (نبل والزهراء) ان املشفى يعاني
من نقص حاد يف املواد الطبية ،إضافة اىل تعرضها اىل قصف عنيف.
 2014/12/07توعد قيادي يف (جبهة النصرة) التكفريي التابع لتنظيم
القاعدة اإلرهابي ،يف القلمون ويدعى (أبو علي الشيشاني) بالهجوم
على نساء وأطفال الشيعة يف لبنان ،وجاء التهديد يف لقطات فيديو
تناقلتها مواقع جهادية إلكرتونية قبل ساعات من إعالن الجبهة أنها
قتلت أحد الجنود اللبنانيني املحتجزين لديها كونه من اتباع املذهب
الشيعي ،وكانت جبهة النصرة أعلنت إعدام أحد الجنود اللبنانيني
املحتجزين لديها ويدعى (علي البزال) وهو شيعي ،وهددت بإعدام
جندي آخر.
 2014/12/16استهداف الشيعة لدى احيائهم ذكرى اربيعينية االمام
الحسني عليه السالم يف منطقة السيدة زينب (ع) :سقط املواطن
حسن عبد الكريم جغاصي فيما اصيب سبعة من رفاقه اثناء مسرية
االربعني التي انطلقت من حرم السيدة رقية (ع) اىل السيدة زينب
(ع) ،والتي تعرضت اىل إطالق نار من قناص.
 2014/12/16قصف مكثف يطال بلدتي نبل والزهراء :اعلنت مصادر

92

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

ميدانية يف بلدتي (نبل والزهراء) الشيعيتني ،سقوط عشرات
الصواريخ خالل ساعات قليلة،أطلقتها وحدات تابعة ملا تسمى (الجبهة
اإلسالمية) التكفريية استهدفت املدينتني ،ما أسفر عن سقوط عددا
من الشهداء والجرحى بني صفوف املدنيني الشيعة.
 2015/01/05سقوط عدد من القذائف الصاروخية على االحياء الشرقيه
لبلدة (نبل) الشيعية ،مصدرها ارهابيني تابعني لـ(جبهة النصرة)
املتمركزين ببلدة (ماير) ،مما ادى لوقوع اصابات بني صفوف املدنيني،
إضافة ىلتسببه بأضرار مادية جسيمة.
 2015/01/08سقوط أكثر من ( )430قذيفة صاروخية مختلفة االحجام ،خالل
أربعة أيام،استهدفت مناطقمدينة (نبل) ومدينة (الزهراء) الشيعيتني،
ويأتي هذا القصف الصاروخي املكثف يف إطار خطة أعدتها جبهة
النصرة التكفريية التابعة لتنظيم القاعدة االرهابي الستباحة املدينتني
وقتل وتهجري املدنيني الشيعة فيها ،يذكر ان مدينتي (نبل والزهراء)
تعيش فرتة قاسية من الحصار االقتصادي الخانق املستمر منذ أكثر
من سنتني من قبل الجماعات املتطرفة التي تحاول دخول املدينتني،
وسط تكتم اعالمي وحقوقي غريب.
 2015/01/13سقوط عدد من القذائف الصاروخية على حي (السيد علي)
يف محافظة حلب وال معلومات عن حجم االضرار التي من املتوقع ان
تكون كبرية نتيجة لحجم االستهداف ،علما ان مصدر هذه الصواريخ
من مناطق (قسطل ،الحرامي).
 2015/01/18سقوط عدة قذائف صاروخية بأماكن متفرقة يف (جمعية
الزهراء) ،يف محافظة حلب.
 2015/01/19تواصل القصف املدفعي والصاروخي على مدينة (نبل) من
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قبل عناصر جبهة النصرة اإلرهابية ،ووقوع عدد من اإلصابات بني
صفوف املدنيني الشيعة.
 2015/01/25استمرار القصف «العشوائي» على قرى مدينة (نبل) ،والذي
يستهدف إيقاع أكرب قدر ممكن من الخسائر بني صفوف املدنيني
الشيعة من قبل الجماعات التكفريية.

 2015/02/01أفادت مصادر مطلعة ان  7مدنيني استشهدوا وأصيب 13
بجروح بعد استهدافحافلة ركاب تقل زوار لبنانيني من الشيعة يف
منطقة «الكالسة» بدمشق ،وأكدت املعلومات أن الحافلة املستهدفة
تحمل لوحة لبنانية ،وأفادت املعلومات عن انفجار عبوة ناسفة ضمن
حافلة للركاب قرب مدخل سوق الحميدية.
 2015/02/15سقوط قذيفة صاروخية يف محيط جامع الرئيس بالحي
ما ادى لوقوع اضرار مادية يف املكان دون ورود معلومات عن اصابات،
كما استهدف قصف عشوائي على منازل املدنيني الشيعة يف منطقة
الجمعية الجود ،من قبل التنظيمات اإلرهابية التي استخدمت
الدبابات وصواريخ محلية يستخدم فيها الغاز إلحداث أكرب قدر من
الخسائر يف صفوف املدنيني الشيعة.
 2015/02/22انفجار سيارة مفخخة عند مدخل منطقة السيدة زينب
(ع) من جهة املطار بريف دمشق وأدى االنفجار اىل سقوط عدد من
االشخاص ما بني قتيل وجريح.
 2015/02/23سقوط قذيفة على حي «الحمدانية»بالقرب من برجيات
الروس وانباء عن سقوط شهداء وجرحى.
 2015/02/25أفاد مصدر حقوقي بان إرهابي يقود سيارة مفخخة،انفجرت
يف منطقة «كفريا»التي يقطنها مواطنون شيعة بمحافظة ادلب ،من
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دون معرفة املزيد من التفاصيل عن ضحايا من املدنيني.

 2015/02/28سقوط عدد من القذائف على كل من (بستان كآلب،
العزيزية ،الجديدة) مما ادى اىل استشهاد واصابة عدد من املواطنني
بينهم اطفال ونساء ،وكان مصدر القذائف الجماعات التكفريية يف
مناطق قسطل الحرامي واملدينة القديمة.
 2015/03/06سقوط عدة قذائف هاون على منطقة «االعظمية» التي
أطلقها تكفرييني واقتصرت األضرار على املاديات
 2015/03/06سقوط عدد من القذائف على حي (السيد علي،الحميدية)
واندالع حرائق بسبب القذائف التي تحتوي على مادة «النابالم»
املحرمة دولياً وانباء عن اصابات بني صفوف املدنيني الشيعة.
 2015/03/09سقوط أكثر من  7قذائف على حي»الحمدانية» واملعلومات
األولية تشري اىل وقوع ضحايا بني املدنيني الشيعة.
 2015/03/10الجماعات املسلحة تستهدف بالقذائف جمعية «الجود»
جنوب شرق بلدة »الزهراء» الشيعية املحاصرة من سنني من قبل
التكفرييني.
 2015/03/11اشتباكات عنيفة تجري على محيط بلدتي »نبل»
و»الزهراء» من محور (نبل ،كازية ،ماير) وعلى جبهة »جمعية الجود»
على أطراف بلدة «الزهراء» ،يتخلله سقوط عشرات القذائف على
البلدتني املحاصرتني ،فضال هن سقوط قذائف على محيط جامع
حمزة مصدرها ساحة «النعناعي» ،إضافة اىل سقوط قذيفة (جرة غاز)
على الحي الشرقي ملدينة «نبل».
 2015/03/11سقوط قذيفة على حي »السريان الجديدة» دون معلومات
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عن وقوع إصابات.

 2015/03/12قصف تكفريي مركز على مدينة «نبل» الشيعية املحاصرة،
من قبل الجماعات التكفريية املتمركزة يف مدينة «ماير».
 2015/03/21تواصل القصف على أهالي مدينتي «نبل والزهراء» ،ما
اسافر عن استشهاد ثالثة أطفال تم سحبهم من تحت األنقاض.
 2015/03/22وفاة الطفل «محمد فارس سالمة» ( 3سنوات) بعد معاناة
طويلة مع مرض نقص التغذية ،إثر حصار الجماعات التكفريية لبلدتي
«نبل والزهراء» الشيعيتني يف ريف حلب الشمالي منذ  3سنوات.
 2015/03/25أهالي بلدة «بصرى الشام» يتعرضون ألعنف هجوم إرهابي
متواصل منذ عدة أيام ،الهجوم يقوم به أعداد كبرية من امليليشيات
والتكفرييني ،وتنامت مخاوف من حصول تهجري طائفي ألهالي البلدة
وارتكاب املجازر يف حال تمكن املسلحون من احتالل املدينة.
 2015/03/25الجماعات املسلحة يف بلدة «ماير» تستهدف بالقذائف
العشوائية بلدتي «نبل والزهراء».
 2015/03/27سيطرت ميليشيا ما يسمى «الجيش الحر» و»جيش
اإلسالم» التكفرييتني على مقام السيدة «سكينة» يف داريا بريف
دمشق ،وذلك بعد يومني من االشتباكات العنيفة مع قوات النظام،
بعد ان تمكن امليليشيات من دخول املقام عرب األنفاق ،ونفذ تفجريات
داخل املقام.
يذكر إن امليليشيات والجماعات التكفريية املنتشرة يف اغلب مناطق
سوريا غالبا ما تفجر املقامات واملراقد املقدسة لدى املسلمني ،إضافة إىل
هدم دور العبادة واآلثار والرموز الدينية لغري املسلمني يف املناطق التي
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تسيطر عليها باعتبار إن من ال يتبع نهجهم املتطرف يعترب من الكفار.

 2015/03/29داعش يذبح  8مدنيني من الشيعة :نشر تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،عرب صفحات ومواقع تابعة للتنظيم ،مقطع فيديو لذبح
( )8مدنيني من األسرى لدى التنظيم ،أعلن أنهم من الشيعة ،يف
مدينة حماة التي تخضع لسيطرتهم ،ويحمل مقطع الفيديو الذي بثه
التنظيم عنوان «فضرب الرقاب» ،متوعدا بذبح األسرى كونهم من
«الشيعة الكفار».
ويظهر الفيديو قيام عناصر التنظيم بوضع املختطفني على وجوههم
وذبحهم بطريقة وحشية ،بنفس الطريقة التي ذبح بها الـ 21مصريًا
يف ليبيا.
 2015/04/14هجوم عنيف للمجموعات اإلرهابية املسلحة على حي
جمعية الزهراء يف حلب.
 2015/04/25إصابة  4مدنيني إثر سقوط عدة قذائف هاون مصدرها
الجماعات املسلحة على أحياء «التيال» و»الخالدية» و»جمعية الزهراء»
يف حلب.
 2015/05/12استشهد  4أشخاص وأصيب  28آخرين بتفجريين إرهابيني
بواسطة دراجتني مفخختني يف شارع «األهرام» ومنطقة «الزهراء»
بمدينة حمص.
 2015/05/23استهدفت «جبهة النصرة» التكفريية التابعة لتنظيم
«القاعدة» اإلرهابي،املسيطرين على بلدة «ماير» املقابلة ملدينة «نبل»
املحاصرة ،الحي الشرقي للمدينة بقذائف الهاون ومدفع جهنم ،وذكر
شهود ان عدد من االصابات يف صفوف املدنيني الشيعة إثر سقوط
قذيفة صاروخية على حي «العزيزية».
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 2015/05/24قصف مركز من راجمة للصواريخ انطلقت من مدينة «ماير»،
التي تسيطر عليها الجماعات التكفريية ،مستهدفا بيوت املدنيني
الشيعة يف مدينتي «نبل» و»الزهراء».
 2015/06/03قصف مركز من راجمة للصواريخ انطلقت من مدينة «ماير»،
التي تسيطر عليها الجماعات التكفريية ،مستهدفا بيوت املدنيني
الشيعة يف مدينتي «نبل» و»الزهراء».
ذكر مصدر مسؤول أن مجهول وضع عبوة ناسفة داخل باص لنقل
الركاب دون أن ينتبه أحد لألمر لتنفجر العبوة مباشرة بعد وصول
باص إىل موقف باصات الكورنيش الشرقي عند تقاطع إشارة «حي
الزهراء» على طريق الستني وذلك بعد نزول السائق منه ،ما أدى اىل
وقوع عدد من اإلصابات بني املدنيني.
 2015/06/09قام ارهابيو «جبهة النصرة» التابع لتنظيم «القاعدة» ،بقصف
مناطق سكنية ببلدة «الزهراء» الواقعة يف محافظة حلب شمال البالد،
مما أدى اىل استشهاد طفلتني (زينب إبراهيم  4سنوات ،قمر محمد 2
سنة) ،واصابت عددا من املدنيني بجروح ،وألحقت خسائر مادية كبرية
يف بيوت عدد من املواطنني.
 2015/07/17االرهاب يستهدف مساجد نبل والزهراء الشيعيتني يف
العيد :قامت الجماعات االرهابية املسلحة التابعة ملا يسمى بـ»جبهة
النصرة» التكفريية ،باستهداف املصلني الشيعة يف مساجد مدينتي
«نبل» و»الزهراء» بعشرات الصواريخ وقذائف (مدفع جهنم) ،اثناء
ادائهم صالة عيد الفطر املبارك ،ما أدى اىل وقوع جرحى بني املصلني
وخسائر مادية كبرية يف املسجد.
 2015/07/22تعرض مدينتي «نبل» و»الزهراء» اىل قصف عشوائي
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استهدف منازل املدنيني براجمة صواريخ أطلقت عشرات الصواريخ،
وخلفت دمار واسعا والكثري من املصابني.
 2015/07/22قصف ارهابيو (جيش الفتح) التكفريي بلدتي «الفوعة»
و»كفريا» الشيعيتني ،يف ريف إدلب بأكثر من ( )500قذيفة مختلفة
االحجام والقدرة التفجريية ،وأسفر القصف العشوائي ضد املدنيني عن
استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.
 2015/07/23هجوم عنيف على قريتي «الفوعة» و»كفريا» ،التي تضم
قرابة ( )50ألف مواطن شيعي ،من محور مزارع «الصواغية» ومحور
«دير الزغب» ومزارع «بروما» من قبل مسلحي التنظيمات التكفريية،
وللمرة الرابعة ،ويتم استهداف القريتني بشتى أنواع األسلحة الثقيلة
واملتوسطة.
 2015/07/24أطلق مسلحي التنظيمات االرهابية نحو ( )1200قذيفة
صاروخية استهدفت بلدتي «الفوعة» و»كفريا» ،بريف إدلب ،ما أدى اىل
استشهاد  5مواطنني شيعة.
 2015/07/24تم قصف مدينتي «نبل» و»الزهراء» بأكثر من ( )100صاروخ
من قبل الجماعات املسلحة التي تحاول اقتحام املدينتني ،وتفرض
حصارا قاسيا على سكانها منذ أكثر من سنتني ،منعت خاللهما من
إيصال الدواء والغذاء ومستلزمات الحياة الضرورية.
 2015/07/25قصف مركز على مدينة «نبل» براجمه للصواريخ أطلقتها
جماعات «النصرة» التكفريية من قرية «ماير» القريبة من املدينة
املستهدفة.
 2015/08/14أصيب  18شخصا بجروح ،بعضهم يف حالة حرجة ،جراء
قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على أحياء سكنية يف مدينة
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درعا ،وأدى القصف إىل وقوع أضرار مادية كبرية يف منازل املواطنني
وممتلكاتهم ،وسقط عدد من الشهداء بينهم أطفال ونساء وأصيب
العشرات بجروح جراء قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على أحياء
يف مدينة درعا.
 2015/08/25استمرار القصف الهمجي على مدينة (نبل) الشيعية،
من منطقة (ماير) التي يسيطر عليها املتطرفون ،واستهدفت قذائف
صاروخية ،مدينة (الزهراء) ،ما أدى اىلاستشهاد الشابة (امرية علي
شمس الدين).
 2015/08/25قصفت مجموعات تكفريية مسلحة ،بلدتي (الفوعة)
و(كفريا) الشيعيتني ،ما أسفر عن استشهاد مدنيني بينهم أطفال
ونساء وفضال عن تدمري منازل املواطنني ،وتتعرضاملدينتني لهجمات
ارهابية منذ شهور عرب إطالق صواريخ وقذائف الهاون بصورة يومية،
ما أدى اىل مقتل وجرح املئات من املدنيني الشيعة.

