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 2017/1/3مقتل امام جماعة يف انفجار عبوة ناسفة مزروعة بمسجد
االمام الباقر :اسفر انفجار عبوة ناسفة زرعها تكفرييون ارهابيون خلف
محراب ملسجد االمام الباقر (ع) ،بمدينة هرات االفغانية ،عن مقتل امام
جماعة وجرح ستة آخرين.
وقال مسؤولون أمنيون ان االنفجار وقع اثناء صالة املغرب يف مسجد
االمام الباقر (ع) بمنطقة بل باغ زبيدة يف مدينة هرات.
 2017/1/6داعش يقتل تسعة قاصرين من الهزارة الشيعة يف افغانستان:
اعلنت السلطات االفغانية ان تسعة قاصرين من اقلية الهزارة الشيعية
قتلوا يف والية بغالن يف شمال افغانستان ،ووجهت اصابع االتهام اىل
تنظيم الدولة االسالمية.
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وقال فايز محمد امريي حاكم اقليم تالة وبرفك ،يف والية بغالن ،حيث
وقعت املجزرة ان الضحايا كانوا عائدين من منجم للفحم حيث يعملون
عندما اوقفت مجموعة من املسلحني السيارة التي كانوا يستقلونها.
واضاف جميع الضحايا من الهزارة الشيعة مضيفا انه اضافة اىل عمال
املناجم التسعة الذين قتلوا اصيب اربعة اخرون بجروح.
 2017/6/15مقتل وجرح مصلني يف تفجري مسجد الزهراء غرب كابول:
سقط ثمانية قتلى وعشر جرحى يف عمل إرهابي استهدف جموع
املصلني يف مسجد الزهراء اثناء احياء املسلمني الشيعة ليالي القدر يف
رمضان.
 2017/7/24عشرات القتلى يف تفجري إرهابي :قتل  24شيعياعلى األقل
وأصيب  42بجروح يف انفجار سيارة مفخخة غربي كابول.
ووقع االنفجار يف حي تقطنه عائالت من طائفة الهزارةالشيعية التي
كانت قبل عام هدفا ألول اعتداء يف قلب العاصمة األفغانية يتبناه
تنظيم داعش.
 2017/8/2مقتل  20شخصاً بهجوم على مسجد غربي أفغانستان :سقط
أكثر من  20شخصا بهجوم ضرب مسجد جوادية للشيعة يف منطقة دار
آباد بمدينة هرات غربي أفغانستان.
وأكدت مصادر رسمية أن الهجوم نفذه شخصان ،موضحة أن املهاجم
األول فجر حزاما ناسفا أمام املسجد ،فيما اقتحمه املسلح الثاني وفتح
النار على املصلني.
 2017/8/7داعش وطالبان يقتالن  50بينهم نساء وأطفال من قبيلة
الهزارة :ارتكب مسلحون ينتمون لطالبان وداعشمجزرة مروعة بحق
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أهالي قرية شيعية يف إقليم ساريبول شمال البالد.
وكشفت مصادر ميدانية مطلعة عن قيام الجماعات اإلرهابية التي
استباحت القرية بتقطيع اوصال القتلى والتمثيل بجثثهم ،وتعرض
اغلب القتلى لطرق وحشية كالذبح والنحر وتقطيع االيدي واالرجل
بالفؤوس والسيوف والحراب.
وأضافت املصادر ان املسلحني أضرموا النار  30منزال ،قبل ان ينفذوا
عمليات اعدام جماعية بدم بارد بحق أكثرمن خمسني مدنيا بينهم
أطفال ونساء وشيوخ ،واقتادوا أكثر من مائة اخرين اىل جهة مجهولة.
 2017/8/16اكتشاف رفات  42شخصا مقطوعي الرؤوس يف مقربة جماعية
بينهم أطفال :عثرت جهات حكومية على ثالث مقابر جماعية ملدنيني
شيعة تم اسرهم من قبل تنظيم داعش اإلرهابي من بلدة «مريزا
ولنك» بوالية «سربل» االفغانية.
 2017/8/25عشرات القتلى والجرحى يف تفجري مسجد شيعي يف كابول:
أسفر استهداف مسجداً للمسلمني الشيعة يف العاصمة األفغانية كابول
إىل  28شهيدا ونحو خمسني جريحا.
وكان انتحاري فجر نفسه يف مدخل مسجد يف شمال العاصمة كابول
فيما اقتحم ثالثة إرهابيني املسجد وأطلقوا النار باتجاه الشرطة داخله،
واستمر االعتداء أربع ساعات ووقع يف وقت احتشد عشرات الرجال
والنساء واألطفال ألداء صالة الجمعة.
 2017/9/29تفجري انتحاري قرب مسجد يف كابول عشية ذكرى عاشوراء:
تعرض مسجد شيعي يف كابول لتفجري انتحاري عشية إحياء ذكرى
عاشوراء ،مما اسفر عن ستة قتلى ونحو ثالثني جريحا.
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 2017/10/20عشرات القتلى يف هجومني على مسجدين :سقط اكثر من
 60شخصا حتفهم يف هجومني منفصلني على مسجدين للشيعة يف
أفغانستان.
واقتحم مسلح مسجد إمام زمان ،غربي العاصمة كابول ،قبل أن يطلق
النار ويفجر عبوة ناسفة ،ما أسفر عن مقتل عشرات املصلني ،كما
لقي عشرة أشخاص آخرين حتفهم يف هجوم ثان يف إقليم «غور»
بأفغانستان.
 2017/12/28عشرات القتلى يف اعتداء على مركز ثقايف :قتل  41شخصا
واصيب  84على االقل يف اعتداء استهدف مركزا ثقافيا شيعيا يف كابول
تبناه تنظيم داعش ،نجم االنفجار عن ثالث عبوات ناسفة وتفجري
انتحاري استهدف رواد املركز.
 2017/12/31مقتل  15شخصا يف انفجار استهدف صالة جنازة شرقي
أفغانستان :قٌتل  15أشخاص على األقل يف انفجار استهدف صالة
جنازة يف منطقة هاسكامينا التابعة ملدينة جالل آباد شرقي أفغانستان.
 2018/1/21مقتل  12مدنيا بانفجار لغم وضعه ارهابيون يف والية هرات
األفغانية :مقتل  12مدنيا على األقل ،جراء انفجار لغم يف والية هرات
غربي أفغانستان ،حيث وضع ارهابيون لغما على طريق يف منطقة
غولران ،سعيا منهم لقتل السكان.
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 2017/6/7تفجريات إرهابية تضرب العاصمة اإليرانية طهران :أقدمت
مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم داعش اإلرهابي على إطالق النار
قبل تفجري افرادها وسط مبنى مجلس الشورى ومرقد قائد الثورة
جنوبي طهران ،مما أسفر مقتل  12شخص وجرح  31اخرين.
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 2017/1/21مصرع  12وإصابة  35آخرين فى انفجار قنبلة بسوق للشيعة:
أعلن مسئولون باكستانيون عن مقتل  12شخصا وجرح  35آخرين،
على األقل فى انفجار قنبلة فى سوق فى منطقة ذات غالبية شيعية،
فى املناطق القبلية شمال غرب البالد.
وقال املسئولون ،إن االعتداء وقع فى سوق للخضار فى باراشينار كربى
مدن إقليم كرام القبلى ،بالقرب من الحدود مع افغانستان.
وقال مسئول فى إدارة باراشينار ،قتل  12شخصا وأصيب  35على األقل.
 2017/4/25داعش تستهدف شيعة يف انفجار يودي بحياة  10أشخاص:
اعلن تنظيم داعش االرهابي عن تفجري قنبلة زرعها على الطريق
مستهدفا أفرادا من األقلية الشيعية ،مما أسفر عن سقوط عشرة قتلى
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على األقل وإصابة آخرين كانوا على متن حافلة صغرية يف إقليم ناء
بشمال غرب البالد.
عشرات القتلى والجرحى يف اعتداء مزدوج استهدف مدينة شيعية يف
باكستان :أسفر اعتداء ارهابي مزدوج يف سوق مكتظة عن  42قتيال
على األقل يف منطقة يشكاللشيعة أكثرية سكانها يف املناطق القبلية
شمال غرب باكستان.
ووقع االنفجار األول وقع يف ساعة الذروة يف سوق باراشينار ،عاصمة
منطقة كورام القبلية ،وعندما هرعت سيارات اإلسعاف إىل املوقع
ملساعدة املصابني حصالنفجار ثان .وأشار شهود عيان إىل إصابة اكثر
من  100شخصابجروح
مقتل اربعة شيعة من أسرة واحدة يف كمني :قتل اربعة افراد من أسرة
واحدة ،بينهم امرأة ،فيما جرح رجل واحد بعدما أطلق مسلحون النار
من اسلحة آلية على سيارتهم.
وأمطر املهاجمون بالرصاص سيارة كانت تقل شيعة من أثنية الهزارة
خالل توجههم اىل كراتشي لدى عبورهم بلدة شوتو الواقعة على بعد
 40كلم جنوب كويتا عاصمة والية بلوشستان.
 2017/8/8إصابة ما ال يقل عن  22شخصا بانفجار يف باكستان :سقط
اكثر من عشرين شخصا جريحا يف تفجري نفذته الجماعات اإلرهابية
على طريق بوند يف مدينة الهور عاصمة اقليم البنجاب شرقي
باكستان ،حيث استهدف االرهابيون شاحنة تقل عدد من املدنيني
الشيعة.
 2017/8/13قتلى وجرحى يف انفجار بوالية بلوشستان الجنوبية :أدى
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انفجار مقتل  15شخصا على االقل واصابة  32اخرين وسط مدينة كويتا
الشيعية يف والية بلوشستانالجنوبية الغربية املحاذية لكل من ايران
وأفغانستان.
ووقع االنفجار عند موقف للحافالت ما ادى اىل وقوع حريق ايضا يف
منطقة االنفجار.
 2017/9/12مقتل  4من أسرة شيعية يف باكستان :قتل مسلحون  4من
الشيعة ينتمون إىل أسرة واحدة يف والية بلوشستان (جنوبي غرب) يف
حادث جديد من أعمال العنف الطائفية التي تشهدها البالد.
وجرى الهجوم اإلرهابي يف منطقة كوشالك على الطريق السريع
بني كويتا ،كربى مدن الوالية ،وشامان الحدودية ،حيث كان الضحايا،
وبينهم فتى يبلغ  13سنة ،يستقلون سيارة أجرة من أفغانستان إىل
كويتا عندما أطلق مسلحون على متن دراجات نارية النار عليهم.
 2017/10/6ارتفاع ضحايا تفجري ضريح جنوب غربي باكستان :أسفر
تفجري استهدف مزار شيعيا غربي باكستان عن سقوط عشرين
مدنيا وجرح العشرات ،حيث كان املزار مكتظا بسبب إحياء ذكرى
مقتل زعيم روحي محلي.
 2017/10/10مسلحون يقتلون خمسة بينهم ثالثة من الهزارة يف باكستان:
اسفر هجوم شنته مجموعة إرهابية على افراد من الشيعة الهزار يف
بلدة كويتا جنوب غرب باكستان عن مقتل خمسة اشخاص.
 2017/11/15مقتل ضابط شيعي هو وعائلته على يد تكفرييني ارهابيني
يف باكستان :قام تكفرييون ارهابيون بالهجوم املسلح على السيارة
الشخصية للضابط «محمد الياس» يف منطقة «نوان كلي» بمدينة
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كويتا الباكستانية ،وفتحوا النار عليه وعلى ابنه «عديل الياس» وزوجته
وطفله الصغري.
ووفقا ملصدر محلي ان العمل االجرامي الطائفي قام به عناصر «جيش
الصحابة» التكفريي.
 2017/11/29مقتل شخص واصابة أربعة يف هجوم على مسجد :هاجم
مسلحان أحد مساجد الشيعة يف اسالم آباد باألسلحة النارية مما
أسفر عن مقتل شخص واصابة أربعة آخرين بجروح.
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 2016/12/28تأييد السجن  7سنوات ملعتقل التصلب اللويحيمحمد
فرج :أصدرت ما تسممى محكمة االستئناف البحرينيّة حكمًا بتأييد
السجن ملدّة  7سنوات بحقّ املعتقل املصاب بالتصلّب اللويحي محمد
فرج ،واملعتقل محمد حاجي ،بعد إدانتهما بتهمة التجمهر والحرق
الجنائيّ.
وكان فرج قد سلّم نفسه للسلطات األمنيّة يف  26يناير /كانون األول
عام  ،2015بعد أن أصدرت املحكمة عليه حكمًا غيابيًّا يقضي بسجنه 10
سنوات بتهمةالتجمهر والحرق الجنائي ،ليصبح الحكم بعد االستئناف
 7سنوات.
 2017/1/4تأييد حكم السجن  10سنوات وإسقاط الجنسية ملواطن:
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أيّدت ما تسمى محكمة االستئناف حكم السجن ملدة  10سنوات على
مواطن وإسقاط جنسيّته ،بزعم أنّه تدرّب على األسلحة واملتفجّرات
يف إيران.
 2017/1/4املرتزقة تعتدي على ممتلكات األهالي يف ساحاللدراز :قامت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة مسند ًة باملروحيات العسكريّة
بالتعدّي على ممتلكات األهالي يف ساحل الدراز ،وتفتيش قوارب
الصيادين.
كما اقتحمت أيضًا بلدة الخارجيّة يف سرتة وداهمت عددًا من منازل
املواطنني ،بما عدَّه ائتالف شباب ثورة  14فرباير.
 2017/1/5املرتزقة تقتحم قرى جزيرة سرتة و تداهم عددًا من املنازل:
اقتحمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،بغطاء مروحي ،جزيرة
سرتة حيث داهمت منازل قرى الخارجية ،واديان ،وسفالة ،ومهزة،
ومركوبانوعبثت بمحتوياتها وخربتها وروعت األهالي.
 2017/1/5السلطات األمنيّة تعتقل  35مواطنًا من بني جمرة :أفادت
مصادر أهلية بأن السلطات األمنيّة يف البحرين اعتقلت على مدى
األيام القليلة املاضية ما يقارب من  35مواطنًا من بلدة بني جمرة ،حيث
تم نقلهم إىل مبنى التحقيقات الجنائية.
أن أسماء املعتقلني هم :
املصادر ذكرت ّ
فاضل وباسل عباس (شقيقان)،
وسيد هادي سيد علي سيد نعمة،
ياسر حسن عطية ،وأحمد عبد اهلل الغسرة،
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يعقوب يوسف يعقوب،
علي محمد فتيل،
أحمد حسن زيد،
علي باقر املحروس،
علي أنور املعامريي،
علي فاضل،
صادق عبد العزيز سعود،
يعقوب يوسف الغانمي،
حسني علي جعفر،
علي عبد العزيز،
جابر محمد الغانمي،
جعفر حسني آدم،
حسني علي بشري،
عالء منصور نصيف،
جعفر طه،
علي محمد الغانمي،
علي حسن جعفر،
19

الشيعة يف مواجهة العنف ()5
علي عبد الجليل فتيل،
أيوب علي املال،
أحمد علي املال،
ياسر حسن عطية،
جواد محمد رضا منصور،
علي أحمد جعفر املال،
يعقوب يوسف حجي حسن،
كما تمّ اعتقال عائلة بكاملها وهم :
سيد جواد سيد رضا
سيد جالل سيد جواد
سيد هادي سيد جواد
سيد مطهر سيد جواد
سيد محمد سيد جواد
سيد أمري سيد جالل.
 2017/1/5أحكام بسجن مستأنف  7سنوات وتأييد السجن لـ 3آخرين:
قررت ما تسمى محكمة االستئناف العليا الحكم بسجن مستأنف 7
سنوات ً
بدل من  ،10وأيدت السجن آلخر  3سنوات ،بعد أن أدانتهم
يف قضيةتجمهر وحرق مدرعة عسكرية يف العكر ،وتغريمهم مبلغ 3709
دنانري و 820فلسًا عما أسند إليهم.
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كما أيدت املحكمة قرار حبس مستأنفني ملدّة سنة بتهمة االعتداء
على عنصرين من الشرطة ،بعد محاولة موقوف الهرب من مجمع
السلمانية الطبي.
 2017/1/8السلطات األمنيّة تعتقل  3شبّان فجرًا بعد مداهمة منازلهم:
واصلت السلطات األمنيّة وعناصر املرتزقة حملة االعتقاالت واملداهمات،
واالستنفار املستمرّ بشكل يوميّ ،كما وضعت نقاط التفتيش يف الكثري
من القرى ،على خلفيّة هروب عدد من معتقلي سجن جو املركزيّ ،يف
مطلع العام الجاري.
أن هذه الحملة أسفرت عن اعتقال الشابني
وأشارت مصادر أهليّة إىل ّ
أحمد يوسف محسن ،حسني يوسف حبيبمن بلدة بني جمرة،
والشاب أحمد جاسم العابدمن بلدة صدد ،وذلك بعد مداهمة منازلهم
فجرًا.
 2017/1/11املرتزقة تطلق القنابل الغازيّة على الطلبة ...وإصابة طالب يف
عينه :قالت مصادر ميدانية ان املرتزقة وامليليشيات املدنيّة أصابت أحد
الطلبة بطلقة مباشرة يف عينيه ،عقب خروجه من املدرسة يف منطقة
سرتة.
وتداول عدد من النشطاء صورة تُظهر قيام املرتزقة بإطالق القنابل
الغازيّة واملسيلة للدموع بكثافة ورصاص الشوزن على الطلبة عقب
خروجهم من املدرسة ،على الرغم من عدم وجود أي تظاهرات.
 2017/1/11إصابة املُعتَقل حسن عاشوربغيبوبة ونزيف باملخ:ناشدت
عائلة املُعتَقل حسن إبراهيم عاشور السلطات البحرينيّة بالسماح
لهم بزيارة ابنهم يف املستشفى لالطمئان عليه ،إثر تعرّضه إلصابة
يف محبسه أدّت لنزيف يف املخ ،ودخوله يف غيبوبة منذ ما يقارب الـ17
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يومًا.
إن حسن طالب جامعيّ يدرس تربية رياضيّة ،وصحّته
العائلة قالت ّ
كانت ممتازة قبل اعتقاله ،محمّل ًة السلطات البحرينيّة مسؤوليّة
سالمته ،ومطالب ًة بالكشف عن أسباب تعرّضه للنزيف يف املخ.
 2017/1/11املرتزقة تواصل املداهمات فجرًا وتعتقل  7شبّان :واصلت
مرتزقة وزارة الداخليّة وميليشياتها املدنيّة عمليّات الدّهم واالعتقال
يف عددٍ من مناطق البحرين ،التي تصاعدت منذ حادثة فرار عددٍ من
املعتقلني من سجن جوّ املركزيّ يف مطلع العام الجاري.
بأن املرتزقة اعتقلت الشبابعبد الشهيد مال اهلل،
وأفادت مصادر أهليّة ّ
عبداهلل عيسى الرببوريّ ،عبداهلل عيسى عبد الجبّار ،مصطفى املُعلِّم،
جعفر حسن يوسفمن بلدة النويدرات ،وفاضل عبد اهلل جعفر ،علي
أحمد جعفرمن بلدة بني جمرة.
فيما تواردت أبناء عن اعتقال أحد األهالي من بلدة أبوصيبع ،وذلك من
سجن الحوض الجاف بعد زيارته أحد أقاربه املعتقلني.
 2017/1/12اعتقال الشاب أحمد العجيمي يف اإلمارات وتسليمه للسلطات
يف البحرين :عبّرت عائلة الشاب املعتقل أحمد العجيمي عن قلقها
الشديد على صحّته وسالمته ،مشري ًة إىل أنّه محتجزٌ حاليًا يف مبنى
التحقيقات الجنائيّة السيئ الصيت عقب تسليمه من قِبل السلطات
اإلماراتيّة ،بعد وصوله إىل مطار دبيرتانزيت.
وطالبت عائلة العجيمي بالكشف عن مصريه ،وبيان أسباب اعتقاله،
مبدي ًة مخاوفها من تعرّضه للتعذيب ،وتلفيق التهم الكيديّة ضدّه.
 2017/1/12إدارة سجن جو ترفض عالج معتقل مصاب بخلع يف الكتف:
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ناشدت عائلة املعتقل محمد حسني يوسف جواد الجمعيّات األهليّة
ّ
واملنظمات الحقوقيّة بالتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياته ،وجميع
املعتقلني املرضى داخل سجن جوّ املركزيّ.
أن محمد محروم تلقي العالج والرعاية الصحيّة
العائلة قالت ّ
املناسبة ،وهو مصاب بخلع يف الكتف ،ويعاني أملًا شديدًا ،حتى وصل
به اإلحساس بالشلل بحسب تعبريها ،يف الوقت الذي تتجاهل إدارة
سجن جوّ املركزيّ مطالبته بالعالج.
 2017/1/12إعادة املعتقألحمد مريزاإىل السجن قبل استكمال عالجه:
أعادت السلطات البحرينيّة املعتقل أحمد مريزا إىل سجن جوّ املركزي،
قبل استكمال عالجه من مرض السلكر الحاد يف املستشفى ،بما بهدد
حياته وسالمته.
أن املعتقل أحمد مريزا تعرض ملضايقات شديدة
وأكّدت مصادر أهليّة ّ
أثناء وجوده يف املستشفى ،شمل التقييد الدائم بالسالسل الحديديّة،
واملنع من الحركة ،ما سبّب له ضمورًا يف العضالت ،كما يعاني اصفرارًا
شديدًا يف العني ،واسوداد البشرة ،بسبب تراكم الصبغة يف الجسم
نتيجة لقصور وظائف الكبد.
أن مريزا يعاني التهابًا حادًّا يف املرارة ،يسبّب له آالمًا
وأضافت املصادر ّ
حادة بني الحني واألخر ،وسبق أن تمّ استخراج حصاتني متوسطتي
الحجم بواسطة عمليّة منظار ،وينتظر إجراء عمليّة جراحيّة
الستئصال املرارة ،لكن قسم الجراحة يسوف ويماطل ،وأعطي موعدًا
للمراجعة يف منتصف شهر فرباير /شباط املقبل.
 2017/1/13السلطات األمنيّة تمنع صالة الجمعة يف الدراز للشهر السابع
على التوالي :أقام املصلّون يف جامع اإلمام الصادق يف بلدة الدراز ،صالة
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الجمعة  13يناير /كانون الثاني  ،2017فرادى ،بعد منع السلطات األمنيّة
وعناصر املرتزقة املواطنني واإلمام من الوصول إىل الجامع ،وذلك للشهر
السابع على التوالي ،يف أعقاب تجريد آية اهلل الشيخ عيسى قاسم
الجنسيّة البحرينيّة ،ومحاصرة بلدة الدراز.
 2017/1/13الشرطة تعتدي على الطفإلبراهيم املال أثناء نقله للمحكمة
وبعده :طالبت والدة الطفل املحكوم عليه حيدر إبراهيم املال ،البالغ
ّ
واملنظمات الحقوقيّة بإنقاذ ابنها الذي
من العمر  17سنة ،الجمعيّات
تعرّض يوم الخميس  12يناير /كانون الثاني  ،2017أثناء نقله للمحكمة
للضرب من قبل شرطة السجن وبعد انتهاء جلسة املحاكمة؛ حسب
ما نقله أحد السجناء إليهم.
أن ابنها تمّ االعتداء عليه مجدّدًا بعد إرجاعه من
وأكّدت والدة الطفل ّ
املحكمة ولم يدخل إىل الزنزانة وانقطعت أخباره ،مشدّدة على ضرورة
السماح لها باالتصال لالطمئنان عليه و إيقاف استهدافه ،ومحاسبة
املناوبني الذين يتعمّدون اإلساءة له.
 2017/1/13السلطات تعتقل طالبًا مصابًا بمرض التالسيميا :عبّرت
عائلة الطالب املعتقل مهدي أحمد هالل ،املصاب بمرض التالسيميا،
عن قلقها الشديد على صحته وسالمته ،محملة السلطات البحرينية
املسؤولية يف حدوث أي مكروه له.
أن الطالب مهدي أحمد ،كان له موعد بنقل الدم
العائلة أشارت إىل ّ
وأن اعتقاله سيحرمه العالج ،ويهدّد صحته.
إليه ،خالل األيام القادمةّ ،
 2017/1/13الحكم بحبس املنشدمهدي سهوان 6أشهر بتهمة التجمهر:
أصدرت ما تسمى املحكمة البحرينيّة حكمًا يقضي بحبس الرادود
مهدي سهوان مدّة  6أشهر بعد أن أدانته بتهمة التجمهر ،وكفالة مبلغ
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 100دينار إليقاف التنفيذ..
 2017/1/15سلطات البحرين تن ّفذ حكم اإلعدام بحقّ  3شبّان:
ن ّفذت السلطات البحرينيّة حكم االعدام بحقّ الشبّان الثالثةعلي
السنكيس ،سامي مريزا ،عباس السميع ،بعد أن أدانتهم بتهمة تفجري
الديه ،الذي أسفر عن مقتل ثالثة من عناصر الشرطة ،بينهم مرتزق
إماراتي.
 2017/1/16السجن  15عامًا بحقّ  4معتقلني وتأييد الحبس من عام إىل
 3بحقّ  7آخرين :أيّدت ما تسمى محكمة االستئناف العليا حكم
الحبس ما بني عام إىل  3بحقّ  7معتقلني على خلفيّات سياسيّة،
فيما رفض استئناف آخر.
وكانت املحكمة الكربى الجنائيّة قد قضت بحبس  9مواطنني ملدد
ترتاوح بني عام و 3أعوام ،بعد أن أدانتهم بتهمة التجمهر وحرق
اإلطارات يف توبلي ،بتاريخ  19يناير /كانون الثاني .2015
كما قضت محكمة االستئناف بالسجن  15عامًا بحقّ  4معتقلني،
ً
بدل من املؤبّد بعد أن أداتنتهم بتهمة استرياد صواعق وهواتف نقّالة
وأدوات كهربائية تستخدم يف تصنيع مفرقعات ،قادمة من العراق بتاريخ
 15مارس /آذار .2015
 2017/1/19املرتزقة تعتقل  6مواطنني من كرزكان بينهم شاب معاق:
اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة  6مواطنني من قرية كرزكان
عرب مداهمة منازلهم ،من بينهم الشاب محمد حسن أبو حميد وهو
من ذوي االحتياجات الخاصة.
 2017/1/21إصابة العشرات برصاص الشوزن والقنابل الغازيّة يف تظاهرات
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جمعة سنثأر :أصيب العشرات من املواطنني برصاص الشوزن «املحرّم
دوليًّا» من قبل عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،خالل مشاركتهم
يف التظاهرات التي خرجت يوم الجمعة.
كما استخدمت املرتزقة وامليليشيات املدنيّة القنابل الغازيّة واملسيّلة
للدموع بكثافة ضدّ املتظاهرين يف بلدات «السنابس ،كرباباد ،البالد
القديم ،سرتة»
 2017/1/22أحكام بالسجن ما بني شهر إىل  3سنوات بحقّ  5أشقاء:
أدانت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة األوىل  5أشقاء بتهمة
االعتداء على عناصر الشرطة يف املحرق ،أثناء محاولة القبض على
مطلوب محكوم منهم.
وبحسب مصادر محلية فقد أصدرت املحكمة حكمًا بسجن أحد
االشقاء الخمسة  3سنوات ،واألربعة اآلخرين أحكام من شهر إىل 3
أشهر ،وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة  3سنوات اعتبارًا من تاريخ
صريورة هذا الحكم نهائيًّا.
 2017/1/22السلطات األمنيّة تعتقل املواطنة سوسن معيوف ورضيعتها:
اعتقلت السلطات األمنيّة املواطنة سوسن معيوف ورضيعتها فاطمة
من إحدى نقاط التفتيش ،وتمّ إيداعهما الحبس.
أن اعتقال معيوف يأتي لتنفيذ
مصادر أهليّة أشارت ،من جانبها ،إىل ّ
حكم صادر ضدّها يقضي بسجنها  6شهور ،على خلفيّة قضيّة
سياسيّة.
 2017/1/23توقيف  3مواطنني بينهم طفلني ملدة  15يومًا بتهمة التجمهر
والشغب :أمرت ما تسمى بالنيابة العامة بتوقيف  3مواطنني من
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بينهم طفلني ملدة  15يومًا ،بعد أن أسندت إليهم تهم التجمهر وأعمال
الشغب والحرق الجنائيّ ،وذلك بعد اعتقالهم بيوم يف قرية شهركان.
أن املواطنني الثالثة الذين تم توقيفهم هم محمد عبد
وافادت مصادر ّ
الغني الكويف ( 14عامًا) ،وعلي حميد ( 16عامًا) ،ومريزا عبد علي ( 18
عامًا).
 2017/1/24املرتزقة تشنّ حملة مداهمات واسعة وتعتقل عددًا من
املواطنني :دشنّت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املسلّحة حملة
مداهمات واسعة يف العديد من املدن والبلدات ،أسفرت عن اعتقال
عددٍ من املواطنني.
وأفادت مصادر محلية باعتقال املواطن حسني الجردابي ،مصطفى
العطار ،عالء طالب العنصرة ،مجاهد عباس العرادي ،عبد االمري عبد
الرسول الصايف ،أحمد عبد الرسول الصايف بعد مداهمة منزلهما.
وذكرت مصادر أهليّة اعتقال الشابالسيّد علي السيّد جعفر من قرية
بني جمرة ،بعد مداهمة منزله فجرًا ،ونقله إىل جهة مجهولة ،وهو
االعتقال الثالث الذي يتعرّض له.
كما تم اعتقال الشقيقني حسني وأحمد عليّانمن بلدة كرّانة ،بعد
ذهابهما إىل املحكمة وأخذهما إىل التحقيقات.
 2017/1/25تعرّض مسجد الفردان يف مدينة حمد للعبث بمحتوياته:
أن مسجد الفردان الواقع يف الدوّار 17
ذكرت إدارة األوقاف الجعفريّة ّ
بمدينة حمد ،قد تعرّض لعبثٍ بجز ٍء من محتوياته يف ساعةٍ مبكّرةٍ
من فجر اليوم األربعاء.
 2017/1/26املرتزقة تطلق القنابل الغازيّة على املعتصمني :قامت عناصر
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املرتزقة وامليليشات املدنيّة بمهاجمة املعتصمني يف ميدان الفداء ،حيث
أطلقت القنابل الغازيّة واملسيلة للدموع ورصاص الشوزن املحرم دوليًا،
بكثافة ،ما أسفر إصابة العشرات وتعرّض آخرين لالختناقات ،فيما
تواردت أنباء عن إصابة أحد املتظاهرين بالرصاص الحيّ.
 2017/1/26تأييد السجن  3أشهر لوالدة املعتقل «محمّد جعفر فتيل»
بتهمة إهانة امللك :اعتقلت السلطات األمنيّة البحرينيّة والدة املعتقل
محمد جعفر سعود فتيل -املواطنة ليلى منصور املرزوق -من قاعة
املحكمة عقب تأييد محكمة االستئناف الحكم الصادر ضدّها بالسجن
ملدة  3أشهر.
وكانت املحكمة البحرينيّة سبق أن أصدرت يوم الثالثاء  26أبريل/
نيسان  ،2016حكمًا بالسجن  3أشهر ضدّ والدة املعتقل محمّد جعفر
فتيل ،السيدة ليلى منصور ،بعد أن أدانتها بتهمة «إهانة امللك» ،ودفع
مبلغ  200دينار لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت السلطات قد أوقفت السيّدة ليلى منصور عام  2015إثر ذهابها
إىل مركز شرطة البديّع ،بعدما تم اعتقال ابنها محمدّ ،حيث أُسندت
إليها بعد ذلك تهمة إهانة امللك.
 2017/1/29السجن املؤبد بحقّ  6مواطنني بزعم شروع بقتل عناصر
شرطة :أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة ،حكمًا
بالسجن املؤبّد بحق  6مواطنني ،بعد إدانتهم يف قضية «الشروع
يف القتل ،وإحداث تفجري ،وحيازة مفرقعات وذخائر بدون ترخيص،
والتجمهر والشغب» ،وإلزامهم بدفع تعويض بقيمة  1551دينار بحريني،
والسجن ملدة  3سنوات آلخر ،وبراءة متهمني آخرين.
 2017/1/31الطفل املحكوم «حيدر املال» يتعرّض للتعذيب ورشّ عينه
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بالفلفل :قالت والدة الطفل حيدر املال شاهدت آثار التعذيب على
جسده الصغري ،وعند سؤاله عن مرتكب التعديب أوضح أنّه من قِبل
مسؤول النوبة املالزم املدعو «علي عبد الولي».
وأضافت أنّه رشّ على عينيه الفلفل دون سبب ،وقد تقدّمت بشكوى
إىل املسؤلني يف الحوض الجاف حال خروجهم من الزيارة ،مطالب ًة
بحصول ابنها على العدالة وضمان الحماية من عدم تكرار التعذيب.
 2017/2/1املرتزقة تعتقل  5مواطنني من النويدرات :اعتقلت عناصر
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة  5مواطنني ،هم «جعفر قمرب ،حسن
يوسف قمرب ،قاسم علي قمرب ،يوسف حسني قمرب ،عماد الرببوري»،
وذلك بعد مداهمات شنّتها على منازلهم يف بلدة النويدرات.
2017/2/1حبس  3مواطنني بزعم تشكيل مجموعة إرهابيّة :زعمت
نيابة الجرائم اإلرهابيّة أنّها تجري تحقيقًا يف واقعة تشكيل مجموعة
إرهابيّة ،الغرض منها استهداف الشرطة ومركباتهم واالعتداء على
أن هذه املجموعة
املمتلكات العامة بمختلف مناطق البحرين ،وادّعت ّ
تحوز أسلحة ناريّة ومواد متفجّرة.
إن جهاز األمن الوطنيّ تقدّم
وقال رئيس النيابة عيسى الرويعيّ ّ
ببالغ يف ارتكاب -ما أسمته -أعمال إرهابيّة باستهداف عناصر األمن
ٍ
واالعتداء على املمتلكات ،بتاريخ  26يناير /كانون الثاني املنصرم ،حيث
تم على إثر ذلك اعتقال  3من املواطنني من أصل  7متهمني.
وادعت أن املواطنني املتهمني باالنضمام للجماعة اإلرهابيّة -حسب
تعبريها -اعرتفت بالجرائم املنسوبة ضدّها ،فأمرت النيابة بحبسهم
احتياطيًا على ذمة التحقيق وإجراء التحريّات التكميليّة.
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 2017/2/1تأييد أحكام بالسجن  10سنوات لـ  10مواطنني يف قضيّة (تفجري
سيّارة املقشع) :أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا حكم أول
درجة القاضي بالسجن  10سنوات لـ  10مواطنني ،متهمني يف قضيّة
تصنيع وتفجري عبوة ناسفة باملقشع ،واستهداف عناصر الشرطة ،كما
قضت بحبس مواطن آخر ملدة سنة بزعم إخفاء مطلوب.
 2017/2/1تأييد املؤبّد بحقّ مواطنَني و 5سنوات ملواطنة يف قضيّة
تفجري باملحرّق أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا أحكامًا
بالسجن املؤبّد الثنني من املواطنني بتهمة تفجري عبوة باملحرق،
والحبس  5سنوات ملواطنة بعد إدانتها بتهمة إخفاء مطلوبني ،أحدهما
محكوم بخمس سنوات واآلخر باإلعدام ،وبالسجن سنتني آلخر عن
إخفاء محكوم.
 2017/2/3منع املصلّني من أداء صالةبالدراز للشهر الثامن على التوالي:
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات
العسكريّة ،للشهر الثامن على التوالي ،محاصرة مداخل بلدة الدراز،
حيث منعت املواطنني يوم 3فرباير /شباط  2017من التوجّه إىل مسجد
اإلمام الصادق(ع) ألداء شعائر صالة .
 2017/2/6اعتقال شقيق املغدور أحمد شمس من جسر البحرين:
اعتقلت السلطات األمنية ،يوم 5شباط /فرباير  ،2017الفتى السيد
فاضل ،شقيق الشهيد السيد أحمد شمس ،وذلك من الجسر الرابط
بني البحرين والسعودية.
وسبق للسلطات أن اعتقلت الطفل السيد فاضل على الرغم من أن
عمره لم يتجاوز  15عامًا ،فقد اعتقل بتاريخ  19يناير /كانون الثاني
من العام املاضي ،واحتجز مدّة أسبوع ،كما اعتقل مجدّدًا يف  9فرباير/
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شباط  ،2016ولم يطلق سراحه إال بعد مضى أكثر من شهر على سجنه،
واستدعي أيضًا للتحقيق يف نوفمرب /تشرين الثاني .2016
أن شقيق املعتقل السيد فاضل ،السيد أحمد شمس قتل بتاريخ
يذكر ّ
 30آذار /مارس  ،2011بعد أن استهدفته عناصر من املرتزقة يف رأسه
بالطلق املباشر.
 2017/2/7تغريم الشيخ بشار العالي  50دينارًا بتهمة إهانة النواب:
أصدرت ما تسمى باملحكمة الصغرى الجنائيّة األوىل حكمًا بتغريم
رجل الدين الشيخ بشار العالي 50 ،دينارًا ،بعد إدانته بتهمة إهانة
مجلس النواب املعني.
 2017/2/8اعتقال شقيقة املعتقل سلمان الزين بسجن جوّ :أفادت
بأن السلطات األمنيّة يف البحرين قد اعتقلت شقيقة
مصادر أهليّة ّ
املعتقل سلمان الزين حيث تم توقيفها أثناء زيارتها ألخيها املعتقل دون
بيان االتهامات املنسوبة إليها.
 2017/2/9حملة واعتقاالت ومداهمات علىسرتة :شنّت عناصر املرتزقة
وامليليشيات املدنيّة وقوّات مكافحة الشغب بمدرّعاتها العسكريّة،
فجر يومحملة مداهمات سافرة على منازل املواطنني يف بلدة سرتة،
أن الحصلة األولية تشري إىل اعتقال  6مواطنني
فيما أشارت مصادر إىل ّ
على األقل.
وتأتي هذه الحملة بعد تأكيد أهالي سرتة استعدادهم التام إلحياء
الذكرى السادسة لثورة  14فرباير ،ودعوتهم كافة أفراد الشعب البحريني
إىل النزول إىل الساحات والشوارع يوم  14فرباير /شباط القادم.
 2017/2/9الحكم بحبس الطبيب طه الدرازي  6أشهر بتهمة املشاركة
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يف اعتصام الدراز :قضت ما تسمى املحكمة الصغرى الجنائية الثالثة
بحبس استشاريّ جراحة الدماغ واألعصاب ،الدكتور طه الدرازي،
مدّة  6أشهر ،على خلفيّة مشاركته يف اعتصام الدراز تضامنًا مع آية
اهلل الشيخ عيسى قاسم ،وكفالة  100دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
 2017/2/9اعتقال الشيخ محمد القشعمي بعد تخريب محتويات منزله:
اعتقلت السلطات األمنيّة عالم الدين الشيخ محمد صالح القشعمي،
بعد تخريب محتويات املنزل أثناء تفتيشه ،وسرقة أموال وذهب أثناء
القبض عليه -بحسب ما أفادت العائلة.
 2017/2/9مقتل  3مطلوبني أمنيًّا واعتقال  6آخرين :قتلت الشرطة
البحرينية ثالثة معارضني سياسيني اثناء محاولتهم الهروب اىل خارج
البالد.