 2015/08/27قصفت مجموعات تكفريية مسلحة ،بلدتي «الفوعه»
و»كفريا» الشيعيتني ،بمختلف أنواع الصواريخ الثقيلة ،وتتعرض هاتان
البلدتان لهجمات ارهابية منذ شهور عرب إطالق صواريخ ومقذوفات
الهاونات ،ما أسفر عن مصرع العشرات من املدنيني بينهم أطفال
ونساء ،فضال عن الحاق خسائر كبرية يف منازل املواطنني الشيعة.
 2015/08/30الجماعات التكفريية تعاود قصف بلدتي «الفوعه» و»كفريا»
الشيعيتني يف ريف ادلب بعشرات القذائف ،تزامناً مع انتهاء الهدنة
املؤقتة مع الجيش السوري.
 2015/09/18ذكر مصدر مطلع إن مسلحني من جبهة النصرة واخرين،
فجرو على األقل أربع سيارات ملغومة وأطلقت  250صاروخا على قريتني
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شيعيتني( ،الفوعة وكفريا) يف محافظة إدلب يف شمال غرب ،ويعيش
آالف املدنيني الشيعة تحت حصار التكفرييني هذا العام يف القريتني.
 2015/09/20مصرع شخص وجرح اخرين جراء تفجري عبوة ناسفة يف
سيارة سياحية قرب دوار املواصالت يف حي الزهراء.
 2015/09/22ذكر مصدر أمني ،أن ارهابيني فجروا سيارة مفخخة عند
تقاطع اإلشارة يف شارع الستني بحي الزهراء ما تسبب بمقتل شخص
وإصابة  12آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية باملمتلكات.
 2015/09/27املعارضة املسلحة تقصف بلدة الفوعة :اقدمت الجماعات
املسلحة التي تحاصر بلدة الفوعة الشيعية على قصف املدينة بقذاف
الهاون والكاتيوشا مما اسفر عن اضرار مادية فقط.
ويعد القصف خرقا جديدا من قبل الجماعات املسلحة للهدنة التي
اشرفت االمم املتحدة على ارسائها لتجنيب املدنيني القتل وادخال
مساعدات غذائية للمدينة املحاصرة منذ اشهر.
 2015/10/04مقتل واصابة العشرات يف تفجري ارهابي وسط حمص :افادت
مصادر طبية وميدانية ان شخص واحد قتل واصيب اخرون بجروح
اثر تفجري الجماعات االرهابية سيارة مفخخة يف حي الزهراء الشيعي
وسط مدينة حمص.
وأشارت املصادر إىل أن االعتداء اإلرهابي تسبب بوقوع أضرار مادية
كبرية باملمتلكات.
 2015/10/07سقوط ما يربو على الف قذيفة صاروخية اطلقتها الجماعات
املسلحة يف سوريا على بلدتي نبل والزهراء املحاصرتني.
وتعذر على املنظمة الحصول على افادات ميدانية تؤكد حجم االضرار
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والضحايا بني املدنيني.
 2015/10/08تحرير  9أطفال اختطفتهم املجموعات املسلّحة العام املاضي
من نبل والزهراء :اعلنت مصادر ميدانية عن تحرير  9اطفال من
مدينتي نبل والزهراء اختطفتهم املجموعات املسلحة يف أيلول من
العام املنصرم.
واكدت املصادر ان امهات االطفال ال تزال مختطفات لدى الجماعات
املسلحة وهن :آالء حسن محمود 18سنة  -خديجة محمد طوب
14سنة -حوراء محمد طوب10سنوات  -زهراء محمد طوب 13سنة  -آية
محمد غزال 6سنوات  -بيان محمد غزال9سنوات  -غصون شربو
سنتان ونصف  -خولة حسني فواز سنتني واربع اشهر  -علي حسن
جعفر 9سنوات.

 2015/10/15مقتل امرأة يف قصف طال مدينتي نبل والزهراء :افادت مصادر
طبية من داخل مدينتي نبل والزهراء ان املواطنة الشيعية غدية علي
عساف ( 65عاما) قتلت اثر سقوط عدد من القذائف الصاروخية على
األحياء السكنية يف مدينتي نبل والزهراء.
يشار اىل ان القصف املستمر مصدره املجموعات املسلحة يف بلدة ماير.
 2015/10/17مقتل وجرح العشرات يف قصف طال بلدتي نبل والزهراء:
ذكرت مصادر ميدانية من داخل بلدتي «نبل والزهراء» املحاصرتني
بريف حلب أن املجموعات التكفريية استهدفت األحياء السكنية يف
البلدتني بالقذائف الصاروخية.
واكد املصدر ان القصف اسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات من
املدنيني .
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 2015/10/25اعدام فتى اسري دهسا بدبابة :اقدم تنظيم داعش االرهابي
على اعدام فتى شيعي اسري لديه دهسا بدبابة قبل ان يقوم ببث
مشاهد حية لعملية االعدام الوحشية.
 2015/10/26املجموعات املسلحة سرقت نصف حمولة شاحنات املساعدات
التي وصلت إىل بلدتي «كفريا والفوعة»بريف إدلب :كشف مصدر
ميداني من داخل بلدة «الفوعة» املحاصرة بريف إدلب أن املساعدات
اإلنسانية تعرضت نصفها اىل السرقة من قبل املجموعات املسلحة
املتمركزة يف بلدة معرة مصرين أثناء مرورها باتجاه البلدتني املحاصرتني.
وأكد املصدر أن ثماني شاحنات فقط وصلت إىل بلدتي «كفريا والفوعة»
لكنها كانت شبه فارغة باملقارنة مع كرب حجمها كما أنها شملت بعض
األغذية التي ال تغطي حاجة أكثر من  %1من األهالي .مبينا ،أن
املجموعات املسلحة قد قامت بسرقة املواد الطبية واألدوية الضرورية
وصهاريج املازوت والبنزين.
 2015/10/30قصف صاروخي يطال اهالي مدينتي نبل والزهراء :اقدمت
الجماعات االرهابية املسلحة بقصف مدنتي نبل والزهراء املحاصرتني
باملدافع والهاونات مما اسفر عن اصابة عددا من املدنيني فضال عن
اضرار مادية مختلفة.
وافاد مصدر ميداني ان القصف طال احياء مختلفة من البلدتني التي
تحاصرها الجماعات االرهابية.
 2015/11/08تفجريات ارهابية تستهدف مناطق الشيعة يف حمص:
اسفرت تفجريات ارهابية استهدفت مناطق عكرمة ووادي الدهب التي
تقطنهما اغلبية شيعية ،عن سقوط اعداد من القتلي والجرحى بني
صفوف املدنيني.
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 2015/11/19قصف بالهاونات يطال مدينتي كفريا والفوعة املحاصرتني:
قصفت الجماعات االرهابية املسلحة بلدتي الفوعة وكفريا املحاصرتني،
حيث اسفر القصف عن وقوع عددا من االصابات بني املدنيني وبعض
االضرار املادية بحسب مصدر ميداني.

 2015/11/20الجماعات االرهابية تستخدم عوائل شيعية اسرية يف اقفاص
كدروع بشرية :استخدم تنظيم «جيش اإلسالم» املتطرف عشرات
املحتجزين لديه بينهم مدنيون علويونوالشيعة كـ «دروع بشرية»
عرب وضعهم يف أقفاص حديدية وزعها يف الغوطة الشرقية يف ريف
دمشق.
وافادت مصادر مطلعة بان ما يسمى جيش االسالم االرهابي قام
بوضع ومدنيني من الطائفة العلوية يف اقفاص حديدية وزعها يف
ساحات الغوطة الشرقية لدمشق وخصوصا مدينة دوما.
وقد تعرضت مئات العائالت لالسر خالل هجوم قبل عامني على
بلدة عدرا العمالية شمال دوما ،حيث يتم توزيعهم داخل عشرات
االقفاص الحديدية املنتشرة يف الغوطة الشرقية.
 2015/12/12مقتل العشرات يف تفجري مفخخة يف حمص :تسبب انفجار
سيارة مفخخة مركونة يف حي الزهراء ذو االغلبية الشيعية يف محافظة
حمص السورية بمقتل  20شخصا وجرح .150
وأفاد شهود عيان بان انفجارين عنيفني متتاليني هزا حي الزهراء يف
مدينة حمص ،األول سببه انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة يف
موقع التفجري.
واالنفجار الثاني سببه انفجار مستودع السطوانات الغاز وهو عبارة
عن مركز لتوزيع مادة الغاز قريب من موقع االنفجار

104

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

السويد
Sweden

Stockholm

 2014/12/20ذكرت مصادر رسمية ،أن سيارتني مفخختني انفجرتا يف
مدينة (ماملو) الواقعة جنوب ،ثالث أكرب مدينة يف البالد ،وقالت املتحدثة
باسم الشرطة (ليندا بليم) ،أن االنفجارين لم يسفرا عن وقوع
إصابات ،مشرية إىل أنهما وقعا يف منطقة ذات أغلبية من املهاجرين
خاصة من شيعة لبنان وشيعة العراق وكوسوفو والبوسنة ،وأوضحت
أن السيارة األوىل انفجرت قرب مبنى ،فيما انفجرت الثانية يف موقف
مجاور للسيارات.
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العراق

Baghdad

Iraq

 2014/11/28استشهد وجرح العشرات من املسلمني الشيعة يف تفجريات
وعمليات إطالق نار يف مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ،فقد انفجرت
قنبلة قرب سوق يف حي (الحسينية) شمال شرق بغداد ،ما أسفر عن
استشهاد أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين ،فيما انفجرت قنبلة
أخرى بسوق مفتوحة أدت اىل استشهاد ثالثة أشخاص وأصيب اثنا
عشر آخرون يف منطقة سبع البور شماال ،وانهمر وابل من الرصاص
من سيارة مسرعة يف بلدة (الطارمية) على مسافة خمسني كيلومرتا
شمال بغداد ،أدت اىل جرح عدد من املارة.
 2014/12/02برملاني سني يتطاول على املسلمني الشيعة :يف انتهاك
جديد لحقوق الشيعة وتراثهم الديني ،نشر ناشطون مدنيون على
مواقع التواصل االجتماعي تدوينة للنائب الربملاني السابق املدعو (طه
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اللهيبي) اعترب فيها ان عيد الغدير الذي يحتفل به املسلمون يف كافة
انحاء العالم« ،أكذوبة طائفية».
 2014/12/03قالت مصادر أمنية مطلعة إن تسعة أشخاص استشهدوا
وأصيب  24آخرون بجروح بثالثة انفجارات استهدفت مناطق مختلفة
من العاصمة بغداد التي يسكنها الغالبية الشيعية.
 2014/12/06أفاد مصدر أمني يف العاصمة بغداد ،بأن سبعة زوار من الشيعة
متجهني صوب كربالء املقدسة سقطوا ما بني شهيدٍ وجريح بانفجار
عبوة ناسفة شرقي العاصمة يف تقاطع املهندسني بشارع فلسطني،
مبيناً ان االنفجار أسفر عن استشهاد اثنني ،وإصابة خمسة أخرين
بجروح متفاوتة.
 2014/12/06افاد مصدر حكومي ،إن عدداً من املسلمني الشيعة سقطوا
بني شهيد وجريح بانفجار ثالث عبوات ناسفة يف مناطق متفرقة من
العاصمة بغداد ،فقد انفجرت احدى العبوات يف منطقة املدائن جنوب
شرقي بغداد ،وانفجرت الثانية يف منطقة االعظمية شماال ،بينما
انفجرت الثالث يف منطقة املحمودية جنوبا.
 2014/12/07استشهد اربعة اشخاص وجرح  18آخرين من املسلمني
الشيعة ،يف تفجري انتحاري بسيارة مفخخة أعقبة قصف بالهاونات يف
الطارمية ،شمالي بغداد.
 2014/12/07اعتداء ارهابي يستهدف زوار االمام الحسني (ع) :عشرات
الشهداء والجرحى سقطوا بتفجري سيارة مفخخة استهدفت تجمعا
لزوار اإلمام الحسني (ع) يف منطقة الشعب شمال بغداد ،فيما استهدفت
سيارة مفخخة اخرى موكبا حسينيا يف قضاء املحمودية جنوب بغداد
واسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.
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 2014/12/08نجا  12زائر بحريني من منطقة (سند) ،من دون إصابات
بعد أن قام مجهول بإطالق نار على الحافلة التي يستقلونها ،بينما
كانوا متجهني إىل كربالء املقدسة.

 2014/12/09افاد مصدر أمني مطلع ،بان  16شخصا وقعوا بني شهيد
وجريح من املسلمني الشيعة بهجوم صاروخي على مناطق شمالي
العاصمة بغداد ،وذكر املصدر ان «صاروخني من نوع كاتيوشا سقطا
على منطقة الهدمة يف الكاظمية ،إضافة اىلسقوط ثالثة قذائف هاون
يف منطقة «جكوك» القريبة من الكاظمية ،فيما سقط صاروخان اخران
يف منطقة الدولعي ،وصاروخان سقطا على جسر الشعلة.
 2014/12/12ذكر مصدر أمني ،ان  13قذيفة هاون سقطت يف مناطق
متفرقة من محافظة كربالء املقدسة،يف مناطق حي النصر وسيف
سعد وحي الشهداء ومدخل شارع النجف-كربالء ،فيما أشار إىل أن
قوة أمنية فككت سيارتني مفخختني يف محيط املدينة واعتقلت عدداً
من املشتبه بهم يف منطقة البساتني ،وأضاف املصدر أن «القذائف
أطلقت من جهة الخط االسرتاتيجي باتجاه كربالء».
 2014/12/19قال مصدر رسمي ،إن سيارة مفخخة كانت مركونة على
جانب الطريق بمنطقة محمودية الرشيد جنوبي بغداد ،انفجرت ،ما
ادى اىل سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
 2014/12/29تكفريي يفجر نفسه وسط مجلس عزاء :فجر انتحاري
تكفريي ،يرتدي حزام ناسف ،نفسه وسط مجلس عزاء للمسلمني
الشيعة ،ما أدى اىل استشهاد  12مدنيا وأصابه  27آخرين ،شمال بغداد.
 2014/12/29استشهد  17شخص ،على األقل ،وجرح  35اخرين ،يف
تفجري انتحاري استهدف املسلمني الشيعة يف منطقة التاجي شمال
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العاصمة ،حيث قام انتحاري بتفجري نفسه ،بحزام ناسف ،عند موكب
لخدمة الزوار الشيعة الذاهبني سريا على االقدام نحو مدينة سامراء
لزيارة مرقد االمامني العسكريني واحياء ذكرى وفاة االمام الحسن
العسكري (ع).
 2014/12/30استهدف تنظيم داعش اإلرهابي قضاء بلد ،الذي تسكنه
الغالبية الشيعية ،بالهاونات والصواريخ الثقيلة ،يف محاولة إليقاع أكرب
قدر من الخسائر البشرية يف صفوف املدنيني الشيعة ،وقد اشارت
مصادر مطلعة ان طائرات مجهولة املصدر ،القت معدات وذخائر يف
أماكن تواجد عناصر داعش اإلرهابي قبل بدء عملية القصف التي
استهدف الشيعة يف هذه املنطقة.
 2014/12/30سقط  11شخص من املسلمني الشيعة ،بني شهيد وجريح،
بتفجري عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية يف حي النعريية بمنطقة
بغداد الجديدة ،شرقي بغداد.
 2015/01/04أفادت مصادر مطلعة ،بان  4مدنيني استشهدوا ،وأصيب 12
آخرين بجروح ،إثر سقوط  3قذائف هاون على منطقة (سبع البور)،
وهي من املناطق ذات الغالبية الشيعية الواقعة شمالي بغداد ،فيما
استشهد يف منطقتي (السويب والشرطة الرابعة) ،جنوبي بغداد،
 5مدنيني وأصيب  16آخرون بانفجار عبوتني ناسفتني يف شارعني
تجاريني.
 2015/01/07استشهد واصيب  6أشخاص ،من املدنيني الشيعة ،بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبية يف منطقة (املحمودية) ،جنوبي بغداد،
بحسب ما اكدت مصادر حكومية.
 2015/01/08هجمة شرسة تستهدف الشيعة يف سامراء :استهدف
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تنظيم داعش التكفريي املدنيني الشيعة الساكنني يف قضاء سامراء
(الذي يضم مرقد االمامني العسكريني «ع») ،بإطالق قذائف الهاون
وتفجري خمس سيارات مفخخة يقودها ارهابيون انتحاريون ،ما أسفر
عن سقوط  44مدني بني شهيد وجريح ،وقررت بعض مدارس يف
القضاء تعطيل الدوام على أثر الهجمات االرهابية ،خوفا على الطالب.
 2015/01/17أفاد مصدر رسمي ،بأن حصيلة تفجري «دراجة مفخخة» يف
سوق مريدي بمدينة الصدر شرقي بغداد ،بلغت ثالثة شهداء وتسعة
مصابني ،من املدنيني الشيعة.

 2015/01/17اصابة اربعة مدنيني من الشيعة ،كحصيلة أولية ،بانفجار
عبوتني ناسفتني كانتا موضوعتان قرب مطاعم يف حي اور شرقي
بغداد.
 2015/01/17انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق
يف منطقة (مويلحة) التابعة اىل ناحية اإلسكندرية ،شمال بابل ،ما
اسفرت عن استشهاد اربعة مدنيني شيعة تزامن مرورهم بموقع
الحادث لحظة وقوع االنفجار.
 2015/01/18فجر عناصر تكفريية تابعة لتنظيم داعش املتطرف ،عبوه
ناسفة يف الحي العسكري وسط قضاء (طوزخورماتو) شمال البالد،
ما أسفرت عن استشهاد وإصابة  13مدنياً من الشيعة ،يذكر ان قضاء
الطوز تقطنه الغالبية من الرتكمان الشيعة ،قد تعرض اىل حملة إبادة
جماعية على يد عناصر داعش بعد هجوم استهدف شمال العراق يف
حزيران املاضي ،وأدى اىل استشهاد وجرح االالف ،فيما نزحت االالف
العوائل الرتكمانية نحو وسط وجنوب البالد هربا من بطش التنظيم.
 2015/01/19أفاد مصدر رسمي إن سيارة مفخخة كانت مركونة على
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جانب الطريق انفجرت يف حي الجزائر بقضاء (املحمودية) ،جنوبي
بغداد ،ما أسفر عن استشهاد ثالثة أشخاص وإصابة  10آخرين بجروح
متفاوتة ،فيما رجحت مصادر مطلعة ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب
شدة التفجري الذي استهدف املدنيني الشيعة.
 2015/01/21انفجار عبوة ناسفة استهدفت باص لنقل موظفني مدنيني،
من الشيعة ،لدى مرورها يف الشارع الرئيس بقضاء التاجي ،شمالي
بغداد ،ما أسفرت عن استشهاد اثنني منهم وإصابة ستة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2015/01/25فجر ارهابيون عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مطعم
شعبي يف سوق (هرج) بمنطقة (الباب الشرقي) وسط بغداد ،ما أسفر
عن استشهاد سبعة وإصابة  21آخرين من املدنيني الشيعة ،وتعترب هذه
الحصيلة اوليه وهي قابلة لالرتفاع بحسب مطلعني.
 2015/01/30عشرات الشهداء والجرحى يف تفجريات متفرقة :ضربت
سلسلة تفجريات بالعبوات الناسفة والسيارات املفخخة العاصمة
بغداد ما اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات ،وبلغت حصيلة
تفجري عبوتني ناسفتني انفجرتا بالتعاقب داخل سوق بيع املالبس
بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد ،بلغت  44شهيداً و 70مصابا من
املدنيني الشيعة ،ولقي مواطن ،على األقل ،مصرعه فيما أصيب ثمانية
آخرون بسقوط خمسة قذائف هاون على منازل بمنطقتي الشعلة
والغزالية ،غرب بغداد.
 2015/02/07أعلن مصدر مطلع ان عدد ضحايا تفجريي بغداد الجديدة
والسوق العربي يف العاصمة بغداد ارتفعت اىل استشهاد  50مدني
واصابة  100اخرين بجروح.
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 2015/02/08أقدم تنظيم «داعش» التكفريي على هدم ضريح االمام
«محسن» يف منطقة (حي الشفاء) يف الجانب األيمن من املوصل،
بالجرافات ،بعد أن سرق عناصر التنظيم جميع محتوياته.

 2015/02/09انتحاري ارهابي فجر نفسه يف ساحة عدن بمنطقة الكاظمية
شمالي بغداد ،ما أسفر عن مقتل  18مدني شيعي وجرح  38آخرين.
 2015/02/11استشهد عشرة مدنيني شيعة وجرح  33آخرين يف تفجري
سيارة مفخخة استهدفت مدينة الصدر الشيعية ،شرقي العاصمة
بغداد ،حسب مصدر مطلع.
 2015/02/11فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه ،يف مدخل قضاء
املحمودية جنوبي بغداد ،ما أدى اىل استشهاد أربعة مدنيني شيعة
وجرح  10آخرين.
 2015/02/11افادت مصادر طبية ان  17شخصاً سقطوا بني شهيد وجريح
بسقوط عدد من الصواريخ على مدينة الشعلة شمال غربي العاصمة
بغداد.
 2015/02/12أفاد مصدر مطلع ،إن عبوتني ناسفتني انفجرتا بالتزامن يف
منطقة شارع فلسطني ،شرقي بغداد ،ما أسفر عن استشهاد شخص
وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/02/14افاد مصدر أمني ان قذيفتي هاون سقطت يف النهروان
شرقي العاصمة بغداد،ما أسفر عن استشهاد واصابة خمسة مدنيني
شيعة بجروح مختلفة.
 2015/02/15أفاد مصدر حكومي ،إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق
شعبية يف قضاء «املدائن» جنوبي بغداد ،مما أسفر عن استشهاد
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ثالثة اشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/02/15انفجار عبوتني ناسفتني كانتا موضوعتني على جانب
الطريق يف منطقة «عويريج»جنوبي العاصمة بغداد ،بشكل متزامن،
ما ادى اىل استشهاد شخصني وإصابة خمسة آخرين.
 2015/02/17أكد مصدر مطلع،انفجار عبوة ناسفة قرب مطعم للمأكوالت
الشعبية يف حي «ابو دشري» التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما
أسفر عن استشهاد شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/02/17إصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة،قرب سوق
شعبية يف منطقة «األمني»شرقي بغداد ،مما أسفر عن إصابة تسعة
اشخاص بجروح.
 2015/02/19أفاد مصدر مطلع ،بإن عبوة ناسفة انفجرت ،قرب مقهى
شعبي يف منطقة «الوردية» بقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفر
عن استشهاد شخصني وإصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة.
 2015/02/22انفجار سيارة مفخخة يف البياع :أفاد مصدر حكومي ،بأن
عدداً من املدنيني سقطوا بني شهيد وجريح بانفجار سيارة مفخخة
كانت مركونة على جانب الطريق يف تقاطع الحي الصناعي يف منطقة
البياع جنوبي العاصمة بغداد.
 2015/02/23انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق يف منطقة
«العبيدي» شرقي بغداد ،ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيني بجروح.
 2015/02/24افاد مصدر أمني ،بأن ثالثة اشخاص استشهدوا واصيب
ستة اخرون ،اضافة اىل الحاق اضرار مادية بعدد من املباني القريبة،
بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق يف منطقة
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الحي العسكري وسط قضاء الطوز شرق تكريت.
 2015/02/24انفجار عبوة ناسفة اعقبها انفجار سيارة ملغومة مركونة يف
شارع االطفاء قرب دائرة الرتبية يف منطقة «جسر دياىل» جنوب شرقي
بغداد ،ماأسفر التفجري عن استشهاد واصابة عدد من املواطنني ،فضال
عن الحاق اضرار مادية بعدد من السيارات واملباني القريبة ،وأفاد
مصدر مطلع ،أن حصيلة التفجري املزدوج بلغت  22شهيد و 51جريح،
مرجحاً ارتفاع عدد الضحايا بسبب خطورة حاالت بعض الجرحى.
 2015/02/25شهداء وجرحى بسقوط صواريخ يف مناطق مختلفة ببغداد:
ذكر مصدر أمني ،إن صواريخ نوع كراد سقطت ،على منطقتي «سبع
البور»و»عكركوف» التابعة لقضاء «أبو غريب» يف بغداد ،ما أسفر
عن مقتل طفل وامرأة وإصابة أربعة شباب بجروح متفاوتة ،كما
شهدت العاصمة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا يف مناطق (الكريعات،
الشعلة،التاجي) ،ما أسفر عن اصابة العشرات من املدنيني.
 2015/03/01ذكر مصدر رسمي ان  18شخصاً سقطوا بني شهيد وجريح
بتفجري عبوتني ناسفتني بالتعاقب يف سوق شعبية ،وسط قضاء بلد
روز ،شرق بعقوبة ،يف محافظة دياىل ( 55كم شمال شرق العاصمة
بغداد).

 2015/03/01أفاد مصدر حكومي ،أن طفلة استشهدت وأصيب ثالثة
أشخاص بتفجري عبوة ناسفة تركها مجهولون بقضاء التاجي شمالي
بغداد ،يف ثاني حادث من نوعه يشهده القضاء يف يوم واحد
 2015/03/02سقطت قذيفتا هاون قرب مرقد االمامني العسكريني (ع)
وسط سامراء بمحافظة صالح الدين ،واكد مصدر أمني عدم وجود
خسائر يف األرواح.

114

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2015/03/06أفاد مصدر مطلع ،أن عبوة ناسفة تركها ارهابيون داخل
سيارة باص نوع (كوسرت) انفجرت يف منطقة «السباع» وسط بغداد،
مما أسفرت عن استشهاد شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح
متفاوتة وإلحاق أضرار مادية.
 2015/03/08استشهد شخصان واصيب عشرة آخرين ،من املسلمني
الشيعة ،بانفجار سيارة مفخخة يف ساحة  83بمنطقة جميلة شرقي
بغداد ،علما ان هذه الحصيلة تعترب اولية لضحايا االنفجار وهي قابلة
لالرتفاع.
 2015/03/11شهداء وجرحى بانفجار سيارة استهدفت الشيعة :افاد مصدر
حكومي ،إن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب العيادة الشعبية يف
منطقة «الحرية» شمال غربي بغداد ،انفجرت ،ما ادى اىل سقوط عدد
من االشخاص بني شهيد وجريح.

 2015/03/18انفجار شاحنة مفخخة يف البصرة :استشهد  12شخصاً
وأصيب  30آخرين يف اعتداء إرهابي استهدف املدنيني الشيعة من
خالل شاحنة مفخخة انفجرت يف تجمع لسائقي سيارات الشحن يف
محطة تحلية املياه على طريق أم قصر صفوان غرب البصرة.
 2015/03/19داعش يفجر ما تبقى من الحسينيات واملراقد الشيعية يف
الحمدانية :نشر تنظيم داعش التكفريي تقريرا مصورا عن حملته
االخرية لتفجري ما تبقى من الحسينيات واملراقد املقدسة لدى الشيعة،
معتربا اياها استكماال لحمالته السابقة ،ويظهر يف الصور مسلحو
التنظيم وهم يلغمون املراقد والحسينيات الشيعية يف الحمدانية
بذريعة انها اماكن «العبادة من دون اهلل».
 2015/03/23صواريخ كاتيوشا تستهدف املدنيني الشيعة :أفاد مصدر
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مطلع ،أن عددا من املدنيني الشيعة سقطوا بني شهيد وجريح
بسقوط صواريخ كاتيوشا على منطقة «البلديات» شرقي بغداد،
أطلقها تكفرييني على مناطق شيعية امنة ،وقد أحدثت اضرار كبرية
بمنازل املواطنني.

 2015/03/23فجر ارهابيون سيارة مفخخة قرب مطعم (وليد ابو الكص)
يف منطقة «الحبيبية» ذات الغالبية الشيعية ،شرقي بغداد ،ما أسفر
عن استشهاد أربعة مدنيني( ،بينهم العب كرة القدم الشاب «مهدي
عبد الزهرة») ،وإصابة  11آخرين بجروح مختلفة.
 2015/03/23أفاد مصدر مطلع ،ان عبوة ناسفة موضوعة على جانب
الطريق انفجرت أثناء مرور باص يستقله موظفون يف وزارة الصناعة
واملعادن على الشارع الرئيس يف قضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما
أسفرت عن استشهاد اثنني منهم وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2015/03/31استشهد شخص وأصيب عشرة آخرين ،من الزوار الشيعة
اإليرانيني ،كانوا على متن حافلة متجه إىل سامراء لزيارة العتبات
املقدسة ،بعد تعرضهم النفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون يف منطقة
«التاجي».
وغالبا ما يستهدف اإلرهابيون التكفرييون الزوار الشيعة القادمني إىل
العراق من الدواللعربية واإلسالمية والغربية إثناء زيارتهم العتبات
املقدسة يف كربالء والنجف والكاظمية وسامراء.
 2015/04/07أفاد مصدر حكومي ،إن «صاروخي كاتيوشا سقطا على
منطقة «سبع البور»شمالي العاصمة بغداد ،ما أسفر عن إصابة ثالثة
مدنيني وحدوث اضرار مادية بأحد املنازل».
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 2015/04/10انفجار سيارة مفخخة ركنت على جانب طريق يف منطقة
الكرادة ذات الغالبية الشيعية وسط العاصمة بغداد ،أسفر عن مقتل
مدني وإصابة  12آخرين بجروح ،باإلضافة إىل اإلضرار املادية التي خلفها
االنفجار يف ممتلكات املواطنني الشيعة.
 2015/04/11ذكر مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت يف سوق شعبي
«سوق األربعة أالف»بمنطقة الشعب شمالي بغداد اسفرت عن
استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح ،فيما انفجرت عبوة
ناسفة ثانية يف حي الفرات بمنطقة حي الجهاد غربي العاصمة
اسفرت عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين.
 2015/04/14انفجار سيارة مفخخة ركنها إرهابيون أمام مستشفى
«الريموك» يف العاصمة بغداد ،ما أسفر عن استشهاد خمسة شهداء
و 17جريحاً.
 2015/04/14ذكر مصدر حكومي إن تنظيم داعش اإلرهابي فجر سيارة
مفخخة يف قضاء املحمودية جنوب بغداد ،ما أدى إىل سقوط أربعة
شهداء و 15جريح من املدنيني الشيعة.
 2015/04/14استشهد وأصيب سبعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف
منطقة «سبع البور»شمالي العاصمة بغداد ،وذكر مصدر أمني إن
مدنيني اثنني استشهدا فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.
 2015/04/15أفاد مصدر امني مطلع أن شخصاً استشهد وأصيب سبعة
آخرون بانفجار عبوة ناسفة ،قرب مقهى شعبي يف حي «الرياض»
بمنطقة «جسر دياىل» القديم جنوبي العاصمة بغداد.
 2015/04/17انفجار سيارتان ملغومتان يف منطقة «الحبيبية» شرقا
و»حي العامل» غربا يف العاصمة بغداد والتي تسكنها الغالبية الشيعية،
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ما أدى إىل استشهاد وجرح أكثر من ( )66مدني شيعي.