وذكرت مصادر ميدانية ان قوات االمن قتلت كل من رضا الغسرة،
ومحمود يوسف حبيب ومصطفى يوسف عبدعلي ،فيما تم اعتقال
املواطنني محمد علي جاسم ،وعلي حسن عبداهلل ،علي صادق جعفر
سلمان ،علي عبد الحسني جمعة ،حسن محمد علي فردان ،علي
محمد العرب.
 2017/2/9منع صالةللشهر الثامن على التوالي :أدّى املصلّون يف جامع
اإلمام الصادق «ع» يف بلدة الدراز ،صالة 10فرباير /شباط  ،2017فرادى بعد
منع السلطات األمنيّة وعناصر املرتزقة املواطنني واإلمام من الوصول
إىل الجامع ،وذلك للشهر الثامن على التوالي.
 2017/2/11املرتزقة تهاجم موكب عزاء السيّدة الزهراء بالدراز بالقنابل
الغازيّة :هاجمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة تصاحبها املدرّعات
واملركبات العسكريّة موكب عزاء السيدة الزهراء «ع» يف بلدة الدراز،
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حيث أطلقت القنابل الغازيّة واملسيّلة للدموع بكثافة بحقّ املعزّين.
 2017/2/12مواجهات بني املرتزقة والشباب املحتجّني على دفن جثامني
معارضني سياسيني :نشبت مواجهات بني عددٍ من الشباب الثائر
وعناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،على مشارف بلدة الدراز عقب
احتجاج الشباب على قرار دفن جثامني املعارضني الثالثة الذي قامت
السلطات بتصفيتهم جسديا مؤخرا ،حيث أطلقت عناصر املرتزقة
القنابل الغازيّة واملسيلة للدموع ورصاص الشوزن بكثافة على
املحتجّني.
 2017/2/13االستئناف تؤيّد أحكامًا بالسجن ما بني املؤبّد و 10سنوات
وإسقاط الجنسيّة بحقّ  9مواطنني :يّدت ما تسمى بمحكمة
االستئناف العليا حكمًا بالسجن  10سنوات بحقّ  9مواطنني ،بعد
إدانتهم بتهم التجمهر ومهاجمة الشرطة بسرتة وإحراق سيارة.
كما أيّدت املحكمة العقوبة الصادرة من محكمة الدرجة األوىل بحقّ
ثمانية مواطنني متهمني بالتخابر مع إيران وتأسيس جماعة إرهابيّة
والتدرّب على استعمال األسلحة واملفرقعات واسترياد أسلحة ،وذلك
بمعاقبة  5منهم بالسجن املؤبدومعاقبةاآلخرين بالسجن ملدة  15سنة،
فيما عدَّلت عقوبة مستأنف من السجن املؤبد إىل السجن  15سنة،
وإسقاط الجنسية عن جميع املتهمني.
كما أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة االستئنافيّة
حكمًا بتأييد الحبس  3سنوات ملستأ ِنفٍ بتهمة التجمهر وإشعال
حريق يف سماهيج.
 2017/2/13تجديد حبسكميل حميدة  30يومًا رغم إعاقته العقليّة :قال
إن قاضي
عضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان الناشط أحمد الص ّفار ّ
33

الشيعة يف مواجهة العنف ()5
التجديد أمر بتجديد حبس املعتقل من ذوي االحتياجات الخاصة
كميل حميدة ملدة  30يومًا ،على الرغم من التقارير التي قُدِّمت للنيابة
أن املعتقل يعاني من إعاقة عقليّة.
العامة التي تثبت ّ
أن محامي الشاب كميل
الص ّفار أشار عرب حسابه على موقع تويرت إىل ّ
طبيب نفسيّ للتأكّد من مسؤوليّته
قد تقدّم بطلب عرضه على
ٍ
الجنائيّة ،ولكن القاضي رفض هذا الطلب ،وجدّد له الحبس  30يومًا.
وكانت السلطات البحرينيّة قد وجّهت إىل كميل حميدة -بعد اعتقاله
بتاريخ  13ديسمرب /كانون األول  -2016اتهامات تتعلّق بالتجمهر وتصوير
التظاهرات.
 2017/2/13النيابة تقرّر حبس خالة املعتقل «حسن الشكر» لـ 45يومًا:
قرّرت النيابة العامة حبس خالة املعتقل حسن الشكر ،املواطنة املعتقلة
فاتن حسني 45 ،يومًا على ذمّة التحقيق.
وكانت السلطات األمنيّة قد اعتقلت املواطنة فاتن حسني ،بعد مداهمة
منزلهم مساء يوم 9فرباير/شباط  ،2017ونقلتها إىل مبنى التحقيقات
الجنائية.
 2017/2/15املرتزقة تقمع املشاركني يف مجلس عزاء القتلى الثالثة
املعارضني :هاجمت عناصر املرتزقة واملليلشيات املدنية ،يصاحبها
املدرعات واملركبات العسكرية املشاركني يف مراسم ختام مجلس عزاء
القتلى الثالث املعارضني يف بلدة بني جمرة ،حيث أطلقت القنابل
الغازيّة واملسيّلة للدموع بكثافة على املعزّين.
وكان العشرات اآلالف من أبناء الشعب البحرينيّ قد شاركوا يف
مراسم عزاء املعارضني القتلى (رضا عبداهلل الغسرة ،ومحمود يوسف
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حبيب ،ومصطفى يوسف عبدعلي).
 2017/2/16تأييد أحكام املؤبد والسجن  10سنوات بحقّ مستأنفني:
أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا حكم السجن  10سنوات
ملواطن يف قضيّة ما يعرف بخلية «ائتالف  14فرباير» ،فيما عدلت
األحكام للسجن  3سنوات ً
بدل من  5سنوات بحقّ  5آخرين ،ورفضت
قبول استئناف متهم ،كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائيّة بوفاة
متهم آخر.
وأصدرت حكمًا بتأييد السجن املؤبد بحقّ مستأنفني بتهمة تفجري
يف منطقة املعامري وقع بتاريخ  14أغسطس /آب .2015
 2017/2/17إيقاف معتقلي سجن جو تحت املطر من املغرب حتى
الصباح :قالت والدة املعتقل عبد العزيز عبد الرضا ،إنّه ورد اتصال من
بأن عناصر املرتزقة واملسؤولني بسجن جو املركزي أخرجوا
ابنها أفاد ّ
املعتقلني من العنابر ،وأوقفوهم تحت املطر من املغرب حتى الصباح.
أن املعتقلني جميعهم يعانون األمراض ،ولم تراع السلطات
وأشارت إىل ّ
البحرينيّة ممثلة بإدارة السجن حالتهم الصحيّة.
 2017/2/17منع املصلّني من أداء صالةللشهر الثامن :واصلت عناصر
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة،
للشهر الثامن على التوالي ،محاصرة مداخل بلدة الدراز ،حيث منعت
املواطنني يوم 17فرباير /شباط  2017من التوجّه إىل مسجد اإلمام
الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة .
 2017/2/18عائلة املعتقلحسن عاشور الزيارة ممنوعة منذ  25ديسمرب
املاضي :أكّدت عائلة املعتقل املصاب حسن إبراهيم عاشور ،أنّه منذ
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تاريخ  25ديسمرب /كانون األول من العام املاضي وهي ممنوعة من
أن املحامي وجّه إلدارة سجن
زيارته يف املستشفى العسكري ،علمًا ّ
الحوض الجاف بتاريخ  29من ديسمرب /كانون األول ،طلب محضر
اجتماع لإليضاح الكامل حول حالته الصحية واألسباب ودور إدارة
السجن والزيارة ،ولم يردّ عليه حتى هذا اليوم الذي يكمل فيه 54
يومًا منذ دخوله املستشفى.
 2017/2/20مقتل معارض بعد تعرّضه للتصفية من قِبل املرتزقة فجرًا:
أفادت مصادر مدنيةاىل مقتل الشاب املطارد عبد اهلل حسني العجوز،
بعد أن أقدمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة فجر يوم اإلثنني
 20فرباير /شباط  ،2017على تصفيته ،حيث شوهدت بقعة دم يف موقع
اعتقاله ،بعد خروج املرتزقة ترافقهم سيارة إسعاف أثناء املداهمة التي
استهدفت اعتقاله.
 2017/2/21اعتقال طفل بعد مداهمة منزل عائلته فجرًا :قالت مصادر
إن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية اعتقلت الطفلعلي نعيم
حقوقية ّ
مرهون بعد مداهمة منزل عائلته فجرا.
ونقلت املصادر عن عائلة الطفل املعتقل قلقها الشديد على مصريه،
وخوفها من تعرّضه للتعذيب وتلفيق التهم الكيدية ضدّه ،مطالبة
السلطات البحرينيّة باإلفراج الفوريّ عنه ،حرصًا على مستقبله
الدراسي والتعليمي.
 2017/2/22القبض على  20مواطنًا بينهم  4نساء :أعلنت وزارة الداخليّة
البحرينيّة يف بيان لها عن تنفيذ حملة اعتقاالت أسفرت عن القاء
القبض على عشرين مواطنا بينهم أربع نساء كان لهنّ دور يف إيواء
مطلوبني للسلطة.
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 2017/2/22تعديل دستوريّ يمنح القضاء العسكريّ الحقّ يف محاكمة
املدنيّني :اقرت السلطات البحرينية تعديال دستوريا يمنح القضاء
العسكريّ صالحيّات أوسع تشمل محاكمة مدنيّني ،يف انتهاك صارخ
لحقوق االنسان.
 2017/2/22السجن عام للمواطنة «حميدة املخوضر» وزوجها بتهمة إيواء
أحد املطاردين :أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائية األوىل
حكمًا بالسجن ملدة عام بحق املواطنة حميدة املخوضر وزوجها حسني
علي ،بعد أن أدانتهما بتهمة إيواء أحد املطاردين يف قضايا سياسية،
لريتفع عدد النساء داخل السجون إىل  10مواطنات ،ما بني محكومة
وموقوفة يف قضايا سياسية.
 2017/2/24السلطات األمنيّة ترفض الزيارات ألفراد عائلةالشيخ
إن السلطات
القشمعيّ :قالت عائلة الشيخ محمّد صالح القشعميّ ّ
األمنيّة ترفض السماح لهم بزيارة أفراد العائلة املعتقلني ،وذلك
لألسبوع الثاني على التوالي ،مشري ًة إىل أنّهم لم يلتقوا بهم أو
يروهم إال عرب صورهم التي نشرتها وزارة الداخليّة.
 2017/2/24املرتزقة تمنع شعائر صالة الجمعة لألسبوع الـ 32على
التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح
واآلليّات العسكريّة  -لألسبوع الـ 32على التوالي -محاصرة مداخل
بلدة الدراز.
حيث منعت املواطنني وإمام الصالة ،يوم الجمعة  24فرباير /شباط ،2017
من التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق(ع) ألداء شعائر صالة الجمعة،
فيما أدى العديد من املواطنني الصالة فرادى يف املسجد.
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 2017/2/26ميليشيات مدنيّة تعتقل الحاج مجيد صمود من منطقة
دمستان :أقدمت ميليشيات مدنيّة تابعة لوزارة الداخليّة على اعتقال
الحاج مجيد عبداهلل املعروف بالحاج صمود من منطقة دمستان ،من
دون معرفة أسباب االعتقال.
 2017/2/28السلطات البحرينية تعتقل أزهار صادق عبد املهدي البالغة
من العمر  ١٤عاماً من قرية الدراز .
 2017/2/28السجن ما بني  3إىل  15عامًا وإسقاط الجنسيّة :أصدرت ما
تسمى باملحكمة الكربى الرابعة أحكامًا بالسجن بحقّ  5مواطنني،
تراوحت ما بني  3إىل  5سنوات ،بعد إدانتهم يف قضية وضع هيكل
محاكٍ للمتفجرات يف الديه بتاريخ  14أغسطس /آب .2016
كما قضت بالسجن ملدة  5سنوات بحق مواطنني ،بعدما أدانتهم بوضع
نموذج محاكٍ ألشكال املتفجرات بمنطقة جدعلي ،بتاريخ  25أبريل/
ً
تنفيذا ألغراض إرهابيّة.
نيسان 2016
ما تسمى باملحكمة ذاتها ،برئاسة علي الظهراني ،أصدرت أحكامًا يف
قضيّة ما يسمّى سرايا املختار ،حيث قضت بالسجن  15عامًا على
مواطن ،و 7سنوات آلخر ،وإسقاط الجنسية عنهما ،وحبس متهم ملدة
ثالث سنوات ،فيما برّأت متهمني من القضية.
 2017/2/28السلطات األمنيّة تمنع عوائل قتلى اإلعدام من زيارة
قبورهم :قال عضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،الناشط أحمد
إن السلطات األمنيّة منعت عوائل القتلىسامي املشيمع،
الصفارّ ،
وعلي السنكيس ،وعباس السميع ،الذين أعدموا رميًا بالرصاص يف
منتصف شهر يناير /كانون الثاني  ،2017من زيارة قبورهم.
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أن عوائل القتلىالذين تم إعدامهم
الصفار ذكر عرب حسابه على تويرتّ ،
ممنوعون من زيارة قبور أبنائهم ،فقد توجهت عائلة السميع للمقربة
ولكن قوات الشغب منعتهم من ذلك -بحسب تعبريه.
 2017/3/1أحكام بالسجن  3إىل  7سنوات يف قضايا حرق وتجمهر:
أصدرت ما تسمى محكمة االستئناف العليا حكمًا بالسجن  7سنوات
بحقّ مواطنً ،
بدل من عقوبة السجن  15سنة ،بواقعة تفجري وحيازة
مفرقعات ،وإتالف سيّارة تابعة لوزارة الداخليّة بمنطقة عالي بتاريخ
 29أغسطس /آب .2013
كما أيّدت ما تسمى باملحكمة حكم السجن  5سنوات بحقّ آخر ،بعد
إدانته يف قضيّة حرق وشغب وتجمهر بمنطقة الجفري ،يف  2أغسطس/
آب  ،2014كانت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة قضت بها،
كما أيّدت الحبس  6أشهر ملستأ ِنف ،يف قضيّة الحرق العمد والتجمهر
بتاريخ  7أبريل /نيسان  2016يف سلماباد.
على الصعيد نفسه ،قامت ما تسمى محكمة االستئناف بتعديل
أحكام السجن من  3سنوات إىل سنة بحقّ  4متهمني بقضيّة تجمهر
وحرق بمنطقة الربهامة يف نوفمرب /تشرين الثاني .2015
من جانبها ،أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الرابعة حكمًا بالسجن
ملدة  5سنوات ملواطن ،وآخر ملدة  3سنوات ،بعد إدانتهما بقضيّة حرق
ووضع جسم محاكٍ للمتفجّرات ،وحيازة مولوتوف على شارع البديع
ٍ
بتاريخ 10يونيو /حزيران .2016
 2017/3/3املرتزقة تمنع صالة الجمعة بالدراز لألسبوع الـ :33لألسبوع
الثالث والثالثني على التوالي واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات
املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة ،محاصرة مداخل بلدة
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الدراز ،وقامت بمنع املواطنني وإمام الصالة من التوجّه إىل مسجد
اإلمام الصادق (ع) ألداء شعائر صالة الجمعة ،فيما أدى العديد من
املواطنني الصالة فرادى يف املسجد.
 2017/3/7اعتقاالت تعسفية بينها  5أطفال وامرأة األسبوع املاضي :قال
مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،إنّه رصد األسبوع املاضي ،من 27
فرباير /شباط ،حتى  5مارس /آذار  28 ،2017حالة اعتقال تعسفي بينها
 5أطفال وامرأة.
املركز أوضح عرب حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي تويرت،
أن املحاكم البحرينية أصدرت أحكامًا على  47مواطنًا يف  17قضايا
ّ
ذات دوافع سياسية ،بلغ مجموع عقوبات السجن بها  177عامًا .وذكر
أنّه سجل  53تظاهرة سلمية ،شهدتها  24منطقة ،قمعت السلطات
البحرينية منها  7مسريات ،عرب إطالق رصاص الشوزن االنشطاري
املحرم دوليًّا ،كما استخدمت الغازات السامة واملسيلة للدموع بكثافة
ضدّ املتظاهرين ،ما تسبب بحدوث العديد من حاالت االختناق ،ووقوع
إصابات بالرصاص.
 2017/3/8احكام تعسفية :أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا
حكم السجن  10سنوات على مواطن متهم بقضيّة تجمهر ووضع
هيكل محاكٍ للمتفجرات ،إذ سبق أن أصدرت محكمة أول درجة على
ٍ
 3مواطنني حكمًا بالحبس  3سنوات و  10سنوات.
ويف جانب آخر ،حكمت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة
على  6مواطنني بسجن  3منهم ملدة  5سنوات ،وبحبس اآلخرين ملدة
 3سنوات ،وذلك على خلفيّة اتهامهم بتاريخ  16يناير /كانون الثاني
 ،2016بإشعال الحريق العمد ووضع نموذج محاكٍ ألشكال املتفجّرات
ٍ
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ً
لغرض إرهابيّ ،وحيازة عبوات مولوتوف.
تنفيذا
ٍ
 2017/3/8مجهولون مل ّثمون يعتدون على قيِّم جامع الزهراء :قالت
إن عددًا من املجهولني املل ّثمني قد قاموا باالعتداء على
مصادر أهليّة ّ
قيّم جامع الزهراء -عليها السالم -بمدينة حمد ،فيما تواردت األنباء
بأن االعتداء كان بهدف سرقة أموال التربعات.
ّ
وكان مجهولون قد سبق لهم التعدّي على مسجد الصحابيّ صعصعة
بن صوحان العبديّ يف قرية عسكر ،يف إبريل /نيسان  ،2014بسكب
األصباغ داخل املسجد ،والكتابة على الجدران ،إىل جانب تكسري السياج
الحامي له ،وإحداث أضرار يف الصخرة التاريخيَة املوجودة داخله.
 2017/3/9النيابة تأمر بحبس والدة زوجة الناشط الوداعي ملدّة  30يومًا:
أمرت النيابة العامة بحبس املواطنة هاجر منصور حسن ،والدة زوجة
الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي ملدّة ثالثني يومًا ،على ذمّة
التحقيق ،بعد اتهامها بقضيّة على خلفية سياسيّة.
 2017/3/9اعتقال شاب مصاب بـ السكلر الحادّ بعد مداهمة منزله
إن
بشهركان :قال عضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان حسني رضي ّ
امليليشيات املدنيّة وعناصر املرتزقة يف البحرين اعتقلت الشاب علي
حبيب ،بعد مداهمة منزل عائلته يف قرية شهركان ،ما أدى إىل سقوط
والده مغشيًا عليه واستدعاء سيّارة اإلسعاف إلسعافه.
 2017/3/10املرتزقة تمنع صالة الجمعة جامع اإلمام الصادق لألسبوع
الـ 34على التوالي :شدّدت عناصر املرتزقة واملليشيات املدنيّة صباح
يوم الجمعة  10مارس /آذار  ،2017حصارها على مداخل الدراز ،فمنعت
املواطنني من التوجّه لجامع اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء صالة
الجمعة ،وذلك لالسبوع الرابع والثالثني على التوالي ،منذ نزع
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جنسيّة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم يف  20يونيو /حزيران من العام
املاضي.
 2017/3/13اعتقال عددٍ كبري من املواطنني يف حملة مداهمات:ةأفادت
بأن عناصر املرتزقة وامليليشيات
عدد من الجهات الحقوقية يف البحرين ّ
املدنيّة شنّت حملة مداهمات واسعة للمنازل فجر اليوم اإلثنني 13
مواطن يف
مارس /آذار  ،2017يف مناطق مختلفة ،أسفرت عن اعتقال 16
ٍ
جزيرة سرتة فقط حسب اإلحصائيّة األوليّة ،من بينهم جميع أشقّاء
القتيل علي املؤمن.
أن معتقلي سرتة هم عبد اهلل أحمد املؤمن ،حسني
وأشارت املصادر إىل ّ
أحمد املؤمن ،ياسر أحمد املؤمن ،عمّار أحمد املؤمن ،عبد العليم حرم،
علي جعفر ،صادق جعفر صليل ،علي عبد الرسول ،عبّاس صليل،
السيّد عباس السيّد جابر ،السيّد علي السيّد محمد ماجد ،علي
عبد الرسول.
أما يف بلدة الكورة فقد تم اعتقال الشابني صادق الشوفة ،حسن
العريبيّ ،ومن السنابس السيّد رضي الشرخات ،محمود سبت،
أحمد القالف ،حسني طالب الشيخ .ومن منطقة املعامري اعتُقل الشاب
محمد مكي املقداد ،ومن جبلة حبشي صادق علي مكي ،ومن الدراز
ريا اعتقال الشاب جاسم مكي السموم من منطقة
محمد فايز ،وأخ ً
طشّان.
 2017/3/13أحكام بالسجن ما بني  3إىل  13سنة يف قضايا تجمهر واعتداء
على شرطي :أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا حكمًا
بالسجن بحقّ  3مواطنني ملدة  10سنوات ،وسجن رابع ملدة  13سنة،
بقضيّة حرق دوريّة وتجمهر وحيازة ذخرية بالدراز يف أغسطس /آب
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.2014
وكانت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة قد قضت بإدانة  13مواطنًا
يف واقعة تجمهر وإلقاء عبوات مولوتوف على دورية أمنيّة والتسبّب
بأضرار فيها.
كما حكمت باعتبار معارضة مستأنفني لم تكن؛ لعدم مثولهم أمام
القضاء ،وقضت بسجنهم  7سنوات ،وعدم جواز النظر يف معارضة
اآلخر املحكوم عليه بالسجن  10سنوات ،يف قضيّة تجمهر وعتداء على
أحد عناصر الشرطة بمنطقة الدراز.
من جانبها ،قضت ما تسمى باملحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة
بحبس اثنني من املواطنني ملدة  3سنوات مع النفاذ ،بعد أن إدانتهما
باملشاركة يف التجمهر ،وإتالف سيّارة مملوكة لوزارة الرتبيّة والتعليم،
وتعريض وسائل النقل الخاصة للخطر .ما تسمى باملحكمة الكربى
الجنائيّة الرابعة ،هي األخري أصدرت أحكامًا بالسجن بحقّ متهمني
يرتاوح عمريهما بني 19و 23سنة ملدة  5سنوات ،بعد إدانتهما بالتجمهر
وحرق إطارات يف منطقة بوري بتاريخ  31أغسطس /آب .2016
 2017/3/14املرتزقة تداهم منزل رجل الدين املطارد السيّد عقيل
املوسويّ :داهمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة منزل رجل
الدين املطارد السيّد عقيل املوسويّ للبحث عنه وعن ابنه السيّد
محمود يف بلدة سار.
وكانت السلطات البحرينيّة قد اعتقلت الشابني محمد وجهاد نجلي
السيّد املوسوي ،وهو ما عدَّه بعض النشطاء يأتي يف سياق االنتقام
من عائلة رجل الدين املُطارد السيّد املوسويّ ،بعد فشل وزارة الداخليّة
ومؤسّساتها يف القبض على والده ،رغم االقتحامات املتكرّرة ملنزله،
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ومطاردة أبنائه ،وزجّهم يف السجون بدون أيّ تهمة تُذكر.
 2017/3/17وفاة معارض سياسي ويف سجن جو بسبب التعذيب :ذكرت
مصادر حقوقية ان املعتقل محمد مال حسن سهوان فارق الحياة اثر
استمرار تعذيبه داخل معتقل جو سيء الصيت.
وكان السهوان يشكو من عدة اصابات باعرية نارية يف منطقة الرأس،
ويقضي محكومية مدتها خمسة عشر عاما بسبب نشاطة السياسي
املعارض للسلطة ،وسبق ان رفضت االخرية طلب تلقيه العالج الطبي
عالرغم من خطورة وضعه.
وسبق ان تحصلت املنظمة على افادات لشهود عيان ذكرت ان الفقيد
كان عرضة لعمليات تعذيب مستمرة أسوة برفاقه املعتقلني يف السجن
على الرغم من اصابته.
 2017/3/17املرتزقة تمنع صالة الجمعة يف جامع اإلمام الصادق لألسبوع
الـ 35على التوالي :واصلت عناصر املرتزقة واملليشيات املدنيّة حصارها
على مداخل الدراز ،وقامت بمنع املواطنني من التوجّه لجامع اإلمام
الصادق (ع) ألداء صالة الجمعة ،وذلك لألسبوع الخامس والثالثني
على التوالي ،منذ نزع جنسيّة آية اهلل الشيخ عيسى قاسم يف 20
يونيو /حزيران من العام املاضي.
 2017/3/18عبد الهادي الخواجة يفقد النظر كليًّا :قالت الناشطة
إن والدها املعتقل عبد الهادي الخواجة قد
الحقوقية مريم الخواجة ّ
أخربها عرب اتصال هاتفي ،أنّه منذ  ٣أسابيع يفقد النظر يف عينه
اليمنى كليًا خالل املساء ،فيما تمتنع إدارة سجن جوّ املركزيّ عن
توفري العالج له ،كما تم إلغاء موعده مع األخصائيّ.
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 2017/3/21اعتقاالت تعسفيّة وقمع  25مسرية األسبوع املاضي :قال
مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،إنّه رصد من  13حتى  19مارس /آذار
طفل.
الجاري 62 ،حالة اعتقال تعسفي ،من بينها ً 11
املركز أوضح عرب حسابه الرسميّ أنّه سجّل خالل األسبوع املاضي،
ما يقرب من  112مسرية وتظاهرة سلميّة ،تعرضت  25مسرية منها
للقمع؛ حيث استخدمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،القنابل
الغازيّة واملسيّلة للدموع ،كما تمّ تسجيل  5إصابات بسالح الشوزن
املحرّم دوليًّا.
 2017/3/22السلطات األمنيّة تعتقل املصوّر محمد الشيخ بمطار
البحرين الدوليّ :اعتقلت السلطات األمنيّة مصوّر وكالة األنباء
الفرنسيّة محمد الشيخ بمطار البحرين الدوليّ ،ولم تعرف بعد
أسباب توقيفه.
 2017/3/22الحكم بالسجن  4شهور على الطالب املعتقل حسني مرهون
يف قضيّة تجمهر :أصدرت ما تسمى باملحكمة الجنائية الصغرى حكمًا
بالسجن ملدة  4شهور بحقّ املعتقل الطالب حسني هاني مرهون ،بعد
أن أدانته يف قضيّة تجمهر وأعمال شغب.
 2017/3/23املرتزقة يداهمون منزل القيادي املعارض مرتضى السندي:
إن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة
قال تيّار الوفاء اإلسالميّ ،
داهمت منزل القيادي املعارض السيد مرتضى السندي ،وتسببوا يف
إثارة الرتهيب وترويع النساء واألطفال ،من دون بيان األسباب.
 2017/3/23أحكام باإلعدام على  3مواطنني و 10سنوات للمعارض خليل
الحلواجي :أصدرت محاكم النظام أحكامًا جديدة باإلعدام على 3
مواطنني يف قضايا ذات خلفيّة سياسيّة ،وبالسجن  10سنوات على
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الناشط املعارض خليل الحلواجي.
إن ما تسمى باملحكمة الجنائيّة الكربى
وقال املحامي إبراهيم سرحان ّ
أصدرت حكم اإلعدام بحقّ ّ
كل من ميثم عمران حسني ،وعبد املحسن
صباح عبد املحسن محمد وهما مطاردان ،وعلى املعتقل محمد علي
صباح عبد املحسن.
 2017/3/24مقتل مصاب الدراز الشاب مصطفى حمدان بعد معاناة
طويلة مع اإلصابة :قتل مصاب الدراز الشاب مصطفى حمدان بعد
ساعات من انتكاسة وضعه الصحيّ وعدم استجابته لألجهزة الطبية
التي لم تفارقه ملدة  58يومًا.
وكان القتيل الشاب حمدان قد أُصيب عندما اقتحمت ميليشيات
النظام املسلّحة ميدان الفداء ،قرب منزل أعلى مرجعية دينيّة يف
البحرين آية اهلل الشيخ عيسى أحمد قاسم فجر الخميس  26يناير/
كانون الثاني املاضي ،حيث أُصيب بالرصاص الحي يف رأسه وأُدخل
على أثر ذلك إىل العناية املركّزة يف مستشفى السلمانيّة الطبيّ.
 2017/3/24املرتزقة تمنع شعائر صالة الجمعة لألسبوع الـ 36على
التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح
واآلليّات العسكريّة  -لألسبوع الـ 36على التوالي محاصرة مداخل
بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني وإمام الصالة من التوجّه إىل مسجد
اإلمام الصادق(ع) ألداء شعائر صالة الجمعة ،فيما أدى العديد من
املواطنني الصالة فرادى يف املسجد.
 2017/3/26الشرطة تستهدف املصور مازن مهدي بعبوة املسيّل للدموع:
إن املصور الصحايف مازن مهدي ،أصيب بعبوة غاز مسيّل
قالت حقوقية ّ
للدموع ،أطلقت عليه مباشرة من قبل عناصر الشرطة خالل تغطيته
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جنازة الشاب املعارض مصطفى حمدان.
 2017/3/28اعتقاالت تعسفية خالل األسبوع املاضي بينهم  6أطفال :قال
مركز البحرين لحقوق اإلنسان إنّه رصد خالل األسبوع املاضي من ٢٠
إىل  ٢٦مارس /آذار الجاري  ٢٣حالة اعتقال تعسفيّ ،من بينها  ٦حاالت
اعتقال ألطفال.
أن  ١٢مسرية سلميّة تعرّضت للقمع
املركز أوضح يف تقريره األسبوعيّّ ،
من قبل عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،مستخدم ًة يف ذلك القنابل
الغازيّة واملسيلة للدموع ورصاص الشوزن املحرّم دوليًّا ،من أصل ٦٨
مسرية خرجت يف  ٣٢قرية ،فيما تم تسجيل  ٨إصابات بسالح الشوزن.
 2017/3/29الحكم بإعدام مواطنني والسجن املؤبد و 10سنوات واٍسقاط
الجنسيّة عن  9معارضني :حكمت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة
الرابعة ،بإعدام ٍّ
كل من املوطنني محمد إبراهيم آل طوق ،ومحمد رضي
كل من
عبد اهلل وإسقاط جنسيّتهما ،كما قضت بالسجن املؤبّد على ٍ
صالح سعيد ،إبراهيم جعفر حسن ،علي عبد الكريم مرزوق ،ليث
خليل آل طوق وعلي أحمد علي ،وإسقاط جنسيّة أربعة منهم.
كما قضت بالسجن  10سنوات على ّ
كل من السيد مرتضى السندي،
وقاسم عبد اهلل علي وإسقاط جنسيّتهما ،والحبس  10سنوات على
النائب السابق الشيخ حسن عيسى ،والحبس ملدد ترتاوح بني 6
أشهر و 10سنوات بحقّ آخرين ،وتربئة متهمني ،بعد إدانتهم بقضيّة
ملفقة تزعم قتل شرطيّني والشروع بقتل  6آخرين ،وتمويل جماعة
إرهابيّة.
 2017/3/30أحكام بإسقاط جنسيّة  3مواطنني وسجنهم  15عامًا:
أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة ،أحكامًا بإسقاط
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الجنسيّة عن  3مواطنني وبالسجن  15عامًا بحقّ متهم ،و 10أعوام
بحقّ متهمني آخرين ،يف قضية االنضمام إىل جماعة إرهابيّة.
 2017/3/31املرتزقة تواصل محاصرة بلدة الدراز للشهر التاسع وتمنع صالة
الجمعة :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح
بآليّاتها العسكريّة للشهر التاسع -لألسبوع الـ 37على التوالي-
محاصرة مداخل بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني يوم الجمعة 31
مارس /أذار  ،2017من التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق -عليه السالم-
ألداء شعائر صالة الجمعة ،فيما أدى العديد من املواطنني الصالة فرادى
يف املسجد.
 2017/4/2املرتزقة تعتقل الشاب كاظم عبد الرسول فجرًا :اعتقلت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة الشاب كاظم عبد الرسول ،بعد
مداهمة منزله يف بلدة أبوصيبع ،حيث تمّ االعتداء عليه أمام عائلته
أثناء اعتقاله.
 2017/4/3حبس مواطن ملدة سنة بتهمة إخفاء مطلوبني :قضت املحكمة
الكربى الجنائيّة الخامسة بحبس مواطن ملدة سنة بتهمة إخفائه
مطلوبني ،على الرغم من إنكاره التهمة املنسوبة إليه.
 2017/4/4قمع  ٩مسريات األسبوع املاضي :قال مركز البحرين لحقوق
اإلنسان إنّه رصد خالل الفرتة من  ٢٧مارس /آذار إىل  ٢أبريل /نيسان
الجاري ٢١ ،حالة اعتقال من بينهم طفل واحد.
ريا إىل تعرّض  ٩مسريات سلميّة للقمع من قبل عناصر املرتزقة
مش ً
من أصل  ٤٢مسرية خرجت يف  ٢٤منطقة.
 2017/4/4اعتقال والد الشهيد السيّد هاشم عقب استدعائه للتحقيقات
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ً
تنفيذا لحكم بالسجن :اعتقلت السلطات األمنيّة يف البحرين املواطن
ٍ
السيّد سعيد عيسى ،والد الشهيد السيّد هاشم ،وذلك عقب
استدعائه للتحقيق يف مبنى التحقيقات الجنائيّة ،حيث تم نقله
لسجن جوّ املركزيّ لتنفيذ حكم بالسجن  ٣لدة أشهر.
ٍ
 2017/4/4السلطات األمنيّة تمنع الحقوقيّ السيد هادي املوسوي
من السفر خارج البالد :قال مسؤول قسم الحريّات الدينيّة بمرصد
إن السلطات األمنيّة منعت سفر الحقوقي
البحرين لحقوق اإلنسان ّ
السيد هادي املوسوي إىل الخارج عرب مطار البحرين الدولي ،حتى ال
يتسنّى له حضور الجلسة التحضرييّة بجنيف للمراجعة الدوريّة
الشاملة ملجلس حقوق اإلنسان.
 2017/4/4قوّات النظام تعتدي بالغازات السامّة على طلبة مدرسة
الدراز اإلعداديّة :انتهكت قوّات النظام الحرم املدرسيّ ملدرسة الدراز
اإلعداديّة ،وأطلقت الغازات السامة باتجاه أعداد غفرية من الطلبة
الذين كانوا يف الساحة الداخليّة للمدرسة.
وأظهرت الصور على وسائل التواصل االجتماعيّ مدرّعة تابعة للنظام
بجانب املدرسة بعد إطالقها الغازات السامة ،التي تسبّبت باختناقات
للطلبة واملدرّسني.
 2017/4/6السجن  3سنوات ألربعة مواطنني والحبس شهرًا لقيِّم
جامع الزهراء بمدينة حمد :قضت ما تسمى محكمة االستئناف العليا
بحبس  4مواطنني ملدة  3سنوات ً
بدل من  5سنوات ،بعد أن أدانتهم
هيكل محاكٍ للمتفجّرات ،وإشعال إطارات.
بقضيّة وضع
ٍ
من جانبها ،أصدرت املحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة ،حكمًا بالحبس
ملدة شهر مع النفاذ لقيِّم مسجد بمدينة حمد.
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 2017/4/7املرتزقة تمنع صالة الجمعة بجامع اإلمام الصادق لألسبوع
الـ 38على التوالي :شدّدت عناصر املرتزقة واملليشيات املدنيّة حصارها
على مداخل الدراز ،وقامت بمنع املواطنني من التوجّه لجامع اإلمام
الصادق -عليه السالم -ألداء صالة الجمعة ،وذلك لالسبوع الثامن
والثالثني على التوالي.
 2017/4/7السلطات األمنيّة تمنع الناشط البيئيّ محمد جواد من
السفر إىل الخارج :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين الناشط
الحقوقيّ والبيئيّ محمد جواد من السفر إىل الخارج عرب مطار
البحرين.
 2017/4/10املرتزقة تداهم منزل املعارض السيّد مرتضى السندي :قات
إن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية داهمت منزل
مصادر حقوقية ّ
املعارض السيد مرتضى السندي ،حيث أجرت تحقيقًا مع والده.
 2017/4/10احكام بالسجن من  3إىل  5سنوات بحقّ  6مواطنني :قضت
ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة ،بالسجن مدة  5سنوات
بحق  3مواطنني ،و 3سنوات على ثالثة آخرين ،بعد أن أدانتهم بتهمة
وضع نموذج محاكٍ للمتفجرات بمنطقة الجفري.
 2017/4/11السلطات األمنيّة توقف الناشطة نضال السلمان بمطار
البحرين عقب عودتها من فرنسا :أوقفت السلطات األمنيّة يف البحرين
الناشطة الحقوقية نضال السلمان يف مطار البحرين الدوليّ ،ملدة تزيد
عن الساعة عند عودتها من فرنسا ،حيث تم نقلها إىل التحقيق عند
جهاز األمن الوطنيّ ،ليتم اإلفراج عنها بعد ذلك.
 2017/4/12املرتزقة تداهم عددًا من مناطق البحرين فجرًا وتعتقل
بأن عناصر املرتزقة وامليليشيات
 4مواطنني :أفادت مصادر حقوقية ّ
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املدنيّة قد اعتقلت عددًا من املواطنني يف بعض مناطق البحرين ،إثر
مداهمة منازلهم.
أن املعتقلني هم علي عبد النبي الشيخ من قرية
املصادر أوضحت ّ
كرزكان ،محمد رضي ومحمد أمني من بلدة املالكيّة ،محمد سعيد من
بلدة دمستان والشاب عبد اهلل يوسف محمد علي.
 2017/4/13أحكام بالسجن  3سنوات بحقّ  5مواطنني بتهم التجمهر
والسجن  6أشهر لـ 9آخرين إلهانة القضاء :أصدرت ما تسمى املحكمة
الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بالسجن  3سنوات على  5مواطنني
بعد أن أدانتهم بتهم إشعال حريق يف إطارات والتجمهر بمنطقة املرخ،
كما قضت بحبس  7آخرين لم يتّموا الثامنة عشرة ملدة سنتني عن
التهمة نفسها.
 2017/4/14املرتزقة تمنع شعائر صالة الجمعة لألسبوع الـ 39على
التوالي :منعت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املواطنني من
التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة
 14وذلك لألسبوع الـ 39على التوالي ،حيث واصلت حصار مداخل بلدة
الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.
 2017/4/19أحكام بالسجن  3سنوات بحقّ  5مواطنني :أصدرت ما
تسمى املحكمة الكربى الرابعة أحكامًا بالسجن ملدة  3سنوات بحقّ
 5مواطنني ترتاوح أعمارهم بني « 19و 25سنة» ،بعد أن أدانتهم يف
قضيّة تصنيع نماذج محاكية ألشكال املتفجرات.
 2017/4/19اعتقال خطيب جامع الخيف بالدير لقضاء محكوميّة
بالسجن  3أشهر بسبب «خطبة جمعة» :اعتقلت السلطات األمنية يف
البحرين خطيب جا مع الخيف بمنطقة الدير الشيخ عيسى املؤمن،
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وذلك عقب استدعائه للحضور إىل مركز شرطة سماهيج ،لقضاء
محكوميّته بالسجن ملدّة  3أشهر بسبب خطبة جمعة.
 2017/4/21استدعاء الناشطة «إبتسام الصائغ» للتحقيق :قالت عضو
منظمة سالم للديمقراطيّة وحقوق اإلنسان الناشطة إبتسام الصائغ
إنّها تسلّمت إحضاريّة للحضور للنيابة العامة للتحقيق يوم اإلثنني 24
أبريل /نيسان الجاري ،دون معرفة سبب االستدعاء.