 2015/04/23ذكر مصدر امني مطلع إن انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً
فجر نفسه ،وسط حشود من الزائرين الشيعة العائدين من زيارة
اإلمام علي الهادي (ع) يف منطقة تقع بني «االسحاقي» و»بلد» جنوب
سامراء ،ما أسفر عن استشهاد سبعة وإصابة  12آخرين بجروح.
 2015/04/27ذكر مصدر أمنى ،إن الحصيلة النهائية النفجار السيارة
املفخخة التي كانت مركونة على جانب الطريق قرب دائرة التسجيل
العقاري يف شارع  2بمنطقة البياع جنوبي بغداد بلغت شهيدا وجريح»،
فيما أصيب ثالثة مدنيني بانفجار عبوتني ناسفة والصقة يف منطقة
«أبو دشري» جنوبي العاصمة.
 2015/04/28افاد مصدر أمنى إن عبوة ناسفة انفجرت شارع «خمسة»
بمنطقة البياع ،جنوبي بغداد ،اسفرت عن اصابة ثالثة مدنيني
بجروح أيضا ،وأضاف املصدر ،أن «انفجارا بعبوة ناسفة يف الشارع
الصناعي بمنطقة «السيدية» ،جنوبي بغداد ،أسفر عن اصابة مدني
بجروح ،فيما أسفر انفجار خامس بعبوة ناسفة أيضا قرب الشقق
السكنية يف حي العامل ،جنوب غربي العاصمة ،عن اصابة مدني
بجروح ،وأوضح املصدر أن جميع تلك التفجريات ضربت تلك املناطق
الكائنة يف جانب الكرخ ببغداد ،يف وقت متزامن ،مستهدفة مناطق
تواجد الغالبية الشيعية.
 2015/04/29داعش تفجر مسجد فاطمة الزهراء (ع) يف املوصل :ذكر شهود
عيان أن تنظيم «داعش» التكفريي فجر مسجد «فاطمة الزهراء» يف
ناحية «الشورى» جنوبي املوصل بعد االنتهاء من تفخيخه واخالء
محتوياته تحت ذريعة وجود جثث مدفونة داخل املسجد (مدافن)
وهذا «ال يجوز اطالقا وشرعا» ،بحسب الشهود.

118

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2015/04/30تنظيم «داعش» يتبنى سلسلة من التفجريات يف بغداد:
أعلن تنظيم «داعش» التكفريي عن تبنيه عدد من السيارات املفخخة
يف أنحاء مختلفة من العاصمة بغداد ،استهدفت مناطق سكنية
للمسلمني الشيعة ،وانفجرت واحدة من هذا السيارات يف منطقة
«الطالبية» ،واثنتني يف منطقة اإلسكان (غرب العاصمة) ،وأشارت مصادر
مطلعة ان حصيلة التفجريات بلغت  11شهيدا وأكثر من  42جريحا ،وهذا
العدد قابل لالرتفاع نتيجة لشدة االنفجارات ،بحسب هذه املصادر.
 2015/05/02استشهد  10اشخاص بينهم االعالمي املعروف «عمار
الشابندر» ،وجرح اخرون،أثر انفجار سيارة مفخخة ،استهدفت
تواجدهم يف مطعم شعبي يف حي الكرادة ببغداد.
 2015/05/02افاد مصدر أمني ،ان  36شخصا سقطوا بني شهيد وجريح،
إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت تجمعا احتفاليا
للمسلمني الشيعة ،بمناسبة والدة االمام علي بن ابي طالب (ع) ،يف
منطقة الكرادة ببغداد ،وأضاف املصدر ،أن االنفجار ألحق إضرارا مادية
جسيمة باملحال التجارية القريبة والسيارات املدنية ،مرجحا ارتفاع عدد
القتلى بسبب شدة االنفجار.
 2015/05/06استشهد ستة أشخاص وأصيب عشرة اخرين ،بانفجار
سيارة مفخخة ،قرب جامع الخضريي بمنطقة العرصات وسط بغداد،
كما استشهد شخصني وأصيب ثالث من عائلة واحدة بانفجار عبوة
ناسفة داخل منزلهم يف منطقة الكمالية شرقي العاصمة.
 2015/05/08أعلنت مصادر رسمية ،استشهاد وإصابة  26شخصاً ،على
األقل ،بانفجار سيارتني مفخختني استهدفتا حسينية «الزهراء» يف
قضاء «بلدروز» شرق بعقوبة.
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 2015/05/09استشهد سبعة اشخاص ،على األقل ،وأصيب العشرات
بجروح ،أثر انفجار سيارة مفخخة قرب ساحة «كهرمانة» يف منطقة
«الكرادة» وسط بغداد ،استهدف زوارا من املسلمني الشيعة توجهوا
مشيا على االقدام يف طريقهم اىل منطقة «الكاظمية» فيالعاصمة
بغداد ،إلحياء ذكرى وفاة االمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) ،حسب
مصادر امنية وطبية ،وأدت شدة التفجري اىل اندالع نريان وارتفاع
سحابة دخان سوداء كثيفة يف منطقة الكرادة التجارية املكتظة التي
يسكنها األغلبية الشيعية.
 2015/05/14استشهد رجل الدين الشيعي السيد «جواد العذاري»
عندما فتح النار عليه مسلح ارهابي يف حي «ابو طالب» يف محافظة
النجف األشرف.
 2015/05/19أفاد مصدر أمنى ،إن عبوتني ناسفتني كانتا مزروعتني يف
ساحة «عدن» بمنطقة «الكاظمية» شمالي بغداد ،انفجرتا ،ما أسفر
عن إصابة مدني وجرح ثالثة اخرين.
 2015/06/04ذكر مصدر أمني ،إن «سيارة مفخخة كانت مركونة قرب
املنطقة الصناعية يف منطقة البياع جنوبي بغداد انفجرت ،ما أسفر
عن وقوع عدد من االصابات بشرية».
 2015/06/09سقوط عدد من املدنيني الشيعة ،بني شهيد وجريح ،أثر
انفجار سيارة مفخخة يف شارع فلسطني شرقي بغداد.
 2015/06/10ثالثة مدنيني شيعة ،استشهدوا ،فيما اصيب عشرة آخرون،
على األقل ،بانفجار سيارة مفخخة عند مدخل الشعلة شمالي بغداد.
 2015/06/13ضبط خمس سيارات مفخخة معدة للتفجري يف كربالء
املقدسة :تمكنت قوات امنية من الكشف عن خمس سيارات
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مفخخة ،يقودها خمس تكفرييني ،كانت يف طريقها اىل مدينة كربالء
املقدسة ،لتفجريها خالل شهر رمضان على املدنيني والزوار الشيعة.
 2015/06/17افاد مصدر أمني مطلع ،ان «سيارة مفخخة نوع هونداي النرتا
كانت مركونة على جانب الطريق يف ساحة جدة بمنطقة الكاظمية
شمال بغداد ،انفجرت ،ما أسفر عن اصابة سبعة مواطنني بجروح
متفاوتة».
 2015/06/19انفجار عبوة الصقة وضعها مجهولون أسفل باص لنقل
الركاب لدى مروره يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن
استشهاد شخص وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/06/24افاد مصدر أمني ،ان «عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب محالت
تجارية يف ساحة بريوت بشارع فلسطني شرقي بغداد انفجرت ،ما
اسفرت عن استشهاد مواطن واصابة  5آخرين».
 2015/06/25استشهد شخص وأصيب سبعة اخرون بجروح مختلفة،
أثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من معارض لبيع السيارات يف منطقة
البياع ،جنوبي بغداد.
 2015/06/25انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق يف
منطقة الشعب ،شمالي شرق بغداد ،ما أسفر عن استشهاد شخص
واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق اضرار مادية بعدد من
السيارات ،فيما رجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب
شدة التفجري االرهابي.
 2015/06/25أفاد مصدر أمني مطلع إن «عبوة ناسفة انفجرت يف حي
صناعي بمنطقة بسمايا جنوبي شرق بغداد ،مما أسفرت عن
استشهاد شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة».
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 2015/07/05أفاد مصدر حكومي ،أن  11شخصاً سقطوا بني شهيد وجريح
بتفجري سيارة مفخخة ،كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة
شهداء البياع ،جنوبي العاصمة ،مرجحاً ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب
شدة التفجري.
 2015/07/06أكدت مصادر أمنية وطبية ،استشهاد  15شخصا ،على األقل،
وإصابة العشرات بجروح مختلفة بهجمات ارهابية يف مناطق متفرقة
يسكنها الشيعة ،يف العاصمة بغداد وضواحيها ،منها انفجار قنبلة
بالقرب من مقهى يف حي العبيدي ،وأخرى يف منطقة جسر دياىل،
وثالثة يف محطة للحافالت يف الضواحي الشمالية الشرقية للعاصمة،
وتفجري آخر بالقرب من محطة للحافالت يف حي الشعلة.

 2015/07/09أفاد مصدر مطلع ،بأن شاحنة مفخخة كانت مركونة
بالقرب من سوق للخضار بالقرب من منطقة «عكري» بمحافظة بابل،
انفجرت ،ما أسفر عن جرح  3أشخاص ،ويف محافظة واسط ،انفجرت
عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق يف منطقة الشجرية
بقضاء الصويرة شمال املحافظة.
 2015/07/12أفاد مصدر أمني ،أن أربعة أشخاص استشهدوا وأصيب
 21آخرون ،على األقل ،حصيلة تفجري سيارة مفخخة كان يقودها
انتحاري يف مدينة الكاظمية شمالي العاصمة ،فضال عن احرتاق أكثر
من  10عجالت مدنية.
 2015/07/17جريمة إبادة بحق املسلمني الشيعة :ارتفع عدد ضحايا
التفجري اإلرهابي لتنظيم «داعش» التكفريي ،يف سوق مزدحمة
بخان بني سعد يف محافظة دياىل ،إىل أكثر من  120شهيداً و 140جريحا،
بينهم  14طفال و 13امرأة بحسب مصادر مطلعة يف املحافظة املنكوبة،
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وأوضح املصدر ،أن منفذ العملية قاد شاحنة تحمل ثلجا إلخفاء نحو
طن من املواد املتفجرة ،إىل داخل منطقة مزدحمة يف السوق ،اثناء تبضع
أهالي املنطقة ليلة عيد الفطر املبارك ،وسهل دخول الشاحنة املفخخة
احد منتسبي االمن من املتواطئني مع التنظيم اإلرهابي ،وال يزال
االهالي يبحثون عن عدد من ابناءهم املفقودين واجزاء من اجسادهم
التي تقطعت لشدة االنفجار.
 2015/07/19سقوط قذائف هاون على ناحية بني سعد وما جاورها :أكد
مصدر أمني مطلع ،قصف ناحية خان بني سعد ومحيطها ،يف محافظة
دياىل بـ( )15قذيفة هاون ،من دون التمكن من تحديد الخسائر البشرية
واملادية ،واتى هذا الهجوم بعد يومني من فاجعة شهدتها املدينة ،راح
ضحيتها أكثر من  300شهيد وجريح من املواطنني الشيعة.
 2015/07/21أفاد مصدر مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مرآب
يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد ،ما أسفر عن استشهاد شخص،
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/07/22أكد مصدر أمني ،استشهاد  23شخصاً وجرح  57اخرين يف
سلسلة انفجارات يف العاصمة بغداد وقعت بتوقيتات متقاربة ،حيث
انفجرت سيارة ملغومة كانت مركونة عند مدخل الشهداء يف البياع
جنوبا ،فيما انفجرت سيارة ملغومة أخرى قرب جسر الشعب شماال،
وفجر انتحاريان يرتديان حزامني ناسفني ،نفسيهما ،يف حي البنوك
شرقي العاصمة ،وتبنى تنظيم داعش التكفريي جميع هذه االعتداءات
اإلرهابية.
 2015/07/25افاد مصدر مطلع ،أن عبوة ناسفة انفجرت قرب معرض لبيع
السيارات يف منطقة البياع ،جنوبي غرب العاصمة بغداد ،أسفرت عن
استشهاد شخص واصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة ،فيما انفجرت
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عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل عجلة باص يف منطقة الشعب،
شمالي بغداد ،أدت اىل استشهاد شخص واصابة خمسة اخرين
بجروح مختلفة.

 2015/07/25شهدت محافظة صالح الدين ،تفجري مزدوج استهدف
مسبحاً يف قضاء طوز خرماتو شرق تكريت ،ما أسفر عن استشهاد 13
شخصاً واصابه أكثر من  50آخرون ،على األقل ،يف حصيلة اوليه.
 2015/07/28أفاد مصدر أمني ،بأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار سيارة
مفخخة شمالي العاصمة بغداد ،وقال املصدر إن سيارة مفخخة كانت
مركونة على جانب طريق يف منطقة بوب الشام شمالي بغداد
انفجرت ،ما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني بجروح.
 2015/08/06استشهد ستة مدنيني وأصيب  21آخرين ،على األقل ،عندما
فجر ارهابيون تابعون لداعش التكفريي ثالث سيارات مفخخة،
اثنان منها بالتعاقب قرب (سوق الحي) يف مدينة الصدر شرقي بغداد،
والثالثة بمنطقة (الحسينية) شمالي العاصمة.
 2015/08/11أفاد مصدر محلي يف محافظة دياىل ،بأن  10أشخاص استشهدوا
وأصيب  40آخرون حصيلة تفجري السوق الشعبي يف قرية (الهويدر)،
شرق بعقوبة ،وقال املصدر إن حصيلة تفجري السيارة املفخخة يف سوق
شعبية يف قرية (الهويدر) ،بلغت  10شهداء و 40جريحاً.
 2015/08/13فجر ارهابيو تنظيم داعش التكفريي ،شاحنة مفخخة ،يف
سوق للخضار والفواكه(،علوة جميلة) ،شرقي العاصمة بغداد ،أسفر
عن استشهاد وإصابة  142مدنيا.
 2015/08/15استهدف تنظيم داعش التكفريي ،معرض للسيارات ،يف
منطقة الحبيبية ،شرق العاصمة بغداد ،عندما فجر سيارة مفخخة ،ما
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 2015/08/29أفاد مصدر أمني مطلع ،ان «عبوة ناسفة انفجرت ،قرب
سوق شعبية يف قضاء املحمودية ،جنوبي العاصمة بغداد ،ما اسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2015/08/30قال مصدر محلي قريب من الحادث ،إن عبوة ناسفة انفجرت،
قرب عدد من املحال التجارية يف منطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/09/02أكد مصدر حكومي مطلع ،إن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من محال تجارية يف منطقة جسر دياىل القديم ،جنوبي شرق بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/09/03أعلن مصدر أمني مطلع إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب عدد
من املحال التجارية يف منطقة اإلسكان ،غربي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة».
 2015/09/07أفاد مصدر مطلع يف وزارة امنية إن «عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من سوق شعبية يف منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2015/09/15قال مصدر طبي مطلع ،ان  5مدنيني اصيبوا جراء انفجار عبوة
ناسفة يف منطقة الحسينية شمالي العاصمة بغداد ،فيما اشار مصدر
أمني اىل ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب مطعم شعبي يف منطقة
الحسينية شمالي بغداد ،أسفر انفجارها عن اصابة  5مواطنني بجروح
متفاوتة.
 2015/09/17أفاد مصدر أمني مطلع ،ان انتحاريني فجرا نفسيهما وسط
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العاصمة بغداد ،ما أسفر عن مقتل  24مدني وجرح نحو  121آخر ،وقال
املصدر ان انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباحا يف ساحة
غرناطة بمنطقة الباب الشرقي ،فيما قام ارهابي ثاني بتفجري نفسه
يف ساحة الوثبة وسط العاصمة ،وبفاصل زمني متقارب.