 2017/4/21املرتزقة تمنع شعائر صالة الجمعة لألسبوع الـ 40على التوالي:
منعت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املواطنني من التوجّه
ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة وذلك
لألسبوع الـ 40على التوالي ،حيث واصلت حصار مداخل بلدة الدراز
باملدرّعات واملركبات العسكريّة.
 2017/4/22نجل وزير الخارجية يعرتف عرب االنستجرام بإطالق الرصاص
على أهالي العكر :تداول عدد من النشطاء تغريدات منسوبة إىل نجل
وزير الخارجية البحرينية ،راشد بن خالد آل خليفة ،أحد أفراد األسرة
الحاكمة عرب حسابه يف االنستجرام يؤكّد أنّه أطلق الرصاص الحي يف
قرية العكر انتقاما من نشاط املعارضة يف لندن!
 2017/4/22تعرّض املعتقل يونس حاضر للتعذيب الوحشيّ وإدارة
سجن جو ترفض نقله إىل املستشفى :رفضت إدارة سجن جو املركزي
نقل سجني الرأي يونس حسني حاضر إىل املستشفى لتلقي العالج
الالزم بعد قيام القوات األمنيّة بتعذيبه بوحشية دون أسباب تذكر.
وقالت مسؤولة قسم الرصد والتوثيق يف مركز البحرين لحقوق
إن عائلة املعتقل يونس حاضر أفادت بتعرضه
اإلنسان إيناس عون ّ
للضرب بأداة حادة حدّ اإلدماء يف ظهره ،وإنّه لم يؤخذ للعيادة الطبية
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وهي قلقة على سالمته.
 2017/4/23اعتقال رئيس «مأتم النعيم الجنوبيّ» ومسؤول موكب عزاء
«النعيم» :اعتقلت السلطات األمنيّة رئيس مأتم النعيم الجنوبيّ
الحلي ،ومسؤول موكب عزاء النعيم منعم إسماعيل،
السيّد سعيد ّ
لعرضهم على النيابة العامة ،دون بيان األسباب.
 2017/4/24الحكم بإسقاط الجنسيّة والسجن  10سنوات ملواطنني:
أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة حكمًا بإسقاط
الجنسية والسجن  10سنوات بحق مواطنني ،بعد أن أدانتهما بتهمة
مفربكة تزعم استعمال أسلحة وصناعة متفجرات.
 2017/4/25إسقاط الجنسيّة وأحكام بالسجن ما بني  3سنوات إىل
املؤبد بحقّ  36مواطنًا :أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة
الرابعة حكمًا بإسقاط الجنسيّة البحرينيّة عن  36مواطنًا ،بعد أن
أدانتهم يف قضية تأسيس جماعة إرهابية واالنضمام إليها ،واسترياد
وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
كما قضت املحكمة بالسجن املؤبد على  3مواطنني ،وأحكام بالسحن
ما بني  3إىل  10سنوات على  33آخرين.
 2017/4/25مركز البحرين 9 :حاالت اعتقال تعسفيّ :قال مركز البحرين
لحقوق اإلنسان إنّه رصد خالل األسبوع املاضي  9حاالت اعتقال
تعسفي ،تم إطالق سراح  3منهم فقط.
 2017/4/26السلطات األمنيّة تستدعي الشيخ محمد املنسي للمرّة
الثانية بعد عشرة أيام من اإلفراج عنه :استدعت السلطات األمنيّة
البحرينيّة مسؤول ملفّ املساجد املهدّمة يف املجلس اإلسالميّ
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العلمائيّ الشيخ محمد املنسي للتحقيق.
وهذا هو االستدعاء الثاني من نوعه للشيخ املنسي ،والذي جاء بعد
عشرة أيام من اإلفراج عنه يف  15من الشهر الجاري ،بعد قضائه يف
السجن سنة واحدة بتهمة تتعلق بممارسته حقّه يف حريّة التعبري.
 2017/4/27السلطات البحرينيّة تمتنع عن تجديد رخصة مزاولة املهنة
لطبيب :كشفت مصادر مطلعة عن رفض السلطات البحرينية تجديد
رخصة مزاولة املهنة للدكتور سعيد السماهيجي بسبب آرائه املعارضة
للقمع الحكومي ضد املعارضني.
والدكتور السّماهيجي قد أُفرج عنه من سجن جوّ املركزيّ بتاريخ
 3يناير /كانون الثاني  ،2017بعد قضائه عامًا يف السّجن ،حيث صدر
حكم عليه بتاريخ  7أبريل /نيسان  2016على خلفيّة تغريدات عدّتها
السلطات البحرينيّة إهانة للسّعودية ،وتحريضًا على كراهيّة النظام،
وهو ما أنكره السماهيجي ،منذ اعتقاله يوم  3يناير /كانون ال ّثاني ،2016
وقد كان ذلك على خلفيّة نشره معلومات تتعلّق بإعدام رجل الدّين
الشّيعي البارز الشّيخ نمر باقر النمر.
 2017/4/27حكم بالسجن  6أشهر مع النفاذ على طفل :قضت ما تسمى
املحكمة البحرينيّة حكمًا بالسجن ملدّة  6أشهر مع النفاذ بحقّ الطفل
عباس عون ،على خلفيّة تهمة التجمهر.
 2017/4/27املرتزقة تمنع شعائر صالة الجمعة لألسبوع الـ 41على
التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة لألسبوع الحادي
واألربعني على التوالي ،منع املواطنني والخطيب من التوجّه ملسجد
اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة حيث شدّدت
حصارها على مداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.
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 2017/4/28سجن مواطن  5سنوات والسجن ألربعة آخرين بقضيّة
تجمهر :أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة حكمًا
بسجن مواطن  5سنوت ،بعد إدانته بتهمة مفربكة ادعي خاللها بوضع
نموذج محاكٍ للمتفجّرات بمدينة عيسى.
ٍ
من جانبها ،قضت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا بعقوبة السجن
بحقّ  4مواطنني ،ملدة  5سنوات بدال من  7سنوات ،بعد أن كانت
املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة قد حكمت بالسجن  7سنوات على
ستة متهمني بالتجمهر وإشعال حريق أدى إىل تضرُّر  3سيارات يف
شهركان ،وبالسجن  5سنوات على متهم واحد لم يتم الثامنة عشرة.
 2017/4/28املرتزقة تعتقل رجل دين وزوجته بعد مداهمة منزله :اعتقلت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،عالم الدين الشيخ عبد الزهراء
الكربابادي وزوجته ،بعد مداهمة منزله ،حيث قامت بمصادرة أجهزة
هواتفهم وسياراتهم وتم نقلهم إىل مكتب التحقيقات الجنائيّة
السيئ الصيت.
 2017/4/28معتقلة تجرب على توقيع اعرتافات مفربكة :قالت عائلة
املواطنة املعتقلة السيدة نجاح أحمد حبيب -من بلدة النويدرات -إنّها
تتعرض لالبتزاز والتهديد من قبل رجال االمن إلجبارها على التواطؤ
معهم لإليقاع باملحتجني.
وكشفت املعتقلة ان انها أجربت على توقيع إفادات مفربكة واعرتافات
مكتوبة مسبقا قبل ان يتم تحويلها اىل النيابة العامة بعد ان رفضت
الشهادة املزورة ضد بعض املعارضني املعتقلني.
 2017/4/28املرتزقة تهاجم املشاركني بمسرية واحفظهم برحمتك يف
النويدرات بالقنابل الغازيّة :هاجمت عناصر املرتزقة املتظاهرين
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السلميّني يف بلدة النويدرات بالقنابل الغازيّة واملسيلة للدموع بكثافة،
وذلك أثناء مشاركتهم يف املسرية التي دعا إليها ائتالف شباب ثورة
 14فرباير ،يوم الجمعة  28أبريل /نيسان  ،2017تحت عنوان واحفظهم
برحمتك.
وكانت النويدرات قد شهدت عقب صالة الجمعة تظاهر ًة حاشد ًة
جابت أرجاء البلدة تضامنًا مع املعتقلني ،وخصوصًا معتقل البلدة علي
أحمد قمرب الذي يعاني من مرض السرطان داخل السجن ،وتنديدًا
بجرائم النظام الخليفيّ ،حيث رفع املشاركون صور أبنائهم املعتقلني،
والشعارات املطالبة باإلفراج عنهم ،واملؤكّدة على السري على نهجهم
لتحقيق املطالب الشعبيّة يف تقرير املصري ،وإقامة نظام سياسيّ جديد
وفق ما أسفرت عنه نتائج االستفتاء الشعبيّ.
 2017/4/30السلطات األمنيّة تستدعي الشيخ علي الجفريي للتحقيق
إن السلطات األمنيّة
وتمنع محاميه من الحضور :قالت مصادر مطلعة ّ
يف البحرين استدعت رجل الدين الشيخ علي الجفريي ،للتحقيق يف
مبنى التحقيقات الجنائيّة السيّئ الصيت.
أن السلطات األمنيّة منعت محامي الشيخ علي
وأضافت املصادر ّ
الجفريي من الحضور معه يف جلسة التحقيق ،فيما لم يعرف أسباب
االستدعاء.
وكانت النيابة العامّة يف البحرين قد استدعت ما يقارب  32شخصًا يف
األيام الخمسة املاضية ،من ناشطني حقوقيّني وسياسيّني ومحامني
ورجال دين ،وأقارب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ،حيث وجّهت
إليهم تهم التجمهر يف الدراز ،وهو ما وصفته ّ
منظمة العفو الدوليّة
بتفاقم جسيم لحملة القمع التي تستهدف ناقدي النظام.
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2017/5/2مركز البحرين 21 :حالة اعتقال تعسفيّ و 37مسرية سلميّة
يف األسبوع األخري لشهر أبريل :قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان،
إنّه رصد خالل األسبوع األخري لشهر أبريل /نيسان الجاري 21 ،حالة
ريا.
اعتقال تعسفيّ ،من بينها  3سيّدات ،تمّ إطالق سراح  3منهم أخ ً
أن املدّة
املركز أوضح عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعيّّ ،
من  24حتى  30أبريل /نيسان شهدت  37مسرية سلميّة يف  22بلدة
بالبحرين ،تعرّضت  8مسريات منها للقمع بالقنابل الغازية واملسيّلة
للدموع من قبل عناصر املرتزقة.
ولفت املركز إىل أنّه و ّثق محاكمة  81مواطنًا يف  10قضايا على خلفيّة
قضايا سياسيّة ،فيما أصدرت املحاكم البحرينيّة بحقّهم أحكامًا
بالسجن بلغ مجموعها  646عامًا تقريبًا ،وغرامة ماليّة وصلت إىل 200
ألف دينار بحرينيّ.
 2017/5/4فقدان معتقل بعد تعرّضه لالعتداء والضرب :قالت مصادر
إن املعتقل طالب آل عبود تعرّض لالعتداء والضرب من قبل
أهليّة ّ
عناصر مرتزقة يف سجن جوّ املركزي ،تضرّرت على إثرها إحدى أذنيه
وفقد السمع.
من جانبها ،عبّرت عائلة املعتقل طالب آل عبود عن قلقها الشديد
أن إدارة سجن جو ترفض نقله
على صحته وسالمته ،مشرية إىل ّ
إىل املستشفى لتلقّي العالج الالزم بعد تعرضه لالعتداء وتعذيبه
بوحشيّة -بحسب تعبريها.
 2017/5/4الطفل املعتقل عباس عون محروم حقّه يف الزيارات واالتصال
بعائلته :طالبت عائلة الطفل املعتقل عباس عون السلطات البحرينيّة
بالسماح لها باالتصال به ،مشرية إىل أنّه منذ الحكم عليه بتاريخ 27
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أبريل /نيسان  2017لم تتلقّ أي اتصال منه.
وكانت محكمة بحرينيّة قد أصدرت يف جلسة يوم الخميس  27أبريل/
نيسان املاضي ،حكمًا بالسجن ملدّة  6أشهر مع النفاذ بحقّ الطفل
عباس عون ،على خلفيّة دوافع سياسيّة ،حيث أسندت إليه السلطات
البحرينيّة تهمة التجمهر.
2017/5/4حكم بالسجن  10سنوات ملواطن و 5سنوات لعشرة آخرين:
أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة األوىل حكمًا بالسجن 10
سنوات بحقّ مواطن وبالسجن  5سنوات على  10آخرين دون 18عامًا،
بعد أن أدانتهم بتهمة ضرب مخرب.
 2017/5/5منع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ :42واصلت عناصر
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حصارها لبلدة الدراز وقامت بمنع املواطنني
من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة
الجمعة  5مايو /أيّار  ،2017لألسبوع الـ 42على التوالي ،منذ نزع
الجنسيّة عن آية اهلل الشيخ عيسى قاسم بتاريخ  20يونيو /حزيران
املاضي.
 2017/5/9السلطات البحرينية تمنع عددًا من أعضاء جمعية وعد من
السفر إىل الخارج :كشفت مصادر مطلعة عن قيام السلطات البحرينية
بمنع عضو اللجنة املركزية بجمعية وعد ،السيد رضي املوسوي وآخرين
من السفر إىل خارج البالد ،عرب جسر امللك فهد.
 2017/5/9حبس الناشط نزار القارئ  30يومًا بعد اتهامه بالتجمهر يف
الدراز :أصدرت النيابة العامة يف البحرين قرارًا بحبس السيد نزار
القارئ ،ملدة  30يومًا بعد أن أسندت إليه تهمة التجمهر واملشاركة يف
مسرية غري مرخّصة يف بلدة الدراز.
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2017/5/9اعتقال  3مواطنني تعسفيّا بينهم امرأة يف األسبوع األول لشهر
مايو :قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،إنّه رصد خالل األسبوع
األول من شهر مايو /أيار الجاري ،اعتقال  3مواطنني بشكل تعسفي،
من بينهم امرأة واحدة.
 2017/5/10أوّل حالة تُحال للقضاء العسكريّ بعد التعديل الدستوريّ:
أن السلطات
أكّدت عائلة املعتقل املخفي قسرًا السيّد فاضل عبّاس ّ
البحرينيّة أحالت ابنها إىل القضاء العسكريّ بعد انقطاع أخباره منذ
سبتمرب /أيلول .2016
وبتحويل السيّد فاضل إىل القضاء العسكريّ تكون هذه هي الحالة
األوىل التي تُحال إىل املحاكم العسكريّة ،بعد مصادقة ملك البحرين
على توسيع صالحيات القضاء العسكريّ ليتيح له محاكمة املدنيني،
والذي آثار انتقادات دوليّة ال سيّما يف االستعراض الدوريّ الشامل
الذي أُجري مؤخّرًا يف جنيف.
 2017/5/11تعرّض املخرج ياسر ناصر للضرب والتعذيب والحبس
ً
اتصال
االنفراديّ :قالت عائلة املخرج املعتقل ياسر ناصر ،إنّها تلقت
هاتفيًّا منه يفيد بتعرّضه للضرب والتعذيب واإلهانة من قبل عناصر
الدرك األردنيّ واملرتزقة ،وقيام إدارة سجن جو املركزي بنقله إىل
السجن االنفرادي.
 2017/5/11الشيخ عيسى القفاص يتعرّض للضرب والسجن االنفرادي:
أفادت مصادر أهلية بأن رجل الدين الشيخ عيسى القفاص يتعرض
بشكل متكرر للضرب والسجن االنفرادي ،وذلك بسبب ممارسته
الشعائر الدينية داخل السجن.
 2017/5/12منع صالة الجمعة لألسبوع الـ 43على التوالي :واصلت عناصر
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املرتزقة حصارها لبلدة الدراز حيث منعت املواطنني من التوجّه ملسجد
اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة  12مايو /أيّار
 ،2017وذلك لألسبوع الـ 43على التوالي.
 2017/5/13معتقل يشكو سوء الطعام وحرمانه العالج :عبّرت عائلة
املعتقل علي حبيب يعقوب ،عن قلقها الشديد على صحته وسالمته،
مشرية إىل أنّه يعاني مرض السكر الحاد ،ويشكو من سوء الطعام
فضل عن حرمانه حقّه يف العالج.
املقدم من إدارة سجن جو املركزيً ،
 2017/5/13اعتقال والد الناشط عيسى العالي :قال الناشط البحريني
إن السلطات البحرينية تحتجز والده
املقيم يف بريطانيا عيسى العالي ّ
بسبب مشاركته يف التظاهرة يف قلعة ويندسور لالعرتاض على وجود
ملك البحرين.
 2017/5/15إحراق سيّارة ناشطة حقوقيّة :قالت الناشطة إبتسام الصائغ
إن سيّارتها احرتقت وذلك بعد أيّام من هجمةٍ واسعةٍ شنّتها صحف
ّ
ومؤسّسات شبه حكوميّة عليها.
أن الصائغ كانت قد تعرّضت خالل األيام املاضية إىل حملة
يُشار إىل ّ
إعالميّة شنّتها صحيفة األيّام وجمعيّة البحرين ملراقبة حقوق
اإلنسان ضدّها ،لحديثها عن تقييد املعتقلني السياسيني على سرير
املرض أثناء تلقّيهم العالج.
 2017/5/16مركز البحرين 8 :حاالت اعتقال بينهم امرأة خالل األسبوع
املاضي :قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،إنه رصد يف األسبوع الثاني
من شهر مايو /أيار الجاري 8 ،حاالت اعتقال تعسفي ،من بينهم امرأة.
املركز أوضح يف بيان أن املدة من  8حتى  14مايو /أيار  ،2017شهدت 14
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مسري ًة سلمي ًة خرجت يف  12قري ًة بحرينية ،تعرضت  3منها للقمع من
قبل عناصر املرتزقة باستخدام القنابل الغازية واملسيلة للدموع.
وذكر املركز أنه يف األسبوع املاضي ،تم تسجيل محاكمة  69مواطنًا
على خلفية  19قضي ًة سياسية ،حيث صدرت أحكام بالسجن املؤبد
بحق  3منهم ،فيما صدر حكم بعقوبة اإلعدام بحق متهم.
 2017/5/21محاكم النظام تحكم على آية اهلل الشيخ عيسى قاسم
بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ :أصدرت ما تسمى املحكمة
الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بالسجن ملدة سنة بحقّ آية اهلل الشيخ
عيسى أحمد قاسم وحسن القصاب ومريزا الدرازي مع وقف التنفيذ
ملدة  3سنوات ،يف القضية املتعلقة بجمع أموال الخمس الشرعية التي
صنفتها النيابة العامة على أنّها جمع أموال من دون ترخيص.
كما فرضت املحكمة غرامة  100ألف دينار إىل جانب مصادرة املبلغ املودع
يف حساب آية اهلل قاسم والبالغ  3ماليني دينار بحريني ،ومصادرة
العقارين املسجلني للشيخ عيسى قاسم.
 2017/5/23اعتقال  20شخصا بينها  6أطفال خالل األسبوع الثالث :أفادت
مصادر مطلعة بان السلطات البحرينية اعتقلت  20مواطنا بشكل
تعسفيّ ،من بينهم  6أطفال.
وأضافت املصادر ان  112مسرية سلمية تعرضت  19منها للقمع بالقنابل
الغازية واملسيلة للدموع من قبل عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية.
 2017/5/24مقتل  5مواطنني واعتقال  286آخرين يف هجوم الدراز :اعرتفت
وزارة الداخليّة يف البحرين بقتلها  5مواطنني أثناء هجوم عناصرها من
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة على املعتصمني بميدان الفداء ،قرب منزل
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آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
كما ذكرت الوزارة يف بيان آخر إنّها ألقت القبض على  286شخصًا.
 2017/5/26تغريم صحفية ألف دينار بتهمة العمل بدون ترخيص :أدانت
ما تسمى املحكمة الصغرى الجنائيّة الثانية الصحفيّة نزيهة سعيد،
يف قضية العمل يف مجال الصحافة من دون ترخيص ،وأصدرت حكمًا
بتغريمها ألف دينار.
وكانت النيابة العامة يف البحرين قد أسندت إىل سعيد بتاريخ  9أبريل/
نيسان  ،2016تهمة العمل من دون ترخيص كمراسلة إلذاعة أجنبيّة
رغم انتهاء ترخيصها.
 2017/5/27إدخال الحقوقيّة ابتسام الصائغ إىل املستشفى بعد التحقيق
معها لثماني ساعات دون محام :أدخلت الحقوقيّة ابتسام الصائغ إىل
ٍ
املستشفى يف حالة انهيار عصبي كامل بعد ثماني ساعات من التحقيق
معها من قبل جهاز األمن الوطنيّ ،دون السماح ملحاميها بالحضور.
وذكرت مصادر قريبة من الصائغ أنّها تعرّضت للضرب واملعاملة املهني
للكرامة ،ما أدى إىل انهيارها بعد خروجها من التحقيقات ،وكانت الصائغ
قد تعرّضت لحملة شرسة من وسائل إعالم ّ
ومنظمات حكوميّة ،وتمّ
حرق سيارتها.
 2017/5/28تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء للمعتقلني بسجن جو:
كشفت مصادر حقوقية مطلعة عن تعرض املعتقلني داخل سجن جو
املركزي للتعذيب بالضرب بالخراطيم واألسالك ،والصعق بالكهرباء،
والتعرية ،والتحرش الجنسي والشتم للمعتقد.
 2017/5/28دفن ضحايا اجتياح الدراز دون تسليم الجثامني إىل األهالي:
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أعلنت وزارة الداخليّة يف البحرين إنّها قامت بدفن خمسة جثامني
ضحايا مجزرة الدراز ،بدون تسليم الجثامني إىل األهالي ،يف اجراء
مخالف للحقوق اإلنسانية والدينية يف البالد.
 2017/5/31تعرّض الناشط املعتقل رضي القطري للتعذيب وسوء املعاملة
يف سجن احتجازه :كشفت مصادر حقوقية مطلعة عن تعرض الناشط
املعتقل رضي القطري للتعذيب وسوء املعاملة يف سجن احتجازه.
 2017/6/2تصديق سجن املعارض السياسيّ فاضل عبّاس ملدة 3
سنوات :أيّدت ما تسمى محكمة التمييز الحكم الصادر على األمني
العام السابق لجمعيّة الوحدوي فاضل عباس ،وذلك بالسجن ملدة
ثالث سنوات ،حيث رفضت الطعن املقدّم منه.
 2017/6/3السلطات األمنية تستدعي واعظ ديني للتحقيق :وجهت
السلطات األمنية يف البحرين طلب استدعاء إىل خطيب مجلس عزاء
شهداء الفداء ،الشيخ بشار العالي ،للتحقيق يف مركز شرطة مدينة
حمد ،كما استدعت ايضا إدارة مأتم سار حيث يُقام املجلس ،للتحقيق
يف مركز شرطة البديع دون معرفة األسباب.
 2017/6/3تأييد السجن  5سنوات ملتظاهر :أيدت ما تسمى محكمة
االستئناف العليا الحكم بالسجن ملدة  5سنوات على مواطن متهم
بقضية حرق منقوالت تابعة لوزارة الداخلية يف البحرين ،والتجمهر
وحيازة متفجرات مولوتوف ،بحجة أن املستأنف تقدم بالطعن بعد
امليعاد املحدد قانونًا.
وكانت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائية األوىل قد أصدرت بتاريخ
 11مايو /أيار  ،201حكمًا بسجن مواطن ملدة  5سنوات وتغريمه 300
دينار قيمة التلفيات بقضية حرق منقوالت للداخلية والتجمهر وحيازة
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مولوتوف بمنطقة الجفري يف محاكمة صورية تفتقر للمعايري القانونية.
 2017/6/3أحكام بالسجن بتهمة التجمهر والحرق العمد :أصدرت ما
تسمى ما تسمى محكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بالسجن 5
سنوات بحق  7مواطنني والحبس  3سنوات لخمسة آخرين ،أعمارهم
من  16اىل  23سنة ،وألزمتهم متضامنني بدفع  218دينارًا ،بعد إدانتهم
بتهم إشعال الحريق العمد ،والتجمهر ،وحيازة مولوتوف ،وإتالف سيارة
تابعة لوزارة الداخلية.
2017/6/4سلطات البحرين توقف إصدار وتداول صحيفة الوسطحتى
إشعار آخر :قرّرت وزارة اإلعالم يف البحرين وقف إصدار وتداول صحيفة
الوسط حتى إشعار آخر.
 2017/6/4االف املواد اإلعالمية التي تحرض على كراهية الشيعة:
احتجت مصادر حقوقية على ترويج السلطات وجهات تابعة لها اكثر
من  1200مادة إعالميّة ورسائل تحرّض على كراهيّة الشيعة خالل
شهر مايو /أيّار املاضي ،وذلك من خالل متابعة ما نُشر يف  4صحف
أن أكثر
بحرينيّة ،و 132حسابًا يف مواقع التواصل االجتماعيّ ،الفتًا إىل ّ
من  300مادة تحريضيّة رُصدت بعد الهجوم الدمويّ على منطقة الدراز.
 2017/6/6الحكم باإلعدام على شابني بتهمة مقاومة مرتزق باكستانيّ:
أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا باإلعدام
على الشابني سيد أحمد فؤاد العبّار ،وحسني علي مهدي ،وأحكام
بالسجن املؤبّد و 3سنوات وبراءة أحد املتهمني ،يف قضيّة مقاومة
املرتزق الباكستاني املدعو محمد تنوير يف منطقة كرباباد الذي تعرض
للموت.
 2017/6/7اعتقاالت تعسفية تطال امرأة األسبوع املاضي :كشفت مصادر
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حقوقية مطلعة عن تنفيذ األجهزة األمنية البحرينية  19حالة اعتقال
تعسفي ،من بينها امرأة ،اىل جانب تعرض  19مسرية منها للقمع عرب
القنابل الغازية واملسيّلة للدموع.
 2017/6/9املرتزقة يمنعون صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ 47على
التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حصارها لبلدة
الدراز وقامت بمنع املواطنني من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه
السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة  9يونيو /حزيران  ،2017لألسبوع
الـ 47على التوالي.
 2017/6/11تأييد الحبس  3سنوات ملواطن بتهمة بالتجمهر وحرق
إطارات بالبديّع :أيّدت ما تسمى محكمة االستئناف العليا الحكم
بحبس مواطن ملدة  3سنوات ،بعد إدانته بتهمة التجمهر وحرق
إطارات وحيازة مولوتوف بالبديّع.
أن القضية تضمّ  9مواطنني تم إدانتهم ،مشري ًة
وذكرت مصادر مطلعة ّ
أن الوقائع تعود إىل يوم 1نوفمرب /تشرين الثاني  ،2014حيث قاموا
إىل ّ
بحرق زجاجات املولوتوف ،وقطع الطريق العام باإلطارات وأشعلوا فيها
النار ،واستهدفوا عناصر للشرطة بإلقاء الحجارة وزجاجات املولوتوف
باتجاههم.
 2017/6/11املرتزقة تقمع عددًا من املسريات السلميّة برصاص الشوزن
والقنابل الغازيّة :أُصيب عدد من املتظاهرين ببلدة كرزكّان برصاص
الشوزن -املحرَّم دوليًا -وعبوات الغاز السام ،التي أطلقتها عليهم
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،وذلك أثناء مسريتهم السلميّة
التي خرجت تنديدًا بجرائم النظام الخليفيّ ورفضًا ألحكام اإلعدام
الجائرة.
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 2017/6/12الحبس  3سنوات على موقوفٍ بسجن جوّ بتهمة التعدّي
على شرطيّ :أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الخامسة
حكمًا بالحبس  3سنوات على موقوف بسجن جوّ املركزيّ ،بعد أن
أدانته بتهمة التعدّي بالضرب على شرطيّ.
 2017/6/13اعتقال  8أشخاص بينهم طفل :كشفت مصادر حقوقية
مطلعة عن اعتقال االمن البحريني  8أشخاص بينهم طفل واحد.
وأضافت املصادر ان  21مسرية تعرضت للقمع من قبل عناصر املرتزقة
وامليليشيات املدنية بالقنابل الغازية واملسيلة للدموع.
 2017/6/15أحكام بإسقاط الجنسيّة والسجن من  10إىل املؤبد بحق
 26مواطنًا :أصدرت املحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن املؤبد بحق
 18مواطنًا والسجن  10سنوات بحق  8آخرين يف القضية السياسية
املعروفة باسم قضيةتنظيم خلية إرهابية ،مع إسقاط الجنسية عنهم
جميعًا.
 2017/6/16عناصر املرتزقة تمنع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ46
على التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حصارها لبلدة
الدراز وقامت بمنع املواطنني من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه
السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة  16يونيو /حزيران  ،2017لألسبوع
الـ 46على التوالي.
لكسر بالكتِف بسبب الضرب والتعذيب:
 2017/6/18معتقل يتعرّض
ٍ
كشفت عائلة املعتقل منصور عيد عن تعرّضه للضرب على جميع
أجزاء جسده من قبل عناصر املرتزقة يف السجن.
 2017/6/20اعتقال شقيقة نائب أمني عام الوفاق وتحيلها للنيابة العامة:
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اعتقلت األجهزة األمنيّة شقيقة نائب أمني عام جمعيّة الوفاق الشيخ
حسني الديهيّ ،حيث تم نقلها إىل سجن مدينة عيسى إلحالتها إىل
النيابة العامة غدًا ،فيما لم يُعرف سبب اعتقالها حتى اآلن.
 2017/6/20اعتقال امرأة و 8شبان يف حملة مداهمات بالدراز :شنت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية حملة مداهمات على بلدة الدراز،
أسفرت عن اعتقال امرأة و 8شبان همعلي جواد املطوع ،مرتضى
حسني ،حسن هيات ،محمد عيسى العصفور ،محمد جعفر عبد
الوهاب ،مهدي أحمد مفتاح ،حسني محمد صالح ،وكميل محمد عبد
اهلل.
 2017/6/22الحكم بالسجن  3سنوات لثالثة ناشطني :قضت ما
تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة بالسجن  3سنوات على
ثالثة مواطنني لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ،بعد إدانتهم يف
قضيّة تفجري أسطوانة غاز يف سرتة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إىل املواطنني الثالثة ،بتاريخ  27فرباير/
شباط املاضي ،اتهامات حرق إطارات ،وتفجري أسطوانة غاز ،والتجمهر،
وحيازة زجاجات مولوتوف -بحسب ما جاء بصحيفة األيام.
 2017/6/23النيابة البحرينيّة توقف  4نساء :قرّرت النيابة العامة توقيف
املعتقلتني فاطمة وإيمان علي ملدة  7أيام على ذمة التحقيق ،فيما أخلت
سبيل املعتقلة آمال علي عبد اهلل.
كما أمرت النيابة العامة بتجديد توقيف املعتقلة نجاح عليلمدة  30يومًا
يف ّ
ظل موجةٍ اعتربها العديد من الحقوقيني أنّها حملة جديدة من
استهداف النساء يف البحرين.
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 2017/6/27حبس  3مواطنني بتهم التجمهر وإشعال النار :قضت ما
تسمى املحكمة الكربى الجنائية الرابعة بالحبس سنة بحقّ مواطن
بعد إدانته يف قضيّة «تجمهر وشغب» يف منطقة توبلي ،والحبس ستة
أشهر بحق اثنني آخرين.
 2017/6/28توقيف خطيب شيعي بتهمة التحريض :قرّرت النيابة
العامة توقيف الخطيب الشيخ «حسنني املهنا» ألسبوعني على ذمّة
التحقيق ،بعد أن أسندت إليه تهمتي التحريض على كراهية النظام
ريا.
والطائفية ،وذلك على خلفيّة خطبة ألقاها أخ ً
 2017/6/30املرتزقة يمنعون شعائر صالة الجمعة بالدراز لألسبوع الـ50
على التوالي :منعت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املواطنني من
التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة
 30يونيو /حزيران  ،2017وذلك لألسبوع الـ 50على التوالي ،حيث واصلت
حصار مداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.
 2017/6/30السلطات تهدد زوجة قتيل باعتقالها يف حال زيارتها لقربه
يف البحرين :أقدمت القوات النظامية على منع وتهديد زوجة القتيل
الفدائي محمد الساري بعد أصرت على زيارة قربه ،وتوعدتها باعتقالها
مجددا قبل أن تُطلق سراحها.
وقد اعتقلت القوات التي تحاصر املقربة زوجة القتيل بعد أن أصرت
على دخول املقربة لزيارة قربه ونثر الورود عليه ،ونُقلت عنو ًة أمام أطفالها
إىل مركز شرطة املحرق وهُدّدت هناك باحتجازها مرة أخرى يف حال
تكرار زيارتها لقرب زوجها القتيل.
 2017/7/2ميليشيات النظام تشن حملة مداهمات يف بلدة السنابس:
شنت قوات وميليشيات يف البحرين تتبع العائلة الحاكمة مداهمات
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على منازل األهالي يف بلدة السنابس التي شهدت هجمات مماثلة
قبل أيام بعد تنفيذ مجموعة ثورية عملية استهدفت تمركزا للقوات
يف نقطة التفتيش املعروفة باسم “املؤيد”.
وبعد تنفيذ املداهمات يف البلدة توجهت القوات وآلياتها إىل جهة بلدة
املصلى املحاذية ونفذت هجمات مماثلة يف أحيائها.
 2017/7/3اعتقال خطيب شيعي أثناء زيارته ابنه املعتقل :اعتقلت
السلطات األمنيّة رجل الدين الشيعي الشيخ هاني البناء ،وذلك من
الحوض الجاف أثناء زيارته ابنه املعتقل طاهر.
 2017/7/4اعتقاالت تعسفية تطال طفل :قالت مصادر حقوقية مطلعة
انها وثقت خالل الفرتة من  26يونيو /حزيران حتى  2يوليو /تموز
الجاري 18 ،حالة اعتقال تعسفيّ ،بينها حالة اعتقال طفل.
وأضافت املصادر بان األسبوع املاضي شهد مسرياتسلميّة خرجت يف
 15قرية ،تعرّضت  7منها للقمع بالقنابل الغازيّة واملسيلة للدموع من
قبل عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة.
 2017/7/4اعتقال ناشطني حقوقيني :اعتقلت السلطات األمنيّة
عضوَي منظمة سالم للديمقراطيّة وحقوق اإلنسان الحقوقيّ
قلق شديد على
محمد الشاخوريّ ،والحقوقيّة ابتسام الصائغ ،وسط ٍ
مصريهما.
 2017/7/5اعتقال خطيب شيعي :اعتقلت السلطات األمنيّة رجل
الدين الشيعيّ الشيخ كاظم درويش ،وذلك بعد استدعائه من قبل
إدارة التحقيقات الجنائيّة.
 2017/7/5إدارة سجن جو تحرم معتقال من العالج الطبي :أكّد الناشط
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البحرينيّ علي املشيمع حرمان والده األستاذ حسن املشيمع من
املعاينة الطبية منذ أكثر من  10أشهر رغم إصابته بعدّة أمراض ،حيث
يعاني حساسيّة شديدة يف الجلد ،مما يمنعه النوم ،وهي حالة يعاني
منها منذ  3سنوات بسبب بيئة السجن امللوّثة -على حدّ تعبريه.
 2017/7/7املرتزقة تمنع شعائر صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ51
على التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حصارها على
بلدة الدراز وقامت بمنع املواطنني واإلمام من التوجّه لجامع اإلمام
الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة  7يوليو /تمّوز ،2017
لألسبوع الـ 51على التوالي.
 2017/7/11تعرض معتقل للتعذيب الشديد :أفادت مصادر حقوقية
بأن املعتقل املحكوم باإلعدام «حسني علي مهدي» تعرّض
مطلعة ّ
للتعذيب الشديد من قبل عناصر املرتزقة؛ عندما تمّ نقله من سجن
الحوض الجاف إىل سجن جو املركزي.
 2017/7/14لألسبوع  52منع صالة الجمعة بجامع اإلمام الصادق يف الدراز:
منعت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املواطنني من أبناء الطائفة
الشيعية من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر
صالة الجمعة  14يوليو /تموز  ،2017وذلك لألسبوع الـ 52على التوالي،
حيث واصلت حصار مداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.
 2017/7/20اعتقال عالم دين شيعي :اعتقلت السلطات األمنية عالم
الدين الشيعي الشيخ بشار العالي بعد استدعائه إىل مركز البديع.
 2017/7/21املرتزقة يمنعون شعائر صالة الجمعة بالدراز لألسبوع الـ53
على التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة منع املواطنني
من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة
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الجمعة  21يوليو /تموز  ،2017وذلك لألسبوع الـ 53على التوالي ،حيث
حاصرت مداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.
 2017/7/21اسقاط الجنسية عن زوجة عالم دين شيعي :كشف عالم
الدين الشيعي البارز الشيخ عبد اهلل الدقاق أن السلطات األمنية
قامت بإبالغ زوجته بإسقاط جنسيتها وترحيلها خارج البالد وذلك
بعد ساعات من وصولها.
الشيخ الدقاق قال إن زوجته تعرضت للتحقيق مرتني من قبل جهاز
األمن الوطني منذ وصولها للبالد ورفضت طلب السلطات منها
التجسس على زوجها.
 2017/7/23املرتزقة تشنّ حملة مداهمات واعتقاالت بالدراز :قامت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة بحملة مداهمات على بلدة الدراز،
أسفرت عن اعتقال مجموعة من االشخاص ،من دون أن يصدر تعليق
رسميّ بذلك.
مصادر أهليّة أفادت باعتقال الشاب «حسن هيات» املفرج عنه منذ
أيّام قليلة ،كما عاودت اعتقال «عبّاس أبو إدريس» الذي أنهى منذ
شهر محكوميّته بالسجن سنتني ،واعتقلت مجدّدا الشاب «علي
جواد العصفور» بعد أسبوع من اإلفراج عنه.
 2017/7/23قوات النظام تقتحم منازل االهالي وتعتقل عددا من
املواطنني :شنت قوات النظام حملة مداهمات عسكرية جديدة
على بلدة الدراز ،شمال البحرين ،واقتحمت عددا من منازل األهالي
واعتقلت عددا من املواطنني.
وقد شاركت فرق عسكرية مصحوبة باملليشيات املسلحة يف املداهمات،
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وكان الفتا أن القوات اعتقلت مجددا ثالثة من أبناء البلدة الذين
تم اإلفراج عنهم قبل أيام ،وهم :علي جواد العصفور ،حسن هيات،
وعباس أبو دريس الذي أُفرج عنه قبل شهر بعد أن قضى يف السجن
سنتني.
 2017/7/26ابتسام الصائغ تعرضت لكسر يف يدها اليمنى :كشفت
مصادر حقوقية مطلعة أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت
لكسر يف يدها اليمنى جراء التعذيب.
وذكرت املصادر أن الصائغ «فقدت  11كيلو من وزنها منذ اعتقالها وال
يزال وزنها يف انهيار ،وانحدرت نسبة السكر ،وفقدت قدرتها على
الرتكيز».
 2017/7/27هجمات ومداهمات على منازل األهالي يف الدراز :نفذت
القوات الحكومية سلسلة جديدة من الهجمات واملداهمات على منازل
األهالي يف بلدة الدراز التي تعسكر يف أحيائها اآلليات العسكرية منذ
 ٢٣مايو املاضي وتفرض الحصار على منزل آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم الذي يخضع لإلقامة الجربية منذ ذلك التاريخ.
وشوهدت اآلليات الحكومية وهي تتوغل يف طرقات البلدة وتقتحم
بعض املنازل بدعم مروحي وبمشاركة املليشيات املسلحة.
واقتحمت القوات حي الحيدرية وحي امليرب وذكرت مصادر ميدانية
بأن عددا من املنازل تعرضت لالقتحام.