 2015/09/21شهداء وجرحى بسقوط صواريخ كاتيوشا غربي بغداد:
كشف مصدر أمني مطلع إن صواريخ كاتيوشا مجهولة املصدر سقطت
على منطقتي الخطيب والدولعي ،ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من
االشخاص ،دون معرفة الحصيلة النهائية لعدد الضحايا.
 2015/09/21كشف مصدر طبي مطلع عن «حصيلة تفجري السيارة
املفخخة قرب سوق األرامل يف حي األمني الثانية شرقي بغداد ،قد
بلغت  12شهيدا و 46جريحا» ،الفتا اىل انها حصيلة «قابلة للزيادة نتيجة
لشد التفجري وقوة املتفجرات املستخدمة فيه».
 2015/09/24أفاد مصدر محلي قريب من الحادث إن «عبوة ناسفة
انفجرت يف منطقة الدوانم ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة».
 2015/09/24أفاد مصدر أمني إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل
مقربة يف قضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت ،ما أسفر عن مقتل مدني
وإصابة ثالثة آخرين بجروح».
كما اشارت بعثة االمم املتحدة ملساعدة العراق (يونام) اىل مقتل ٢٠٠٠
عراقي خالل خالل هذا الشهر ،معظمهم قتلوا يف املناطق الشيعية
 2015/09/26جرح سبعة مدنيني يف تفجري عبوة ناسفة انفجرت جنوبي
بغداد :قال مصدر حكومي ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب سوق
شعبي يف قضاء اليوسفية جنوبي العاصمة اسفر انفجارها عن اصابة
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ولم يدل املصدر بمزيد من التفاصيل مكتفياً بالقول ،ان «املصابني تم
نقلهم اىل املستشفى لتلقي العالج».
 2015/09/26مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري يف منطقة النعريية
شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان  10اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة استهدفت مقهى شعبي
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة
النعريية شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص واصابة تسعة
اخرين.
 2015/09/27مقتل واصابة سبعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف بغداد:
أفاد مصدر امني بان عبوة ناسفة انفجرت جنوب شرقي العاصمة
بغداد ما اسفر عن مقتل واصابة سبعة مدنيني.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب محال صناعية يف
منطقة النهراون جنوب شرقي العاصمة ،اسفر انفجارها عن مقتل
مدنيني اثنني واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.
 2015/09/28سقوط  20ضحية يف أعمال إرهابية يف بغداد :أعلنت قيادة
عمليات بغداد عن سقوط نحو  20شخصاً بني قتيل وجريح بأعمال
عنف شهدتها العاصمة بغداد يف رابع أيام عيد األضحى.
وافاد مصدر امني بأن سيارة مفخخة انفجرت يف منطقة العبيدي
شرقي بغداد أدت اىل مقتل شخص واصابة سبعة اخرين بجروح.
وأضاف املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة النهروان جنوب
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شرقي بغداد انفجرت واسفرت عن مقتل شخصني وجرح تسعة
اخرين.
وتابع املصدر ان القوات األمنية عثرت على ثالث جثث مجهولة الهوية
تعود لرجال يف مناطق جنوبي العاصمة لوحظت عليها آثار اطالقات
نارية بمناطق متفرقة من الجسد.

 2015/09/29مقتل وإصابة تسعة اشخاص بتفجري قرب محال تجارية يف
حي اور شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف ساحة صباح الخياط بمنطقة
حي اور شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني واصابة سبعة
اخرين بجروح متفاوتة.
 2015/09/29مقتل وإصابة ثمانية مدنيني بانفجار سيارة ملغومة وسط
بغداد :ذكر مصدر امني ان سيارة امللغومة كانت مركونة على جانب
الطريق ،يف حي البتاويني التابع اىل منطقة الباب الشرقي ،ما اسفر
انفجارها عن مقتل مدني واصابة سبعة آخرين.
 2015/09/29مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
التاجي شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت قرب الحي الصناعي يف قضاء التاجي ،شمالي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/09/29مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
املحمودية جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان
عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية يف قضاء املحمودية ،جنوبي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح
متفاوتة.
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 2015/10/01مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
البلديات شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان عبوة
ناسفة انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة البلديات ،ما اسفر عن
مقتل شخص ،واصابة ستة اخرين.
 2015/10/01اصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة قرب ملعب يف
الزعفرانية :ذكر مصدر أمني عراقي أن ستة اشخاص اصيبوا بجروح
بانفجار عبوة ناسفة يف نهاية شارع الكبيسي قرب ملعب لكرة القدم
بمنطقة الزعفرانية.
 2015/10/02مقتل واصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
حي الجهاد جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية
إن عبوة ناسفة انفجرت قرب عدد من املحال التجارية يف منطقة حي
الجهاد ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/10/03مقتل وجرح العشرات يف تفجريين ارهابيني وسط وشرق
مدينة الكاظمية :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بانفجار سيارة مفخخة
يقودها انتحاري ارهابي عند مدخل منطقة الكاظمية شمالي بغداد ،يف
حني أقدم انتحاري ارهابي آخر يرتدي حزاما ناسفا على تفجري نفسه
قرب مرآب للسيارات عند مدخل منطقة الحرية شمالي العاصمة.
وقال املصدر إن الحصيلة األولية لتفجري السيارة املفخخة الذي استهدف
مدخل منطقة الكاظمية شمالي بغداد بلغت خمسة قتلى و 20جريحا،
فضال عن حدوث أضرار مادية.
وأضاف املصدر أن التفجري االنتحاري الذي استهدف مدخل منطقة
الحرية شمالي العاصمة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 11
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آخرين ،فضال عن احرتاق أكثر من  20سيارة.
 2015/10/05مقتل واصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقي
بغداد :أفاد مصدر أمني يف وزارة الداخلية العراقية بان عبوة ناسفة
انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة النواب الضباط شرقي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

 2015/10/05مقتل ثالثة اشخاص واصابة ثمانية اخرين بانفجار سيارة
ملغومة يف الحسينية :أفاد مصدر امني عراقي بمقتل ثالثة شخاص
واصابة  8آخرين جراء انفجار سيارة ملغومة يف منطقة الحسينية
شرقي بغداد.
 2015/10/06مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
االسكان :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية أن عبوة ناسفة انفجرت
قرب محال تجارية يف منطقة االسكان ،غربي بغداد ،ما اسفر عن
مقتل شخص واصابة سبعة آخرين.
 2015/10/06تسعة قتلى وعشرات الجرحى يف تفجري جنوبي العراق:
سقط تسعة قتلى واكثر من خمسني قتيال يف انفجار سيارة مفخخة
وسط سوق شعبي جنوبي محافظة البصرة.
وأفاد عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس بأن حصيلة
انفجار السيارة امللغومة التي استهدفت سوقا شعبيا بقضاء الزبري
غرب املحافظة انتهت عند  ٩قتلى و ٥٢جريحا.
 2015/10/06سقوط العشرات بني قتيل وجريح يف تفجري مفخخة شمالي
بغداد :اسفر تفجري سيارة مفخخة وسط قضاء الخالص يف محافظة
دياىل شمالي بغداد اىل سقوط  36قتيال واكثر من  50جريحاً بحسب
مصادر رسمية من داخل القضاء.
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وقال قائم مقام بلدة الخالص حسن شالل إن الحصيلة غري النهائية
لتفجري السيارة املفخخة قرب مصرف الرافدين بقضاء الخالص ،شمالي
بعقوبة بلغت  36قتيال واكثر من  50جريحاً ،فيما اليزال هناك عدد من
املفقودين باالنفجار حاليا.
 2015/10/07تنظيم ارهابي يعدم اربعة اسرى شيعة حرقا :نشر موقع
الكرتوني تابع ملا يعرف بتنظيم داعش مشاهد لحرق اربعة اسرى من
الشيعة وهم احياء.
وبحسب املوقع املذكور فان االسرى ينتمون اىل القوات االمنية وتم
اعتقالهم قبل فرتة وجيزة ،دون ان يبني التسجيل مكان عمل الحرق.
 2015/10/08مقتل اثنني وجرح اخرين بانفجار غربي بغداد :ذكر مصدر
امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محاالت تجارية ادت اىل
مقتل مدنيني اثنني واصابة  6اخرين  ،يف منطقة سويب جنوب غربي
بغداد.
 2015/10/08مقتل وإصابة نحو  60شخصا على األقل جراء سقوط قذائف
يف بعقوبة :أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل  27شخصا وإصابة أكثر من
 30آخرين جراء سقوط قذائف هاون على مدينة بعقوبة مركز محافظة
ديالي يف العراق.
وقال املصدر األمني إن عددا من قذائف الهاون سقطت على مناطق
حي املعلمني وهبهب واملفرك وجرف امللح يف بعقوبة ،ما أدت اىل مصرع
 27مدنيا وإصابة أكثر من  30آخرين.
 2015/10/17مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقي
بغداد :ذكر مصدر امني عراقي ان انفجار عبوة ناسفة يف منطقة
العبيدي تسبب بسقوط تسعة اشخاص بني قتيل وجريح.
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 2015/10/17مقتل ثالثة مدنيني وإصابة ستة اخرين بانفجار دراجة
نارية مفخخة :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بان ثالثة مدنيني قتلوا
واصيب ستة اخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة.

وقال املصدر إن دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة قرب سوق شعبي
يف منطقة الرضوانية غرب بغداد ،انفجرت ،مما ادى اىل مقتل ثالثة
مدنيني وإصابة اربعة اخرين.
 2015/10/19مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري يف منطقة الغزالية غربي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان  10اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الغزالية ،غربي بغداد،
ما اسفر عن مقتل شخصني ،واصابة ثمانية اخرين.
 2015/10/20مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية
يف منطقة الحماميات بقضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل ثالثة مدنيني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/10/21سقوط  18شخصا ما بني قتيل وجريح يف الشعلة والسويب
ببغداد :ذكر مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال
تجارية يف منطقة الشعلة شمال غرب بغداد  ،مما أسفر عن مقتل
شخصني ,وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة .
من جهة أخرى قتل شخص واحد وأصيب  7آخرون بجروح  ،بانفجار
مماثل إىل جانب الطريق يف منطقة سويب جنوب غرب بغداد.
 2015/10/22قتلى وجرحى بتفجري مفخخة على موكب حسيني شمال
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العراق :قتل مدنيني اثنني وأصيب  20شخص آخر كحصيلة أولية ،أثر
انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري يف قضاء طوزخورماتو شرقي
محافظة صالح الدين.
وقال رئيس اللجنة االمنية يف مجلس القضاء رضا كوثر إن انتحارياً يقود
سيارة مفخخة فجر نفسه على موكب حسيني يف الحي العسكري ما
اسفر عن مقتل واصابة العشرات من االشخاص بينهم عناصر امن.
 2015/10/23مقتل اثنني وجرح ثالثة اثر قذف مدفعي جنوب بغداد :أفاد
مصدر امني بأن شخصني قتال ،فيما اصيب خمسة آخرون بسقوط
ثالث قذائف هاون جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن ثالث قذائف هاون مجهولة املصدر سقطت على منطقة
البوعيثة.
 2015/10/23مقتل واصابة تسعة اشخاص يف تفجري غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق لبيع الفواكه
والخضر يف منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/10/23مقتل واصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف حي الصحة بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/10/23اصابة ثالثة مواطنني بانفجار عبوة داخل باص جنوب شرقي
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بغداد :ذكر مصدر امني أن عبوة الصقة كانت موضوعة داخل باص
انفجرت يف حي الصحة بمنطقة الدورة جنوب شرقي العاصمة بغداد
ما أسفر عن إصابة ثالثة مواطنني بجروح مختلفة.

 2015/10/25مقتل واصابة  8اشخاص بتفجري جنوب بغداد :افادت
مصادر امنية عراقية ان عبوة ناسفة انفجرت بقضاء املحمودية جنوب
العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل واصابة ثمانية اشخاص.
وقال مصدر يف الشرطة العراقية ان شخصني قتال واصيب ستة اخرون
بتفجري عبوة ناسفة قضاء املحمودية جنوب العاصمة بغداد .واضاف ان
التفجري استهدف زوار شيعة خالل اداء مراسيم عاشوراء .
 2015/10/26مقتل واصابة زوار شيعة يف تفجري :قتل سبعة أشخاص من
الزوار الشيعة،لدى قيام انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بتفجري نفسه
بموكب للشيعة يف حي الجمعيات بمنطقة الشعب شمال شرقي
بغداد ،فيما اصيب خالل الهجوم  12آخرين بجروح.
 2015/10/26تفجريان يوقعان قتلى وجرحى شرق بغداد :قتل ثالثة
أشخاص وأصيب  16آخرون بجروح يف انفجار قنبلتني محليتي الصنع
يف منطقتي الطالبية شرقي بغداد واملدائن جنوبها.
 2015/10/27مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف التاجي:
قتل وإصيب ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف التاجي شمالي
بغداد ،اثر انفجار عبوة ناسفة.
 2015/10/28مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
الكفاح :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت
يف منطقة الكفاح ،وسط بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة.
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 2015/10/28إصابة ثالثة أشخاص بسقوط صاروخي كاتيوشا غربي
سامراء :أفاد مصدر امني يف محافظة صالح الدين بأن ثالثة أشخاص
أصيبوا اثر سقوط صاروخي كاتيوشا ،غربي سامراء ،جنوبي تكريت
( 170كم شمال بغداد).
 2015/10/31مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري باص شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل
سيارة باص نوع (كيا) انفجرت يف مدينة الصدر ،شرقي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة
وإلحاق أضرار مادية بالباص.
 2015/10/31اصابة ثمانية مدنيني بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة البكرية:
اصيب ثمانية مدنيني اثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة البكرية غربي
العاصمة بغداد ،وذكر مصدر امني انعبوة ناسفة كانت مزروعة على
جانب الطريق يف منطقة البكرية ،اسفر انفجارها عن اصابة ثمانية
مدنيني.
 2015/10/31مقتل شخص واصابة اربعة اخرين يف الدوانم :اسفر انفجار
عبوة ناسفة زرعتقرب سوق شعبي بمنطقة الدوانم جنوب غربي
بغداد اسفرت عن مقتل مدني واصابة اربعة اخرين.
 2015/11/02مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية بإن «عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الغزالية غربي
بغداد ،ما اسفر عن مقتلشخص واصابة سبعة آخرين.
 2015/11/03مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
الزعفرانية :اسفر انفجار عبوة ناسفة يف شارع الربيعي بمنطقة
الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عن مقتل شخصني واصابة ثمانية
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اخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/03مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
االسكان :تسبب انفجار عبوة ناسفة قرب محال تجارية لبيع االثاث،
يف منطقة االسكان ،غربي بغداد عن مقتل شخص واصابة خمسة
آخرين.
 2015/11/06مقتل وإصابة  11شخصاً بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة سبع
البور :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسة انفجرت ،ظهر اليوم،
قرب سوق شعبية يف منطقة سبع البور شمالي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين.

 2015/11/08مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار قرب مقهى جنوبي
بغداد :أفاد مصدر امني يف وزارة الداخلية أن شخصني قتال وأصيب
سبعة آخرون بانفجار عبوة ناسفةقرب مقهى شعبي يف منطقة جسر
دياىل القديم ،جنوبي العاصمة بغداد.
 2015/11/09مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري وسط بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة
السباع وسط بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/09مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف تقاطع
العامرية :اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب
من علوة لبيع الفواكه والخضر يف تقاطع منطقة العامرية ،مما أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/09مقتل شخص واصابة  8بانفجارين يف بغداد الجديدة
والزعفرانية :كشف مصدر امني عراقي عن مقتل شخص واصابة
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العاصمة ,اسفر عن مقتل شخص واصابة  4اخرين.