 2017/7/27معاناة سجناء الرأي يف الحوض الجاف وجو املركزي :أكدت
معلومات من أهالي سجناء الرأي عن استمرار تعرض السجناء يف
مركز الحبس اإلحتياطي“سجن الحوض الجاف” وسجن جو املركزي
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لسوء املعاملة والتعذيب واملعاملة املهينة والحاطة بالكرامة إضافة إىل
التجويع واإلهمال الطبي.
وذكر األهالي أن هناك شكاوى من سجناء الرأي يؤكدون عربها
معاناتهم من سوء معاملة وتردي أوضاع مراكز االحتجاز وحرمانهم
من العالج والزيارة.
 2017/7/29السلطات تبعد مواطن بحرينيا اىل العراق بعد ثالثة
سنوات من سجنه :ذكرت مصادر حقوقية أن السلطات الحكومية
أبعدت املواطن البحراني أحمد علي حسني إىل العراق بعد انتهاء مدة
محكوميته يف السجن  ٣سنوات.
 2017/8/2قوات مصحوبة بمليشيات مسلحة تداهم أحياء يف بلدة
الدراز :قامت قوات حكومية تتبعها ميلشيات مدنية بتنفيذ انتشارا
عسكرياً واسعاً على امتداد الشارع املعروف باسم القتيل فاضل مسلم
عند بني بلدتي الدراز وبني جمرة ،شمال البالد ،حيث نفذت عمليات
مداهمة اثناء الفجر طالت عددا من منازل املواطنني.
 2017/8/2قوات النظام تقمع متظاهرين سلميني بالغازات السامة يف
سرتة :قمعت قوات النظام تظاهرة انطلقت يف بلدة واديان بمنطقة
سرتة وأطلقت الغازات السامة باتجاه املتظاهرين الذين شقوا طرقات
البلدة وتوجهوا قرب دوار الشهيد محمود العرادي حيث أطلقت القوات
الغازات بكثافة وسط هتافات نادت بسقوط النظام الخليفي.
 2017/8/4منع شعائر صالة الجمعة بالدراز لألسبوع الـ  55على التوالي:
بأن عناصر املرتزقة وامليليشيات
أفاد عدد من أهالي منطقة الدراز ّ
املدنيّة منعت املصلّني واإلمام من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق -عليه
السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة.
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 2017/8/6اعتقال  8مواطنني  4بينهم امرأة :اعتقلت السلطات األمنية
يف البحرين  4من أفراد عائلة الشهيد فاضل عباس بينهم امرأة بعد
مداهمات واسعة طالت عدداً من املنازل يف املنطقة الغربية وأسفرت
عن اعتقال  8مواطنني.
وكانت السلطات قد اعتقلت  4شبان وهم حسني ضيف وحسن
عطية ومحمد عطية وحسني حرم خالل الثمانية وأربعني ساعة
املاضية.
 2017/8/8قوات مسلحة تداهم بلدة كرزكان :شنّت القوات واألجهزة
الحكومية سلسل ًة من الهجمات واملداهمات على بلدة كرزكان ،غرب
البحرين ،وذلك لليوم الخامس على التوالي.
 2017/8/11منع شعائر صالة الجمعة بالدراز لألسبوع الـ 56على
التوالي :استمرت السلطات األمنية البحرينية يف منع إقامة صالة
الجمعة يف منطقة الدراز بجامع اإلمام الصادق (ع) بالدراز التي تشهد
حصاراً أمنياً منذ أكثر من عام.
 2017/8/13السلطات تعتقل الخطيب الديني هاني بسريه :اعتقلت
السلطات األمنيّة البحرينيّة الخطيب الحسيني املال «هاني
بسريه» لتنفيذ حكم بالسجن  6أشهر ،بعد إدانته بتهمة االعتصام
والتجمهر بمنطقة الدراز ،وتضامنه مع آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
 2017/8/16السلطات تتهم رجل دين بتحريض على كراهية النظام:
أمرت النيابة العامة الحكومية بتوقيف رجل الدين البحراني السيد
محي الدين املشعل أسبوعاً على ذمة التحقيق.
وذكرت معلومات متداولة بأن النيابة أمرت بتوقيف السيد املشعل،
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من بلدة جد حفص ،والتحقيق معه بعد أن وُجّهت إليه تهمتي
“التحريض على كراهية النظام ،والتعدي على إحدى امللل” ،من غري أن
ترد معلومات عن تفاصيل االتهام وأسبابه.
 2017/8/19قوات النظام تقمع محتجني يف بلدة الدير :قامت قوات
حكومية مسلحة بقمع تظاهرة احتجاجية يف بلدة الدير باملحرق
بمحاذاة مطار البحرين الدولي.
 2017/8/19قوات النظام تمنع أهالي الدراز من دخول بلدتهم :منعت
قوات النظام أهالي بلدة الدراز من دخول بلدتهم مساء السبت ١٩
أغسطس ٢٠١٧م بعد أن أغلقت القوات مداخل البلدة الرئيسية.
وشددت القوات الحصار العسكري على البلدة ،كما نقل شهود عيان
عن استنفار عسكري داخل أحياء البلدة من غري أن تتبني أسباب ذلك.
 2017/8/25القوات االمنية تواصل منع إقامة صالة جمعة فيبلدة الدراز:
منعت القوات االمنية ولألسبوع الثامنوالخمسني على التوالي إقام َة
صالة الجمعة األكرب فيالبحرين ،بمنع إمام جامع اإلمام الصادق يف بلدة
الدراز.
 2017/8/27مليشيا جهاز األمن الوطني تهجّر أسرة بحرينية قسرياً:
قامت مليشيا جهاز األمن الوطني بتهجري عائلة بحرينية مكونة من 4
أفراد بعد اعتقال رب األسرة واخفائه قسريا ضمن حملة واسعة شنها
جهاز األمن الوطني بمناطق املنطقة الغربية.
 2017/8/31السلطات تحاكم عالم دين شيعي بتهم تتعلق بحرية
ٍ
الدين واملعتقد :قالت مصادر خاصة إن السلطات البحرينية قررت إحالة
عالم الدين الشيعي السيد محيي الدين املشعل إىل املحاكمة بتهم
ٍ
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تتعلق بحرية الدين واملعتقد مع استمرار حبسه.
وكانت السلطات األمنية قد اعتقلت السيد املشعل من منفذ الجسر
يف  14أغسطس/آب الجاري قبل أن تأمر بحبسه يف  16أغسطس/
آب بحبسه ملدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمتي التحريض على
كراهية نظام الحكم والتعدي على إحدى امللل.
 2017/9/2عناصر املرتزقة تمنع صالة الجمعة :تستمر السلطات
البحرينية بمنع املسلمني الشيعة من التوجه اىل صالة الجمعة
بالدراز لألسبوع الـ 59على التوالي.
حيث ال تزال بلدة الدراز منذ نزع السلطات البحرينيّة جنسيّة آية
اهلل الشيخ عيسى قاسم محاصرة من قبل عناصر مدنية مدججة
بالسالح.
 2017/9/4االمن يعتقل  10مواطنني :اعتقلت مليشيات مدنية مسلحة
برفقة منتسبي األجهزة األمنية ما ال يقل عن  10مواطنني يف حملة
مداهمات واسعة طالت منازل منطقتي السنابس والربهامة.
وداهمت املليشيات املسلحة املنازل عرب تحطيم أبوابها فيما تسللت
إىل منازل أخرى عرب اعتالء الجدران واألسطح.
 2017/9/7اعتقال متظاهرين نددوا باستمرار الحرب السعودية على
اليمن :اعتقلت السلطات البحرينية أشخاصا قالت إنهم شاركوا يف
«مسرية تم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة».
وذكرت معلومات أن السلطات حققت مع أشخاص اعتقلتهم أخريا
بشأن مشاركتهم يف تظاهرة ( 31أغسطس /آب  )2017تندد باستمرار
الحرب التي تقودها السعودية على اليمن يف بلدة السنابس جنوب
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العاصمة املنامة.
 2017/9/7سلطات البحرين تستدعي «ريحانة املوسوي» وزوجها
للتحقيق :استدعت النيابة العامة املعتقلة السابقة ريحانة املوسويّ
وزوجها سيّد طالل علوي للتحقيق دون ذكر أسباب االستدعاء.
واستدعت السلطات عددًا من النشطاء للتحقيق ومنعت آخرين من
السفر مع قرب انعقاد جلسة جديدة من مجلس حقوق اإلنسان يف
األمم املتحدة.
واملوسوي هي معتقلة رأي سابقة قضت يف السجن  3سنوات ،وكشفت
سابقًا عن تعرّضها للتعذيب والتحرّش الجنسيّ ،ومشاركة ضبّاط
إماراتيني يف التحقيق معها.
 2017/9/8إدارة سجن النساء تمنع املحتجَزات من االتصال بعوائلهنّ
إن إدارة سجن
بعد حادث التسمّم الغذائيّ :قالت مصادر حقوقية ان ّ
النساء بمدينة عيسى تفرض حظرًا على جميع املعتقالت من االتصال
بعوائلهنّ بعد وقوع حادث التسمّم الغذائيّ.
 2017/9/8امنع الصالة يف الدراز لألسبوع الستني :واصلت القوات
الحكومية منع إمام صالة الجمعة يف جامع الدراز من دخول البلدة
واضطر املواطنون ولألسبوع الستني على التوالي على إقامة الصالة
فرادى يف جامع اإلمام الصادق.
وأعادت القوات واآلليات العسكرية تشديد حصارها اليوم الجمعة على
مداخل البلدة ويف أحيائها ملنع إقامة صالة الجمعة ،كما نفذت انتشارا يف
محيط الجامع ملنع مظاهر االحتجاج.
 2017/9/11اعتقال الطفل آدم جعفر كاظم بعد مداهمات طالت منطقة
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دمستان :إعتقلت مليشيات مدنية الطفل آدم جعفر كاظم خالل حملة
دهم غري قانونية طالت منازل مواطنني يف منطقة دمستان.
وكانت السلطات االمنية قد اعتقلت قبل ايام أخوه هود جعفر وهو
مريض بالسكري الحاد ويحتاج للدواء – األنسولني – بشكل يومي.
 2017/9/11إدارة سجن جوّ تعتدي على املعتقلني إلجبارهم على فكّ
بأن إدارة سجن جوّ املركزيّ قد اقتحمت
اإلضراب :أفادت مصادر أهلية ّ
مبنى  ،4وقامت باالعتداء على بعض معتقلي الرأي املضربني ،محاول ًة
إجبارهم على فكّ اإلضراب.
وكان أكثر من  3آالف معتقل بسجن جوّ املركزيّ قد بدأوا يوم السبت
 9سبتمرب /أيلول الجاري ،بتنفيذ خطوات اإلضراب العام ردًّا على
السياسات والقوانني الظاملة بحقّهم ،واحتجاجًا على سوء املعاملة
واالنتهاكات والتعذيب الذي يتعرّضون له داخل السجون.
 2017/9/13السلطات األمنيّة تمنع الناشطة «جليلة السلمان» من
إن السلطات األمنيّة
السفر :قالت الناشطة الرتبويّة جليلة السلمان ّ
البحرينيّة منعتها من السفر إىل الخارج ،عرب منفذ الجسر ،بحجّة
وجود منع سفر ضدّها صادر من النيابة العامة.
 2017/9/13املرتزقة تعتدي على الشعائر الحسينيّة يف بلدة السنابس:
بأن عناصر املرتزقة وامليليشيّات املدنيّة هاجمت
أفادت مصادر أهليّة ّ
بلدة السنابس وقامت باالعتداء على الشعائر الحسينيّة وأزالت
اليافطات وإحدى املضائف غرب البلدة.
 2017/9/15مداهمة منزل عائلة شهيد وتعتدي على أفرادها بالضرب:
بأن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة داهمت
أفادت مصادر أهليّة ّ
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منزل عائلة الشهيد «رضا بوحميد» واعتدت عليهم بالضرب ورش
الفلفل الحار على الجميع.
 2017/9/15املرتزقة يمنعون إقامة صالة جمعة :واصلت عناصر املرتزقة
وامليليشيات املدنيّة منع املواطنني من التوجّه إىل مسجد اإلمام
الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة وذلك لألسبوع الـ61
على التوالي ،حيث حاصرت مداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات
العسكريّة.
 2017/9/17عناصر املرتزقة تعتدي على الشعائر العاشورائيّة يف النويدرات:
قامت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية باالعتداء على املظاهر
العاشورائيّة وسط بلدة النويدرات ،حيث نزعت األعالم واليافطات
السود وعملت على تخريب مظاهر العزاء الحسينيّ والعبث فيها.
 2017/9/20اعتقال  10مواطنني أثناء االستعداد ملناسبة شهر محرم :اعتقلت
مليشيات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية برفقة منتسبي األجهزة األمنية
 10مواطنني من منطقة الشاخورة عند منتصف الليل ضمن مسلسل
استهداف املظاهر الدينية للشيعة.
وقالت مصادر أهلية إن السلطات األمنية أفرجت عن جميع املعتقلني
البالغ عددهم  10أشخاص بعد توقيعهم على تعهد بعدم تركيب “سواد
محرم” مجدداً يف املنطقة.
 2017/9/21تهجري مواطن بشكل قسري :عمدت السلطات األمنيّة
البحرينيّة إىل تهجري الشاب حسني أبو القاسم « 20عامًا» قسريًّا
خارج البالد بعد إنهاء محكوميّته بالحبس عامني على خلفيّة قضايا
سياسيّة.
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 2017/9/22املرتزقة يمنعون إقامة أكرب صالة جمعة للشيعة :واصلت
األجهزة األمنية منع املصلني من إقامة صالة الجمعة يف جامع الدراز بعد
محاصرته بشكل كامل وذلك لألسبوع الثاني والستني على التوالي.
 2017/9/23حبس فتاة بتهمة مراسلة الصليب األحمر :قرّرت النيابة
العامة البحرينيّة توقيف املواطنة روان صنقور مدّة  30يومًا على ذمّة
التحقيق بعد أن وجّهت لها تهمة التواصل مع ّ
منظمات خارجيّة.
 2017/9/23املرتزقة تعتدي على املعزّين يف مجلس حسيني بالغازات
السامّة :اعتدت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة على مظاهر
الشعائر الدينيّة للمذهب الشيعيّ يف ذكرى عاشوراء بأحد مآتم
املعامري ،حيث قامت بإطالق القنابل الغازيّة واملسيلة للدموع بكثافة
على املعزّين ،ما أدّى إىل حدوث حاالت احتناق بني الحضور.
 2017/9/26اقتحام منطقة الدراز واالعتداء على الشعائر الحسينية :قام
منتسبو األجهزة األمنية باقتحام منطقة الدراز واالعتداء على املظاهر
العاشورائية عرب إزالة اليافطات الحسينية وصور آلية اهلل الشيخ
عيسى قاسم وللمعتقلني والشهداء.
 2017/9/27االمن يعتدي على مظاهر عاشوراء يف املصلى واملالكية :قام
منتسبو األجهزة األمنية باالعتداء على املظاهر العاشورائية يف منطقة
املصلى ،وقاموا بنزع الرايات الحسينية ،كما سجلت اعتداءات على
الشعائر الحسينية باتجاه منطقتي إسكان جد حفص واملصلى.
ويف املالكية ،تصدى األهالي ملنتسبي األجهزة األمنية أثناء محاولتهم
االعتداء على الشعائر الحسينية وقاموا بإغراق املنطقة بالغازات
السامة واملسيلة للدموع.
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 2017/9/29االمن ينكل بالسكان يف عدد من املناطق :ارتكبت القوات
األمنية البحرينية عددا من االنتهاكات تمثلت باالعتداء على مظاهر
األجواء العاشورائية يف جزيرة سرتة ومنطقتي واديان وكرزكان.
فيما قامت تلك القوات باالعتداء على الشعائر الحسينية يف منطقة
املالكية ومنطقة سند وتوبلي ودمستان.
 2017/9/29اغالق مسجد خواجة ومنع الصالة فيه :أمرت السلطات
الخليفية القائمني على مسجد الخواجة يف العاصمة البحرانية املنامة
بغلقه ليلة العاشر من محرم الحرام.
 2017/9/30حرمان الناشطة الحقوقيّة ابتسام الصائغ حقّها يف الزيارات
العائليّة :أقدمت إدارة سجن مدينة عيسى للنساء على معاقبة
الناشطة الحقوقيّة «إبتسام الصائغ» بحرمانها حقّ الزيارة العائلية
ملدة أسبوعني ،كما منعتها من االتصال بذويها منذ أسبوع.
 2017/10/2املرتزقة تعتدي على معتقلي «سجن جو» بسبب إقامتهم
الشعائر الحسينيّة :اعتدت عناصر املرتزقة على املعتقلني يف مبنى 13
بسجن جوّ املركزيّ ،بعد إصرارهم على إحياء الشعائر الحسينيّة يف
ساحة السجن.
 2017/10/3إصابة العشرات خالل تفريق متظاهرين حاولوا الوصول لدوار
اللؤلؤة :أطلقت القوات األمنية الرصاص االنشطاري والغاز املسيل
للدموع على متظاهرين غاضبني حاولوا الوصول إىل دوار اللؤلؤة ،مما
أسفر عن اصابة العشرات.
 2017/10/3اعتقال عددٍ من املواطنني بينهم شقيقني يف السنابس:
داهمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة عددًا من منازل األهالي
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يف قرية السنابس ،حيث أسفر عمليّات الدهم عن اعتقال بعض
املواطنني دون بيان األسباب.
وأفادت مصادر بأنّه تم اعتقال الشقيقني صادق وأحمد حبيل بعد
تكسري أبواب منزلهم من قبل عناصر أمنيّة وميليشيات مقنّعة
وبدون مذكّرة تفتيش املنزل.
 2017/10/3اعتقالها ثالثة أطفال وايداعهم السجن دون اي ذريعة قانونية:
اعتقلت أجهزة االمن البحرينية كال من جاسم عبد الجليل حسن
( 13عاما) وعلى حسني عبد اهلل ( 13عاما) وحسني علي ،دون معرفة
األسباب وأوقفتهم  7أيام بحجة التحقيق دون إجراءات خاصة أو حتى
ضمانات قانونية.
 2017/10/4حكم تعسفي بحق طفل :أصدرت محاكم النظام حكمها
بالسجن ملدة عام كامل على الطفل محمد عبد الحسني بعد مثوله
أمام املحكمة الكربى الجنائية.
وكان الطفل محمد عبد الحسني قد اعتُقل عند استدعائه للتحقيق
يف  10ابريل/نيسان  2017دون توضيح أسباب اعتقاله.
 2017/10/5توقيف عالم الدين الشيعيّ :قرّرت النيابة العامّة توقيف
رجل الدين الشيعيّ «السيّد علي املوسوي»  15يومًا على ذمّة
التحقيق ،وذلك بسبب مشاركته يف إحياء عشرة املحرّم.
 2017/10/6النظام يواصل منع الصالة لألسبوع  :64استمر النظام
البحريني لألسبوع الـ 64على التوالي يف منع املواطنني الشيعة من
إقامة أكرب صالة جمعة لهم يف جامع اإلمام الصادق عليه السالم يف
منطقة الدراز املحاصرة.
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وشهد محيط املنطقة انتشارا كثيفاً ملركبات عسكرية وآليات مدرعة،
وعلى الرغم من املنع والحصار األمني املشدد على املنطقة توافد
مواطنون إىل جامع اإلمام الصادق “ع” وأدوا صالة الظهرين فرادى يف
الوقت الذي يمنع إمام الجمعة من الدخول إلمامة الصالة.
 2017/10/8إدارة الحوض الجاف تمنع مصاب من العالج :أفادت عائلة
بأن إدارة سجن الحوض الجاف تمنع توفري
املعتقل علي محسن مهنا ّ
العالج املناسب له وتتعمد اإلهمال الطبيّ بحقّه؛ مشرية إىل أنّه مصاب
برصاص الشوزن االنشطاريّ «املحرّم دوليًّا» ،ويعاني مضاعفات هذه
اإلصابة.
 2017/10/9مداهمات تسفر عن اعتقال ثالثة ناشطني :داهمت القوات
ااالمنية بلدة شهركان يف غرب البحرين ،وأوضحت مصادر أهلية بأن
القوات ترافقها ميليشيات مسلحة داهمت عددا من املنازل واختطفت
ما ال يقل عن ثالثة من أبنائها.
 2017/10/10السلطات األمنية تعتقل  6مواطنني :اعتقل منتسبو األجهزة
األمنية  6مواطنني أثناء إعدادهم السنوي ملمارسة الشعائر العاشورائية
يف منطقة الدراز.
وقالت مصادر خاصة إن السلطات األمنية استدعت رئيس مأتم أنصار
العدالة أحد املآتم الرئيسية باملنطقة املحاصرة حيث تم استجوابه على
خلفية هذه االعتقاالت يف تهم تتعلق بحرية الدين واملعتقد.
 2017/10/11قوات املرتزقة وامليلشيات تداهم منازل يف بلدة عالي داهمت
القوات األمنية منازل املواطنني يف بلدة عالي ،وسط البحرين ،وسط
حمالت مماثلة تشهدها مناطق مختلفة من البالد.
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وتوجهت القوات باتجاه حي السادة يف بلدة عالي وداهمت عددا من
املنازل ،فيما نشر ناشطون على وسائل التواصل االجتماعي صورا
تُظهر جانبا من عمليات التخريب التي نفذتها القوات داخل املنازل
والعبث باملمتلكات الخاصة للمواطنني.
 2017/10/12السلطات البحرينية تعتقل  4مواطنني :واصلت السلطات
البحرينية حملتها األمنية القاسية ضد املواطنني ،عرب مداهمتها لعدد
من املنازل ،واعتقالها  4مواطنني.
ووفق نشطاء فإن السلطات أقدمت على اعتقال الشاب عمار هاني،
والشاب سيد علي البالغني  18عاما فقط يف منطقة املالكية بعد
مالحقتهم من قبل دوريات مدنية تابعة للداخلية ،وقال شهود عيان أن
الشابان تعرضا للضرب أثناء اعتقالهما واقتيدا إىل جهة مجهولة.
وشهدت بلدة عالي مداهمات مكثقة للمنازل ،حيث أسفرت املداهمات
عن اعتقال املواطنني محمد علي حسن كاظم العم ،وخليل إبراهيم
كاظم العم ،اللذان اقتيدا إىل جهة مجهولة.
 2017/10/14سجن عالم دين شيعي سنة و 500دينار لوقف تنفيذ الحكم:
قضت محاكم النظام بسجن عالم الدين الشيعي الشيخ حمزة الديري
سنة مع دفع مبلغ قيمته  500دينار لوقف تنفيذ الحكم يف قضية املشاركة
يف اعتصام الدراز.
 2017/10/16مداهمة مبنى الرموز يف سجن جو :ذكر مصادر مطلعة أن
السلطات األمنية قامت بمداهمة مبنى الرموز املعتقلني على خلفية
قضايا سياسية يف سجن جو املركزي وتفتيشهم للمرة األوىل تفتيشاً
مهيناً.
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وأضافت املصادر ان التفتيش الذي كان على مدى ثالث ساعات
متواصلة قاموا من خالله أيضاً بمصادرة كتبهم وبعض مقتنياتهم
وقطعوا االتصاالت عنهم.
 2017/10/17السلطات يف البحرين تسقط جنسية  8مواطنني :أيدت
محاكم النظام إسقاط جنسية  8مواطنني يف قضايا ذات دوافع سياسية
على الرغم من تغيري أحكام سجنهم.
ويستخدم النظام إسقاط الجنسية كأداة ملعاقبة املواطنني املطالبني
بإنهاء الدكتاتورية والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وقد أسقط منذ
العام  2012جنسية أكثر من  450معارضاً وناشطاً.
 2017/10/17السلطات تتوعد بتحطيم املضائف الحسينية وتحرر
مخالفات :توعدت السلطات البحرينية بتحطيم املضائف الحسينية
يف حال عدم إزالتها مربرة هذه التهديدات بأن فرتة الرتخيص لوجود
هذه املضائف كان يف األيام العشرة األوىل من شهر محرم الحرام.
وحررت األمانة العامة للعاصمة املعينة من قبل ملك البحرين مخالفات
ألصحاب املضائف وقامت بلصق إشعارات إزالة فورية وإال سوف تقوم
األمانة العام بإزالتها.
 2017/10/18السلطات تجدد حبس طفل بعد اعتقاله ملدة أسبوع:
جددت النيابة العامة البحرينية حبس الطفل محمود زهري ملدة  10أيام
إضافية بعد اعتقاله ملدة أسبوع بدوافع سياسية والتحقيق معه يف مبنى
التحقيقات الجنائية سيىء الصيت.
وكان منتسبو األجهزة األمنية اعتقلوا فجر  10أكتوبر ثالثة أطفال بعد
مداهمة منازلهم وترويع أهاليهم ،وهم محمود زهري من منطقة كرزكان
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ومهدي احمد مفتاح وعلي محمد جعفر املتغوي من منطقة الدراز.
 2017/10/18النظام يشن حملة مداهمات مكثفة ويعتقل  4مواطنني:
قامت قوات تابعة للداخلية بلباس مدني داهمت عددا من منازل
املواطنني يف عالي واعتقلت كال من «الشاب محمد علي ،الشاب علي
حسن العم ،الطفل علي عقيل العالي والطفل فاضل عباس» ،حيث تم
اقتيادهم إىل جهة مجهولة.
 2017/10/20لألسبوع السادس والستني السلطات تمنع الصالة يف الدراز:
منع النظام البحريني ولألسبوع السادس والستني على التوالي
املواطنني الشيعة من إقامة أكرب صالة جمعة لهم يف البالد.
وتمنع السلطات األمنية إمام الصالة واملصلني من دخول منطقة الدراز
املحاصرة منذ أكثر من عام تاريخ إسقاط جنسية أعلى مرجعية دينية
يف البالد سماحة آية اهلل الشيخ عيسى أحمد قاسم يف العشرين من
يونيو/حزيران املاضي.
 2017/10/22السلطات البحرينية تستدعي رجل دين شيعي :استدعت
السلطات البحرينية عالم الديني الشيعي الشيخ عبد النبي النشابة
دون معرفة األسباب.
وكانت النيابة العامة يف  27من أبريل املاضي أخلت سبيل الشيخ عبد
النبي النشابة بعد تحقيق دام لـ  5ساعات يف مركز دوار  17دون توضيح
األسباب.
 2017/10/26تعرض الناشط الحقوقي «نبيل رجب» ملعاملة مهينة بعد
نقله إىل سجن جوّ :نقلت السلطات األمنيّة البحرينيّة الناشط
الحقوقي نبيل رجب من مستشفى وزارة الداخلية إىل سجن جوّ
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املركزيّ يوم األربعاء  25أكتوبر /تشرين األوّل  ،2017حيث تعرّض
لسوء املعاملة والتفتيش املهني وحلق شعر رأسه بالقوة من قبل قوات
الشرطة ،يف محاولة إلذالله.
كما قامت السلطات بمصادرة جميع الكتب واملالبس التي مع رجب،
كما تمّ رفض استالم مالبس بديلة من عائلته.
 2017/10/28قوات النظام تعتقل عددا من الشباب بعد مداهمات ملنازل:
داهمت عناصر من قوات الشرطة وكمندوز ومخابرات أحد املنازل يف
منطقة اللوزي حيث قامت بتكسري الباب الرئيسي للبيت ،واعتقال
عدد من الشباب بداخله ،ولم يعلم لحد اآلن التهم املوجهة لهم وإىل
أي جهة أخذوا ،كما داهمت قوات األمن منازل يف منطقتي القدم وأبو
قوة ،وقامت بتكسري ممتلكات األهالي واعتقال بعض الشباب.
 2017/10/29السلطات البحرينية تعتقل  11مواطناً :اعتقلت السلطات
البحرينية  11مواطناً من منطقة أبو قوة جنوب العاصمة املنامة يف حملة
مداهمات ملناطق القدم ،الحجر وأبو قوة ومنعت الدخول إليها والخروج
منها قبل بدء حملة االعتقال.
 2017/10/31السلطات البحرينية تبعد مواطنا اىل العراق بعد انتهاء
محكوميته :أبعدت السلطات البحرينية صباح اليوم املواطن إبراهيم
كريمي ،بعد انقضاء محكوميته.
وكان كريمي اعتقل يف سبتمرب/أيلول  2015واتهم بإهانة امللك علنا
يف تويرت والتحريض على كراهية النظام ،وإهانة السعودية ،بسبب
تغريدات نشرت من حساب عرب تويرت ،قالت الداخلية إنه يعود إليه،
على الرغم من نفيه ذلك.
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 2017/10/31محكمة النظام تقضي بالسجن املؤبد على عشرة وإسقاط
الجنسية عنهم :قضت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة
بالسجن املؤبد على عشرة متهمني يف قضية ذات خلفية سياسية ،كما
قضت بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.
 2017/11/1الحكم بالسجن عام مع النفاذ على عالم دين شيعيّ:
أصدرت ما تسمى باملحكمة الصغرى الجنائيّة الرابعة حكمًا بسجن
عالم الدين الشيعيّ السيّد محيي الدين املشعل ملدّة سنة مع
النفاذ بتهم تتعلّق بحريّة الدين واملعتقد ،حيث أدانته بتهمة «إهانة
أشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملّة».
 2017/11/3النظام يستمر بمنع صالة جمعة للشيعة :استمر النظام
البحريني ولألسبوع الـ 68على التوالي يف منع املواطنني الشيعة من
إقامة صالة جمعة لهم يف جامع اإلمام الصادق عليه السالم يف منطقة
الدراز املحاصرة.
وقد شهد محيط املنطقة انتشاراً كثيفاً ملركبات عسكرية وآليات مدرعة،
وعلى الرغم من املنع والحصار األمني املشدد على املنطقة توافد
مواطنون إىل جامع اإلمام الصادق “عليه السالم” وأدوا صالة الظهرين
فرادى يف الوقت الذي يمنع إمام الجمعة من الدخول إلمامة الصالة.
 2017/11/7مرتزقة النظام البحريني تهاجم موكب عزاء الدراز بالقنابل
الغازيّة :هاجمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة موكب عزاء
بمنطقة الدراز املحاصَرة يف ذكرى مقتل اإلمام الرضا  -عليه السالم-
حيث أطلقت القنابل الغازيّة واملسيلة للدموع بكثافة على املعزّين ،ما
أسفر عن حدوث العديد من حاالت االختناق واإلصابات.
 2017/11/8قوات أمنية تقتحم مقر جمعية التوعية اإلسالمية يف الدراز:
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اقتحم منتسبو األجهزة األمنية مقر جمعية التوعية اإلسالمية يف
منطقة الدراز املحاصرة وهي كربى الجمعيات الثقافية الشيعية يف
البحرين.
منتسبو األجهزة األمنية وبرفقة قوات خاصة أغرقوا أحياء الدراز
بالغازات السامة تزامنا مع اقتحام الجمعية وسط استنفار أمني واسع
قرب منفذ منطقة الدراز املحاصرة.
 2017/11/10منع إقامة صالة الجمعة يف الدراز :واصلت القوات االمن يف
البحرين منع إقامة صالة الجمعة يف بلدة الدراز والتي تُعد األكرب على
مستوى البالد ،ويتواصل هذا اإلجراء االنتقامي بمنع دخول إمام الصالة
إىل البلدة وذلك لألسبوع الحادي والسبعني على التوالي.
 2017/11/12السلطات تمنع «زينب آل خميس» من السفر :منعت
السلطات األمنيّة يف البحرين عضو الجمعيّة البحرينيّة لحقوق
اإلنسان زينب آل خميس من السفر خارج البالد ،ألداء الشعائر
الدينيّة يف ذكرى أربعينيّة اإلمام الحسني  -عليه السالم -يف مدينة
كربالء املقدّسة.
 2017/11/12السلطات تداهم منزال وتعتقل احد افراده يف كرانه :اعتقلت
قوات امنية الشاب السيد هادي سيد علوي من بلدة كرانه بعد
مداهمة منزله فجرا ،فيما تحدثت أنباء عن اختطاف مواطن آخر من
بلدة بوري.
 2017/11/13قوات النظام تشن حملة مداهمات يف عدد مناطق وتعتقل
مواطنني :شنت قوات النظام يف البحرين مداهمات يف عدد من مناطق
البالد واعتقلت عددا من املواطنني يف سياق الحمالت املتواصلة التي
تعم البالد لالنتقام من استمرار الحراك الشعبي.
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وانتشرت القوات يف بلدة الديه وشوهدت املركبات العسكرية وهي
تتمركز يف أحيائها مع ترجل القوات.
وقد بدأت القوات انتشارها انطالقا من بلدات مثلث الصمود (الديه،
جد حفص ،واملصلى) مصحوبة بقوات الكوماندوز ،واتجهت نحو
البلدات املحيطة ،وبينها بلدة السهلة وجبلة حبشي ،وأفادت األنباء عن
اختطاف شبان ،ومنهم الشاب علي عبد الحسني من بلدة السهلة،
فيما تم اختطاف قرابة  ٤شبان من جبلة حبشي.
وقد اعتقلت القوات مواطنني من الجسر الرابط مع السعودية أثناء
عودة بعض قوافل الزيارة من كربالء ،ومنهم الشاب عيسى مدن من
بلدة الدير ،والشاب السيد باقر السيد عيسى من بلدة كرانة.
 2017/11/13منع إقامة صالة الجمعة يف الدراز :واصلت القوات االمن
يف البحرين منع إقامة صالة الجمعة يف بلدة الدراز والتي تُعد األكرب
على مستوى البالد ،ويتواصل هذا اإلجراء االنتقامي بمنع دخول إمام
الصالة إىل البلدة وذلك لألسبوع الحادي والسبعني على التوالي.
 2017/11/14قوات عسكرية تقمع بشدة محتجني على حصار الشيخ
قاسم :قمعت قوات امنية بالغاز والرصاص الشوزن املحرم دوليا
تظاهرة منددة باستمرار محاصر رجل الدين الشيعي قاسم عيسى
يف بلدة أبو صيبع.
وبدأ الشبان الغاضبون بالنزول إىل ساحة البلدة معربين عن تحديهم
للقوات االمنية التي تواصل القمع وتنفيذ الجرائم واالنتهاكات يف
مختلق مناطق البالد ،كما جددوا رفضهم الستمرار الحصار املفروض
على آية اهلل الشيخ عيسى قاسم يف منزله ببلدة الدراز.
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 2017/11/16عشرون مداهمة و 17اعتقال تعسفي يف  8مناطق :ارتكبت
القوات األمنية البحرينية  20مداهمة للمنازل بشكل مخالف للقانون يف
 8مناطق بحرينية باإلضافة إىل استمرار التضييق على حرية التنقل
للعائدين من خارج البحرين ،تعرض خاللها  17مواطن بحريني
لالعتقال التعسفي.
حيث قامت تلك القوات باعتقال تعسفي يف مناطق كرانة ،جبلة حبشي،
السهلة الشمالية ،عالي ،بوري ،سرتة ،املالكية ،الدراز ،باإلضافة إىل 4
حاالت اعتقال من املنفذ الحدودي (جسر امللك فهد) ملواطنني عائدين
من القيام بالشعائر الدينية يف العراق.
وكالت االعتقاالت يف منطقة كرانة :السيد هادي علوي ،السيد باقر
عيسى الكندي ،وجبلة حبشي :محمود حبيب ،حسني جاسم ،مهند
محمد ،حسني عبد الهادي ،علي النصيف ،محمد النصيف ،علي حسن
الشمالوي ،أحمد البحراني ،محمد مجيد زبيّل (عذاري) ،والسهلة
الشمالية :علي عبد الحسني ،وبوري :محمد علي صباح ،ومن املالكية:
عبد اهلل عيسى أبو راشد.
اما املعتقلني من املنفذ الحدودي (جسر امللك فهد) هم :جعفر عبد علي
الخضران من منطقة سرتة ،والسيد باقر عيسى الكندي من منطقة
كرانة ،وعيسى مدن من منطقة الدير ،وجالل العطار من منطقة سرتة.
 2017/11/17النظام البحريني مستمر يف منع إقامة أكرب صالة جمعة
للشيعة :استمر النظام البحريني ولألسبوع الـ 70على التوالي يف منع
املواطنني الشيعة من إقامة أكرب صالة جمعة لهم يف جامع اإلمام الصادق
عليه السالم يف منطقة الدراز املحاصرة.
 2017/11/18إدارة سجن جو تعتدي على سجناء الرأي وتعمدت إهانتهم:
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تعرض سجناء الرأي يف سجن جو املركزي سيئ الصيت داخل مبنى
 12إىل االعتداء واالهانة من قبل إدارة السجن.
حيث عمدت مؤخرا إدارة السجن إىل ابتكار وسائل جديدة يف االنتقام
منها قطع مياه املرافق الصحية ،وانتهاك خصوصية السجني عند
ممارسة حق التواصل مع أهله هاتفيا ،وتقليل فرص االتصال الهاتفي
للمحكومني ،وأيضا زيادة حالة االكتظاظ.
 2017/11/18نقل معتقل إىل السجن االنفرادي بسبب ممارسته الشعائر:
نقلت إدارة سجن جو املركزي املعتقل القيادي بجمعية أمل املنحلة
هشام الصباغ إىل السجن االنفرادي ،بسبب ممارسته الشعائر الدينية
التي تعدّ ح ًقّا من حقوقه التي صدّقت عليها حكومة البحرين.
 2017/11/19مليشيات مسلحة تشن هجوما واسعا على سرتة :شنت
قوات عسكرية مصحوبة باملليشيات وقوات الكوماندوز هجوما واسعا
على منطقة سرتة وتحدثت املعلومات األولية عن اعتقاالت واسعة يف
صفوف األهالي الذين كانوا يحيون ذكرى وفاة الرسول األكرم.
وشوهدت أعداد هائلة من القوات واملسلحني الذين يرتدون مالبس
مدنية مع القوات الخاصة (الكوماندوز) ،وقد توغلت إىل داخل أحياء
املنطقة التي عادة ما تستهدفها القوات باملداهمات وعمليات االقتحام
على املنازل.
 2017/11/20حملة مداهمات واسعة واعتقال مواطنني :شنّت القوات
األمنيّة حملة واسعة من املداهمات أسفرت عن اعتقال ما ال يقل عن
 7مواطنني بينهم الناشط امليدانيّ الحاج مجيد عبد اهلل امللقّب بـ
«حجي صمود».
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كما أسفرت حملة املداهمات على عدد من البلدات عن اعتقال الشاب
عيسى عادل علي من قرية الدير ،ومن دار كليب الشاب أيمن سلمان
والشاب حسني علي ،ومن سرتة الشاب صالح علي والشاب أحمد
حسن سلطان.
 2017/11/20الحكم بسجن حجي صمود  6شهور بعد اعتقاله :أصدرت
محاكم النظام حكمًا بالسجن مدّة  6أشهر على املواطن الستينيّ
مجيد عبد اهلل ،املعروف بـ «حجي صمود» يف قضيّة تجمهر ،ونقل إىل
سجن جوّ املركزيّ.
 2017/11/23تأييد أحكام بالسجن :أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف
أحكامًا بالسجن تراوحت ما بني سنتني و 3سنوات بحقّ  9مواطنني
بعد أن أدنتهم بتهمة إشعال حريق يف إطارات والتجمهر.
 2017/11/24تأييد أحكام بالسجن  10سنوات واملؤبّد بحقّ  22مواطنًا:
أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف أحكامًا تراوحت ما بني املؤبّد
والسجن من  5إىل  10سنوات بحقّ  22مواطنًا أدينوا جميعًا يف قضيّة
ملفقة بدعوى تأسيس جماعة إرهابيّة ضمن  36مدانًا ،مع إسقاط
الجنسيّة عنهم.
 2017/11/24تعرض معتقلي الرأي يف سجن جو للتعذيب :وضعت سلطات
سجن جو املركزي املعتقل املحكوم باإلعدام ماهر الخباز يف السجن
االنفرادي بعد ان تعرض اىل اعتداء بالضرب املربح يف زنزانته.
 2017/11/24عمليات تعذيب شبه ممنهجة ملعتقلي الرأي :تعرض ٧
معتقلني للتعذيب واالعتداء بشكل وحشي منذ  ٨أيام بعد نقلهم إىل
الحبس االنفرادي.
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 2017/11/24منع إقامة صالة الجمعة يف الدراز :واصلت القوات االمن يف
البحرين منع إقامة صالة الجمعة يف بلدة الدراز والتي تُعد األكرب على
مستوى البالد ،ويتواصل هذا اإلجراء االنتقامي بمنع دخول إمام الصالة
إىل البلدة وذلك لألسبوع الحادي والسبعني على التوالي.
واضطر املواطنون إىل إقامة صالة الظهرين يف جامع اإلمام الصادق الذي
كانت تُقام فيه صالة الجمعة ،فيما شوهدت املركبات العسكرية وهي
تتمركز يف مداخل البلدة وعلى امتداد حدودها الرئيسية لتشديد
الحصار عليها والحيلولة دون دخول املواطنني واملشاركة يف الصالة.
 2017/11/27السلطات تمنع ناشطةمن السفر :منعت السلطات األمنيّة
املدافعة عن حقوق اإلنسان السيّدة نضال السلمان من السفر إىل
خارج البالد عرب مطار البحرين الدوليّ.
 2017/11/27إحالة معتقل مغيب منذ  10أيام اىل التوقيف :قرّرت النيابة
العامة البحرينيّة توقيف املعتقل أحمد العطيّة ملدة  6أشهر على ذمة
التحقيق ،وذلك بعد تغييبه القسريّ يف مبنى التحقيقات الجنائيّة
ملدة  10أيام.
وكان املعتقل أحمد العطيّة سبق أن حُكم عليه بالسجن ملدة  3أعوام،
بتهمة التجمهر وأعمال الشغب ،وذلك عقب اعتقاله يف  2أبريل /نيسان
لضرب مربح من قوّات املرتزقة يف الشارع العام.
 ،2012حيث تعرّض
ٍ
ٍ
 2017/11/28منع ناشطني حقوقيني من السفر :منعت سلطات البحرين
كل من الناشط الحقوقيّ عبد النبي العكري واألمني العام السابق
ً
لجمعيّة وعد رضي املوسوي من السفر عرب جسر امللك فهد ،وعلّلت
ذلك بأنّه أمر من النيابة العامة.
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 2017/11/28مداهمات املرتزقة للبلدات واعتقال أبنائها :قامت عصابات
مرتزقة تتبع للسلطة بمداهمات ملنازل املواطنني يف مختلف مناطق
البحرين.
اذ داهمت املرتزقة املنازل يف بلدة كرزكان مثرية الرعب بني العجزة
واألطفال والنساء ،مما أسفر عن تعرض أحد املواطنني اآلمنني إىل
إصابات بليغة.
كما تعرّضت منازل املواطنني يف بلدة املالكيّة القتحام سافر من عصابات
املرتزقة املدجّجة بالسالح.
 2017/11/29مداهمات ملنازل املواطنني تعقبها اعتقاالت :داهمت املرتزقة
منازل املواطنني اآلمنني يف بلدة سار ،واعتقلوا عددًا من أبنائها.
 2017/11/30احكام تعسفية بالسجن :أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى
الجنائيّة حكمًا بسجن  10مواطنني بينهم خال وابن شقيقته ،ملدّة 5
سنوات ،بعد أن أدانتهم يف قضيّة إخفاء خمسة كانوا ضمن الهاربني
من سجن جوّ.
 2017/12/1عناصر املرتزقة تمنع صالة «الجمعة» بجامع الصادق :واصلت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات
العسكريّة  -لألسبوع الـ 72على التوالي -محاصرة مداخل بلدة الدراز،
حيث منعت املواطنني وإمام الصالة من التوجّه إىل مسجد اإلمام
الصادق  -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة.
 2017/12/2حملة اعتقاالت تطال الناشطني :اعتقلت قوات املرتزقة عددا
من الناشطني املدنيني يف حملة مداهمات مستمرة ،عرف منهم الشاب
محمّد املؤذن ،والشاب محمد جعفر ،والشاب حسني علي حسن.
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 2017/12/3املرتزقة تشنّ حملة مداهمات واسعة يف مناطق متعدّدة:
شنّت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حملة مداهمات واسعة منذ
الساعات األوىل طالت عدة مناطق يف البحرين منها «الهملة ،بوري،
عالي ،الدير ،كرباباد ،العكر».
وأفادت مصادر أهلية بأنّه تم تسجيل العديد من حاالت االعتقال
التعسفيّ ،من بينهم الشاب صالح علي صالح من منطقة الدير،
والشاب محمود حبيب جعفر من منطقة دمستان ،حيث وردت أنباء
بمالحقته وتعرّضه للرصاص االنشطاريّ املحرم دوليًا.
 2017/12/4أحكام تعسفية بحق محتجني :أصدرت ما تسمى باملحكمة
الكربى الجنائيّة الرابعة أحكامًا بالسجن لـ  7مواطنني تراوحت ما بني
سنتني إىل  3سنوات ،بعد أن أدانتهم بتهمة التجمهر وحرق اإلطارات
يف البالد القديم.
 2017/12/5معتقل يتعرض للتعذيب املستمر :أطلق الشاب املحبوس
عاجل من داخل محبسه
احتياطيًا محمّد عبد النبي الخور ندا ًء
ً
بسجن الحوض الجاف ،يطالب فيه بإيقاف استهدافه وإيقاف سوء
املعاملة التي أصبحت ممنهجة لدى إدارة السجون.
حيث بث املعتقل رسالة صوتيّة تحدّث فيها عن تعرّضه للضرب عند
دخوله للسجن ،وتعرّضه لسوء املعاملة بشكل مستمرّ بسبب حديثه
عن االشخاص الذين قاموا باالعتداء عليه.
 2017/12/8املرتزقة تمنع صالة الجمعة الدراز لألسبوع الـ :73واصلت
عناصر املرتزقة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة  -لألسبوع
الـ 73على التوالي -محاصرة مداخل بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني
وإمام الصالةمن التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق  -عليه السالم -ألداء
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شعائر صالة الجمعة.
 2017/12/8حملة مداهمات يف سرتة وتعتقل ثالثة مواطنني :داهمت
القوّات األمنيّة منازل عدد من املواطنني يف سرتة واعتقلت عددًا منهم.
وأفاد نشطاء بأن شابًا يُدعى سيّد جعفر وآخر يدعى حسن وثالث
لم تحدد هويّته تم اعتقالهم إثر املداهمات التي طالت منازلهم.
 2017/12/10تجديد حبس معتقل مصاب :أصدرت النيابة العامة قرارًا
بتجديد حبس املعتقل علي مهنا ملدّة شهر على ذمّة التحقيق.
وكان املهنا قد أصيب برصاص الشوزن من قبل عناصر املرتزقة أثناء
الهجوم الدمويّ على املعتصمني أمام منزل آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم ،يف بلدة الدراز يف  23مايو /أيار املاضي ،الذي أسفر عن مقتل 5
من املعتصمني واعتقال املئات وإصابة العشرات.
 2017/12/11النيابة العامّة تجدّد حبس جميع معتقلي هجوم الدراز:
جدّدت النيابة العامة حبس آخر دفعة من معتقلي هجوم الدراز
معتقل ،شهرًا إضافيًا بعد انتهاء حبسهم
الدمويّ البالغ عددهم 23
ً
االحتياطي البالغ  6أشهر.
وكانت النيابة جدّدت حبس الدفعة الثانية من معتقلي الهجوم
معتقل لشهر كامل أيضًا ،كما فعلت مع
الدمويّ البالغ عددهم 96
ً
معتقل.
الدفعة األوىل البالغ عددهم 70
ً
بإن السلطات
 2017/12/13منع  5نشطاء من السفر :أفادت مصادر حقوقية ّ
منعت ّ
كل من األمني العام السابق لجمعيّة وعد سيد رضي املوسوي،
واألمني العام األسبق للجمعية إبراهيم شريف ،والقياديّة يف الجمعيّة
فريدة غالم ،إضافة إىل الناشط الحقوقيّ عبد النبي العكري ورئيس
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الجمعيّة البحرينية للشفافية سيد شرف املوسوي ،من السفر خارج
البحرين.
 2017/12/15املرتزقة تمنع صالة الجمعة :واصلت عناصر املرتزقة
وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة  -لألسبوع
الـ 74على التوالي -محاصرة مداخل بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني
وإمام الصالة من التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق  -عليه السالم-
ألداء شعائر صالة الجمعة.
 2017/12/15سلطات البحرين تمنع ناشط حقوقيمن السفر :منعت
السلطات األمنية الناشط الحقوقي حسني رضي من السفر خارج
البحرين.
 2017/12/15املباحث الجنائيّة تستمرّ يف احتجاز مواطنة دون سبب:
احتجزت إدارة املباحث والتحقيقات الجنائيّة املواطنة فوزية ماشاء اهلل
يف املبنى إبداء أسباب واضحة لهذا اإلجراء.
وقال نشطاء حقوقيّون إنّه «تمّ مداهمة منزلها مساء أمس يف قرية
البالد القديم والطلب منها الحضور هذا اليوم إىل مبنى التحقيقات
دون أسباب واضحة».
 2017/12/16السلطات األمنية تعتقل مواطنة :اعتقلت السلطات األمنية
املواطنة زينب سلمان وهي أم ألربعة أوالد من منفذ الجسر ،قبل ان
يتم نقلها إىل التوقيف بصورة مؤملة لعائلتها ،وذلك لتنفيذ عقوبة ما
تبقى من محكوميتها –  28يومًا -فيما ما عرف بقضية «السيتي
سنرت» يف سبتمرب /ايلول .2011
 2017/12/17قوات النظام تطلق الرصاص االنشطاري على محتجني:
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أطلقت قوات النظام البحريني الرصاص االنشطاري وقنابل الغاز
املسيل للدموع لتفريق محتجني كانوا يحيون ذكرى عيد الشهداء،
حيث أطلقت القوات املحتجني بالرصاص وقنابل الغاز يف سرتة ،املعامري
واملالكية ومناطق متفرقة.
ويحيي الشعب البحريني ذكرى من استشهدوا يف سبيل املطالبة
بالحقوق السياسية واملدنية منذ انتفاضة تسعينات القرن املاضي.
 2017/12/19السلطات األمنيّة تعتقل طفل معذب :اعتقلت السلطات
األمنية ضحية التعذيب الطفل حسني يونس عبد النبي  17عامًا ،يف
قرية بني جمرة.
وكانت السلطات األمنيّة سبق أن اعتقلت الطفل حسني يونس يف
فرباير /شباط  ،2015ضمن حملة استهدفت األطفال.
 2017/12/20أحكام قضائيّة بإسقاط الجنسيّة عن  26مواطنًا :أصدرت
املحاكم البحرينية أحكامًا بإسقاط الجنسيّة عن  26مواطنًا يف قضايا
مختلفة.
فقد أصدرت ما تسمى باملحكمة الجنائية الكربى حكمًا بإسقاط
الجنسيّة عن املواطنني «حسن علي الشمر وحسن جعفر الصددي»،
رغم تأكيدهما للمحكمة تعرّضهما للتعذيب النفسي والجسدي يف
مبنى التحقيقات الجنائيّة ،وكذلك الصحفي محمد الجزيري الذي
حكم عليه بالسجن املؤبد وإسقاط الجنسية.
كما قضت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة إسقاط الجنسيّة
والسجن املؤبد على عشرة متهمني يف قضية مفربكة اتهموا خاللها
باإلرهاب.
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 2017/12/22املرتزقة تشدّد الحصار على الدراز وتمنع صالة الجمعة:
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات
العسكريّة  -لألسبوع الـ 75على التوالي -محاصرة مداخل بلدة الدراز،
حيث منعت املواطنني وإمام الصالةمن التوجّه إىل مسجد اإلمام
الصادق  -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة.
 2017/12/25القضاء العسكري يحكم بإعدام عدد من الناشطني املدنيني:
أصدر ما يسمى بالقضاء العسكري يف البحرين حكمًا بإعدام  6ناشطني
وبالسجن  15عامًا مع إسقاط الجنسيّة ،يف أوىل قضايا تحاكم فيها
املحاكم العسكرية مدنيّني بعد تصديق حاكم البحرين على تعديل
يسمح بمحاكمة مدنيّني أمام القضاء العسكري ،كما قضت بالسجن
 7سنوات على سبعة مواطنني آخرين مع إسقاط الجنسيّة.
والناشطون املحكوم عليهم باإلعدام هم :الجندي مبارك عادل مبارك
مهنا ،فاضل السيّد عباس ،سيد علوي حسني ،محمد املتغوي ،السيد
مرتضى السندي ،والشيخ حبيب الجمري.
وكانت محاكمة املدنيّني وخصوصًا املختفني قسريًّا أمام املحكمة
العسكرية قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونيّة أو
حضور املحامني ،وال يزال القضاء العسكريّ يرفض تسليم محامي
الدفاع أوراق الدعوى.
 2017/12/25املرتزقة تقمع تظاهرات مناهضة ألحكام اإلعدام :قامت
عناصر املرتزقة بمهاجمة املتظاهرين السلميّني الذين خرجوا للتعبري
عن رفضهم ألحكام اإلعدام التي أصدرها ما يسمى بالقضاء العسكري
بحق عددا من الناشطني املدنيني ،حيث أطلقت القنابل الغازية واملسيلة
للدموع بكثافة عليهم ،بعد محاولة دهسهم باملركبات العسكريّة.
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 2017/12/29املرتزقة يمنعون صالة الجمعة املركزيّة للشيعة :واصلت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات
العسكريّة  -لألسبوع الـ 76على التوالي -محاصرة مداخل بلدة الدراز،
حيث منعت املواطنني وإمام الصالة من التوجّه إىل مسجد اإلمام
الصادق  -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة.
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 2017/1/19اعتقال عدد من الشيعة وتشكيل لجنة تحقيق لرصد
نشاطهم :أعلنت مصالح األمن الجزائرية الحرب على الناشطني
الشيعة يف البالد،
وقالت مصادر محلية ان االمن الجزائري اعتقل  80مواطنا شيعيا خالل
االشهر املاضية ومن مختلف مدن البالد.
وكانت الجزائر قد أعلنت عن حمالت لوقف انتشار كتب الطائفة
الشيعية ،كما وضعت إجراءات صارمة بحق الطوائف غري السنية
باستثناء اإلباضيني.
 2017/11/21اعتقال  400مواطن شيعي قادمني من كربالء :قامت السلطات
األمنية يف مطار الجزائر باعتقال  400مواطن على خلفية طائفية ،كونهم
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ينتمون اىل املذهب الشيعي.
وأجرت السلطات األمنية عملية االعتقال اثناء عودة املواطنني من
العراق بعد مشاركتهم يف مراسيم زيارة األربعني ،قبل ان تقوم بمصادرة
مقتنياتهم كالكتب والصور وغريها.
 2017/11/25السلطات الجزائرية تبعد السفري العراقي بسبب معتقده
الشيعي :قررت السلطات الجزائرية ابعاد السفري العراقي لديها بسبب
معتقده الشيعي ممهلة األخري مدة شهر واحد ملغادرة البالد.
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 2017/2/20تركيا ترسل قوات عسكرية لداعم النظام يف قمع الشعب
البحريني :كشفت مصادر حقوقية يف تركيا عن نية حكومتها ارسال
قوات امنية لقمع املحتجني الشيعة يف دولة البحرين.
وذكرت املصادر أن البحرين وتركيا إتفقتا على إقامة القوات الرتكية
ملكافحة الشغب دورات تدريبية تخصصية لشرطة مكافحة الشغب
يف البحرين.
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 2017/1/6إعتقال ناشط مدني :يف إستمرار لسلسلة االستدعاءات
واالعتقاالت تم إعتقال الناشط الحقوقي «أحمد املشيخص» من
أهالي العوامية .ولم يعرف سبب االعتقال واالتهامات املوجهة إليه.
يشار إن شقيقه «يوسف املشيخص» أحد الذين تم تصديق حكم
االعدام عليهم.
 2017/1/9احكام تعسفية بالسجن :صادقت ما تسمى باملحكمة الجزائية
على حكم السجن  ٤سنوات واملنع من السفر مدة مماثلة بحق املعتقل
الناشط فاضل الشعلة.
 2017/1/11وفاة الشاب جابر حبيب العقيلي داخل مركز شرطة تاروت:
كشفت مصادر محلية عن وفاة مواطن شيعي يف احد مراكز شرطة
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مدينة تاروت بعد تعرضه لالعتقال وسط أسباب مجهولة.
 2017/1/17مداهمة بلدة العوامية بعشرات االليات واعتقال احد ابنائها:
داهمت قوات الطوارئ السعودية منزل عائلة الفرج واعتقلت الشاب
حسني محمد الفرج دون ذكر االسباب.
 2017/1/18السجن سبع سنوات لكاتب وناشط من اهالي القطيف:
اعتقلت السلطات السعودية الكاتب نذير املاجد أثناء مراجعته للمحكمة
الجزائية املتخصصة بالرياض لألستماع لجلسة النطق بالحكم عليه،
وقد أصدرت املحكمة الجزائية بحقه حكماً بالسجن مدة  ٧سنوات
بتهم تتعلق بحرية التعبري.
 2017/1/24شهيد جديد من العوامية جراء تعذيب السلطات األمنية :قتل
املواطن محمد رضي الحساوي يف سجن املباحث العامة يف الدمام ،بعد
اعتقال دام أربع سنوات دون تقديمه إىل املحاكمة ،وفق ما أفادت مصادر
محلية داخل املنطقة الشرقية يف اململكة.
وتُرجّح املعلومات األولية عن مقتل الحساوي جراء التعذيب املمنهج،
يف حني رفض مسؤول و سجن املباحث الكشف عن مكان الجثمان.
ويُعدّ الشاب الحساوي الحالة الرابعة التي يتو ّفى يف مراكز األجهزة
األمنية بعد مكي العريض ونزار املحسن وجابر العقيلي.
وتحاول السلطات األمنية السعودية التهرّب من تحمّل املسؤولية ،عرب
منع فتح تحقيق لكشف مالبسات القضايا السابقة التي أودت بحياة
الشبان بسبب التعذيب الوحشي.
 2017/1/30السلطات السعودية تبدأ هدم حي املسورة األثري وتشرّد
ساكنيه الشيعة :بدأت السلطات السعودية تنفيذ قرارها بهدم حي
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املسورة يف العوامية بالقطيف شرق البالد ،وهو حي أثري يمتد عمره
لنحو  400عام ويقطنه  2000نسمة تقريبا حسب بعض التقديرات.
وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا بهدم الحي ضمن ما
وصفته خطة شاملة لتطويره،وقامت بدفع تعويضات ألصحاب املباني
التي ستقوم بهدمها ،األمر الذي قابلته قطاعات مهتمة بالرتاث والثقافة
بانتقادات حادة وقال األهالي «إن التعويضات التي أقرّتها أمانة املنطقة
للعائالت التي كانت تسكن الحي غري كافية يف ظل الوضع االقتصادي
الحالي ،وخاصة لجهة احتكار األراضي من قبل السلطة أو األمراء
املتنفذين».
وقطعت السلطات التيار الكهربائي عن الحيّ ،ما دفع بمساجد
العوامية للتحرك من أجل إيواء عدد املرضي من كبار السن .كما
أشارت معلومات إىل أنه تم قطع املياه عن أجزاء عدة من الحي ،وأجرب
ذلك عدد من العائالت علي ترك منازلها.
 2017/2/7القوات عسكرية تقتحم بالرصاص منزل يف العوامية :واصلت
السلطات السعودية مسلسلها القمعي بحق أهالي بلدة العوامية،
حيث ن ّفذت قوات الطوارئ أمس مداهمة مستهدفة منزل املعارض
املعدوم مرسي الربح يف حي الجميمة يف العوامية.
ودخلت القوات األمنية الحي باآلليات العسكرية والسيارات املدنية
بيضاء اللون ،وعمد عناصرها إىل إطالق الرصاص بشكل عشوائي
باتجاه منزل الشهيد الربح واملنازل املحيطة به ،ثم اقتحمت منزل
الشهيد وعبثت بمحتوياته ،كما أحدثت خرابًا وأضرارًا باملحتويات.
وأشار مواطنون على وسائل التواصل االجتماعي اىل أن هدف املداهمة
تمثل بمحاولة اعتقال أحد أقرباء الشهيد الربح.
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 2017/2/28السلطات تعتقل شاب شيعي من مقر عمله دون ذكر
االسباب :اقدمت السلطات السعودية على اعتقال املواطن محمد عبد
اهلل من مقر عمله يف مدينة الدمام دون ان تربر سبب االعتقال.
وترجح مصادر حقوقية ان االعتقال جاء على خلفية طائفية وال تستند
ألي ذريعة قانونية.
 2017/3/1حكم بالسجن على عالم شيعي :أصدرت ما تسمى بما
تسمى باملحكمة الجزائية املتخصصة بالرياض حكماً بحق الشيخ
حبيبالخباز بالسجن مدة  6سنوات واملنع من السفر مدة مماثلة.
وأكدت مصادر حقوقية ان املحاكمة التي تعرض لها الشيخ املذكور
افتقرت للمعايري القانونية بشكل قاطع ،وتستند على خلفيات طائفية
محضة.
 2017/3/9مقتل مواطن يف منطقة الشويكة غرب السعودية :كشفت
مصادر حقوقية ان القوات االمنية قتلت بالرصاص الشاب مصطفى
مداد بعد مداهمة منطقة الشويكة.
 2017/3/11مقتل شخص وإصبة آخرين يف العوامية :هاجمت قوات االمن
السعودية حي السورة يف العوامية واطلقت الرصاص الحي والقنابل
الحارقة ما ادى اىل مقتل طفل واصابة اخرين.
وذكرت مصادر ميدانية ان القوات املنية قتلت الطفل وليد طالل العريض
متهمة اياه باالرهاب.
 2017/3/15السلطات السعودية تعتقل منشد حسيني :اقدمت السلطات
االمنية يف السعودية على اعتقال املنشد الحسيني حسني علي
الطرموخ يف مقر عمله يف مدرسة القطيف االهلية دون ذكر االسباب.
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 2017/3/16االمن السعودي يعتقل ناشط شيعي :اقدمتالسلطات
السعودية عل اعتقال الشاب محمد بن املال علي املزين من مقر عمله
دون ذكر االسباب.
 2017/3/28السلطات السعودية تعتقل الشاب علي ابراهيم ال رضوان
من منفذ جسر البحرين دون مذكرة أستدعاء سابقة له.
 2017/3/28السلطات تعتقل ثالث شبان يف القطيف :كشفت مصادر
حقوقية عن اعتقال االمن السعودي لثالثة شبان بعد حصارها ملنطقة
الرامس يف القطيف.
وذكرت املصادر ان الشباب املعتقلون هم عبدالرحمن فاضل العبدالعال،
وجعفر محمد الفرج ،ووصفي علي القروص.
 2017/3/29مقتل اثنني من عائلة النمر يف العوامية :اقدمت السلطات
السعودية على تصفية اثنني من شباب عائلة النمر اثر مداهمة منطقة
العوامية شرقي البالد.
 2017/4/9القوات االمنية تطلق النار بشكل عشوائي على االهالي يف
حي املسورة القديم وسط مدينة العوامية شرقي البالد.
 2017/4/11السلطات السعودية تعتقل احد اهالي القطيف :اعتقلت
السلطات االمنية السعودية الشاب غازي علي القديحي من منفذ
جسر البحرين.
يذكر أن الشاب أخ كل من الشهيد باسم القديحي واملعارض املعتقل
جاسم القديحي واملعارض ميثم القديحي.
 2017/4/12ناشطون :الحكومة السعودية تستخدم مصطلح اإلرهاب
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لتصفية وقمع املعارضني :افاد ناشطون من اهالي املنطقة الشرقية ان
السلطات السعودية توظف مصطلح االرهاب يف استهداف املعارضني
والناشطني الحقوقيني يف اجراء يجسد سياسة القمع واالستبداد الذي
تمارسه.
 2017/4/16السلطات السعودية تعتقل السيد محمد علوي الشاخوري
دون معرفة االسباب.
 2017/4/18السلطات السعودية تعتقل مدرس يف العوامية :اقدمت اجهزة
االمن السعودي على اعتقال األستاذ ناصر علي آل ابو عبداهلل من
أهالي العوامية بعد خروجه من مقر عمله يف مدرسة الجش دون
معرفة االسباب.
 2017/4/19اجهزة امن سعودية تستهدف النساء يف القطيف :ضمن
مسلسل األعتقاالت التعسفية والخطوات األستفزازية من قبل عناصر
قوات الطوارئ #لسعودية ،كشف ناشطون عن عمليات ايقاف نساء
والتحرش بهم يف نقاط التفتيش املحيطة بالقطيف.
 2017/4/20مداهمة وسرقة منزل ناشط حقوقي من قبل افراد االمن
السعودي :قامت السلطات السعودية بمداهمة منزل والد الناشط
السياسي السيد حمزة الشاخوري يف حي الناصرة بالقطيف وسرقة
بعض املمتلكات الخاصة من داخله.
 2017/4/26قوات االمن السعودية تداهم منزل احد الناشطني :داهمت
قوات مسلحة سعودية منزل الناشط الحقوقي مفيد العلوان يف بلدة
القديح قبل ان تعيث خرابا يف محتويات واثاث املنزل وتصادر بعض
املمتلكات الشخصية.
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 2017/4/26االمن السعودي يعتقل مواطنا من أهالي القطيف :قامت
قوات امن سعودية باعتقال الشاب أيمن عبدالعال من أهالي العوامية
من مقر عمله يف سكيكو يف القطيف ،دون ان توضح أسباب االعتقال.
 2017/4/30اعتقال شاب من مقر عمله :أقدمت قوات امنية سعودية على
اعتقال الشاب رائد عبد الواحد الخري من أهالي بلدة العوامية من مقر
عمله ألسباب مجهولة وأنباء عن نقله لسجن املباحث.
 2017/5/1اعتقال شاب من أهالي العوامية :ضمن سلسلة االعتقاالت
التعسفية التي تمارسها السلطة السعودية ،اعتقلت قوات امنية
الشاب عباس ال زايد من أهالي بلدة العوامية.
 2017/5/1اعتقال تعسفي مستمر :القوات األمنية تعتقل الشاب السيد
أسعد الشاخوري من أهالي بلدة العوامية.
 2017/5/4اعتقال ثالثة من اسرة واحدة يف العوامية :أقدمت قوات امنية
سعودية على مداهمة منزل أسرة الحاج محمد علي مدن الفرج ،قبل
ان تقوم باعتقال  3من أفراد أسرته.
 2017/5/4عناصر امنية تنهال بالضرب على أحد املواطنني قبل اعتقاله
يف العوامية :تعرض الشاب حسام الربح من أهالي العوامية اىل الضرب
املربح من قبل افراد مفرزة امنية ترابط يف احد ازقة املدينة قبل ان يقدم
افرادها على اعتقاله بشكل تعسفي.
 2017/5/10قوات عسكرية تجتاح بلدة العوامية تحت وابل من النريان/
تعرضت بلدة العوامية اىل اجتياح من قبل املدرعات واملصفحات
السعودية ،قبل ان تطبق على األهالي حصارها.
وأكدت مصادر محلية على تعرض مئات املنازل اىل اضرار مادية نتيجة
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اطالق املدرعات قذائفها بشكل عشوائي ،مما تسبب باشتعال النريان،
يف الوقت الذي منعت تلك القوات مركبات اإلطفاء واالسعاف من دخول
البلدة.
 2017/5/11القوات السعودية تصعد حملتها على أهالي العوامية :صعدت
القوات التي تجتاح بلدة العوامية من وترية اعمالها التعسفية بحق
السكان.
وأفادت مصادر محلية ان االليات العسكرية تستهدف بالرصاص أي
هدف متحرك ترصده دون تمييز ،فيما اشارت املصادر اىل تعرض
العديد من املدنيني لإلصابة نتيجة اطالق النار العشوائي ،يف حني
تشتعل النريان يف عدد من املنازل دون توفر أي وسيلة لإلطفاء او
اسعاف الجرحى.
 2017/5/11مقتل شاب واضرار مادية برصاص القوات السعودية يف
العوامية :قتل شاب واصيب عدد من قاطني حي املسورة يف بلدة
العوامية يف القطيف ،يف هجوم شنته قوات النظام السعودي لبدء
عمليات هدم الحي.
وخلف الهجوم العنيف بالقذائف والذخرية الحية العديد من األضرار
املادية بممتلكات األهالي وسط فرض حصار على كافة منافذ الحي.
 2017/5/12مقتل طفل بنريان الشرطة السعودية يف حي املسورة :قتل
الطفل جواد الداغر ذو العامني بعد ان أصيب برصاص القوات السعودية
التي تشن هجوما عسكريا على بلدة العوامية منذ أيام.
 2017/5/13مقتل  4مدنيني برصاص القوات السعودية يف العوامية :اعلنت
مصادر حقوقية عن مقتل  4مدنيني برصاص قوات النظام السعودي
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التي تحاصر حي املسورة بالعوامية.
وأفادت املصادر بان القوات السعودية تواصل عدوانها لليوم الرابع على
التوالي ضد اهالي العوامية مستخدمة قنابل انشطارية حارقة ،مشرية
اىل اشتعال النريان يف العديد من املنازل واملمتلكات الخاصة وحرقت أحد
املساجد القديمة يف البلدة.
 2017/5/17قوات النظام تقصف باملدفعية منازل األهالي يف العوامية:
أكدت مصادر محلية يف بلدة العوامية على مقتل الشاب وهاب فكري
معيوف يف العوامية بطلقه يف رقبته على أيدي السلطات السعودية.
وصعدت قوات النظام السعودي من وترية اعتداءاتها بحق أهالي أحياء
العوامية حيث استهدفت املنازل بقصف مدفعي اشتعلت على إثره
النريان يف عدة أحياء يف مدينة العوامية باملنطقة الشرقية ،بحسب
مصادر محلية.
وأفادت املصادر عن اشتعال النريان يف عدة أحياء يف العوامية بسبب
القصف املدفعي لقوات النظام السعودي ،مؤكدين سماع دوي انفجارات
هزت أرجاء بلدة العوامية.
 2017/5/17القوات السعودية تعتقل مواطن مع ابنته الصغرية :السلطات
السعودية تعتقل الشاب علي شعبان يف وقت متأخر من الليل أثناء
تواجده بالقرب من أحد الصيدليات مع ابنته وتبلغ دويه بالذهاب ألخذ
طفلته.
 2017/5/18استمرار محاصرة بلدة العوامية بالدبابات مع اطالق العيارات
النارية الثقيلة :اكدت مصادر محلية على استمرار القوات السعودية
يف محاصرة أهالي العوامية مع اطالق النريان بشكل متواصل بصورة
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عشوائية على منازل املواطنني.
 2017/5/19القوات السعودية تقصف بلدة العوامية :سقطت  18قذيفة
على بلدة العوامية متسببة بجرح بعض األهالي فضال عن تدمري كبري
يف املنازل.
وأفادت مصادر أهلية ان املدرعات السعودية تتجول يف عدة أحياء سكنية
ضيقة الجميمة وشكر اهلل والعوينة وتطلق األعرية النارية بشكل
عشوائي.
 2017/5/21القوات السعودية تعتقل شقيقني يف العوامية :داهمت قوات
عسكرية منزل أحد املواطنني قبل ان تقدم على اعتقال ولديه سالم
آملزرع وصالح املزرع يف حي الزاره يف العوامية.
 2017/5/21ضمن حملة اعتقاالت :القوات السعودية تعتقل الشاب مكي
املختار بعد ان قامت باقتحام منزلهم يف حي الريف يف الشمال.
 2017/5/23القوات السعودية تنشر القناصة على أسطح البنايات
وتستهدف السكان :أقدمت القوات السعودية على نشر فرق القناصة
يف عدة بنايات ،وال تزال تطلق قذائف أر بي جي والرصاص الكثيف
على األهالي يف حي املسورة وسط العوامية.
 2017/5/25املدرعات السعودية تدمر متاجر األهالي يف العوامية :أقدمت
املدرعات السعودية على إطالق وابل من األعرية النارية املختلفة على
املنازل واملحالت التجارية يف حي الريف وسط بلدة العوامية.
 2017/5/26ال تزال قوات االمن السعودية والجيش تحاصران بلدة
العوامية وتنفذ عمليات استهداف مباشر للمدنيني فضال عن اعتداءات
متواصلة على ممتلكات األهالي ،مما افضى عن سقوط عددا من
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الجرحى وتدمري هائل يف املمتلكات الخاصة والعامة.
 2017/6/1مقتل الناشطان محمد الصويمل وفاضل جماده باطالق نار
من قبل مدرعة سعودية وسط العوامية.
 2017/6/1انقطاع تام للطاقة الكهربائية عن بلدة العوامية بسبب االعمال
العسكرية والسلطات ترفض ادخال عمال الصيانة.
 2017/6/1السلطات األمنية تقتحم منزل والد الناشط املعتقل محمد
حسن الصايغ وتعتقل والده بعد ان دمرت الكثري من ممتلكات املنزل
ورعوت سكانه.
 2017/6/2اطالق نار عشوائي من قبل الدبابات واملزنجراتالسعودية
على منازل وممتلكات األهالي يف العوامية بدون أسباب.
 2017/6/2القوات السعودية تقدم على احراق مسجد احمد حمود يف
منطقة املواقف وسط العوامية.
 2017/6/4القوات السعودية املسلحة تقتحم منزل احد سكان العوامية
وتطلق النار على املمتلكات بشكل عشوائي.
 2017/6/5القوات السعودية تقدم على احراق حسينية اهل البيت يف
حي املسورة وسط العوامية.
 2017/6/5احراق شقة سكنية يف منطقة الريف وسط العوامية من قبل
القوات العسكرية املرابطة بالقرب منها.
 2017/6/9إصابة احد مواطني بلدة العوامية يف اطالق نار عشوائي من
قبل القوات العسكرية التي تجتاح بلدة العوامية.
 2017/6/10إصابة مواطن يف العوامية بعد اطالق النار من قبل مدرعة
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سعودية يف حي العوينة.
 2017/6/12إصابة املواطن محمد النمر يف اطالق نار من قبل القوات
السعودية يف منطقة العوامية.
 2017/6/12القوات العسكرية تطلق النار بشكل عشوائي وكثيف على
كل شيء يتحرك يف وسط بلدة العوامية.
رإصابة امرأة يف اطالق نار من قبل احدى املدرعات العسكرية على
سيارة مدنية كانت تقل املصابة يف العوامية.
 2017/6/12اطالق نار مكثف من قبل القوات السعودية التي تجتاح بلدة
العوامية على منازل املواطنني مما اسفر عن إصابة ستة من املدنيني
بينهم طفل وامرأتني.
 2017/6/13مقتل عبد املحسن عبد اهلل الفرج متأثرا بجراحه بعد اصابته
برصاص املدرعات السعودية التي تجتاح البلدة.
 2017/6/15قوات عسكرية سعودية تنهال بالضرب والتنكيل على مواطن
من سكان القطيف يف منطقة الهدلة دون أسباب.
 2017/6/26مقتل ناشط تربوي وديني برصاص القوات السعودية يف
القطيف :قتل الرتبوي والناشط أمني آل هاني من بلدة صفوى بمنطقة
القطيف ،شرق السعودية ،بعد تعرّضه إلطالق النار من القوات
السعودية داخل سيارته.
وقال ناشطون بأن القتيل تعرّض لوابل من الرصاص الذي أطلقته
القوات على سيارته ،ما أدى إىل احرتاقها وهو بداخلها ،وذلك بقرب حاجز
الناصرة .وقد أدى احرتاق السيارة إىل تفحم جثمان القتيل.
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 2017/7/11السلطات السعودية تعدم  4ناشطني شيعة :اعدمت السلطات
السعودية كل من زاهر عبد الرحيم البصري ،يوسف علي املشيخص
وأمجد ناجي آل معيبد بعد إعدام واتهامهم بالخروج املسلح على ولي
األمر ،وزعزعة األمن ،وإثارة الفتنة ،واتهم مهدي محمد حسن الصايغ
متهم بزعزعة األمن باستخدام قنابل املولوتوف.
 2017/7/14قوات النظام السعودي تقتحم عدة احياء بالعوامية :افادت
مصادر سعودية عن اقتحام قوات النظام السعودي لعدة احياء يف بلدة
العوامية بمحافظة القطيف شرقي السعودية.
واشارت املصادر اىل ان اعداد كبرية من عناصر النظام السعودي اقتحمت
مع عدد كبري من املدرعات الحربية حي املسورة وحي الزاره جنوبي
العوامية وذلك بالتزامن مع حملة تحريضية وتجيش اعالمي تمهيدا
القتحام البلدة.كما اقتحمت قوة سعودية مناطق القديح وحي الشويكة
وشارع املحيط و منطقة املارة.
 2017/7/15نشطاء يؤكدون مقتل ثالثة مدنيني بنريان قوات األمن
السعودية :أكّد نشطاء سعوديون مقتل ثالثة مدنيني بنريان قوات
األمن التي تجري عملية دهم وحصار على منطقة سيهات يف محافظة
القطيف شرق السعودية ،وهم صادق درويش وحسن العبد اهلل وجعفر
املبرييك.
هذا وال تزال قوات األمن تفرض حصاراً على حي الكويت يف القطيف،
وتطلق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على األبنية السكنية.
 2017/7/20السلطات السعودية تحتجز جثامني الشهداء وتمنع األهالي
من إقامة مراسم العزاء :رفضت السلطات السعودية تسليم جثامني
القتلى الثالثة مشددة على معاقبة ذويهم يف حال إقامة مجالس عزاء.
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 2017/7/24املصادقة على احكام اعدام  29معتقال من ابناءالقطيف :صادقت
السلطة السعودية يف الرياض على حكماالعدام بحق  29معتقال من
ابناء يف محافظة القطيفشرق البالد بتهم مزيفة وباطلة على خلفية
طائفية.
 2017/7/26العوامية تعرضت للقصف العشوائي باألسلحة الثقيلة:
قصفت قوات النظام السعودي بصورة عشوائية األحياء السكنية يف
منطقة العوامية بالقطيف ذات الغالبية الشيعية والغنية بالنفط شرق
البالد باألسلحة الثقيلة.
وطال القصف العشوائي جميع أحياء العوامية وتسبب باحرتاق عدد
من املنازل ،وتداول ناشطون على موقع التواصل «تويرت» مقاطع الحرتاق
عدد من املنازل نتيجة قصفت قوات النظام السعودي بالقذائف املدفعية.
 2017/7/26مقتل ثالثة مدنيني برصاص القوات السعودية :قتالملنشد
اإلسالمي محسن الالجامي أمام منزله يف منطقة العوامية بمحافظة
القطيف والشاب محمد عبد العزيز الفرج وأحد الوافدين من الجنسية
اآلسيوية برصاص القوات السعودية ،إىل جانب وقوع عدد من اإلصابات
يف صفوف املدنيني.