 2015/11/16مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف ابودشري:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من سوق شعبية يف حي أبو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/16مقتل شخص واصابة  7بانفجار عبوة ناسفة يف النهروان:
افاد مصدر امني بان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة النهروان جنوب
شرقي العاصمة ,ما اسفر عن مقتل شخص واصابة  7اخرين».
 2015/11/22مقتل واصابة اربعة اشخاص بتفجري سيارتهم يف البياع:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،عبوة الصقة ،مثبتة اسفل سيارة مدنية،
يستقلها اربعة اشخاص ،انفجرت اثناء مرورها يف منطقة البياع ،جنوب
غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل السائق واصابة الثالثة اآلخرين
بجروح متفاوتة والحاق اضرار مادية بالسيارة.
 2015/11/22مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري شمال شرقي بغداد:
قال مصدر امني إنعبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق قرب مرآب
للسيارات يف منطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/22مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري باص وسط بغداد :افاد
مصدر امني بإن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة باص نوع (كيا)
انفجرت يف منطقة النهضة ،وسط بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالباص.
 2015/11/23اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة الصقة يف الحرية :افاد
مصدر امني بان عبوة الصقة كانت مثبتة يف باص ما اسفر انفجارها

137

الشيعة يف مواجهة العنف ()3

 8آخرين جراء انفجارين منفصلني يف منطقتي بغداد الجديدة
والزعفرانية.
 2015/11/10اصابة ستة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف الراشدية :ذكر
مصدر امني انستة مدنيني اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب
محالت صناعية بمنطقة الراشدية.

 2015/11/12مقتل وإصابة ستة اشخاص بتفجري باص شمالي يف مدينة
الحرية :اعلن مصدر امني إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل باص
نوع (كيا) انفجرت يف منطقة الحرية ،شمالي غرب بغداد ،مما أسفر
عن مقتل شخصني وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار
مادية بالباص.
 2015/11/13مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
البكرية :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،بإن «عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة البكرية ،غربي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/13مقتل مدنيني اثنني واصابة  11آخرين يف مدينة الصدر :ذكر
مصدر امني ان عبوتني ناسفتني ،كانتا مزروعتني بالقرب من حسينية
الصدر يف قطاع  76بمدينة الصدر ،اسفر انفجارها عن مقتل مدنيني
اثنني واصابة  11اخرين.
 2015/11/13مقتل واصابة العشرات يف حي العامل :افاد مصدر يف وزارة
الداخلية بإنتفجري انتحاري استهدف مجلس عزاء يف حي العامل
جنوب غربي بغداد مما اسفر عن مقتل  13شخص واصابة و 36اخرين.
 2015/11/15مقتل شخص واصابة  4بانفجار عبوة ناسفة يف الحسينية:
افاد مصدر امني بان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الحسينية شمالي
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عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح مختلفة.
 2015/11/26مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة البياع ،جنوب
غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2015/11/26مقتل واصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة الصقة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر امني ان «عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة
اجرة يف منطقة جرف النداف جنوبي بغداد اسفر انفجارها عن مقتل
سائق السيارة واصابة ثالثة اخرين كانوا معه بجروح مختلفة.
 2015/11/26مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف النهروان
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن «عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من علوة لبيع الفواكه والخضر يف منطقة النهروان،
جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/26مقتل سائق اجرة واصابة ثالثة اخرين بأنفجار عبوة الصقة
جنوبي بغداد :قتل سائق اجرة وأصيب  3اخرون بأنفجار عبوة الصقة
وضعت يف منطقة جرف النداف جنوبي بغداد.
وذكر مصدر امني ان عبوة الصقة وضعت يف سيارة اجرة من نوع
جارجر انفجرت  ،ما تسببت بمقتل السائق واصابة  3اخرين.
 2015/11/27مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية
يف منطقة حي أور ،شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص
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وإصابة ستة آخرين.
 2015/11/28مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة قرب
مقربة جنوبي بغداد :قتل واصيب اربعة مدنيني اثر انفجار عبوة
ناسفة قرب مقربة بمنطقة املدائن جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب مقربة بمنطقة
املدائن ،اسفر انفجارها عن مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين.
 2015/11/28مقتل واصابة  20شخصا بانفجار سيارة ملغومة يف الطوز :قتل
واصيب  20شخاص بانفجار سيارة ملغومة يف قضاء طوزخورماتو التابع
ملحافظة صالح الدين ،وأفادت مصادر أمنية بان خمسة اشخاص قتلوا
واصيب  15اخرين بجروح.
 2015/11/29مقتل موظف يف أمانة بغداد بتفجري سيارته شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن «عبوة الصقة كانت مثبتة
يف سيارة حديثة تعود ملوظف يف أمانة بغداد انفجرت لدى مرورها
يف منطقة األعظمية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتله يف الحال
وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.
 2015/11/29مقتل وإصابة  11شخصاً بانفجار عبوة ناسفة يف التاجي
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن «عبوة ناسفة
انفجرت ،صباح اليوم ،بالقرب من محال تجارية يف قرية الحماميات يف
قضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/29احباط عمل ارهابي استهدف موكب حسيني :تمكنت
القوات االمنية من القاء القبض على ارهابي خطري اثناء تسلله اىل
احد املواكب الحسينية جنوبي العاصمة بغداد.
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 2015/11/30مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف العامرية غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني شهيد وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الفواكه
والخضر يف تقاطع منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما أسفر عن شهيد
شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/11/30االمن يحبط عملية ارهابية استهدفت موكب من الزوار
الشيعة :قتلت قوة أمنية انتحاريني اثنني يرتديان حزامني ناسفني
شمالي وجنوبي العاصمة بغداد حاوال استهداف الزائرين املتوجهني
مشياً على األقدام نحو كربالء الداء زيارة اربعينية االمام الحسني
عليه السالم.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن ان «قوة يف اللواء
السابع من الشرطة اﻻتحادية قتلت انتحاري يرتدي حزاما ناسفا
يف السيدية جنوبي العاصمة حاول استهداف الزائرين دون خسائر،
كما تمكنت القوات األمنية من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا يف
الشعب شمالي بغداد.
 2015/12/01مقتل  5زوار شيعة يف هجوم انتحاري استهدفهم شمال
شرقي بغداد :قتل خمسة زوار شيعة ،واصيب  17آخرون بجروح يف
هجوم انتحاري استهدفهم شمال شرقي بغداد يف اثناء توجههم اىل
مدينة كربالء جنوب العاصمة العراقية للمشاركة يف اربعينية االمام
الحسني.
 2015/12/03مقتل انتحاريني حاوال تفجري نفسيهما على الزوار الشيعة:
أعلن مصدر رسمي عراقي عن تمكن القوات األمنية من قتل
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انتحاريني اثنني يف عملية استباقية ،كانا يعتزمان تفجري نفسيهما
على زوار األربعني يف منطقة املدائن جنوب شرقي بغداد.

 2015/12/08إصابة ثالثة موظفني يف الرتبية بتفجري عجلتهم شمال
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ان عبوة الصقة مثبتة
أسفل عجلة أجرة يستقلها ثالثة من موظفي وزارة الرتبية ،انفجرت
لدى مرورها يف منطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما أسفرت عن
إصابتهم بجروح متفاوتة.
 2015/12/08مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بإن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية
يف منطقة الصليخ ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين بجروح.
 2015/12/09ثمانية قتلى يف هجوم انتحاري استهدف مسجدا شيعيا يف
بغداد :قال ضباط برتبة عقيد يف الشرطة ان انتحاريا يرتدي حزاما
ناسفا فجر نفسه قرب حسينية «اهل البيت» يف منطقة العبيدي
الواقعة يف شرق بغداد ما اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص واصابة 19
اخرون.
 2015/12/11مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن «عبوة ناسفة انفجرت قرب
محال تجارية ،يف منطقة كمب سارة ،وسط بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة ثمانية اخرين.
 2015/12/12مقتل مدني واصابة ستة اخرين بانفجار عبوة ناسفة يف
السيدية :ذكر مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة السيدية
اسفرت عن مقتل مدني واصابة ستة اخرين بجروح.
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 2015/12/14مقتل أربعة أشخاص بانفجار عبوتني يف حادثني منفصلني
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بإن عبوة ناسفة كانت
موضوعة على جانب طريق يف منطقة اللطيفية جنوبي بغداد انفجرت
لدى مرور سيارة مدنية يستقلها رجالن وامرأة ،ما أسفر عن مقتلهم
جميعا.
 2015/12/15مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف سوق
شالل بالشعب شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن «عبوة
ناسفة انفجرت يف سوق شالل بمنطقة الشعب ،شمالي شرق بغداد،
مما اسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/12/18داعش يقتل عائلة شيعية شبكية باكملها شرقي املوصل:
افاد مصدر يف محافظة نينوى بإن ارهابيني من تنظيم (داعش) قاموا
باعدام عائلة شبكية مكونة من اربعة اشخاص ،يف قرية عمران تابع
لناحيه نمرود بقضاء الحمدانية ،شرقي املوصل رمياً بالرصاص .مبيناً
ان «التنظيم االرهابي عزا سبب ذلك اىل رفض العائلة االنضمام اىل
صفوف التنظيم.
 2015/12/20مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر أمني يف وزارة الداخلية ،بإن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مطعم
شعبي ،بمنطقة الوردية جنوبي بغداد .مبيناً أن االنفجار اسفر عن
مقتل شخص ،وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/12/22مقتل مدني واصابة  2بانفجار عبوة الصقة شرقي بغداد:
قال مصدر امني ان عبوة الصقة انفجرت يف عجلة مدنية ،يف شارع
فلسطني شرقي بغداد ،ما أدى إىل مقتل صاحب العجلة واصابة
مدنيني.
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 2015/12/23مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية العراقية ،بإن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من معامل
الطابوق يف منطقة النهروان ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

 2015/12/24مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة بمدينة
الصدر شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بإن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي بمدينة الصدر ،شرقي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2015/12/24مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
الجهاد غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بإن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة حي الجهاد ،غربي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2015/12/25مقتل واصابة ستة مدنيني بانفجار ناسفة يف حي الفرات
غربي بغداد :افاد مصدر امني بان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب
مستوصف صحي يف حي الفرات غربي العاصمة اسفر انفجارها عن
مقتل مدني واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.
 2015/12/25مقتل وإصابة  10أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
السويب :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب
مقهى شعبي يف منطقة السويب ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخص واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
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عمان
Muscat

Oman

 2015/07/02أكد شهود عيان اعتقال انتحاري سعودي الجنسية حاول
تفجري نفسه مستهدفا مواطنني شيعة ،يف مأتم العجم (عمانيون من
أصول فارسية) ،يف منطقة «الخوض» ،وتمكنت قوات امنية من القاء
القبض على اإلرهابي الذي تصرف بطريقة مريبة اثارت انتباه رجال
الشرطة ،بعد ان ترجل من سيارته وبيده حقيبة ،حيث كان متوجها
نحو املأتم.
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فلسطني
State of
Palestine
Ramallah

 2015/11/21إغتيال شيخ شيعي يف فلسطني املحتلة :أفادت مصادر
فلسطينية بأن مجهولني أطلقوا النار على الشيخ أحمد شهوان يف
بلدة إكسال املحتلة عام  48شمال فلسطني.
وأضافت املصادر أنه عُثِر على الشيخ شهوان وقد أصيب بثالث
رصاصات يف الجزء العلوي من جسده مما تسبب بمقتله على الفور،
وذلك داخل مكتبته الخاصة بالقرب من املجلس املحلي للبلدة.
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الكويت

Kuwait City

Kuwait

 2015/06/23نائب شيعي يستقيل من الربملان بسبب إهانة طائفية:
تقدم النائب الكويتي الشيعي «فيصل الدويسان» باستقالته من
مجلس األمة ،على إثر «اإلهانة» التي وجهت له من زميله النائب
«حمدان العازمي» ،حني قال له« :روح عدل مذهبك» ،بعد سجال دار
بني االثنني خالل جلسة اعتيادية.
 2015/06/26فجر انتحاري سعودي الجنسية ،نفسه ،وسط جموع املصلني
الشيعة اثناء أدائهم لصالة الجمعة يف مسجد االمام الصادق (ع) وسط
البلد ،ما أسفر عن استشهاد  27شخصا واصابة  227اخرون بجروح
مختلفة ،فيما أعلن تنظيم داعش التكفريي عن تبنية لهذه العملية
االجرامية.
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قالت مصادر مطلعة :اعرتف بعض املعتقلني من اعضاء التنظيم انهم
قرروا تفجري مسجد االمام الشريازي يف بنيد القار يف نفس اليوم ايضا،
اال ان االجراءات االمنية وحماية املسجد افشلوا العملية االجرامية.

 2015/07/29ذكرت مصادر مطلعة ،أن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط
وإحضار النائب الشيعي (عبد الحميد دشتي) يف قضية أمن دولة ،على
خلفية تصريحات له ضد السعودية ،وكان دشتي انتقد حكام اململكة يف
إحدى املداخالت التلفزيونية ،ما تسبب يف استياء الرياض التي قدمت
مذكرة احتجاج للخارجية الكويتية التي قامت بدورها بتحريك دعوى
قضائية ضده ،وأبلغ مجلس األمة الكويتي النيابة العامة بأن دشتي
بال حصانة اآلن ،نتيجة وجود املجلس يف عطلة برملانية ،وذكرت مصادر
مطلعة أن النيابة كلفت وزارة الداخلية استدعاء دشتي للتحقيق معه
يف قضيتني جديدتني بسبب ما أسمته ب(اإلساءة)إىل اململكة العربية
السعودية ،األوىل عرب «تويرت» ،والثانية خالل «لقاء تلفزيوني».
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املغرب
Rabat

Morocco

 2015/03/15داعية مغربي يدعو اىل تجفيف منابع التشيع يف املغرب:
بعد نيل «مؤسسة الخط الرسالي» رخصة ملمارسة نشاط الطباعة
والنشر باملغرب ،ظهرت العديد من األصوات النشاز التي رفضت وجود
هذه املؤسسة بتهمة صلتها باملذهب الشيعي ،ودعا الشيخ «مصطفى
الشنضيض» للقيام بما وصفه بـ»تجفيف منابع التشيع» الذي قال
إنه «ضد اختيارات املغاربة منذ  14قرنا ،وعدم فتح األبواب الرسمية وال
املدنية لنشر ما اسماها «عقيدة الحقد» ،وكذا دعوى تحريف القرآن
وعصمة األئمة والبداء والرجعة ونحوها مما اسماها بـ»االنحرافات»
وختم بالدعوة إىل «عدم تضخيم أمر التشيع يف املغرب لكيال يتعاظم
أصحابه ويظنون أنهم أصابوا مَقاتلنا».
 2015/05/14داعية سلفي يبارك ضرب اليمن ألنهم «شيعة» :بارك
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الداعية السلفي «محمد الفزازي» مشاركة النظام يف عمليات «عاصفة
الحزم» اىل جانب السعودية ،مؤكدا يف تصريح ادىل به لوسائل االعالم
ان «الحوثيون أعداء لنا ،ال عالقة تجمع السنة بالشيعة ،فهم يف واد
ونحن يف آخر ،لذا فأنا أصر على عدم التقارب أبدا معهم».
 2015/10/10تدشني حملة تحريضية ضد شيعة املغرب :شنت الجماعات
التكفريية يف دولة املغرب هجمة اعالمية تحريضية شرسة نالت
خاللها من املواطنني الشيعة ومعتقداتهم وافكارهم تصعيد غري
مسبوق يف بلدان املغرب العربي.

وبحسب مراصد منظمة شيعة رايتس ووتش فان الحملة التحضريية
جاءت بالتزامن مع استعداد الشيعة إلحياء مناسبة عاشوراء.
 2015/11/10وزير األوقاف املغربي يحذر األئمة من التشيع :اصدرت ما
تسمى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نموذج عقد عمل جديد
الخاص باألئمة واملرشدين واملرشدات ضم تحذيرات شديدة من
التشيع.
 2015/11/11نجاة شيخ شيعي من محاولة إغتيال :تعرض الشيخ
الشيعي نور الهدى االبراهيمي ملحاولة اغتيال من طرف أشخاص
مدعومني من مجموعات داعشية.
وافاد مصدر مطلع ان مجموعة إرهابية من أتباع الديانة السلفية
انهالت على االبراهيمي بالضرب وعلى مرافقيه وهم يرددون عبارات
(اقتلوا هذا الشيعي) قبل ان يهرعوا هاربني اثر قدوم دورية امنية اىل
مكان الحادث.
وشدد نموذج العقد الجديد على ان الخروج من املذهب املالكي
واعتناق املذهب الشيعي من األخطاء املوجبة للطرد.
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 2015/12/01وزير األوقاف املغربي يحذر األئمة من التشيع :اصدرت ما
تسمى بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نموذج عقد عمل جديد
الخاص باألئمة واملرشدين واملرشدات ضم تحذيرات شديدة من
التشيع.
داعية سلفي يدعو اىل احراق املواطنني الشيعة :دعا احد اقطاب
الجماعات السلفية املتعصبه من خالل تصريح يف تجمع عام اقيم يف
املغرب اىل حرق املواطنني الشيعة والقضاء عليهم بكافه السبل.
 2015/12/25السلطات تمنع نشاطا شيعيا بتطوان :منعت السلطات
بتطوان شيعة املغرب من تنظيم لقاء كان سيجمع حوالي  400شيعي
وضيوف آخرين من أساتذة ومحامني لفتح نقاش حول حرية املعتقد
ومناهضة العنف ،أعلن سابقا أن مقر االتحاد املغربي للشغل.
وقال الحبيب حاجي ،رئيس جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان إن
نقابة االتحاد املغربي للشغل سمحت لنا باستغالل مقرها الحتضان
النشاط ،غري أننا فوجئنا باعتذارها بمربر أنها تعرضت لضغوطات كبرية
من قبل السلطات ،لذلك سنؤجل النشاط إىل أن نجد املقر املناسب
الحتضانه.
وكان النشاط سيخرج مئات شيعة املغرب من وراء املواقع االجتماعية
إىل العلن ،حيث كان منتظرا أن يشاركوا يف النشاط باسم مؤسسة
الخط الرسالي.
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مصر
Cairo

Egypt

 2015/04/19أعلنت وزارة األوقاف املصرية أنها استبعدت حفظة القرآن
الكريم من دول (تركيا ،إيران ،قطر) من املشاركة يف «املسابقة العاملية
لحفظة القرآن» والتي من املقرر إقامتها قريباً يف مصر ،وذكر الناطق
باسم وزارة األوقاف «أحمد عبد الرازق» ،إن «استبعاد املشاركني من
قطر وتركيا وإيران ،يأتي بسبب أن هذه الدول الثالث تساعد على
املد الشيعي داخل مصر».
وواجه اتهام املسؤول املصري لرتكيا وقطر تحديداً بدعم «التمدد
الشيعي» ،بسخرية من بعض املصريني على مواقع التواصل
االجتماعي ،فيما رد اخرين على هذا املنع بالقول «ما شأن حفظة
القرآن الكريم ليتم منعهم من املشاركة ،فهم مسلمون ومن حفظة
كتاب اهلل وال عالقة لهم بالخالفات السياسية».
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 2015/05/17يف مسعى طائفي ،قام مجموعة من اإلسالميني بفتح «مركز
األئمة للدراسات»ملحاربة املد الشيعي تحت شعار الدفاع عن أهل
السنة يف كل مكان ،وقال مدير املركز «محمد صابر» لوسائل االعالم،
أن «رؤية املركز تقوم على ثالث قواعد رئيسية ،هي رصد الحالة
الشيعية بكل أبعادها العقدية والفكرية والسياسية ،ومتابعة حركية
التشيع يف العالم السني وسبل مناهضتها ،وكذلك صياغة مشروع
فكرى نقدي للدين الشيعي».
واكد صابر سعي املركز «للتواصل مع كبار العلماء واملفكرين املتخصصني
يف التصدي للمد الشيعي ،لالستفادة من علمهم وخرباتهم ،وكذلك
التواصل مع علماء األزهر لدفع هذا الخطر ،كما حرص املركز على
تنوع أعضاء الهيئة االستشارية بحيث تغطى أغلب دول العالم» ،فيما
قال «محمد عبادي» ،القيادي يف ذات املركز« ،أن املركز سيطلق بوابة
إلكرتونية لرصد كل األخبار والتقارير املتعلقة بالشيعة عقديا وسياسيا
يف كل أنحاء العالم ،وتغطية االحداث يف البؤر امللتهبة ومناطق الصراع
بسوريا والعراق واليمن واألحواز وغريها من البالد ،بالتعاون مع
مراسلني أكفاء من كل الدول».
 2015/06/14يف قضية مثرية للجدل برئت محكمة جنايات الجيزة ثمانية
مجرمني من تهم القتل والشروع فيه وإشعال النار يف منزل الشهيد
الشيخ «حسن شحاتة» وشقيقه ونجله وأحد أصحابه يف عام  ،2013يف
منطقة ابو النمرس بالجيزة (جنوب القاهرة) ،اثناء احتفالهم بمناسبة
والدة االمام الحجة (ع) ،فيما قضت بسجن  23رجال ،بأحكام مخففة ال
تتناسب وادانتهم بجريمة قتل الشهداء األربعة من قبل التكفرييني
بطريقة وحشية ال تمت لإلنسانية بصلة.
 2015/06/19يف استهداف جديد للشيعة يف مصر ،أعلن «أحمد الطيب»،
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شيخ األزهر ،أكرب املؤسسات الدينية السنية يف العالم ،نيته تخصيص
حلقات حديثه اليومي على الفضائية املصرية خالل شهر رمضان
ملوضوع أصحاب النبي محمد (ص) ،متهما الشيعة بقيامهم بـ»حملة
محمومة تشكك يف صحابة رسول اهلل» تستهدف الشباب املصري
لتحويله عن املذهب السني نحو املذهب الشيعي.

 2015/07/20اكدت مصادر خاصة قيام متطرفني بقتل الناشط الشيعي
والداعية (رضا عامر النقوي) ،بعد أن هاجموه بالسيوف والسكاكني يف
محل سكنه يف مزارع عائلة عامر ،وأشار املصدر ان الحكومة تحاول
التكتم على الخرب خوفا من اندالع احتجاجات او اعمال عنف ،شبيه
بالتي قامت بعد مقتل القيادة الشيعي البارز الشهيد «حسن شحاته»
يف زمن حكومة (االخوان املسلمني) من قبل جماعة من التكفرييني.
 2015/08/05انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي ،فيديو لفتوى
طائفية جديدة على لسان أحد مشايخ السلفية يف مصر ،أكد فيها أنه
أصدر فتوى باعتبار كل من تشيع (كافرا) ،قائال «كافر مرتد كل من
تشيع على مذهب شيعة العراق وإيران والحوثيني ولبنان يف مصر أو
غريها ودمه حالل يستوي مع دم الحنش الفأر والبق».
 2015/08/25قامت السلطات االمنية باعتقال عضويني مصريني يف
الجمعية العامة للمجمع العاملي الهل البيت (ع) يف مطار القاهرة ،بعد
ان شاركا يف املؤتمر السادس للجمعية العامة الذي أقيم يف العاصمة
االيرانية طهران.
 2015/08/26قامت السلطات األمنية باعتقال مواطنني ناشطني من
املسلمني الشيعة يف مطار القاهرة ،بعد عودتهما من إيران ،واعتقل
الدكتور أحمد راسم النفيس والسيد طاهر الهاشمي( ،يحمالن
الجنسية املصرية) ،بعد أدرج اسميهما يف الئحة املشتبه بهم ،من دون
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معرفة األسباب املوجبة لذلك ،سوى كونهما من النشطاء الشيعة يف
البلد.
 2015/09/29خطيب مصري يدعو اىل قتل الشيعة بشكل علني :وجه
احد الخطباء املصريني يف دعوة مصورة اىل قتل املسلمني الشيعة داخل
وخارج مصر.
ووثقت منظمة شيعة رايتس ووتش التسجيل املصور الذي يحث فيه
الخطيب يف احدى خطب صالة الجمعة يف مسجد بمصر دعواه اىل
التقرب للرب بقتل املسلمني الشيعة.
 2015/10/21السلطات املصرية تحذر الشيعة من احياء ذكرى عاشوراء:
اعلنت ما تسمى بوزارة االوقاف املصرية عن تحذيرها للمواطنني
الشيعة من اقامة شعائر احياء ذكرى عاشوراء داخل مصر.
وجاء يف بيان عنصري نشرته الوزارة انها تحذر الشيعة من ممارسة
الشعائر الحسينية خالل يوم العاشر من محرم ،مهددة بمالحقتهم
واعتقالهم.
 2015/10/12الجماعات السلفية تهدد املسلمني الشيعة بالقتل :كشف
تنظيم سلفي تكفريي يدعى بائتالف الصحب واآلل عن نيته
استهداف املسلمني الشيعة يف حال رصده ملظاهر الشعائر الحسينية
الخاصة بيوم عاشوراء.
وقال وليد اسماعيل ،منسق التنظيم أنهم سريصدون الشيعة بالقرب
من مسجد االمام الحسني عليه السالم يف القاهرة ،داعيا اىل اغالقه يف
يوم عاشوراء.
وأضاف أن افراد التنظيم سيتواجدون يف مسجد الحسني ومسجد
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السيدة زينب ومسجد السيدة نفيسة ومالك األشرت ،مؤكدا ،أننا لن
نسمح الى شيعي اقامة الشعائر.
 2015/10/22السلطات املصرية تغلق مسجد االمام الحسني عليه السالم
يف عاشوراء :قررت مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة األوقاف املصرية
إغالق «ضريح» اإلمام الحسني بالقاهرة يومي التاسع والعاشر من
محرم بهدف منع املسلمني الشيعة من احياء ذكرى عاشوراء.
 2015/11/26توقيف قيادي شيعي دون مسوغ قانوني بمطار القاهرة:
أوقفت سلطات املطار الدكتور أحمد راسم النفيس ،القيادي الشيعي،
والصحفي إيهاب شوقي ،فور عودته مدينة النجف بالعراق يف زيارة
خاصة.

 2015/12/08عضو هيئة كبار علماء األزهر يطلق تصريحات عنصرية ضد
املواطنني الشيعة :شن عضو ما يسمى كبار علماء االزهر املدعو محمد
جوهري هجوما لفظيا على املسلمني الشيعة تضمن كلمات نابية
وتحريضية متطرفة.
اذ لم يدخر جوهري جهدا خالل ندوة أقامتها كلية أصول الدين
بالقاهرة ،يف النيل من الشيعة ،ساعيا يف بث الكراهية عرب تشويه
الحقائق التاريخية.
 2015/12/10مشيخة االزهر تطلق مسابقة عنصرية تستهدف الشيعة:
شيخة األزهر الشريف ،تنظيم مسابقة للطلبة الوافدين حول موضوع:
نشر التشيع يف املجتمع السُّنِّي ..أسبابه ،مخاطره ،كيفية مواجهته.
وتعد تلك املسابقة نافذة اطلقها االزهر للنيل من الشيعة والتحريض
عليهم بشكل معلن ينتهك حقوق االنسان بصورة عنصرية فجة.
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لبنان

Beirut

Lebanon

 2015/01/11أفادت مصادر مطلعة ان ارهابي انتحاري فجر نفسه يف مقهى
«عمران» يف (جبل محسن) ،بمدينة (طرابلس) شمال البالد،وعندما
تجمع الناس يف املكان ،أقدم انتحاري آخر على تفجري نفسه أيضا وسط
الجموع ،ما أدى إىل سقوط  9شهداء بينهم اثنان مجهوال الهوية ،نقلت
جثتاهما إىل املستشفى الحكومي يف طرابلس ،إضافة اىل سقوط 37
مصاب بجروح متفاوتة.
 2015/11/11مقتل واصابة العشرات املئات من املدنيني يف تفجري ارهابي:
قتل  41شخصا وجرح اكثر من  180اخرين بانفجارين يف منطقة برج
الرباجنة يف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بريوت ،حسب ما افاد
الصليب األحمر اللبناني.
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وتخلو منطقة برج الرباجنة التي وقع فيها االنفجاران من اي مقرات
امنية او حكومية وهناك سوق شعبي يكتظ بالسكان ،حيث وقع
االنفجارين وسط سوق شعبي يف شارع الحسينية يف منطقة برج
الرباجنة.

وتحدثت املعلومات عن ارهابيني فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة ما ادى
اىل وقوع ضحايا ،فيما قتل ارهابي ثالث قبل تفجري نفسه يف التفجري
الثاني.
 2015/12/15اختطاف معارض ايراني شيعي يف لبنان :تعرض العالمة
االيراني املعارض السيد محمد علي املوسوي اىل الخطف من مكتبة
يف حاره حريك.
وافاد شهود بان املوسوي تعرض اىل مداهمة مكتبة الكائن يف منطقة
الضاحية الجنوبية يف بريوت من قبل مجموعة من الرجال.
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نيجرييا
Nigeria
Abuja

 2015/03/31قامت فرقة خاصة من الجيش معروفة بـقوات ()Yaki
باقتحام مركز إسالمي شيعي يف والية «كادونا» وسط البالد ،دون
سبب وإطالق النار بصورة عشوائية على املدنيني الشيعة ،ما تسبب
يف استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين من املتواجدين ،ويقدم املركز
الكثري من الخدمات اإلنسانية للمناطق املحرومة يف البالد.
وكان رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ «ابراهيم زكزاكي» يف نيجرييا،
تعرض مرات عدة لالستهداف من القوات يف مدينة «زاريا» يف مركز
والية «كادونا» ،واستشهد ثالثة أبناءللشيخ زكزاكي مع ( )33مدنياً
عندما أطلقت القوات األمنية عليهم النار يف السنة املاضية.
 2015/11/28مقتل العشرات بتفجري انتحاري استهدف مسرية للشيعة يف
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نيجرييا :قتل  22شخصا وجرح  38آخرون عندما فجر انتحاري نفسه
يف مسرية للمسلمني الشيعة يف والية كانو شمالي البالد.
ووقع التفجري االنتحاري يف قرية داكاسويي التي تبعد عن عاصمة
كانو بنحو  20كيلومرتا يف الجنوب.
 2015/12/14عشرات القتلى يف مداهمة للجيش ملقرات حركة شيعية:
قال مدير مستشفى محلي إن  60شخصا على األقل قتلوا حني أغار
الجيش النيجريي على حركة شيعية واعتقل زعيمها يف مدينة زاريا
بشمال البالد.