 2017/7/27قتيل ثان يف العوامية برصاص القوات السعودية :قتل أحد
سكان بلدة العوامية برصاص قوات امن النظام السعودي التي تشنّ
هجوماً وحشياً على البلدة.
وافادت مصادر محلية اَ ّن جنود النظام أطلقوا النار على املواطن حسني
ال زاهر امام منزله واَردوه قتيالً.
 2017/7/27هاجمت القوات السعودية محلة (شكر اهلل) يف العوامية
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وقوع عدد من اإلصاباتِ يف
ترافقها الدبابات واملدرعات ما ادى اىل
ِ
صفوف املدنيني العزل ،كما أدى الهجوم إىل تحطيم واجهات املنازل
واملحالت التجارية يف ّ
سعي قوات النظام إىل إحكام قبضة الحصار
ظل
ِ
على البلدة.
 2017/7/28القوات السعودية ترغم مئات املواطنني واألجانب على
النزوح :أكد عدد من أهالي العوامية لجوء القوات السعودية إىل توسيع
دائرة القصف املدفعي والصاروخي حيث دمرت عدداً من املنازل واملباني
يف أحياء «الجميمة» و»شكر اهلل» غرب املدينة.
إىل ذلك أرغمت السلطات مئات العمال األجانب على مغادرة البلدة،
وأشارت املصادر األهلية أن عشرات العوائل من املواطنني تتحضر لرتك
منازلها والنزوح عن العوامية تحت تهديد السالح.
 2017/8/4مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص االمن السعودي :قتل
املواطن السعودي محمد الرحيماني متأثراً بإصابته برصاص قوات
األمن ،مع استمرار حصارها على العوامية ،وقصفها عدداً من أحيائها
بقذائف املدفعية الثقيلة.
 2017/8/8الحكم بسجن خطيب ديني شيعي :أصدرت محكمة
سعودية حكما بسجن آية اهلل الشيخ حسني الراضي  ١٣سنة وذلك
عن تهم تتعلق بمواقفه السياسية املعارضة.
وسبق ان تعرض الشيخ الراضي لسلسلة من املضايقات واالعتقاالت
السابقة ،كما أُحيط اعتقاله األخري بعدد من االنتهاكات التي أكدت
عدم عدالة اإلجراءات القضائية التي أسفرت عن صدور هذا الحكم
الجائر.
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 2017/8/9مقتل طفل من أهالي العوامية أصيب برصاص قوات األمن:
أكدت مصادر مطلعة مقتل الطفل السعودي سجاد محمد آل أبو عبد
اهلل ( 4سنوات) وذلك إثر إصابته برصاص القوات السعودية يف 12
يونيو/حزيران.
 2017/8/20السعودية تعتقل رجل دين شيعي بسبب دعاءه للبحرين:
افاد نشطاء حقوقيون بأن محكمة سعودية قضت بسجن الشيخ
محمد النب حمضة  ٣سنوات بتهمة تتعلق بالتعبري عن الرأي.
 2017/8/26هدم مسجد عني الحسني على يد القوات السعودية
يف العوامية :أقدمت السلطات السعودية على هدم مسجد “عني
الحسني” يف العوامية
وأكدت األنباء الواردة من العوامية انه بعد منع إقامة الصالة جماعة
ورفع االذان فيه تم االجبار على هدم املسجد.
 2017/9/5اعتقال امرأة اثناء محاولتها السفر :أقدمت السلطات السعودية
يوم الثالثاء  5سبتمرب الحالي على اعتقال السيدة فاطمة سعيد آل
نصيف أثناء محاولتها السفر من مطار الدمام ،ولم تفصح سلطات
الرياض عن أسباب االعتقال وخلفياته.
وذكرت مصادر حقوقية أن السلطات عمدت عقب اعتقال السيدة آل
نصيف إىل مداهمة منزلها بحي الجميمة يف بلدة العوامية ،وعبثت
بمحتوياته وسرقت بعض مقتنياتها الشخصية بينها أجهزة إلكرتونية
ومجوهرات وذهب ،فيما تمّت مداهمة منزل شقيقها يف اليوم الثاني
األربعاء  ٦سبتمرب.
السيدة فاطمة آل ناصيف أم لثالثة أطفال :محمد  ١٦سنة ،وشهد
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 ١٥سنة ،وبتول  ٤سنوات ،وهي شقيقة املعتقل السيد ماجد سعيد
آل نصيف املحكوم بالسجن  ١٧سنة ،بعد محاكمة افتقدت إىل معايري
املحاكمات العادلة.
وكشفت املصادر عن تعرض السيدة آل نصيف إىل التعذيب واالهانة
أثناء التحقيق معها يف مقر مباحث القطيف يف بلدة عنك ،وذلك بعد
امتثالها ألمر استدعاء مطلع شهر أغسطس املاضي ،وبحسب املصدر
ربح على أيدي
فان السيدة آل نصيف وأثناء التحقيق تعرضت للضرب امل ّ
ضابط ومجندتان كما تم اهانتها بكلمات بذيئة حاطة للكرامة.
 2017/9/11املحكمة الجزائية تصادق نهائيا على إعدام ناشط شيعي:
صادقت ما تسمى باملحكمة الجزائية على حكم اعدام الناشط الشيعي
عبد الكريم الحواج بعد ان نسبت له تهما وهو بعمر  ١٦سنة ،يف مخالفة
صارخة لكافة املعايري القانونية واالنسانية.
 2017/9/13اعتقال عجوز شيعي وحرمانه من حق تمثيل الدفاع :كشفت
مصادر حقوقية عن اجراء محاكمة صورية للمعتقل عدنان هاشم
الهاشم البالغ من العمر  60عاماً بعد سبعة اشهر من االعتقال مع
الحرمان من توكيل محام للدفاع ،على الرغم من عدم وجود أي مسوغ
قانوني لالعتقال او املحاكمة.
 2017/9/13قوات عسكرية تقدم على احراق منزل احد الضحايا :ارتكبت
القوات العسكرية السعودية جريمة أخرى بحق الناشط مرسي الربح
الذي قتل يف بلدة العوامية برصاص قوى االمن.
اذ أظهرت تسجيالت فيديو موثقة قيام قوات مسلحة باقتحام منزل
القتيل واحراقه قبل مغادرتها.
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 2017/9/18اعتقال ناشطني بدون أي ذريعة قانونية :أكدت مصادر حقوقية
اعتقال السلطات السعودية عضوا جمعية الحقوق املدنية والسياسية
حسم ،عيسى الحامد وعبد العزيز الشبلي.
 2017/9/20القوات األمنية تنتهك حرمة الحسينيات :أقدمت أجهزة امن
سعودية على انتهاك حرمة الحسينيات املقامة بمناسبة عاشوراء يف
بلدة العوامية ،حيث عمدت اىل تخريب األثاث وتمزيق رايات الحداد.
 2017/9/22السلطات السعودية تضيق الخناق على مراسم الشعائر
الحسينية :وجهت السلطات السعودية ألهالي منطقة القطيف عدة
رسائل عرب محافظ املنطقة خالد الصفيان تأتي يف مجملها استكماال
ملا تقوم به الجهات األمنية من استهداف وانتهاك لتلك املراسيم
العاشورائية من تدمري وإزالة وتخريب لعدد كبري منها وترهيب قائمني
عليها.
وذكرت مصادر حقوقية ان تعليمات صادرة عن السلطات تفضي بمنع
الكثري من مظاهر العزاء الحسينية وتقليص ساعات إقامة املجالس.
 2017/9/25القوات السعودية تشن اعتداءات ممنهجة على مظاهر
عاشوراء يف املنطقة الشرقية :شنت القوات السعودية تعديات على
مظاهر إحياء ذكرى عاشوراء يف منطقة القطيف ،فيما ذكرت مصادر أهلية
بأن القوات اعتقلت عددا من املواطنني الناشطني يف إحياء الشعائر.
وطالت االعتداءات السعودية املضائف التي تنتشر يف بلدات القطيف،
ومنها بلدة العوامية ،والتي تنتشر يف األحياء التي تنطلق منها الفعاليات
واملواكب الحسينية ،وقامت القوات بهدم وتكسري عدد من هذه املضائف،
كما منعت مآتم حسينية من إقامة مضائف خاصة ،وهددت باالعتداء
عليها يف حال أقامت املضائف أو رفعت أعالم عاشوراء خارج املآتم ،وقد
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مُنعت حسينية “مياس” بالقطيف واملعروفة بعراقتها التاريخية من
إقامة مضيفها السنوي أو رفع رايات عاشورائية خارج املأتم.
كما منعت السلطات مؤسسة اإلمام الحسني يف مدينة سيهات من رفع
الرايات العاشورائية خارج املبنى ،ووجهت تهديدات إىل املسؤولني فيها
من إقامة املضيف الحسيني الخاص بها.
وشهدت بلدة العوامية اعتداءات مركزة على مضائفها ومظاهر إحياء
عاشوراء ،وتم رصد االعتداءات يف حي العمارة وساحة “رجل السماحة”،
كما شوهدت اعتداءات مماثلة يف بلدة األوجام.
وقالت مصادر إعالمية أهلية بأن “السلطات السعودية اعتقلت ما ال يقل
عن  ٧مواطنني من املعروفني بنشاطهم الديني واالجتماعي يف إحياء
موسم عاشوراء وذلك خالل اليومني املاضيني.
 2017/10/6لسلطات السعودية تعتقل ناشطا مدنيا :أقدمت أجهزة االمن
السعودية على اعتقال الناشط املدني يوسف املصالب عقب مداهمة
منزلة يف بلدة العوامية املنكوبة.
 2017/10/8اعتقال مواطن يف القطيف :أقدمت السلطات السعودية على
اعتقال املواطن محمود سعيد املُغلق خالل مداهمة ملنطقة الخويلدية
وسط القطيف.
 2017/10/9اعتقال احد أبناء القطيف :أقدمت السلطات السعودية على
اعتقال حسني علي آل الشيف يف بلدة الخويلدية وسط محافظة
القطيف ،قبل ان تعود اىل مداهمة منزلة.
 2017/10/9قوات عسكرية تعتقل شابا من مدينة صفوى :اعتقلت القوات
السعودية الشاب طالل سعيد املغلق يف مداهمة اشرتكت بها مدرعات
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وعربات مصفحة ملنزل املعتقل وسط هلع السكان نتيجة اطالق
عشوائي لالعرية النارية.
 2017/10/13القوات السعودية تداهم منازل شبان شيعة يف بلدة
الخويلدية :داهمت القوات السعودية منازل مواطنني شيعة يف بلدة
الخويلدية ومدينة صفوى ،واعتقلت خالل االقتحام احد الشباب.
 2017/10/17اعتقال شاب خالل محاولته السفر :عمدت السلطات اىل
اعتقال الشاب عمار أبو حسون ،أثناء عبوره من منفذ الخفجي متوجها
إىل دولة الكويت ،حيث اقتيد إىل جهة مجهولة.
 2017/10/19اعتقال شاب من امام منزلة :اعتقلت سلطات املباحث
السعودية الشاب محمد علي الزنادي ،أثناء تواجده أمام منزله ،دون
معرفة األسباب ،او توجيه أية اتهامات ،حيث جرى اعتقاله بشكل
مفاجئ دون سابق إنذار.
 2017/10/22اعتقال شقيق معتقل سياسي يف القطيف :اعتقلت قوات
عسكرية عبد الستار املحروس اثناء مداهمة نفذتها على منزلة
وسط مدينة القطيف ،بعد ان عمدت اىل تفتيش أرجاء املنزل والعبث
بممتلكات األسرة وتخريب األثاث واألجهزة قبل ان تقتاد املعتقل اىل
جهة مجهولة دون ذكر أسباب االعتقال.
وتجدر االشارة ان الشاب املعتقل هو شقيق الشاب يوسف املحروس
الذي املعتقل يف السجون السعودية منذ عام .2016
 2017/10/23اعتقال عشوائي ملواطن :أقدمت قوات امنية على اعتقال
الشاب محمد منري الزاهر يف بلدة العوامية اثناء توجهه اىل املنزل واقتادته
اىل جهة مجهولة دون ذكر األسباب.
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 2017/10/25اعتقال شاب يف احد الحواجز األمنية يف صفوى :تعرّض
الشاب عبداهلل منصور العباد لالعتقال أثناء عبوره حاجز التفتيش
شمال العوامية املؤدي إىل مدينة صفوى.
 2017/10/25اعتقال احد اشقاء معتقل سياسي :أقدمت القوات األمنية
على اعتقال الشاب حسن سلمان القبّاط ،شقيق املعتقل مهدي القباط،
من مكان غري معروف ،واقتادته اىل جهة مجهولة ،فيما داهمت فرقة من
قوات املهمات الخاصة مدججة بالسالح وترافقها عناصر من الشرطة
النسائية ،منزل عائلة القبّاط ،يف بلدة الشريعة يف القطيف.
 2017/10/25عناصر امنية تعتقل شاب قبل ان تداهم منزلة :عمد عناصر
امنية إىل اعتقال الشاب علي السبيتي ابن شقيقة املعتقل منتظر
السبيتي وسط الشارع يف العوامية ،فيما داهمت فرقة من قوات املهمات
الخاصة مدججة بالسالح وترافقها عناصر من الشرطة النسائية ،منزل
عائلة السبيتي ،وعمدت اىل تفتيش املنزل والعبث بممتلكات األسرة
وتخريب األثاث واألجهزة.
 2017/10/25عناصر امنية تعتدي على ثالثة شبان عند حاجز تفتيش
السجن جنوب غرب العوامية بالضرب والتنكيل واإلهانات اللفظية،
واحتجزتهم عدة ساعات قبل أن يتم إخالء سبيلهم يف وقت الحق.
 2017/11/11السلطات تعتقل ناشطني اثنني بعد إصابتهما بالرصاص يف
القطيف :اعتقلت قوات امنية سعودية اثنني من الشباب الشيعة ببلدة
تاروت بالقطيف شرق البالد.
وتعرض املعتقلني محمد سعيد سلمان آل عبدالعال ،ومصطفى علي
صالح السبيتي اىل إطالق نار اثناء محاولتهم الفرار من االعتقال ،ولم
ترد حتى اآلن أخبار من مصادر مستقلة أو أهلية بشأن عملية االعتقال
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أو الظروف الصحية للمعتقلني.
 2017/11/12سجن ناشطة  6سنوات :اصدرت محكمة سعودية حكما
على الناشطة نعيمة املطرود بالسجن  ٦سنوات ،واملنع من السفر
نفس املدة ،بتهم تتعلق بدورها يف الحراك املطلبي باملنطقة الشرقية
من السعودية الذي بدأ يف العام ٢٠١١م.
وكانت السلطات السعودية قد وجهت إىل املطرود تهمة “تقديم العون
واملساعدة يف عالج املصابني يف املسريات السلمية” التي شهدتها
القطيف ،كما اتُّهمت “بتوفري أدوية وأدوات طبية ومساعدة الجرحى يف
الحصول على العالج الالزم يف منازلهم أو أماكن بعيدة عن املستشفيات
لتجنب اعتقالهم من قبل السلطات.
 2017/12/19قوات اعتقال ناشطني اثنني بمداهمة العوامية :اعتقل القوات
العسكرية خالل مداهمة أحد املنازل يف منطقة العوامية ناشطني اثنني
اشقاء مخلفة دمارا يف منزل ذويهما.
 2017/12/19القوات األمنية تتمكن من اغتيال ناشط مطارد يف العوامية:
تمكنت القوات األمنية مؤخرا من قتل الناشط املدني سلمان الفرج
خالل مداهمة نفذتها قوات كوماندوس يف بلدة العوامية.
 2017/12/24العثور على جثة رجل دين شيعي بعد عام على اختفائه:
عثر على جثة الشيخ محمد الجرياني الذي كان مجهول املصري منذ
ما يقرب العام مدفونة يف احدى املزارع يف منطقة العوامية ،فيما أظهرت
الفحوصات الطبية تعرضه اىل إطالق نار افضى اىل مقتله.
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 2017/1/1قصف مستمر على اهالي بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتني
املحاصرتني بريف ادلب الشمالي :ذكرت مصادر ميدانية ان اكثر من
 30صاروخا من نوع الغراد قصفت على البلدتني من قبل املجموعات
االرهابية 2017/1/10 .مقتل واصابة  7اشخاص جراء القصف املتواصل
على بلدتي الفوعة وكفريا :قتل مواطن واصيب  6بجراح جراء قصف
املجموعات جيش الفتح االرهابي على بلدتي الفوعة وكفريا الشيعتني
املحاصرتني بريف ادلب الشمالي يف سوريا.
وقال مصدر ميداني يف البلدتني ،ان مجموعات جيش الفتح االرهابية
املتمركزة يف ناحيتي بروما وبنش املجاورتني قصفت بلدتي الفوعا
وكفريا بشكل عنيف باالسلحة الرشاشة الثقيلة.
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واضاف املصدر ،ان القصف اسفر عن مقتل شخص واصابة  6بجراح
بينهم اطفال.
 2017/1/12مقتل  6اشخاص واصابة  21جراء القصف املتواصل على بلدتي
الفوعة وكفريا :تمادت املجموعات اإلرهابية يف األيام األخرية بقصفها
للمدنيني األبرياء يف بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتني املحاصرتني يف
ريف ادلب الشمالي يف سوريا ،يف ظل هدنة من طرف واحد لم يلتزموا
بها منذ والدتها.
ونجم عن القصف الوحشي واملستمر للبلدتني عن مقتل  6اشخاص
واصابة  21شخصا بجروح بينهم اطفال ونساء منهم يف حالة خطرية.
اسماء القتلى:
يوسف أحمد زنوبة.
حسني محمد عيان.
مريم اسماعيل شاقول (19سنة).
خريية أحمد رحال.
رقية محمد خري حاج موسى.
حسن جعفر حاج صادق.
الجرحى:
محمد علي حج حسني  14سنة اصابة بالساق.
عبداهلل حسني كرمبي  16سنة اصابة بليغة بالساق.
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حسن عبدالكريم تقي  14سنة جروح متعددة.
كاظم خليل رقية  12سنة اصابة بالظهر.
محمد علي تقي  13سنة جروح متعددة.
عبداللطيف طه.
الطفل محمد مصطفى الزين  13سنة بطلقة قناص.
فاطمة عتعت.
عبد املناف صادق سليمان (42سنة)
محمد أحمد أبو أسعد (38سنة)
الطفل زين العابدين ابراهيم تقي.
الطفل محمد بكري شوا.
الطفل نصراهلل القاسم.
الطفل علي أحمد قيشاني.
الطفل عبدالكريم ابراهيم أسود.
الطفل جميل ابراهيم شاقول (عامني)
وزينب جهاد شاقول (14سنة).
عبداهلل ياسرالصالح(20سنة).
احمد علياسود (16سنة)
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آية عصام حساني (13سنة)
احمد صالح الحسني (35سنة).
 2017/1/14إصابة اثنني جراء القصف املستمر على بلدة الفوعة :اصيب
املواطن عبد مناف صادق سليمان (42سنة) واملواطن محمد احمد ابو
اسعد (38سنة) جراء قصف املسلحني بعدد من قذائف الهاون على
بلدة الفوعة من ناحية بنش اإلرهابية.
 2017/1/18إصابة  8أشخاص بينهم طفلة جراء قصف املجموعات
اإلرهابية لبلدة الفوعة :أفادت مصادر أهلية من بلدة الفوعة السورية
بإصابة  8أشخاص بينهم طفلة جراء قصف املجموعات اإلرهابية
األحياء السكنية يف البلدة.
واضافت املصادر ،ان املجموعات االرهابية املتمركزة قي القرى املجاورة
قامت بقصف البلدة بالقذائف الصاروخية ،ما اسفر عن اصابة 8
اشخاص بينهم طفلة.
 2017/1/24مقتل طفلة جراء قصف املجموعات االرهابية بلدة الفوعة:
قتلت طفلة تبلغ من العمر  3سنوات يف بلدة الفوعة املحاصرة يف ريف
إدلب الشمالي جراء قصف املجموعات االرهابية البلدة.
وقال مصدر من داخل بلدة الفوعة املحاصرة ،ان طفلة قتلت جراء
قصف املجموعات االرهابية املتمركزة يف القرى املجاورة البلدة بالقذائف
الصاروخية.
 2017/3/1قصف الفوعة وكفريا بأربعة صواريخ مدمرة :قامت الجماعات
التكفريية التي تحاصر بلدتي الفوعة وكفريا شمال سوريا بهجوم
صاروخي استهدف وسط املدينة ،مما اسفر عن تدمري لحق املمتلكات
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العامة والخاصة دون سقوط ضحايا من املدنيني.
 2017/3/2مقتل إمرأة برصاص قناص يف الفوعة :قتلت السيدة وردة عبد
الكريم زنوبة ( )40سنة نتيجة أعمال القنص املستمرة التي ترتكبها
الجماعات االرهابية التي تحاصر البلدة من جهة بلدة بنش.
 2017/3/5مقتل شاب جراء قصف طال بلدة الفوعة :قتل مواطن من
اهالي بلدة الفوعة املحاصرة بقذيفة هاون اطلقتها الجماعات التكفريية
على البلدة.
 2017/3/11مقتل واصابة العشرات من زوار العتبات املقدسة يف دمشق:
اكدت مصادر ميدانية عن قيام الجماعات االرهابية باستهداف زوار
العتبات املقدسة والذين جلهم من الشيوخ والنساء بتفجرين مزدوجني
اسفر عن سقوط العشرات بني قتيل وجريح.
فيما اكدت مصادر طبية ان حصيلة اولية للتفجريات افضت اىل مقتل
اكثر من  45شخص واصابة  120آخرين ،مرجحة تلك املصادر ارتفاع
نسبة الضحايا.
وجائت هذه العملية االرهابية اثناء تجمع الزوار خالل تجمعهم يف
احدى مرائب العاصمة السورية يف منطقة باب املصلى ،مما يؤكد على
النوايا الشريرة للجماعات التكفريية يف سقوط اكرب عدد من املدنيني.
 2017/3/16قصف مكثف من قبل الجماعات التكفريية على بلدة الفوعة:
تعرض اهالي بلدة الفوعة املحاصرة اىل هجوم باملدافع الثقيلة وقذائف
الهاون من قبل الجماعات التكفريية التي تحاصر البلدة ،فيما اطلقت
تلك الجماعات رشقات من قذائف مقاومة الطائرات على السكان.
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 2017/4/8اصابات بني املدنيني يف قصف يطال بلدة الفوعة :إصيب كل
من محمد عالء حاج علي (27سنة) ،وعبداهلل عادل قرباش(18سنوات)
جراء سقوط عشرات قذائف الهاون والصواريخ على بلدة الفوعة
املحاصرة يف ريف ادلب الشمالي مصدرها مواقع املجموعات املسلحة
من ناحية طعوم املجاورة.
 2017/4/12قصف براجمة الصواريخ على مدينة الفوعة :قصف مركز
بصواريخ الكاتيوشا مصدرها الجماعات االرهابية التي تحاصر البلدة
مما اسفر عن خسائر مادية فقط.
 2017/4/13تهجري قسري ألهالي كفريا والفوعة :الجماعات التكفريية
تجرب اهالي كفريا والفوعة يف ادلب على النزوح الجماعي من املدينتني
بعد حصار دام ثالث سنوات متواصلة ،وقصف مستمر وعمليات قنص
اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من املدنيني.
 2017/4/14جبهة النصرة تحتجز اهالي كفريا والفوعة وتعرقل اتفاق
االجالء القسري :تعرض املدنيني الفارين من بلدتي كفريا والفوعة
اىل االحتجاز من قبل الجماعات االرهابية يف منطقة الراشدين غربي
مدينة حلب.
وافادت مصادر حقوقية ان االحتجاز مستمر منذ ثالثة ايام مع افتقار
النازحني اىل املواد الغذائية او مياه الشرب.
 2017/4/15مقتل واصابة املئات من النازحني يف تفجري غربي حلب:
كشفت االنباء الواردة من سوريا عن سقوط مئات االطفال والنساء
والشيوخ قتلى جراء استهداف القافلة النازحة من البلدتيني بسيارة
مفخخة جهزت واعدت لها الجماعات االرهابية على الرغم من االتفاق
املسبق مع الجماعات املسلحة االرهابية على تأمني خروج االهالي
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النازحني بأمان.
العملية االنتحارية بباصات املدنيني املحتجزة يف حي الراشدين مما
ادى اىل مقتل  120وجرح  ٢٢٤من أهالي كفريا والفوعة.
 2017/11/18استهداف منطقة السيدة زينب بقذائف صاروخية أطلقتها
مسلحون :أصيب خمسة اشخاص جراء سقوط قذائف صاروخية
أطلقتها مجموعات مسلحة على منطقة السيدة زينب بريف دمشق
أدت إىل إصابة  5أشخاص.
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 2017/5/1احراق مركز االمام علي (ع) قرب ستوكهولم :تعرض مركز
االمام علي (ع) يف بلدية جارفاال الواقعة شمال غرب ستوكهولم اىل
عملية تخريب متعمد بحسب بيانات الشرطة السويدية.
وذكرت الشرطة السويدية أن حريقا متعمد نشب ليال أدى إىل تدمري
مسجد شيعي.
وقال متحدث عن ادارة املركز إن حوالي ربع املبنى قد تم تدمريه ،فيما
لم يصب أحدا يف الحريق الذي بدا أنه بدأ بإحدى الجدران الخارجية.
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 2016/12/27إصابة خمسة أشخاص بانفجار أربع عبوات ناسفة شرقي
بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغداداصابة خمسة مدنيني بانفجار اربع
عبوات ناسفة شرقي بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد ان اعتدا ًء إرهابياً مزدوج بواسطة
عبوتني ناسفتني يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد ما اسفر عن إصابة
مدنيني اثنني.
 2016/12/23قتلى وجرحى بتفجري بمنطقة السنك وسط بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية بأن عدداً من األشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري عبوتني ناسفتني بمنطقة السنك ،وسط العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوتني ناسفتني انفجرتا ،صباح اليوم ،قرب محال
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صناعية بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد ،مما أسفر عن مقتل
وإصابة عدد من األشخاص.
 2016/12/31انفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد دون اصابات :اعلنت قيادة
عمليات بغدادانفجار سيارة مفخخة يف منطقة بغداد الجديدة ،شرقي
بغداد ،فيما أكدت عدم سقوط ضحايا.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد إن عجلة نوع (كيا بنكو) مركونة قرب
سينما البيضاء يف بغداد الجديدة انفجرت ،اليوم ،دون خسائر بشرية.
 2016/12/31مقتل وإصابة سبعة مدنيني بانفجار خمس عبوات ناسفة
بالشعلة :أعلنت قيادة عمليات بغدادعن مقتل أو إصابة سبعة مدنيني
بانفجار خمس عبوات ناسفة يف الشعلة ،شمال غربي بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد إن خمس عبوات ناسفه افنجرت يف
مناطق متفرقة من مدينة الشعلة ،ما أدى إىل مقتل مدني و إصابة ستة
آخرين.
 2017/1/1مقتل واصابة  22شخصاً بينهم شرطة بصد هجوم انتحاري
جنوبي النجف :أعلنت وزارة الداخلية مقتل واصابة  22شخصاً بينهم
عناصر من الشرطة بصد هجوم انتحاري بسيارة مفخخة حاولت دخول
النجف عرب ناحية القادسية ،جنوبي املدينة ( 180كم جنوب بغداد).
وذكرت بيان للوزارة ،إن مجموعة ارهابية مكونة من ثالثة ارهابيني
انتحاريني يستقلون عجلة مفخخة حاولت الدخول اىل محافظة النجف
عرب احدى سيطرات ناحية القادسية لشن هجمة انتحارية وتفجري
العجلة داخل املحافظة ،مبينا أن االجهزة االمنية من شرطة املناذرة
تصدوا لها بقوة وحصلت اشتبكات مع االرهابيني املسلحني ،وتم تفجري
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العجلة وقتل من فيها.
وأضاف البيان ،أن الحادث االرهابي أسفر عن سقوط سبعة شهداء ،من
بينهم خمسة من الشرطة بضمنهم ضابط برتبة نقيب ،و 15جريحا
تم نقلهم اىل املستشفى لتلقي العالج ،مؤكدا أن الوضع حاليا مسيطر
عليه ومستقر واالجهزة االمنية تمارس عملها بشكل طبيعي وتنتشر
لحماية املحافظة بالكامل.
 2017/1/2مقتل وإصابة أربعة أشخاص بتفجري عبوة الصقة شرقي بغداد:
أعلنت قيادة عمليات بغدادأن أربعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة الصقة وضعت يف باص ،شرقي بغداد.
وقالت قيادة العمليات إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة انفجرت
لدى مرورها يف منطقة البلديات ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
 2017/1/2إصابة عدد من األشخاص بتفجري سيارة مفخخة جنوبي
بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغدادعن إصابة عدد من األشخاص بتفجري
سيارة مفخخة ،جنوبي بغداد.
وقالت القيادة إن سيارة مفخخة انفجرت ،اليوم ،يف منطقة الزعفرانية،
جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن إصابة عدد من األشخاص بجروح.
 2017/1/2انفجار سيارتني مفخختني استهدفتا مستشفيني شرقي
بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغدادانفجار سيارتني مفخختني استهدفتا
مستشفيني شرقي العاصمة ،مشرية اىل سقوط عدد من املواطنني بني
قتيل وجريح.
وقال املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن سيارة مفخخة كانت
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مركونة خلف مستشفى الكندي ،قرب شارع فلسطني ،شرقي بغداد،
انفجرت ،ظهر اليوم ،مستهدفة تجمعا للمواطنني.
وأضافأن سيارة مفخخة ثانية كانت مركونة خلف مستشفى الجوادر،
يف مدينة الصدر ،شرقي بغداد ،انفجرت ،ظهر اليوم ،مستهدفة تجمعاً
للمواطنني ايضاً ،مبينا أن االنفجارين أسفرا عن سقوط ضحايا من
املدنيني لم يعرف عددهم بعد.
 2017/1/2عشرات القتلى والجرحى يف تفجري مدينة الصدر :افاد مصدر يف
ال وجريحاً سقطوا يف التفجري الذي استهدف
وزارة الداخلية بأن  95قتي ً
مدينة الصدر ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن التفجري استهدف علوة جميلة يف ساحة  55يف مدينة
الصدر بسيارة مفخخة ،أسفر عن مقتل  35شخصاً واصابة  60آخرين،
مرجحاً ارتفاع عدد الضحايا لشدة التفجري.
 2017/1/2مسلحو داعش يقتحمون مركزي شرطة وسط سامراء
ويحتجزون عدداً من عناصرهما :أفاد مصدر يف قيادة عمليات سامراءبأن
خمسة انتحاريني هاجموا مركزين للشرطة يف القضاء ،جنوبي صالح
الدين 170(،كم شمال العاصمة بغداد) ،وقاموا باحتجاز مجموعة من
الرهائن.
وقال املصدر ،إن خمسة انتحاريني من عصابات داعش اإلرهابية،
اقتحموا مركزي املتوكل واإلمام ،وسط مدينه سامراء 40(،كم جنوب
مدينة تكريت) ،وقاموا باحتجاز مجموعة من عناصر الشرطة كرهان.
 2017/1/5مقتل واصابة  12شخصاً بانفجار سيارة مفخخة يف منطقة
العبيدي شرقي بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغدادمقتل واصابة 12
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شخصاً بانفجار سيارة مفخخة يف منطقة العبيدي ،شرقي بغداد.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد إن اعتداء إرهابياً بواسطة
عجلة مفخخة نوع اوبل مركونة يف منطقة العبيدي استهدف تجمعاً
للمواطنني ،مما أسفر عن مقتل  5مدنيني وإصابة  7آخرين.
 2017/1/5إصابة خمسة أشخاص بتفجري سيارة مفخخة وسط بغداد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة خمسة أشخاص بتفجري سيارة
مفخخة يف منطقة باب املعظم وسط بغداد.
وقال الناطق بإسم عمليات بغداد أن اعتدا ًء ارهابياً بواسطة عجلة
مفخخة صالون كانت مركونة قرب أحد الكراجات يف باب املعظم أسفر
عن إصابة خمسة مدنيني بجروح مختلفة.
 2017/1/6مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري شمال غربي بغداد:
أعلنت قيادة عمليات بغدادمقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري شمال
غربي بغداد.
وقال الناطق بإسم عمليات بغداد إن عجلة مفخخة نوع سوناتا
انفجرت ،اليوم ،قرب سوق شعبية يف منطقة الشعلة ،أسفرت عن مقتل
ثالثة مواطنني وإصابة أربعة آخرين.
 2017/1/8قتلى وجرحى بتفجري سيارة مفخخة يف منطقة البلديات
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن عدداً من األشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري سيارة مفخخة يف منطقة البلديات
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن سيارة مفخخة انفجرت يف حي الصحفيني بمنطقة
البلديات شرقي العاصمة بغداد ،مما أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من
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األشخاص.
 2017/1/8قتلى وجرحى يف تفجري علوة جميلة :أعلنت قيادة عمليات
بغدادأن حصيلة تفجري انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت علوة جميلة
ال وجريحاً.
بمدينة الصدر ،شرقي بغداد ،اسفرت عن  22قتي ً
وقال املتحدث بإسم قيادة عمليات بغداد إن حصيلة التفجري االنتحاري
بسيارة مفخخة التي استهدفت علوة جميلة بمدينة الصدر ،شرقي
بغداد ،ارتفعت اىل سبعة شهداء و  15جريحاً.
 2017/1/9العثور على  20عبوة معدّة للتفجري على طريق مؤدي ملزار ديني
جنوب شرقي الحلة :أفاد مصدر أمني يف محافظة بابلبأن مفارز األمن
الوطني تمكنت من تفكيك  20عبوة معدّة للتفجري يف الطريق املؤدي
إىل مرقد العلوية شريفة بنت الحسن جنوب شرقي الحلة 100( ،كم
جنوب بابل).
وقال املصدر إن مفارز األمن الوطني يف بابل تمكنت ،صباح اليوم ،من
تفكيك  20عبوة ناسفة ،كانت موضوعة على حافة بزل حجي علي ،يف
الطريق املؤدي إىل مرقد العلوية شريفة بنت الحسن ( 6كم جنوبي
شرق الحلة).
 2017/1/14مقتل وإصابة ستة اشخاص بتفجري حافلة مفخخة شمالي
دياىل :أعلن قيادي بالحشد الشعبي يف دياىلمقتل شخصني وجرح
أربعة آخرين غالبيتهم من القوات األمنية ،بانفجار سيارة مفخخة يف
نقطة تفتيش مدخل قضاء الخالص ،شمالي املحافظة 55(،كم شمال
شرق العاصمة بغداد).
وقال عدي الخدران ،إن حافلة صغرية مفخخة انفجرت قرب سيطرة
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مدرع ،التي تشكل املدخل الشمالي لقضاء الخالص 20(،كم شمال
مدينة بعقوبة) ،ما أدى إىل مقتل منتسب بالشرطة ومدني وجرح أربعة
آخرين أحدهم مدني.
 2017/1/114مقتل واصابة اربعة اشخاص بتفجري وسط بغداد :افاد مصدر
يف وزارة الداخليةبأن اربعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري
سيارة مفخخة يف شارع النضال وسط بغداد.
وقال املصدر إن سيارة مفخخة انفجرت داخل مرآب يف شارع النضال
وسط بغداد مما اسفر عن مقتل شخص واحد واصابة ثالثة آخرين.
 2017/1/17مقتل واصابة  10اشخاص بانفجار سيارة مفخخة اثناء تفكيكها
جنوبي بغداد :اعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل واصابة  10اشخاص
بينهم ثالثة ضباط يف الشرطة خالل عملية تفكيك عجلة مفخخة،
جنوبي بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد إنه بعد املتابعة والجهد اﻻستخباراتي
وتطويق احدى العجالت التي كانت من نوع هونداي صفراء وأثناء
عملية تفكيكها من قبل الجهد الهندسي قرب احدى اﻻسواق يف منطقة
ابو دشري انفجرت العجلة التي تبني انها مفخخة.
واضاف ،ان االنفجار اسفر عن مقتل اثنني واصابة ستة آخرين.
 2017/1/24مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار سيارة مفخخة وسط
بغداد :أفاد مصدر أمني يف بغداد بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار سيارة مفخخة يف منطقة النهضة ،وسط بغداد.
وقال املصدر إن «سيارة مفخخة انفجرت قرب معارض بيع السيارات يف
منطقة النهضة ،وسط بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
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ستة آخرين بجروح متفاوتة» ،مبيناً أن «االنفجار اسفر أيضاً عن احرتاق
عدد من السيارات».
 2017/1/25مقتل واصابة ستة أشخاص بتفجري سيارة مفخخة وسط
بغداد :أفاد مصدر أمني يف العاصمة بغداد بأن ستة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة ،وسط بغداد.
وقال املصدر إن «سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب الطريق انفجرت
يف منطقة الرصايف ،وسط العاصمة بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
واصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/1/26إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن أربعة أشخاص أصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة يف منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة البياع انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة أربعة
أشخاص بجروح».
 2017/1/27قتيل وثالثة مصابني بتفجري قرب سوق شعبية شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن مدنياً قُتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار عبوة
ناسفة قرب سوق شعبية يف منطقة الشعب شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق
شعبية بحي البساتني التابع ملنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد
انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أدى إىل مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين
بجروح مُتفاوتة».
 2017/1/27قتيل وستة جرحى بانفجار عبوتني ناسفتني شرقي بغداد:
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أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيا قتل وأصيب ستة آخرون
بانفجار عبوتني ناسفتني شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوتني ناسفتني انفجرتا ،مساء اليوم ،بشكل متعاقب
يف منطقة أم الكرب والغزالن شرقي بغداد ،ما أسفر عن مقتل مدني
وإصابة ستة آخرين بجروح».
 2017/1/27إصابة خمسة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن خمسة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة البكرية غربي بغداد انفجرت ،اليوم ،مما أدى إىل إصابة
خمسة مدنيني بجروح».
 2017/1/28إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة قرب سوق شعبية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبية شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب من سوق
شعبية يف منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد انفجرت ،ظهر اليوم،
ما ادى إىل إصابة ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة».
 2017/1/28قتيل وأربعة مصابني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطةبأن مدنياً قتل وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة
ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق
انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال تجارية بمنطقة سبع البور
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شمالي بغداد ،ما ادى اىل مقتل مدني واصابة اربعة اخرين بجروح».
 2017/1/29إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار
عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة األمني جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر
عن إصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/1/29مقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبمقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،اليوم ،يف منطقة الخناسة التابعة
لقضاء املدائن جنوبي بغداد ،ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة
آخرين».
 2017/1/30قتيل وأربعة مُصابني بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة العراقيةبأن مدنياً قُتل وأصيب أربعة اخرون جراء انفجار عبوة
ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
بمنطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر اليوم ،ما أدى إىل
مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/1/30إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة العراقيةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة غربي
العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف حي
الفرات غربي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخصني
بجروح».
 2017/1/30قتيل وثالثة مصابني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطةبأن شخصاً قتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار عبوة
ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة املشاهدة التابعة لقضاء الطارمية انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بجروح».
 2017/1/31إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة العراقيةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة غربي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة البكرية التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخصني بجروح».
 2017/1/31إصابة خمسة مدنيني بتفجري قرب سوق شعبي غربي بغداد:
افاد مصدر يف الشرطةبأن خمسة مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
قرب سوق شعبي غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي بمنطقة
الرضوانية غربي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل اصابة خمسة مدنيني
بجروح».
 2017/2/1مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
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بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن مدنياً قتل وأصيب خمسة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي يف
منطقة بوب الشام شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل مقتل
مدني واصابة خمسة اخرين بجروح».
 2017/2/1مقتل وإصابة خمسة اشخاص بإنفجار جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن خمسة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بإنفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف الحي
الصناعي بمنطقة جسر دياىل القديم ،جنوب شرقي بغداد ،إنفجرت،
صباح اليوم ،ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة اخرين بجروح».
 2017/2/1إصابة شخصني بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطةبأن مدنيني اثنني اصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
سوق شعبي بمنطقة الشعب شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما اسفر
عن اصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/2/1انفجار عبوة الصقة اسفل «ستوتة» وسط بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة العراقيةبأن عبوة الصقة انفجرت أسفل دراجة نارية تجر عربة
(ستوتة) وسط العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل ستوتة انفجرت ،مساء
اليوم ،يف شارع الرشيد وسط بغداد من دون أن تسفر عن خسائر
بشرية».
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 2017/2/1احباط عملية ارهابية كانت تستهدف كربالء املقدسة :أعلن
رئيس مجلس محافظة كربالء نصيف جاسم الخطابيعن تدمري
سيارة مفخخة بضربة جوية يف أطراف منطقة الرحالية غربي املحافظة.
وقال الخطابي إن «القوات األمنية وجهت ،اليوم ،ضربة جوية باتجاه
عجلة مفخخة تحمل صواريخ وقنابر هاون وقنابل يدوية يف منطقة
شعيب ثميل بأطراف الرحالية غربي كربالء ،ما أسفر عن تدمريها»،
مشريا اىل أن «العجلة كانت تروم استهداف املدنيني يف املحافظة».
 2017/2/2اصابة مدنيني اثنني بتفجري قرب سوق شعبي جنوبي بغداد:
افاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيني اثنني اصيبا بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي بمنطقة
املحمودية جنوبي بغداد ،انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل اصابة مدنيني اثنني
بجروح».
 2017/2/2مقتل وإصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن ثالثة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة الحسينية شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة اثنني آخرين بجروح».
 2017/2/3إصابة ثالثة مدنيني بتفجري شمالي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطةبأن ثالثة مدنيني أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة يف
منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر اليوم ،ما
أسفر عن إصابة ثالثة مدنيني بجروح مُتفاوتة».
 2017/2/3قتيل وخمسة جرحى بتفجري قرب سوقاً شعبية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن مدنياً قُتل فيما أصيب خمسة آخرين
بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية باملدائن
جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
لبيع األسماك يف قضاء املدائن جنوبي العاصمة بغداد ،انفجرت ،صباح
اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح مُتفاوتة».
 2017/2/4مقتل وإصابة خمسة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطةبأن شخصاً قُتل وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوعة قرب محال لبيع املواد اإلنشائية
يف منطقة السويب جنوبي بغداد انفجرت ،ما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة أربعة آخرين».
 2017/2/4إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن أربعة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة حي الفرات جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،مما أسفر
عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة».
148

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
 2017/2/5إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة شرقي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطةبأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب محال
تجارية يف منطقة العبيدي شرقي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما أدى اىل
إصابة ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/2/5مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة ،اليوم  ،بأن شخصاً قتل وأصيب ثالثة آخرون
بانفجار عبوة الصقة اسفل باص غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل عجلة نوع كيا باص
انفجرت ،مساء اليوم ،لدى مرورها بمنطقة الحصوة غربي بغداد ،ما
اسفر عن مقتل السائق واصابة ثالثة اخرين صادف مرورهم لحظة
وقوع الحادث».
 2017/2/5مقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب أربعة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة الطارمية شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أدى اىل مقتل
شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح».
 2017/2/6إصابة ثالثة أشخاص بانفجار ناسفة شمالي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطةبأن ثالثة أشخاص أصيبوا بجروح جراء إنفجار عبوة ناسفة
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
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يف منطقة سبع البور شمالي بغداد انفجرت ،ما أدى اىل إصابة ثالثة
أشخاص بجروح متفاوتة».
 2017/2/6قوة امنية تفجر سيارة مفخخة تحت السيطرة يف السيدية
ببغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن قوة أمنية تمكنت من تفجري سيارة
مفخخة تحت السيطرة يف منطقة السيدية جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «قوة أمنية تمكنت ظهر اليوم ،من تفجري سيارة مفخخة
كانت مركونة قرب مدينة ألعاب السيدية جنوبي العاصمة بغداد».
 2017/2/6قتيل وأربعة مُصابني بتفجري قرب سوق شعبية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر أمنيبأن مديناً قُتل ،وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار
عبوة ناسفة يف منطقة سويب جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية يف
منطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد ،انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/2/6قتيل وخمسة جرحى بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون
بإنفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف منطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن بغداد ،ما أدى اىل مقتل
شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/2/7جريحان بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة بأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة
بغداد.
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وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوعة قرب أفران يف منطقة الغزالية
غربي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخصني».
 2017/2/7إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً اصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من معمل لألملنيوم
بمنطقة النهروان انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر عن إصابة شخص
بجروح».
 2017/2/8إصابة ثالثة أشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطةبأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق يف منطقة
الخناسة باملدائن جنوب شرقي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما أدى اىل إصابة
ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/2/8إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة جسر دياىل القديم انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر عن اصابة
شخصني بجروح».
 2017/2/8إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن أربعة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
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ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مجمع طبي
يف حي اإلعالم جنوب غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة أربعة أشخاص بجروح».
 2017/2/9إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطةبأن مدنياً أصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما
أسفر عن إصابة مدني بجروح».
 2017/2/10اصابة ثالثة اشخاص بإنفجار ناسفة جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي يف
منطقة سويب ،جنوب غربي بغداد ،انفجرت ظهر اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة».
 2017/2/10مقتل وإصابة خمسة أشخاص بإنفجار ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن خمسة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة التاجيات شمالي بغداد انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
152

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
 2017/2/10خمسة قتلى و 14جريحا يف تفجري مفخخة وسط حي االعالم:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن حصيلة تفجري سيارة مفخخة استهدف حي
اإلعالم جنوب غربي بغداد اسفرت عن خمسة قتلى و 14جريحا.
 2017/2/11قتيل وخمسة مُصابني بتفجري قرب سوق شعبية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنياً قُتل وأصيب خمسة
آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
يف ناحية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر اليوم ،ما أسفر
عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح مُتفاوتة».
 2017/2/12مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبمقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بانفجار عبوة
ناسفة غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب علوة لبيع األغنام يف منطقة
خان ضاري التابعة إىل قضاء أبو غريب غربي بغداد ،ما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثالثة آخرين».
 2017/2/12إصابة ثالثة مدنيني بتفجري قرب سوق شعبية جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة قرب سوق شعبية يف منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر اليوم،
ما أسفر عن إصابة ثالثة مدنيني بجروح مُتفاوتة».
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 2017/2/13مقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن خمسة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة حي االعالم جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما ادى اىل
مقتل شخص واصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/2/13إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر
عن إصابة شخصني بجروح».
 2017/2/14إصابة شخص بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:ةأفاد
مصدر يف الشرطةبأن شخصاً أصيب بانفجار عبوة ناسفة شمالي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة املشاهدة انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر عن اصابة شخص
بجروح».
 2017/2/14إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقيةبأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
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يف منطقة البكرية غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة
ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/2/15الحبيبية اىل خمسة قتلى و 20جريحاً يف انفجار شرق بغداد:
أعلنت قيادة عمليات بغدادعن تفجري وقع يف منطقة الحبيبية شرقي
بغداد افضى اىل خمسة قتلى و 20جريحاً.
وقال املتحدث باسم القيادة  ،إن «حصيلة االعتداء اإلرهابي بواسطة
عجلة مفخخة نوع كيا حمل يقودها انتحاري يف ساحة وهران (الحبيبية)
ارتفعت إىل خمسة شهداء و 20مصاباً».
 2017/2/16قوة أمنية تضبط عجلة مُفخخة يف مدينة الصدر :اعلنت قيادة
عمليات بغدادان قوة امنية ضبطت عجلة مُفخخة يف مدينة الصدر
شرقي العاصمة.
وقال املتحدث باسم القيادة ان «قوة من مديرية استخبارات ومكافحة
ارهاب بغداد وبالتعاون والتنسيق مع وكالة االستخبارات والتحقيقات
االتحادية بالداخلية ومع عمليات بغداد ،ضبطت سيارة مفخخة نوع
برنس مركونة يف احد املرأب يف مدينة الصدر شرقي العاصمة».
 2017/2/16إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية بمنطقة
الحماميات التابعة لقضاء التاجي شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما اسفر
عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح».
 2017/2/16مقتل  45شخصاً وإصابة  49حصيلة انفجار البياع :أعلنت قيادة
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عمليات بغدادعن مقتل  45شخصاً وإصابة  49آخرين حصيلة انفجار
السيارة املفخخة يف منطقة البياع جنوبي العاصمة.
وقالت القيادة إن «االعتداء اﻻرهابي الذي حصل يف معارض البيع املباشر
بمنطقة البياع كان بواسطة عجلة مفخخة مركونة».
 2017/2/16قائد عمليات بغداد يعلن إحباط محاولة الستهدف العاصمة
بثالثة انتحاريني :أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل
الربيعيعن إحباط محاولة الستهدف العاصمة بثالثة انتحاريني يرتدون
أحزمة ناسفة ،مشريا إىل مقتل أحد االنتحاريني واعتقاالآلخرين غربي
بغداد.
 2017/2/17إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقيةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة يف
الشعب شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد ،انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر
عن إصابة شخصني بجروح متفاوتة».
 2017/2/18مقتل شخص وإصابة ثالثة بانفجار ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبمقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بانفجار
عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد ،ما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثالثة آخرين».
 2017/2/18مقتل مدني وإصابة اثنني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
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أفاد مصدر يف الشرطةبأن مدنياً قتل واصيب اثنان آخران بانفجار عبوة
ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة البكرية التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد ،انفجرت ،اليوم،
ما ادى اىل مقتل مدني واصابة اثنني اخرين بجروح».
 2017/2/18إصابة أربعة مدنيني بانفجار عبوة قرب سوق شعبية شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن أربعة مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة قرب سوق شعبية شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق
بالقرب من سوق شعبية يف قضاء التاجي شمالي بغداد انفجرت،
اليوم ،ما ادى اىل اصابة اربعة مدنيني بجروح».
 2017/2/18إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن مدنيني اصيبا بانفجار عبوة ناسفة
جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر
عن اصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/2/19إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقيةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة
شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة سبع البور شمالي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن
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إصابة شخصني بجروح».
 2017/2/19مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيا قتل وأصيب أربعة
آخرون بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة السيد عبد اهلل جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة لبيع
االغنام بمنطقة السيد عبد اهلل جنوبي بغداد ،ما أسفر عن مقتل مدني
واصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/2/19إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة العراقيةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة هور رجب جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة شخصني بجروح».
 2017/2/19إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف حي البساتني شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/2/20مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيا قتل وأصيب أربعة
آخرون بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة النصر والسالم التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد انفجرت،
مساء اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح».
 2017/2/20اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي
شمالي بغداد :افاد مصدر يف الشرطةبأن مدنيني اثنني اصيبا بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبي شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق
انفجرت ،اليوم ،قرب سوق شعبي بمنطقة بوب الشام ،شمالي بغداد،
ما اسفر عن اصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/2/20إصابة خمسة مدنيني من عائلة واحدة بسقوط قذيفة هاون
غربي بغداد :افاد مصدر يف الشرطةبأن خمسة مدنيني من عائلة
واحدة اصيبوا بسقوط قذيفة هاون على منزلهم غربي بغداد.
وقال املصدر إن «قذيفة هاون سقطت ،اليوم ،على منزل بمنطقة
املكاسب غربي بغداد ،ما أسفر عن اصابة خمسة مدنيني من عائلة
واحدة بجروح».
 2017/2/21إصابة مدني بانفجار عبوة صوتية شرقي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة العراقيةبأن مدنياً أصيب بانفجار عبوة صوتية شرقي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة صوتية فجرها مجهولون قرب فرن للصمون يف
منطقة الغدير ،شرقي بغداد ،ما أسفر عن إصابة مدني بجروح».
 2017/2/21إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن أربعة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
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شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت يف الحي الصناعي يف قضاء
التاجي شمالي بغداد ،ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح».
 2017/2/21مقتل شخص وإصابة اثنني بانفجار الصقة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطةبأن شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة
الصقة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية انفجرت
لدى مرور العجلة بالقرب من مجمع الكوخ التجاري بشارع العمل
الشعبي بمنطقة العامرية ،ما أسفر عن مقتل صاحب العجلة وإصابة
اثنني صادف مرورهما لحظة وقوع الحادث».
 2017/2/21قتيل وستة جرحى بانفجار عبوتني يف حادثني منفصلني
شرقي وشمالي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطةبأن شخصاً قتل وأصيب
ستة آخرون بانفجار عبوتني يف حادثني منفصلني شرقي وشمالي
بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من سوق
شعبي بمنطقة جسر دياىل القديم ،ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة
أربعة آخرين بجروح».
 2017/2/22إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة العراقيةبأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة غربي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف حي
الفرات غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخصني
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بجروح».
 2017/2/22مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار ناسفة غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطةبأن شخصاً قُتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
البكرية غربي بغداد ،ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين».
 2017/2/22احباط عملية ارهابية ضخمة يف البصرة :أفاد مصدر أمني يف
محافظة البصرةبأن قوة أمنية ضبطت صهريجاً قرب مصفى الشعيبة
للمنتجات النفطية وألقت القبض على سائقه ومساعده لالشتباه
بحيازتهما كمية من املواد املتفجرة.
وقال املصدر إن «قوة أمنية لديها كالب بوليسية ضبطت خالل قيامها
بأعمال تفتيش للمركبات قرب مصفى الشعيبة صهريجاً وألقت
القبض على سائقه ومساعده ،وهما من محافظة نينوى» ،مبيناً أن
«عملية القبض عليهما تمت لالشتباه بحيازتهما كمية من املواد
املتفجرة داخل الصهريج».
 2017/2/22القوات االمنية تقتل انتحارياً يقود سيارة مفخخة غرب
كربالء :أفاد مصدر أمني يف محافظة كربالءبأن القوات األمنية قتلت
انتحاريا يقود سيارة مفخخة غرب املحافظة.
وقال املصدر إن «القوات األمنية تمكنت ،مساء اليوم ،من قتل انتحاري
يقود سيارة مفخخة عند سيطرة معمل اسمنت كربالء غرب املحافظة».
 2017/2/23قتيل وأربعة مُصابني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قُتل فيما أصيب أربعة آخرون بانفجار
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عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة لبيع
األسماك بمنطقة الخان الواقعة شمالي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر
اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/2/23قوة أمنية تقتل انتحارياً وتفجر سيارته املفخخة جنوب
شرقي بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل انتحاري وتفجري
سيارته املفخخة جنوب شرقي بغداد.
وقال الناطق باسم القيادة إن «القوات اﻻمنية تمكنت من قتل انتحاري
وفجرت عجلته املفخخة التي كان يقودها يف جرف النداف جنوب
شرقي بغداد».
 2017/2/23إصابة مدني بانفجار عبوة الصقة جنوب شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنياً أصيب بانفجار عبوة الصقة يف منطقة
الرستمية جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية ،انفجرت،
ظهر اليوم ،لدى مرورها بمنطقة الرستمية ،جنوب شرقي العاصمة
بغداد ،ما أسفر عن إصابة صاحب العجلة بجروح متفاوتة».
 2017/2/23مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوة الصقة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن شخصا قتل وأصيب آخر بانفجار
عبوة الصقة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية اثناء
مرورها بمنطقة الراشدية انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن مقتل
صاحب العجلة واصابة اخر كان برفقته بجروح متفاوتة».
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 2017/2/23مقتل شخصني وإصابة أربعة آخرين بتفجريين انتحاريني
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن شخصني قتال
وأصيب أربعة آخرون بتفجريين انتحاريني شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «القوات األمنية نفذت ،اليوم ،عملية دهم وتفتيش يف
منطقة الطارمية شمالي بغداد» ،الفتا اىل أنه «اثناء العملية كان هناك
انتحاريان يرتديان حزامني ناسفني متحصنان داخل أحد املنازل يف
نفس املكان».
 2017/2/23مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيا قتل وأصيب أربعة
آخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية
بمنطقة الرضوانية غربي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن
مقتل مدني وإصابة أربعة اخرين بجروح».
 2017/2/23انفجار عبوة الصقة اسفرت عن مقتل واصابة ثالثة :افاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن انفجار منطقة حي الجامعة ناجم عن
عبوة الصقة اسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنني اخرين.
وقال املصدر ان «االنفجار الذي وقع يف منطقة حي الجامعة غرب بغداد،
نجم عن انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية يستقلها
ثالثة ،اسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنني اخرين بجروح».
 2017/2/24إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني أصيبوا جراء انفجار
عبوة ناسفة يف منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية بمنطقة
النهروان ،جنوب شرقي العاصمة بغداد ،انفجرت صباح اليوم ،ما أسفر
عن إصابة ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة».
 2017/2/24إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني أصيبوا جراء انفجار
عبوة ناسفة يف منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية بمنطقة
النهروان ،جنوب شرقي العاصمة بغداد ،انفجرت صباح اليوم ،ما أسفر
عن إصابة ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة».
 2017/2/24مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شرطياً قُتل وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت ،ظهر
اليوم ،لدى مرور دورية تابعة للشرطة يف منطقة الهورة شمالي بغداد،
ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح».
 2017/2/24إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب محال تجارية
بمنطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد ،ما أسفر عن إصابة
ثالثة مدنيني بجروح».
 2017/2/25إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد :أفاد
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مصدر يف الشرطة بأن مدنياً اصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من صالة لاللعاب
االلكرتونية بمنطقة جسر دياىل جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،ما ادى اىل اصابة مدني بجروح».
 2017/2/26مقتل شخصني وإصابة خمسة بحادثني منفصلني يف بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصني قتال واصيب خمسة آخرون يف
حادثني منفصلني شهدتهما العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة سويب جنوب غربي بغداد انفجرتما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين.
 2017/2/26إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد :فاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنياً اصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من صالة لاللعاب
االلكرتونية بمنطقة جسر دياىل جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،ما ادى اىل اصابة مدني بجروح.
 2017/2/27مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة
غربي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن شخصا قتل وأصيب
ثالثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي
بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب انفجرت ،مساء اليوم ،ما
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أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
 2017/2/27مقتل رجل وزوجته بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن رجال وزوجته قتال بانفجار عبوة الصقة جنوبي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة مثبتة أسفل عجلة مدنية يستقلها رجل
وزوجته انفجرت ،ظهر اليوم ،لدى مرور العجلة يف منطقة جسر دياىل
جنوبي بغداد ،ما أسفر عن مقتلهما على الفور.
 2017/2/28قتيل وأربعة جرحى بتفجري مزدوج قرب ملعب شعبي
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيا قتل وأصيب
أربعة آخرون بانفجار عبوتني ناسفتني جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوتني ناسفتني كانتا موضوعتني قرب ملعب شعبي
بمنطقة حي القتلى جنوبي بغداد انفجرتا ،عصر اليوم ،بالتعاقب ،ما
أسفر عن مقتل مدني واصابة اربعة اخرين بجروح.
 2017/2/28إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار عبوة
ناسفة قرب سوق شعبية شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية بمنطقة
بوب الشام شمالي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن إصابة
مدنيني اثنني بجروح.
 2017/2/28إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة التاجيات شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح.
 2017/3/1مقتل  2واصابة  9بثالثة تفجريات متفرقة يف بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة العراقية بأن شخصني قتال وأُصيب تسعة اخرون بإنفجار
ثالث عبوات ناسفة فيمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة لبيع
األغنام بمنطقة شط التاجي شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما
ادى اىل مقتل شخص واصابة أربعة آخرين.
 2017/3/2قتيل وأربعة مصابني بتفجري قرب سوق شعبية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنياً قُتل وأصيب أربعة
آخرون بانفجار قرب سوق شعبية جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
بمنطقة صدر اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد ،انفجرت صباح اليوم،
ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/3/2إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار عبوة
ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة املكاسب جنوب غربي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن
إصابة مدنيني اثنني بجروح.
 2017/3/2إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر
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يف الشرطة العراقية بأن شخصا أصيب بانفجار عبوة ناسفة غربي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مقهى شعبي
يف منطقة البكرية التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة.
مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بانفجارين منفصلني غربي
وشمالي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيا قتل وأصيب
خمسة آخرون بانفجارين منفصلني شمالي وغربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية بمنطقة
حي الفرات غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة
مدنيني اثنني بجروح،
 2017/3/3إصابة أربعة مدنيني بتفجري قرب مرآب للسيارات ببغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بإصابة أربعة مدنيني جراء انفجار عبوة ناسفة
جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مرآب للسيارات يف
منطقة املكاسب جنوب غربي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر اليوم ،ما
أسفر عن إصابة أربعة مدنيني بجروح متفاوتة.
 2017/3/4إصابة مدنيني اثنني بتفجري قرب سوق شعبية شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيني اثنني أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة
قرب سوق شعبية شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد ،انفجرت ظهر اليوم ،ما أسفر
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عن إصابة مدنيني اثنني بجروح متفاوتة.
 2017/3/4إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة بأن مدنياً اصيب بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة باحد شوارع الحي
الصناعي بقضاء التاجي شمالي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما ادى اىل
اصابة مدني بجروح.
 2017/3/4قتيل وثالثة جرحى بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار عبوة
ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب ،ما اسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
 2017/3/5قتيل وثالثة جرحى بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن شخصا قتل وأصيب ثالثة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من محال تجارية يف
منطقة سبع البور شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/3/5مقتل وإصابة خمسة أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن خمسة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محل للحدادة يف منطقة خان
ضاري بقضاء أبي غريب ،ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة
آخرين.
 2017/3/6مقتل شخص وإصابة ستة بحادثني منفصلني جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قُتل وأصيب ستة آخرون بحادثني
منفصلني جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة لبيع
األسماك يف منطقة اليوسفية جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما
أدى اىل مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.
 2017/3/6مقتل وإصابة ثالثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة ،اليوم االثنني ،بأن جندياً قتل وأصيب اثنان
آخران بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف منطقة
هور رجب استهدفت دورية تابعة للجيش ،ما اسفر عن مقتل جندي
وإصابة اثنني آخرين بجروح.
 2017/3/7إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة العراقية بأن مدنيا أصيب بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب أفران للمعجنات يف
منطقة الغزالية غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة
مدني بجروح.
 2017/3/7إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
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مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة بوب الشام شمالي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح.
 2017/3/8مقتل مدنيني اثنني وإصابة خمسة آخرين بانفجار ناسفة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر بالشرطة بأن مدنيني قتال وأصيب خمسة
آخرون بانفجار جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب علوة لبيع
الفواكه والخضر بناحية الرشيد جنوبي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما
أسفر عن مقتل مدنيني اثنني وإصابة خمسة آخرين.
 2017/3/8إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة العراقية بأن مدنيا أصيب بانفجار عبوة ناسفة غربي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة عكركوف غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة
مدني بجروح.
 2017/3/8مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيا قتل وأصيب أربعة
آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت ،مساء
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اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح.
 2017/3/8العثور على مقربة جماعية تعود لـزوار شيعة جنوبي العراق:
أعلنت قيادة عمليات بابل التابعة للجيش العراقي ،العثور على مقربة
جماعية ،تعود لزوار شيعة يف شمالي محافظة بابل جنوبي البالد.
أن الزوار الشيعة قتلوا أثناء توجُّههم
وأضاف متحدث باسم القيادةَّ ،
ملحافظة كربالء ،ودفنوا بمقابر جماعية يف منطقة الفاضلية بناحية
جرف الصخر.
أن الجثث تعود إىل نساء وأطفال ورجال ،فيما لم يذكر موعدًا
وأشار إىل َّ
محددًا ملقتلهم.
 2017/3/9مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيا قتل وأصيب ثالثة
آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة التاجيات شمالي بغداد انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن
مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
 2017/3/9مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيا قتل وأصيب
أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية يف
منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما أسفر عن
مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح.
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 2017/3/9مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجري قرب مقهى شعبي
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب
أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شعبي جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مقهى شعبي
يف منطقة جسر دياىل جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،مما
أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/3/10انفجار عبوة ناسفة يف سوق  4000بالشعب يف بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن مدنياً أصيب جراء إنفجار عبوة ناسفة يف سوق 4000
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة يف سوق  4000بمنطقة
الشعب شمالي العاصمة بغداد ،انفجرت صباح اليوم ،ما أسفر عن
إصابة مدني بجروح متفاوتة.
 2017/3/10مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بانفجار جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قُتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
بمنطقة سويب جنوب غربي بغداد انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن
مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/3/10إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة شرقي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة العبيدي شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/3/11إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق بمنطقة
هور رجب التابعة ملنطقة الدورة انفجرت ،عصر اليوم ،ما اسفر عن
إصابة شخصني بجروح.
 2017/3/12مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بانفجار ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر بالشرطة بأن مدنياً قتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب علوة لبيع
الخضر يف منطقة الباوي التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت،
ظهر اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة  3آخرين.
 2017/3/12مقتل مدني بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة بأن مدنياً قتل بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة مثبتة أسفل عجلة مدنية انفجرت ،ظهر
اليوم ،لدى مرورها بمنطقة الحصوة التابعة لقضاء أبو غريب غربي
بغداد ،ما أسفر عن مقتل صاحب العجلة على الفور.
 2017/3/12إصابة ثالثة عمال نظافة بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر بالشرطة بأن ثالثة عمال نظافة أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق يف منطقة
املحمودية جنوبي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أسفر عن إصابة ثالثة
عمال نظافة بينما كانوا يزاولون عملهم.
 2017/3/13مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيا قتل وأصيب
أربعة أخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف حي
الصحة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر
عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح.
 2017/3/14إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد :وقال
املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف منطقة
الرضوانية جنوب غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،مما أسفر عن
إصابة شخص بجروح.
 2017/3/16مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيا قتل وأصيب
ثالثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة املكاسب جنوب غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر
عن مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
 2017/3/16إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة غربي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة البكرية غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة
ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/3/16مقتل مدني وإصابة أربعة بانفجار شمالي بغداد :أفاد مصدر
امني بأن مدنياً قُتل وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب
سوق شعبية يف منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد ،انفجرت
صباح اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح
مُتفاوتة.
 2017/3/17مقتل وإصابة ثالثة مدنيني بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن مدنياً قتل ،فيما أصيب اثنني آخرين بجروح ،جراء
انفجار عبوة ناسفة يف منطقة سويب جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب علوة لبيع األغنام يف
منطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد ،انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة اثنني آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/3/17إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :وقال املصدر
إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف منطقة عرب جبور
التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،مما أدى إىل
إصابة مدني بجروح.
 2017/3/17إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار
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عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مركز لأللعاب
اإللكرتونية يف منطقة جسر دياىل جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،ما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني بجروح.
 2017/3/18إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي بقضاء
املدائن جنوبي بغداد انفجرت ما أسفر عن إصابة ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/3/18مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بانفجار ناسفة غربي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب ثالثة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب
محال تجارية بمنطقة أبو غريب غربي بغداد ،انفجرت اليوم ،ما أدى
اىل مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
 2017/3/20إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة الرضوانية غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة.
177

الشيعة يف مواجهة العنف ()5
 2017/3/20مقتل مدني واصابة اربعة آخرين بتفجري قرب سوق شعبي
شمالي بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل ،فيما اصيب اربعة
اخرين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب
سوق شعبي بمنطقة شط التاجي ،شمالي بغداد ،انفجرت ما أسفر
عن مقتل مدني واصابة اربعة اخرين بجروح.
 2017/3/20مقتل مدني واصابة آخر بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد :افاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قتل ،فيما اصيب آخر بانفجار عبوة الصقة
غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت،
صباح اليوم ،لدى مرورها بمنطقة حي الفرات غربي بغداد ،ما أسفر عن
مقتل سائق العجلة واصابة آخر كان برفقته.
 2017/3/20قتلة وجرحى بانفجار سيارة مفخخة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن  21شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح حصيلة
انفجار سيارة مفخخة يف حي العامل جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن حصيلة انفجار سيارة مفخخة ،مساء اليوم ،يف حي
العامل جنوبي بغداد ،بلغت خمسة قتلى و 16جريحاً.
 2017/3/21إصابة مدنيني اثنني بانفجار ناسفة شمالي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن مدنيني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية يف منطقة
الراشدية شمالي بغداد ،ما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني.
178

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
 2017/3/22مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بانفجارين يف بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قُتل وأصيب ستة آخرون بانفجار
عبوتني ناسفتني شمالي وغربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة موضوعة على جانبي الطريق يف شارع
الصحة بمنطقة الشعب شمالي بغداد انفجرتما أسفر عن إصابة
شخص.
 2017/3/22إصابة أربعة بإنفجار ناسفة جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن أربعة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بالقرب
من محال تجارية بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد انفجرت،
مساء اليوم ،ما ادى اىل اصابة اربعة اشخاص بجروح.
 2017/3/23مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد :أفاد مصدر يف
الشرطة بأن مدنياً قُتل بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن مسلحني يستقالن دراجة نارية فتحا نريان أسلحتهما
الكاتمة باتجاه مدني أثناء خروجه من منزله بمنطقة بوب الشام ،ما
أسفر عن مقتله يف الحال.
 2017/3/23مقتل وإصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قتل وأصيب اثنان آخران
بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة البكرية انفجرت ،عصر اليوم ،ما اسفر عن مقتل شخص
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وإصابة اثنني آخرين بجروح».
 2017/3/24مقتل شخص وإصابة أربعة بإنفجار ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،اليوم ،بالقرب من علوة لبيع
االسماك بمنطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد ،ما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين».
 2017/3/24داعش يفتك بعوائل شيعية يف قرية جرداغلي شرق صالح
الدين :أعلن مصدر طبي يف صالح الدين ان عشرة اشخاص قتلوا
وجرح  15يف هجوم نفذه تنظيم داعش االرهابي على قرية جرداغلي
شرق محافظة صالح الدين.
 2017/3/25إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصني أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة
جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة األمني جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،مما أسفر
عن إصابة شخصني بجروح متفاوتة».
 2017/3/25مقتل مدني وإصابة اثنني آخرين بانفجار ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران
بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب محال
تجارية بمنطقة الشيخ حمد شمالي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما
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أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنني آخرين».
 2017/3/27إصابة مدنيني اثنني بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق
شعبي يف منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم،
ما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني».
 2017/3/28إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن مدنيا أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة هور وجب جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة مدني بجروح».
 2017/3/29داعش قصف قرية مبارك الفرحان بالكلور :اكد قائمقام قضاء
الخالص يف محافظة دياىل عدي الخدران ان كل املؤشرات تدلل بان
«داعش» قصف قرية مبارك الفرحان مساء يوم امس بقذائف الكلور،
فيما اشار اىل ان اي فريق طبي لم يصل القرية رغم املناشدات.
وقال الخدران ان «قرية مبارك الفرحان على الحدود الفاصلة بني دياىل
وصالح الدين تعرضت مساء يوم امس اىل قصف بـ 6قذائف هاون»،
مبينا ان «كل الدالئل املتوفرة تشري اىل ان القذائف كانت تحمل غاز
الكلور الشديد السمية الذي تسبب يف حاالت اختناق لدى بعض
املدنيني».
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 2017/3/29جريحان بانفجار ناسفة قرب ملعب شعبي جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة
قرب ملعب شعبي جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوع قرب ملعب شعبي يف منطق
جسر دياىل انفجرت ،اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخصني».
 2017/3/29اصابة ثالثة مدنيني بتفجري قرب سوق شعبي شمالي
بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة قرب سوق شعبي شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
قرب سوق  4000يف منطقة الشعب شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما ادى
اىل اصابة ثالثة مدنيني بجروح».
 2017/3/30تفجري قربر مدخل بغداد الجنوبي يسفر عن  29قتيال
وجريحا :اعلنت قيادة عمليات بغداد ان حصيلة تفجري مدخل بغداد
الجنوبي انتهت عند  29قتيال وجريحا.
وقال املتحدث باسم القيادة ان «حصيلة تفجري سيطرة مدخل بغداد
الجنوبي بصهريج مفخخ ،انتهت عند  10قتلى و 19جريحا».
 2017/3/31إبطال مفعول حزام ناسف وسط بغداد :أعلنت وزارة
الداخليةإبطال مفعول حزام ناسف وسط العاصمة بغداد ،مبينة أن
الحزام كان يحتوي على عيارات نارية وكرات حديدية صغرية.
وقال املتحدث باسم الوزارة إن «شرطة النجدة أبطلت ،مساء اليوم،
مفعول حزام ناسف أسفل جسر النهضة باتجاه سوق الجمعة وسط
بغداد».
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وأضاف أن «إجراء الكشف من قبل خبري املتفجرات أظهر أن الحزام
يحتوي على مادة ( )TNTاملتفجرة و 200إطالقة عيار  9ملم وكرات
حديدية (صجم)».
 2017/4/1إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن مدنيني اصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرية
عرب جبور التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد انفجرت ما ادى اىل
اصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/4/1إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق
شعبي بمنطقة جسر دياىل القديم جنوبي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم،
ما أسفر عن إصابة  3مدنيني».
 2017/4/2مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجارين منفصلني جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجارين منفصلني جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما
أدى اىل إصابة ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة».
 2017/4/3قتلى وجرحى بتفجري انتحاري شمالي بابل :أفاد مصدر أمني
يف بابل بأن عدداً من األشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري
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انتحاري شمالي املحافظة.
وقال املصدر إن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً استهدف ،مساء اليوم،
مجلس عزاء شمالي بابل ،ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من
األشخاص».
 2017/4/3مقتل عنصر أمني احتضن انتحارياً حاول استهداف مجلس
عزاء شمالي بابل :أعلنت وزارة الداخلية عن «مقتل» أحد عناصر فوج
أبناء العراق الرابع بعدما احتضن انتحارياً حاول استهدف مجلس عزاء
يف ناحية االسكندرية شمالي محافظة بابل.
وقالت املتحدث باسم الوزارة إن «نجاح مراح كاظم أحد عناصر فوج
ابناء العراق الرابع احتضن إرهابياً انتحارياً حاول استهداف إحدى
مجالس العزاء يف القرية العصرية بناحية اﻻسكندرية».
 2017/4/4مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب ثالثة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية بمنطقة املشاهدة التابعة لقضاء الطارمية ،ما اسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثالثة آخرين بجروح».
 2017/4/4إصابة أربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن أربعة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة بوب الشام شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
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إصابة أربعة مدنيني بجروح».
 2017/4/5إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من صالة لأللعاب
االلكرتونية بمنطقة جسر دياىل القديم انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر
عن إصابة ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/4/5إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة:
أفاد مصدر أمني يف محافظة دياىل بأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار
عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة يف مضخة لسحب املياه
يف اطراف قرية الدواليب ( 45كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت ،عصر
اليوم ،اثناء محاولة تشغيل املضخة من قبل مزارع ونجله ،ما أسفر عن
اصابتهما بجروح حرجة».
 2017/4/5مقتل وجرح خمسة يف تفجري عبوة ناسفة جنوب بغداد :افاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنيني اثنني قتال ،فيما اصيب ثالثة اخرون
بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع االسماك جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب علوة لبيع االسماك
يف منطقة الكراغول التابعة لناحية اليوسفية جنوبي بغداد ،انفجرت،
اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدنيني اثنني واصابة ثالثة اخرين بجروح».
 2017/4/5سبعة قتلى وجرحى بتفجري استهدف تجمعا لعمال غربي
بغداد :افاد مصدر امني بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
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بتفجري استهدف تجمعا لعمال غربي بغداد.
وقال املصدر ان «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق يف
منطقة الوشاش غربي بغداد ،انفجرت صباح اليوم ،مستهدفة تجمعا
لعمال ،ما ادى اىل مقتل ثالثة اشخاص واصابة اربعة اخرين».
 2017/4/5مقتل مدني واصابة آخر بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد:
افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل ،فيما اصيب آخر بانفجار عبوة
الصقة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية انفجرت،
صباح اليوم ،لدى مرورها بمنطقة الدورة جنوبي بغداد ،ما ادى اىل مقتل
سائقها واصابة شخص كان برفقته».
 2017/4/6إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بإصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة حي الفرات انفجرت ،عصر اليوم ،ما اسفر عن إصابة شخصني
بجروح».
 2017/4/6إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بإصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة حي الفرات انفجرت ،عصر اليوم ،ما اسفر عن إصابة شخصني
بجروح».
 2017/4/6مقتل شخص وإصابة ثمانية بتفجريين يف بغداد :أفاد مصدر
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يف الشرطة بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين جراء تفجريين وقعا
غربي وجنوب شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة حصوة أبو غريب غربي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما أدى إىل
إصابة خمسة أشخاص».
 2017/4/6اصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً أصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة النهروان انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخص
بجروح».
 2017/4/6مقتل وإصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران
بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بقضاء التاجي انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
اثنني آخرين بجروح».
 2017/4/7مقتل مدني واصابة ثالثة بإنفجار ناسفة جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قُتل ،فيما أصيب ثالثة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية
بمنطقة سويب جنوب غربي بغداد انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن
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مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/4/7جريحان بتفجري جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة
بإصابة شخصني جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،اليوم ،يف قضاء املدائن جنوب
شرقي بغداد ،ما أسفر عن إصابة شخصني».
 2017/4/7مقتل مدني واصابة خمسة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي
بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل واصيب خمسة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال لبيع
املواد االنشائية بشارع السكالت التابع لقضاء ابو غريب غربي بغداد،
انفجرت اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني واصابة خمسة اخرين بجروح».
 2017/4/8إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بقضاء الطارمية انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر عن إصابة ثالثة
اشخاص بجروح».
 2017/4/8سقوط ثالث قذائف هاون على قرى زراعية شمال شرق
بعقوبة :أكد مسؤول محلي يف محافظة دياىل ان ثالث قذائف هاون
سقطت على قرى زراعية شمال شرق بعقوبة.