وافاد شهود بان الجيش داهم مباني عدة على صلة بالجماعة الشيعية
ومنزل زعيمها إبراهيم الزكزكي .واعتقلت القوات الزكزكي وقتلت
أعضاء بارزين بالجماعة بينهم الرجل الثاني واملتحدث باسمها.
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اليمن

Yemen

Sana’a

 2014/12/17استشهد  30شخصا ،بينهم  20طالبة ،وجرح اخرين ،أثرهجوم
بسيارتني مفخختني ،انفجرتا عند مدخل املدينة بالقرب من حافلة
تقل طالبات مدرسة الخنساء االبتدائية ،يف مدينة رداع بمحافظة
البيضاء وسط اليمن.
 2014/12/23أفاد مسؤول أمني ،إن خمس قنابل انفجرت يف الحي القديم
من العاصمة صنعاء مما أدى إىل استشهاد شخص واحد على األقل
وإصابة آخر ،فيما لحقت أضرار جسيمة بعدد من املنازل والسيارات
نتيجة االنفجارات.
 2014/12/31استشهد  33شخص يف هجوم انتحاري استهدف املسلمني
الشيعة أثناء تجمعهم لالحتفال باملولد النبوي الشريف يف محافظة
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(اب) ،وسط البالد ،ونقل عن شهود عيان أن إرهابيا فجر نفسه يف
قاعة (املركز الثقايف) يف محافظة (اب) اثناء االحتفال ،وغالبا ما يستهدف
تنظيم القاعدة اإلرهابي (فرع اليمن) املدنيني الشيعة ويعتربهم كفار
يستحقون القتل.

 2015/03/04فجر تكفرييي تنظيم “القاعدة” االرهابي سيارة مفخخة
خالله تجمع للمدنيني الشيعة بالقرب من ملعب الشباب الرياضي
يف محافظة البيضاء وسط البالد ،ما أدى اىل سقوط العشرات بني
شهيد وجريح ،وغالبا ما يستهدف التكفرييني املدنيني الشيعة على
خلفيات طائفية ،ويشكل الشيعة نسبة  %40من سكان اليمن تقريبا.
 2015/03/18اغتال تنظيم القاعدة اإلرهابي الناشط السياسي والصحفي
املعروف “عبد الكريم الخيواني” ،وقام مسلحني إثنني على متن
دراجة نارية بإطالق النار على “الخيواني” لدى خروجه من املنزل،
ويعترب الخيواني أحد رموز ثورة “ساحات التغيري” يف اليمن عام .2011
 2015/03/20فجر أربعة انتحاريني تكفرييني يرتدون أحزمة ناسفة
أنفسهم مستهدفني املصلني الشيعة داخل وخارج مسجدين
يرتادهما املسلمني الشيعة وقت صالة الجمعة ،مما أدى إىل استشهاد
 137شخصا على األقل ،وجرح  357اخرين ،وأعلن تنظيم “داعش”
االرهابي مسؤوليته عن التفجريات االنتحارية األعنف منذ أعوام يف
اليمن
 2015/03/20أوضحت مصادر محلية أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا بني
األشخاص املكلفني بتفتيش املصلني يف مدخل جامع بدر ،فيما فجر
آخر نفسه وسط املصلني ،ما أدى إىل استشهاد العشرات كان من
بينهم املرجع الديني للشيعة يف اليمن “املرتضى املحطوري” إمام
جامع بدر.
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 2015/03/31استهدفت طائرات سعودية بالطائرات الحربية مخيماً
للنازحني ،ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من ( )150مدني يف منطقة
“املرزق” بـ”حرض” غرب البالد ،من دون معرفة األسباب الحقيقية لهذا
االستهداف يف وقت تؤكد فيه السعودية إن ضرباتها الجوية ترتكز على
األهداف العسكرية فقط.
 2015/04/08أكثر من  180طفال ضحية الضربات السعودية :أسفرت
الضربات الجوية السعوديةعن استشهاد املئات من املدنيني بينهم
أكثر من ( )180طفل ،فيما استشهد ستة طالب وجرح آخرين يف غارة
استهدفت مدرسة “السبطني” وسط اليمن ،كما استشهد ثمانية
عشر شخصاً بينهم تسعة من أسرة واحدة.
يذكر أن منظمة الصحة العاملية أعلنت أن حصيلة الضحايا من املدنيني
الشيعة منذ بدء الغارات تجاوزت ( )540شهيد ( )1700جريح.
 2015/04/11ذكرت مصادر طبية مطلعة أن هناك أزم ٌة طبية حقيقية يف
جميع املستشفيات العامة بسبب نقص املستلزمات الضرورية ومنع
وصول املساعدات من الخارج ،بعد تبني السعودية عمليات عسكرية
ضد اليمن ،فضال عن فرض حصار جوي وبري وبحري منع وصول
اإلمدادات الطبية الالزمة ومنظمات اإلغاثة ملساعدة أفقر البلدان
العربية.
 2015/04/12استشهد أكثر من  10أشخاص معظمهم أطفال ،اثر غارات
سعودية استهدفت منازل املواطنني يف قرية “الظهرة” بمحافظة “تعز”،
ونفذ الطريان الحربي غارة بعد منتصف الليل بصاروخني ،وقع أحدهما
على “هنجر” تابع ملزرعة دواجن يف منطقة البطنة ،فيما وقع الصاروخ
اآلخر على منازل املواطنني بقرية “الظهرة”.
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 2015/04/13قصف الطريان الحربي السعودي مسجداً ومدرسة ابتدائية
بمديرية “سحار” يف “صعدة”.

 2015/04/16استهدفت طائرات حربية سعودية مدرسة “العروبة” ،وبعض
األراضي الزّراعية ،واملارة يف الطرقات بمديرية “املالحيظ” يف محافظة
“عمران” ،إضافة إىل محطة للوقودوسط سوق شعبي ،ما أسفر عن
استشهاد ثالث وثالثون مدنياً وجرح أكثر من ثالثني آخرين ،وأكد
مصدر محلي يف محافظة “صعدة” استشهاد سبعة عشر مواطنا يمنيا
وإصابة خمسني آخرين جراء قصف طائرات العدوان السعودي.
 2015/06/05ارتكب الطريان الحربي للنظام خمس مجازر خالل يوم
واحد يف محافظة “صعدة” ،استشهد جراءها نحو  90شخصا بينهم 20
طفال وفقا ملصادر طبية مطلعة ،كما اكدت املصادر ارتفاع حصيلة قصف
مديرية رازح يف صعدة اىل  16شهيدا وعدد من الجرحى واستشهاد عدد
اخر يف مدينة ذمار.
 2015/06/07استشهد  44مواطن وأصيب أكثر من  100اخرين بينهم نساء
وأطفال يف حصيلة أولية جراء قصف الطريان الحربي للنظام ،على
مبنى القيادة العليا للقوات املسلحة بمنطقة التحرير وسط العاصمة
صنعاء ،اذ أدى القصف أيضاً إىل تدمري منازل املدنيني املجاوزة للقيادة
وتضرر عدد كبري منها ،وباشرت فرق االنقاذ واإلسعاف بعمليات االنقاذ
للمدنيني الذين يعتقد انهم مازالوا احياء تحت أنقاض املنازل املدمرة.
 2015/06/09أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي“ ،خالد الشائف” ،إن
“العدوان السعودي منع طائرة تابعة ملنظمة أطباء بال حدود من
الهبوط يف مطار صنعاء الدولي ،والتي كانت تحمل مساعدات طبية
للمستشفيات اليمنية ،واجربها على العودة إىل مطار جيبوتي بعد أن
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كانت دخلت أجواء محافظة الحديدة.
 2015/06/18داعش يتبنى استهداف أربعة مساجد للشيعة يف صنعاء :قام
تنظيم “داعش” التكفريي ،باستهداف أربعة مساجد تقع يف العاصمة
صنعاء ،بأربعة سيارات مفخخة ،ما أسفر عن استشهاد وإصابة
أكثر من  60مواطن شيعي ،إضافة اىل احداث أضرار مادية كبرية يف
املباني واملحالت التجارية ،وطالت التفجريات مسجد “قطينة” وجامع
“الحشوش” بحي الجراف ،وجامع “الكبسي” يف حي الزراعة وجامع
“القبة الخضراء ”،مستهدفة املصليني وقت صالة املغرب.
 2015/06/18ذكرت مصادر رسمية مطلعة ،ارتكاب الطريان الحربي
للنظام ،مجزرة جديدة يف محافظة “لحج” باستهدافه حافالت تقل
أسراً نازحة من عدن ،ما أدى إىل استشهاد  23مواطناً وإصابة العشرات
بجروح مختلفة ،وتواصل قصف الطريان الحربي السعودي يف أنحاء
مختلفة من العاصمة صنعاء ...أبرزها جبل نقم ومنطقة فج عطان ،ما
أدى إىل تدمري املباني وكثف غاراته على العديد من مديريات محافظة
صعدة ،ما أدى إىل سقوط مصابني وتدمري مسجدين ومنازل ومحال
تجارية.
 2015/06/21أكد شهود عيان ،سقوط عشرات الشهداء والجرحى إضافة
إىل تضرر املباني املجاورة يف انفجار سيارة مفخخة استهدفت مسجد
“قبة املهدي” الواقع يف باب السباح بمدينة صنعاء القديمة ،وسط
العاصمة ،فيما أوضحت مصادر محلية أن شهداء وجرحى سقطوا
إثر انفجار سيارة مفخخة اثناء تجمع ملدنینی يف الخط الدائري أمام
ضمران سوبر.
 2015/06/31استشهد  28شخص ،بينهم ثماني نساء يف تفجري سيارة
ملغومة ،يف عملية تبناها تنظيم “داعش” اإلرهابي.
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 2015/07/07قوات التحالف السعودي ترتكب مجازر وقعت أبرزها يف
عمران حيث استشهد  63شخصاً يف الغارات التي استهدفت سوقاً
شعبية ،إضافة إىل مجزرة أخرى يف محافظة لحج حيث استهدفت
سوقاً يف منطقة الفيوش ما أدى إىل استشهاد  50مواطناً.

 2015/07/08تبنى تنظيم “داعش” الهجوم بسيارة مفخخة وضعت
قرب مسجد شيعي بالعاصمة صنعاء ،ما أدى اىل استشهاد مواطن
واصابة خمسة بجروح مختلفة ،يف حصيلة أولية قابلة لالرتفاع ،وقال
شهود إن التفجري وقع لدى خروج املصلني من مسجد “الروضة” يف
جنوب شرق صنعاء بعد أدائهم صالة العشاء.
 2015/07/15سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية تابعة للسعودية ودول
خليجية متحالفة معها ،أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من
املدنيني ،يف مناطق متفرقة من البالد.
 2015/07/21استشهاد وإصابة  12مدنيا ،بينهم أطفال ،يف انفجار سيارة
مفخخة بالقرب من جامع “املؤيد” بـ(الجراف الغربي) يف العاصمة
صنعاء ،وأعلن تنظيم “داعش” التكفريي مسؤوليته عن تفجري
السيارة املفخخة التي احدثت أضرار جسيمة يف املباني واملحالت
املجاورة.
 2015/07/30قال مصدر أمني إن ثالثة شهداء وستة جرحى سقطوا
جراء انفجار سيارة مفخخة بجوار جامع البهرة بشارع سوق الرماح يف
صنعاء ،وقال داعش يف حساب يستخدمه التنظيم على موقع تويرت
إنه نفذ هجوما بسيارة ملغومة على مسجد تابع للطائفة اإلسماعيلية
يف العاصمة اليمنية صنعاء.
 2015/08/16استشهد  10مدنيني بينهم أطفال وأصيب عدد آخر جراء
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قصف للطريان السعودي على منزل املواطن (أحمد الساحلي) بمدينة
حرض ،ما أدى إىل استشهاد عشرة مواطنني بينهم أطفال كحصيلة
أولية وإصابة عدد آخر وتدمري املنزل وتضرر عدد من املباني املجاورة.
 2015/08/19أوضح مصدر محلي بمحافظة الحديدة ،ان الطريان السعودي
استهدف هيئة تطوير تهامة ،ما أدى إىل استشهاد  9مواطنني ستة
أطفال ،بينهم يف عمر سنة ،إضافة إىل ست نساء وتدمري الهيئة ومباني
ومنازل سكنية.
 2015/08/20استشهد  35مدنيا ،وجرح العشرات ،يف قصف طائرات
سعودية سوق شعبي على الطريق الرابط بني الحديدة وحرض ،كما
أدى القصف اىل تدمري العديد من املحالت التجارية يف السوق واحرتاق
العديد من السيارات واملركبات بينها ناقلتني محملتني باملياه املعدنية.
 2015/08/27قصفت طائرات النظام السعودي ،مدرسة أسماء للبنات يف
مديرية املنصورية بمحافظة الحديدة ،ما أسفر عن سقوط عدد من
القتلى والجرحى يف صفوف الطالب املدنيني.
 2015/09/02فجر انتحاري تكفريي نفسه يف جموع من املصلني بمسجد
املؤيد يف حي الجراف بالعاصمة صنعاء ،أعقبه تفجري سيارة مفخخة
امام بوابة املسجد الرئيسية استهدفت املسعفني ،ما أسفر عن سقوط
 32قتيل و 98جريحا ،يف حصيلة أولية قابلة للزيادة نتيجة حجم
االنفجارات الهائل.
 2015/09/07مقتل  30مدني وجرح أكثر من  50اخرين ،بغارة جوية نفذتها
طائرات النظام السعودي على خيمة عزاء يف محافظة الجوف شماال
يف مديرية اليتمة الحدودية مع السعودية.
 2015/09/15مقتل 18مدنيا بينهم نساء وأطفال إثر استهداف طائرات
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النظام السعودي لعدد من منازل املواطنني الشيعة يف منطقة آل
حقامي بمديرية باقم ومنطقة املقاش بمديرية سحار بمحافظة
صعدة.

 2015/09/16مقتل واصابة  254مدنيا ،معظمهم من االطفال والنساء،
عندما قامت طائرات حربية تابعة للنظام السعودي بقصف منازل
املواطنني والطرقات العامة واملركبات والناقالت يف محافظات املحويت
وذمار وحجة.
 2015/09/18أوضح مصدر محلي بمحافظة صعدة أن طريان النظام
السعودي استهدف منزال بمنطقة آل قراد بمديرية باقم ،بثالث
صواريخ ،ما أدى إىل مصرع  13مواطنا معظمهم نساء وأطفال واصابة
أربعة أخرين بجروح.
 2015/09/24أفاد مصادر أمني مطلع ،بوقوع انفجارين ارهابيني استهدفا
جامع “البليلي” ،أثناء أداء املصلني صالة عيد األضحى ،أسفر عن
مصرع عدد كبري من املدنيني الشيعة ،وقالت املصادر إن االنفجارين
ناجمني عن عملية انتحارية نفذهما ارهابيان ،أحدهما فجر نفسه
عند القبلة فيما قام اآلخر بتفجري نفسه عند باب املسجد.
اكدت مصادر ميدانية ملنظمة شيعة رايتس ووتش ان الطريان
العسكري السعودي يستهدف املدنيني الشيعة بشكل مركز يف
العديد من املناطق واالحياء السكنية على الرغم من خلوها من
املظاهر العسكرية.
وبحسب اخر احصائيات املنظمات الدولية فان القصف العشوائي
ال بني أيار /مايو ،وتموز/
السعودي تسبب مقتل تسعة وخمسني طف ً
يوليو العام الجاري.
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صعدة تسري نحو كارثة إنسانية يف حال استمرار القصف السعودي:
افاد محمد جابر عوض محافظ صعدة شمالي اليمن إن املحافظة
تعاني من وضع مأساوي وتسري نحو كارثة إنسانية يف حال استمرار
العدوان والحصار السعودي عليها.
واضاف ،تم استهداف كل املنشآت الحيوية ومقومات حياة املواطن
باملحافظة خرق صارخ لكل املواثيق الدولية واإلنسانية.
وأشار محافظ صعدة اىل ان املدينة باتت معزولة تماماً نتيجة استهداف
العدوان السعودي لكل شيء فيها بما يف ذلك الجسور التي تربطها
باملحافظات األخرى وشبكات االتصاالت.
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