وقال رئيس مجلس ناحية العبارة عدنان مال جواد ان «ثالث قذائف
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هاون سقطت يف ساعة متأخرة من مساء يوم امس على قرى جيزاني
وكصيبة وبودجه ضمن حدود ناحية العبارة دون اي اصابات بشرية»
 2017/4/8مقتل مدني بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد :افاد مصدر يف
الشرطة بأن مدنيا قتل بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية انفجرت،
اليوم ،لدى مرورها على الخط السريع قرب منطقة املعالف جنوبي
بغداد ،ما ادى اىل مقتل سائقها على الفور».
 2017/4/8إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي غربي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن أربعة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة قرب ملعب شعبي غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من ملعب شعبي
لكرة القدم بقضاء ابو غريب انفجرت ،مساء اليوم ،ما اسفر عن إصابة
أربعة اشخاص بجروح».
 2017/4/10مقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب أربعة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،اليوم ،قرب مجال تجارية يف
قضاء التاجي شمالي بغداد ،ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة
آخرين بجروح».
 2017/4/11إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد.
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وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة الرضوانية ،ما اسفر عن إصابة شخصني بجروح».
 2017/4/12مقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن أربعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من محال تجارية يف
منطقة بوب الشام شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/4/13إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تحارية
يف منطقة حي الفرات غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/4/13اصابة مدنيني اثنني بتفجري قرب سوق شعبي شمالي بغداد:
افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيني اثنني اصيبا بانفجار عبوة ناسفة
قرب سوق شعبي شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب
سوق  4000يف منطقة الشعب شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل
اصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/4/14قتيل وخمسة جرحى بإنفجار ناسفة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطةبأن مدنياً قتل ،فيما اصيب خمسة اخرون بانفجار
190

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي
بمنطقة املعالف جنوبي بغداد انفجرت ،صباح اليوم ،ما اسفر عن مقتل
مدني واصابة خمسة اخرين بجروح».
 2017/4/14إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة
شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة التاجي شمالي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة».
مقتل شخص واصابة ثالثة بإنفجار ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن اربعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بإنفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب علوة لبيع االسماك
يف منطقة املدائن ،جنوب شرقي بغداد انفجرت ،قبل ظهر اليوم ،ما
أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثالثة اخرين بجروح متفاوتة».
 2017/4/14إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن أربعة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة
شمالي العاصمة بغداد.
محال تجارية
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من
ٍ
يف منطقة أم نجم القريبة من الكاظمية شمالي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص».
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 2017/4/15مقتل مزارع واصابة اخر بانفجار عبوتني شمال الناحية:
اعلنت اللجنة االمنية يف مجلس ناحية ابي صيدا بمحافظة دياىل عن
مقتل مزارع واصابة اخر بانفجار عبوتني ناسفتني بشكل متعاقب قرب
بستان يف محيط قرية زراعية شمالي الناحية.
وقال رئيس اللجنة باملجلس عواد الربيعي ان «عبوتني ناسفتني
موضوعتني قرب بستان زراعي يف محيط قرية ابو كرمة (6كم شمال
ناحية ابي صيدا) ،انفجرتا بالتعاقب ما اسفر عن مقتل مزارع واصابة
اخر بجروح متوسطة».
 2017/4/16قتيل وأربعة مصابني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار
عبوة ناسفة شمالي بغداد.
محال تجارية
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من
ٍ
يف منطقة الشيخ حمد شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة».
 2017/4/16إصابة شخصني بتفجري شمالي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة
بأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من محال تجارية يف حي
البساتني شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما أسفر عن إصابة شخصني
بجروح».
 2017/4/17إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة شرقي العاصمة بغداد.
192

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة جسر دياىل القديم شرقي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما
أسفر عن إصابة ثالثة أشخاص بجروح».
 2017/4/18مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار ناسفة شمال
غربي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب أربعة
آخرون بنفجار عبوة ناسفة شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق
شعبي يف منطقة الشعلة شمال شرقي بغداد انفجرت ،عصر اليوم ،ما
أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين».
 2017/4/19تفجري سيارة مفخخة تحت السيطرة كانت تحاول استهداف
الزوار غربي العاصمة :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تفجري سيارة
مفخخة تحت السيطرة كانت تحاول استهداف زوار االمام الكاظم
غربي العاصمة.
وقالت القيادة إن «اليقظة والحذر والدقة يف التفتيش ﻻبناء قواتنا
املسلحة تمكنهم من احباط نوايا عصابات داعش اإلرهابية يف املهد
وتحبط محاولتهم استهداف زوار اﻻمام الكاظم «عليه السالم» بعجلة
مفخخة بكمية كبرية من املواد شديدة اﻻنفجار».
 2017/4/20اصابة اربعة من زوار االمام الكاظم بتفجري جنوبي بغداد :افاد
مصدر امني يف بغداد بأن اربعة من زوار االمام الكاظم اصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة جنوبي العاصمة.
وقال املصدر ان «عبوة ناسفة كانت موضوعة على قرب العاب السيدية
جنوبي بغداد ،انفجرت اليوم مستهدفة زوار االمام الكاظم (عليه
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السالم) ،ما اسفر عن اصابة اربعة منهم بجروح متفاوتة».
 2017/4/20إصابة عدد من الزوار بإحباط هجوم انتحاري بحزام ناسف
على الطريق بغداد الدجيل :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة عدد
من الزوار باحباط هجوم انتحاري بحزام ناسف حاول استهداف موكب
لهم على طريق بغداد الدجيل شمالي العاصمة.
وقال املتحدث باسم القيادة إن «القوات االمنية يف قيادة عمليات بغداد،
تمكنت من التصدي الرهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف
موكب للزائرين يف طريق الدجيل بغداد شمالي بغداد».
 2017/4/20إصابة أربعة اطفال بسقوط ثالث قذائف هاون جنوبي
كركوك :أفاد مصدر أمني يف كركوك بأن أربعة اطفال اصيبوا بسقوط
قذائف هاون أطلقها «داعش» على قرية بشري جنوبي املحافظة.
وقال املصدر إن «عناصر تنظيم داعش اطلقوا ،عصر اليوم ،ثالث قذائف
هاون على قرية بشري التابعة لناحية تازة خورماتو ( 25كم جنوبي
كركوك)» ،مشرياً اىل أن «الهجوم اسفر عن إصابة أربعة اطفال بجروح
متوسطة».
 2017/4/21قتل انتحاري يرتدي زي الشرطة حاول استهداف الزوار :أعلنت
قيادة عمليات بغداد عن قتل انتحاري يرتدي زي الشرطة ويقود دراجة
مفخخة جنوبي العاصمة ،مشرية اىل أن االنتحاري حاول استهداف
الزوار املتوجهني اىل مدينة الكاظمية.
وقال املتحدث باسم عمليات بغداد إن «استخبارات الشرطة االتحادية
ومن خالل جمع املعلومات تبني ان هناك نية للعدو االرهابي بما يسمى
والية الجنوب باستهداف زوار مدينة الكاظمية املقدسة بالعجالت
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والدرجات النارية املفخخة».
 2017/4/21إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن مدنيني اثنني أصيبا بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة البو عيثة التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد انفجرت ،مساء
اليوم ،ما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني بجروح».
 2017/4/23إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية بمنطقة جسر دياىل القديم ،ما أسفر عن إصابة ثالثة أشخاص
بجروح».
 2017/4/25إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :افاد مصدر
يف الشرطة بأن مدنيا اصيب بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب
محال تجارية بمنطقة عرب جبور التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد
انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل اصابة مدني بجروح».
 2017/4/28إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية ،الجمعة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
يف منطقة حي الفرات غربي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة أشخاص بجروح.
 2017/4/28مقتل مدني واصابة اربعة آخرين بتفجري قرب سوق شعبي
جنوبي بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قتل ،فيما اصيب اربعة
اخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب
سوق شعبي بمنطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد
انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل مقتل مدني واصابة اربعة اخرين بجروح.
 2017/4/28ستة قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة قرب قاطع مرور
الرصافة وسط بغداد :افاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن ستة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة قرب قاطع مرور
الرصافة وسط بغداد.
وقال املصدر ان سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم ،قرب قاطع مرور
الرصافة يف منطقة الكرادة وسط بغداد ،ما أسفر عن مقتل شخصني
واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة ،مبينا ان هذه الحصيلة اولية
وقابلة للزيادة.
 2017/4/29مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب ثالثة آخرون جراء انفجار
عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب علوة لبيع األسماك
يف قضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أسفر عن مقتل
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مدني وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/4/29قتيل و 11جريحاً على االقل حصيلة انفجار مفخخة شمالي
بابل :أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب  11آخرون على
االقل حصيلة انفجار سيارة مفخخة شمالي بابل.
وقال املصدر إن الحصيلة االولية النفجار سيارة مفخخة يقودها
انتحاري ،مساء اليوم ،يف مدخل جرف النصر ،بلغت مقتل شخص
وإصابة  11آخرين بجروح.
 2017/5/6مقتل مدنيني اثنني وإصابة ثالثة بتفجري غربي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بمقتل مدنيني اثنني وإصابة ثالثة بإنفجار غربي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من مرآب للسيارات
يف منطقة ابو غريب غربي العاصمة بغداد انفجرت ،ما أسفر عن مقتل
اثنني اصابة ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة.
 2017/5/7إصابة أربعة أشخاص بتفجري يف بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة
بإصابة أربعة أشخاص جراء انفجار عبوتني ناسفتني يف العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق جسر
دياىل القديم انفجرت ،اليوم ،ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح.
 2017/5/9مقتل مدني وإصابة  3آخرين بانفجار ناسفة جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة مزروعة قرب سوق شعبي يف منطقة
سويب جنوبي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني
وإصابة ثالثة آخرين.
 2017/5/9اصابة خمسة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :افاد
مصدر يف الشرطة بأن خمسة مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة الحصوة التابعة لقضاء ابو غريب ،غربي بغداد انفجرت ،اليوم،
ما ادى اىل اصابة خمسة مدنيني بجروح.
 2017/5/9إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصني أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية بمنطقة النهروان ،ما أسفر عن إصابة شخصني بجروح.
 2017/5/10إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن شخصني اصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شالل
بمنطقة الشعب شمالي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما ادى اىل اصابة
شخصني بجروح متفاوتة.
 2017/5/11مقتل شخصني واصابة  4بانفجار سيارة مفخخة شمالي
بغداد :افاد مصدر امني يف بغداد بأن شخصني قتال واصيب اربعة
اخرون بانفجار سيارة مفخخة شمالي العاصمة.
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وقال املصدر ان سيارة مفخخة انفجرت اليوم ،يف منطقة الشعلة شمالي
بغداد ،ما ادى اىل مقتل شخصني واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة.
 2017/5/11صد هجوم لـداعش غرب كربالء :أعلن قائد الفرقة الثالثة يف
قاطع غرب كربالء بقوات سرايا السالم أبو حسن الزبيدي صد هجوم
شنه تنظيم داعش غرب محافظة كربالء.
وقال الزبيدي إن داعش شن هجوماً بالهاونات واألسلحة املتوسطة
على وادي الغذف من جهة األنبار.
 2017/5/12ستة جرحى بانفجارين متفرقني جنوبي بغداد :أفاد مصدر
أمني بأن ستة أشخاص اصيبوا بجروح نتيجة انفجار عبوتني
ناسفتني بحادثني متفرقني جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
ناحية الرشيد جنوبي بغداد ،انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن اصابة
اربعة اشخاص بجروح.
وأضاف املصدر أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
منطقة املدائن ،جنوبي بغداد ،انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن اصابة
شخصني بجروح.
 2017/5/12سقوط قذيفتي هاون على قرية بشري جنوبي كركوك :أفاد
مصدر أمني يف محافظة كركوك بأن قذيفتي هاون سقطتا قرب مقام
اإلمام علي (ع) يف قرية بشري جنوبي املحافظة.
وقال املصدر إن قذيفتي هاون أطلقتا من تل الجوال على قرية بشري
بناحية تازة جنوبي كركوك وسقطتا بالقرب من مقام اإلمام علي (ع)
وسط القصبة ،مبينا أن القذيفتني أطلقهما تنظيم داعش.
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 2017/5/14انفجار يف وسط بغداد :افاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن
سيارة مفخخة انفجرت وسط العاصمة ،مبينا انها ادت اىل سقوط ستة
قتلى وجرحى.
وقال املصدر ان سيارة مفخخة انفجرت قبل قليل ،قرب جسر الربيعي
باتجاه الكرادة ،ما ادى اىل مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بجروح.
 2017/5/14مقتل شخص وإصابة زوجته بانفجار عبوة الصقة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قتل واصيبت زوجته بانفجار
عبوة الصقة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة انفجرت ،مساء
اليوم ،بمنطقة سبع البور شمالي بغداد ،ما أسفر عن مقتل صاحب
العجلة واصابة زوجته التي كانت برفقته بجروح خطرية.
 2017/5/15إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة شمالي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق
شعبية يف منطقة الشعب شمالي بغداد انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أسفر
عن إصابة ثالثة مدنيني.
 2017/5/15إصابة ثالثة أشخاص بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة بأن ثالثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف منطقة
هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد انفجرت ،مساء اليوم ،ما أسفر
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عن إصابة ثالثة أشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/5/16مقتل مدني وإصابة  3آخرين بانفجار ناسفة شمالي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل وأصيب ثالثة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب محل لبيع
املواد اإلنشائية ضمن منطقة الشيخ حمد شمالي بغداد انفجرت ،ظهر
اليوم ،ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة  3آخرين.
 2017/5/16اصابة شخصني بانفجار سيارة مفخخة شمال بغداد :افاد
مصدر امني بأن شخصني اصيبا بانفجار سيارة مفخخة شمال
العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان سيارة مفخخة انفجرت ،مساء اليوم ،يف منطقة املشاهدة
شمال بغداد ،ما أسفر عن اصابة شخصني بجروح.
 2017/5/17مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بانفجار ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية
بمنطقة صدر اليوسفية انفجرت ،مساء اليوم ،ما أدى اىل مقتل شخص
واصابة خمسة آخرين بجروح.
 2017/5/17إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخصني أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة
جنوب شرقي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية بمنطقة النهروان ،ما أسفر عن اصابة شخصني بجروح.
 2017/5/18مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين بتفجريين غربي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن شخص قتل وأصيب ثالثة آخرون جراء
تفجريين غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبية يف
منطقة النصر والسالم التابعة لقضاء أبو غريب انفجرت ،صباح اليوم،
ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثالثة آخرين.
 2017/5/18اصابة فالح بجروح بليغة بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق
بعقوبة :اعلن مسؤول محلي يف محافظة دياىل عن اصابة فالح بجروح
بليغة بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان زراعي شمال شرق بعقوبة.
وقال مدير ناحية ابي صيدا محمد الباقر التميمي إن عبوة ناسفة
انفجرت على فالح اثناء قيادته جراره يف بستان زراعي يف اطراف ناحية
ابي صيدا ،ما أسفر عن اصابته بجروح بليغة جدا.
 2017/5/18انفجار سيارة مفخخة يف سيطرة العدوانية جنوبي العاصمة:
أعلنت قيادة عمليات بغداد ان سيارة مفخخة انفجرت يف سيطرة
العدوانية جنوبي العاصمة ،مبينة ان التفجري ادى اىل اصابة شخصني
بجروح.
 2017/5/19مقتل مدني واصابة ثالثة آخرين بتفجري قرب سوق لبيع
االغنام جنوبي بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيا قتل واصيب
ثالثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق لبيع االغنام جنوبي
بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق لبيع
االغنام يف منطقة سويب جنوبي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما ادى مقتل
مدني واصابة ثالثة اخرين بجروح.
 2017/5/19مقتل غالبية ركاب حافلة مدنية بتفجريي الرميلة :أعلنت
اللجنة األمنية يف مجلس محافظة البصرة مقتل غالبية ركاب حافلة
مدنية يف تفجريين وقعا قرب نقطة تفتيش يف منطقة الرميلة.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي إن حافلة تقل مدنيني من أهالي
البصرة غالبيتهم من النساء كانت موجودة لحظة وقوع انفجاري
الرميلة ،وقد استشهد معظم الركاب.
وأضاف الساعدي أن العدد الدقيق لركاب الحافلة لم يتضح بعد نظرا
الحرتاقها بسبب التفجري ،مرجحا أن يصل العدد اىل  30شخصا.
 2017/5/19سبعة قتلى وثالثة عشر جريح بتفجري جنوبي بغداد :افاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن شخصا قتل واصيب  5اخرون بانفجار
سيارة مفخخة جنوبي بغداد.
وقال املصدر ان سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم ،يف مدخل منطقة
ابو دشري جنوبي بغداد ،ما أسفر عن مقتل سبعة مواطنني واصابة 13
اخرين بجروح.
 2017/5/20اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيني اثنني اصيبا بانفجار عبوة ناسفة
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية بمنطقة
سبع البور شمالي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما ادى اىل اصابة مدنيني
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اثنني بجروح.
 2017/5/22اصابة ثالثة مدنيني بتفجري قرب سوق شعبي غربي بغداد:
افاد مصدر يف الشرطة بأن ثالثة مدنيني اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة
قرب سوق شعبي غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي يف ناحية
النصر والسالم التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد انفجرت ،اليوم ،ما
ادى اىل اصابة ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/5/28مقتل واصابة  13شخصا بتفجري انتحاري وسط بعقوبة :اقدم
انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على تفجري نفسه قرب نقطة امنية يف
مدخل شارع املحافظة وسط بعقوبة ،ما ادى اىل مقتل ثالثة اشخاص
واصابة عشرة اخرين بجروح.
 2017/5/29اصابة مدنيني اثنني بانفجار الصقة يف بلدروز :اسفر انفجار
عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية يستقلها شخصان لدى
مرورهما يف أطراف قضاء بلدروزعن اصابتهما بجروح متفاوتة.
 2017/5/29مقتل مدني وإصابة اثنني آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
كركوك :اسفر انفجار عبوة ناسفة ضعها ارهابيون على جانب طريق
زراعي يف قرية عزيزية جنوبي كركوك عن مقتل مدني وإصابة اثنني
آخرين بجروح.
 2017/5/30مقتل  11شخصا واصابة  47بانفجار الكرادة :اسفر انفجار
السيارة املفخخة يف منطقة الكرادة عن مقتل  11شخصا واصابة 47
اخرين بينهم نساء واطفال ،فضال عن تضرر كبري باملطاعم القريبة
واحرتاق عدد من عجالت املواطنني.
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 2017/5/30مقتل تسعة اشخاص واصابة  36اخرين بانفجار جسر
الشهداء :اسفر انفجار قرب جسر الشهداء مقابل مديرية التقاعد العامة
وسط العاصمة بغداد عن مقتل تسعة اشخاص واصابة  36اخرين،
بينهم نساء واطفال ورجال امن ،باالضافة اىل احرتاق سبع عجالت
مدنية واضرار مادية أخرى.
 2017/6/5مقتل صبي واصابة اربعة من افراد عائلته بسقوط قذيفة
هاون غرب بغداد /اسفر سقوط قذيفة هاون على احد املنازل السكنية
يف منطقة ابراهيم بن علي غرب بغداد عن مقتل صبي يبلغ من العمر
 ١٠سنوات واصابة اربعة من افراد عائلته بجروح مختلفة.
 2017/6/6إصابة مدنيني اثنني بتفجري انتحاري غرب بعقوبة :اقدم
انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً على تفجري نفسه قرب محال لتصليح
املركبات يف منطقة حي املعلمني مما أسفر عن إصابة مدنيني اثنني
بجروح وإلحاق أضرار مادية باملحال.
 2017/6/7إصابة أربعة أشخاص بتفجري شمالي بغداد :اسفرانفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوة لبيع الفواكه والخضر
بمنطقة الرعود شمالي العاصمة عن إصابة أربعة اشخاص.
 2017/6/8مقتل مدني بنريان داعش قرب منزله جنوب الناحية :قتل
مدنيا ساعة متاخرة من املساء بنريان مسلحي تنظيم داعش قرب
منزله يف قرية العساف (15كم جنوب ناحية قره تبه112 ،كم شمال شرق
بعقوبة).
 2017/6/8اصابة مدنيني اثنني بتفجري قرب سوق شعبي شمالي
بغداد :اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق
قرب سوق شعبي يف حي البساتني التابعة ملنطقة الشعب شمالي
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بغداد عن اصابة مدنيني اثنني بجروح.
 2017/6/8مقتل مدني وإصابة اثنني آخرين بهجوم مسلح يف قضاء بلد:
اقدم ستة مسلحني ينتمون لداعش على فتحنريان اسلحتهم يف
قضاء بلد ما اسفر عن مقتل مواطن وإصابة اثنني اخرين بجروح.
 2017/6/9تفجري انتحاري يستهدف زائري العتبات املقدسة يف كربالء:
اقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على تفجري نفسه وسط مرآب لنقل
املسافرين وسط مدينة كربالء ،مما اسفر عن مقتل ثالث نساء واصابة
خمسة عشر آخرين بجراح.
 2017/6/9اصابة ثالثة مدنيني بتفجري قرب سوق شعبي جنوبي بغداد:
افضى انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق قرب
سوق شعبي بمنطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد اىل
اصابة ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/6/9عشرات القتلى يف تفجري وسط مدينة املسيب :سقط عشرون
قتيال واكثر من ثالثني جريحا يف تفجري انتحاري يف مدخل سوق
املسيب الكبري يف قضاء املسيب.
 2017/6/9مقتل شخص واصابة اثنني يف انفجار جنوبي بغداد :افضى
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق عند ناحية
الرشيد ،جنوبي بغداد عن مقتل شخص واصابة اثنني اخرين.
 2017/6/9مقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي دياىل :قتل
مزارع بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان زراعي يف إحدى قرى العبارة،
( 15كم شمال شرقي بعقوبة).
 2017/6/9إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :افضى
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انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية يف
منطقة سبع البور شمالي بغداد اىلإصابة شخصني بجروح متفاوتة.
 2017/6/11إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق قرب
صالة لأللعاب االلكرتونية بقضاء املدائن جنوب شرقي بغداد عن اصابة
شخص بجروح.
 2017/6/15إصابة ثالثة أشخاص بتفجري غربي بغداد :افضى انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب محال تجارية يف حي الفرات غربي
بغداد اىل إصابة ثالثة أشخاص.
 2017/6/16مقتل مدني واصابة ثالثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :افضى انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق
يف منطقة شط التاجي التابعة لقضاء التاجي شمالي بغداد ،انفجرت
اىل مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين بجروح.
 2017/6/16اصابة اربعة مدنيني بتفجري قرب علوة لبيع االسماك شمالي
بغداد :اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيونعلى جانب الطريق
قرب علوة لبيع االسماك يف منطقة البو خالد شمالي بغداد عن اصابة
اربعة مدنيني بجروح.
 2017/6/18إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
افضى انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية
يف منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد اىل إصابة أربعة
أشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/6/20إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
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اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة الباوي التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد عن إصابة مدنيني
اثنني بجروح متفاوتة.
 2017/6/21إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقيبغداد :اسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون علىجانب طريق يف حي الرياض
التابع ملنطقة جسر دياىلجنوب شرقي بغداد عن إصابة شخصني
بجروح متفاوتة».
 2017/6/23إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أدى
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوةلبيع األسماك يف
قضاء املدائن جنوبي بغداد اىل إصابةشخصني بجروح متفاوتة.
 2017/6/23تفجري شرقي بغداد عند قتيلني وسبعة جرحى :اسفر تفجري
السيارة املفخخة استهدف منطقة النعرييةشرقي بغداد عن سقوط
قتيلني وسبعة جرحى.
 2017/6/42مقتل امرأة وإصابة طفل بقصف قرية شمال العراق :اسفر
سقوط أربعة قذائف هاون اطلقتها الجماعات اإلرهابية على القصبة
القديمة وسط ناحية قرهتبه عن مقتل امرأة وإصابة طفل يف حصيلة
أولية.
 2017/6/24إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :اسفر عبوة
ناسفة انفجرت قرب محال للحدادة يف ناحيةاليوسفية جنوبي بغداد
عن إصابة ثالثة مدنيني.
 2017/6/25إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرببعقوبة :أصيب
شخص اثر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق
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زراعي قرب قرية املحبوبية ( 7كم شرق ناحية بني سعد) مستهدفة
مركبة اثناء مرورهاعلى الطريق.
 2017/6/26إصابة شخصني بانفجار جنوبي بغداد :اسفرانفجار عبوة
ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوة لبيع االغنام بمنطقة سويب
انفجرت عن اصابة شخصني بجروح.
 2017/6/27مقتل مدني بانفجار عبوة الصقة شمالي بغداد :افضى
انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت لدى
مرورها بمنطقة سبع البور شمالي بغداد اىل مقتل سائقها.
 2017/6/28اصابة مدنيني اثنني بتفجري جنوب شرقي بغداد :اسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب محال تجارية يف منطقة
النهروان جنوب شرقي بغداد ،عن اصابة مدنيني اثنني بجروح.
 2017/6/30اصابة ثالثة مدنيني بتفجري جنوبي بغداد :اسفرانفجار عبوة
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق قرب علوة لبيع الخضار
والفواكه بمنطقة اللطيفية جنوبي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني
بجروح.
 2017/6/30إصابة شخص بتفجري جنوب غربي بغداد :اسفرانفجار عبوة
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف منطقة الرضوانية جنوب
غربي بغداد عن إصابة شخص بجروح.
 2017/7/1إصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية يف منطقة هور
رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد عن إصابة ثالثة أشخاص بجروح
متفاوتة.
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 2017/7/3إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوة لبيع
األسماك يف ناحية اليوسفية جنوبي بغداد عن إصابة ثالثة أشخاص
بجروح متفاوتة.
 2017/7/4اصابة مدني بانفجار عبوة مثبتة بسيارته شمالي بغداد:
أسفر انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية اثناء خروج
صاحبها من منزله يف منطقة الراشدية ،شمالي بغداد ،عن اصابته
بجروح مختلفة.
 2017/7/6اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون جانب الطريق قرب
محال تجارية يف منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد عن اصابة ثالثة
مدنيني بجروح.
 2017/7/7اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :اسفر
انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية يف
منطقة سويب جنوبي بغداد عن اصابة مدنيني اثنني بجروح.
 2017/7/8سقوط قذائف هاون على قصبة بشري جنوبي كركوك :أصيب
اثنني من األهالي اثر سقوط قذائف هاون اطلقها «داعش» على قصبة
بشري جنوبي املحافظة.
 2017/7/12سقوط صاروخ شمال شرقي كربالء املقدسة :اسقطت
الجماعات االرهابية صاروخا يف حي  7نيسان ضمن ناحية الحسينية
شمال شرقي كربالء ،دون تسجيل أي اضرار تذكر.
 2017/7/13اصابة اربعة مدنيني بتفجري شمال بغداد :أسفرانفجار عبوة
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ناسفة وضعها ارهابيون جانب الطريق قرب علوة لبيع االسماك يف
منطقة شط التاجي شمالي العاصمة عن اصابة اربعة مدنيني بجروح
متفاوتة».
 2017/7/15مقتل مدني بانفجار عبوة الصقة شمالي بغداد :اسفر انفجار
عبوة الصقة وضعها ارهابيون أسفل سيارة مدنية انفجرت أثناء مرورها
يف منطقة الثعالبة شمالي بغداد عن مقتل سائقها يف الحال.
 2017/7/15قتيل وسبعة جرحى حصيلة انفجار املشتل :اسفرانفجار
سيارة مفخخة يف املشتل شرقي بغداد عن مقتل شخص وإصابة
سبعة آخرين بجروح.
 2017/7/16اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق دياىل :اسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون طريق زراعي قرب منطقة شيخ
بابا ،شمال ناحية جلوالء على سيارة مدنية عن اصابة السائق بجروح
بليغة.
 2017/7/16مقتل وإصابة ثالثة يف انفجار عبوة :اسفر انفجار عبوة ناسفة
وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية يف منطقة النهروان شرقي
بغداد عن مقتل شخص وإصابة اثنني آخرين بجروح.
 2017/7/16مقتل اثنني وجرح ثالثة اخرين يف تفجري عبوة :اسفر انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية بمنطقة حي
االمانة شرقي بغداد عن مقتل شخصني واصابة ثالثة اخرين بينهم
نساء بجروح.
 2017/7/19اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق دياىل اسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون جانب طريق يف احد بساتني قرية
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توكل الزراعية قرب قضاء املقدادية عن اصابة مزارع بجروح بليغة.
 2017/7/19عمليات بغداد تعلن تفكيك سيارة مفخخة يف النهروان:
تمكنت قوة امنية من قيادة عمليات بغداد من ضبط عجلة مفخخة
نوع مارسيدس خصوصي بدون لوحات مركونة يف منطقة النهروان
جنوب شرق العاصمة.
 2017/7/21اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :اسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون جانب الطريق السريع بمنطقة
التاجي شمالي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/7/22إصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي:
اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من ملعب شعبي
لكرة القدم بمنطقة الرضوانية عن إصابة ثالثة اشخاص بجروح.
 2017/7/24قتيالن وخمسة جرحى بانفجار عبوة ناسفة أسفرانفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية يف منطقة املعالف
جنوبي بغداد عن مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح.
 2017/7/26احباط تفجري إرهابي وسط بغداد :ضبطت أجهزة االمن
العراقية سيارة مفخخة قرب مرأب النهضة وسط العاصمة بغداد ،كان
من املخطط الذي وضع لها اسقاط اكرب عدد من املدنيني بني قتيل
وجريح.
 2017/7/27إصابة مدنيني اثنني بإحباط هجوم انتحاري يف املقدادية:
حاول انتحاري دخول كازينو شبابي يف حي املعلمني وسط املقدادية
اال ان افراد الشرطة كشفوه وقاموا بمطاردته واطالق النار عليه قبل
ان يفجر نفسه على بعد امتار من الكازينو ليصاب اثنني من املدنيني
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بجروح طفيفة.
 2017/7/27إصابة أربعة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة يف الطوز:
سقط أربعة مدنيني جرحى يف تفجري سيارة مفخخة كانت مركونة
قرب مطعم عباس على طريق قضاء الطوز  -ناحية سليمان بيك.
 2017/7/29اصابة شخصني بانفجار ناسفة غربي بغداد :افضى انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق شارع السكالت غربي
بغداد اىل إصابة شخصني بجروح متفاوتة.
 2017/7/29احباط مخطط إرهابي يستهدف مزارات ومراجع شيعة:
أحبطت أجهزة االمن العراقي مخطط لتنظيم داعش اإلرهابي يتمثل
بارتكاب ثالث عمليات إرهابية منفصلة لالعتداء على مراقد األئمة
(عليهم السالم) يف كربالء والنجف األشرف وسامراء ،ومنزل مرجع
األمة آية اهلل السيد علي السيستاني ومسجد الكوفة والبصرة ،بعدد
من العجالت املفخخة وعشرات االنتحاريني من جنسيات مختلفة
بالتعاون مع عصابات التهريب لتسهيل دخول األسلحة واالنتحاريني
إىل داخل املحافظات املستهدفة.
 2017/7/29إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :اسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق بمنطقة عرب
جبور التابعة ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد عن اصابة شخصني بجروح.
 2017/8/2اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :اسفر
انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق قرب علوة لبيع
الخضر يف منطقة الباوي التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد عن إصابة
 3آخرين.
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 2017/8/6مقتل شخص بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد :اسفرانفجار
عبوة الصقة وضعها ارهابيون أسفل سيارة مدنية أثناء مرورها يف
بمنطقة الهياكل التابعة ملنطقة الغزالية ،عن مقتل صاحب العجلة يف
الحال.
 2017/8/10مقتل شخص واصابة سبعة اخرين بانفجارين يف بغداد:
اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف منطقة
الشرطة الرابعة ،غربي بغداد ،عن اصابة اربعة اشخاص بجروح
مختلفة.
كما افضى انفجار عبوة ناسفة أخرى قرب سوق شعبي يف منطقة
ابودشري ،جنوبي بغداد اىل مقتل شخص واصابة ثالثة اخرين.
 2017/8/12مقتل رجل امن يف انفجار سيارة مفخخة غرب كربالء :أحبط
رجل امن عراقي عملية إرهابية تمثلت بسيارة مفخخة حاولت الدخول
اىل مدينة كربالء مما افضى اىل مقتله يف الحال.
 2017/8/13اصابة شخصني بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد :أدى
انفجار سيارة مفخخة قرب نادي الصناعة يف منطقة البلديات شرقي
بغداد ،اىل اصابة شخصني بجروح.
 2017/8/13اصابة اربعة مدنيني بتفجريين منفصلني شرقي بغداد:
اسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق خلف
مستشفى ابن القف بمنطقة البلديات شرقي بغداد عن اصابة مدني
صادف مروره لحظة التفجري.
يف حني أصيب ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة قرب مدرسة يافا
بحي اور شرقي العاصمة٠
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 2017/8/15مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد:
افضى انفجار عبوة ناسفة زرعها ارهابيونقرب سوق شعبية يف منطقة
الرضوانية جنوب غربي بغداد اىل مقتل مدني وإصابة آخر.
 2017/8/16مقتل مدني واصابة آخر بانفجار الصقة وسط سوق شعبي
يف مندلي :اسفر انفجار عبوة الصقة وضعها ارهابيون أسفل مركبة يف
سوق شعبي بناحية مندلي90( ،كم شرق بعقوبة) عن مقتل مدني
واصابة آخر بجروح.
 2017/8/17إصابة شخصني بتفجري غربي بغداد :أسفر انفجار عبوة
ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة الحصوة بقضاء أبو غريب
غربي بغداد عن إصابة مدنيني بجروح بليغة.
 2017/8/17إصابة شخص بانفجار عبوة جنوبي بغداد :افضى انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية بمنطقة هور
رجب عن اصابة شخص بجروح.
 2017/8/18اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية
يف منطقة سويب جنوبي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح.
 2017/8/18إصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيونبالقرب من محال تجارية
بمنطقة الحسينية عن إصابة خمسة اشخاص بجروح.
 2017/8/21قتيل وأربعة جرحى بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من علوةلبيع الفواكه والخضر بمنطقة
الرضوانية عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح».
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 2017/8/26مقتل مدني بانفجار الصقة جنوب غربي بغداد :أسفر انفجار
عبوة الصقة مثبتة أسفل عجلة مدنية لدى مرورها يف منطقة شهداء
البياع جنوب غربي بغداد عن مقتل سائقها على الفور.
 2017/8/27قتيالن ومصاب بانفجار مفخخة جنوبي بغداد :تسبب
انفجار سيارة مفخخة مركونة على جانب طريق يف منطقة ابو دشري،
جنوبي بغداد بمقتل شخصني واصابة ثالث بجروح.
 2017/8/27مقتل وجرح مدنيني بانفجار سيارة مفخخة جنوب غربي
بغداد :أسفر انفجار سيارة مفخخة نوع دايو برنس يف منطقة الشرطة
الرابعة جنوب غربي بغداد ،عن مقتل ثالث نساء واصابة خمسة
اشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/8/28مقتل مدرس بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على طريق قرب بساتني
زراعية يف اطراف ناحية ابي صيدا عن مقتل مدني يعمل مدرساً».
 2017/8/28قتلى وجرحى بتفجري مفخخة :أسفر اعتداء ارهابي يف علوة
جميلة بواسطة عجلة مفخخة عن مقتل  4اشخاص وإصابة  8اخرين.
 2017/8/28مقتل اثنني وجرح اخرين يف تفجري شرقي بغداد :تسبب
انفجار سيارة بمقتل شخصني واصابة ستة اخرين بانفجار سيارة
مفخخة شرقي بغداد.
 2017/8/28إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الطارمية شمالي بغداد عن إصابة شخصني بجروح.
 2017/8/29مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بثالثة انفجارات يف
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بغداد :أسفرت ثالثة انفجارات ضربت مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد عن مقتل شخصني واصابة سبعة آخرون جراء.
 2017/8/29انفجار جنوب بغداد يسفر عن قتلى وجرحى :أسفر انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوة لبيع األغنام يف منطقة
سويب جنوبي بغداد عن مقتل شخصني وإصابة ثالثة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2017/8/29انفجار سيارة مفخخة يف شارع فلسطني شرقي بغداد :أفادت
مصادر حقوقية بانفجار سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق
قرب تقاطع الكندي بمنطقة شارع فلسطني شرقي بغداد ،فيما لم
يعرف اىل الن عدد الضحايا.
 2017/8/29مقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد :اغتال
مسلحون مدني يف منطقة الوردية بقضاء املدائن جنوب شرقي بغداد.
 2017/8/29ضبط سيارة مفخخة جنوبي بغداد :تمكنت قوات أمنية
جنوبي بغداد من ضبط عجلة مفخخة نوع دايو برنس سوداء اللون
يقودها إرهابي حاول عبور السيطرة باتجاه بغداد ،مما احبط عمل
إرهابي محتمل.
 2017/8/31مقتل مدني واصابة سبعة اخرين :أسفر انفجار عبوة ناسفة
وضعها ارهابيون قرب محال تجارية بمنطقة الزعفرانية ،جنوب شرقي
بغداد عن مقتل مدني واصابة سبعة اخرين بجروح مختلفة.
 2017/9/2إصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أسفلمر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق
شعبية يف منطقة باوي التابعة للمدائن عن إصابة ثالثة اشخاص
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بجروح.
 2017/9/3اصابة مدني بانفجار جنوبي بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة
وضعها ارهابيون على جانب الطريق يف منطقة هور رجب التابعة للدورة
جنوبي بغداد عن اصابة مدني صادف مروره لحظة التفجري.
 2017/9/4اصابة ستة اشخاص بانفجار ناسفة غربي بغداد :أسفر انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية يف منطقة
الدوانم غربي بغداد عن اصابة ستة اشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/9/5إصابة جنديني وأربعة مدنيني بتفجريين منفصلني يف بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف منطقة
الطارمية شمالي بغداد أثناء مرور دورية تابعة للجيش عن إصابة
جنديني بجروح متفاوتة.
يف حني افضى انفجار عبوة أخرى قرب محال تجارية يف قضاء أبو غريب
غربي بغداد اىل إصابة أربعة مدنيني بجروح.
 2017/9/6مقتل مدني واصابة ستة اخرين بتفجريين شمالي وجنوبي
بغداد :افضى انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال
تجارية بقضاء التاجي شمالي بغداد اىل اصابة مدنيني اثنني بجروح.
كما تسبب انفجار عبوة ناسفة اخرى وضعها ارهابيون بالقرب من
سوق شعبي بمنطقة السيد عبد هلل التابعة لناحية املحمودية جنوبي
بغداد بمقتل مدني واصابة اربعة اخرين بجروح.
 2017/9/6إصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي
غربي بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من
ملعب شعبي لكرة القدم بقضاء ابو غريب عن اصابة خمسة اشخاص
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بجروح.
 2017/9/7إصابة شخصني بتفجري جنوب شرقي بغداد :أسفر انفجار
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية بمنطقة جسر
دياىل القديم انفجرت عن اصابة شخصني بجروح.
مقتل شخص بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد :افضى انفجار عبوة
الصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت اثناء مرورها بمنطقة
صدر اليوسفية اىل مقتل صاحب العجلة.
 2017/9/7مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بتفجري جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون داخل علوة لبيع الفواكه
والخضار يف ناحية اليوسفية جنوبي بغداد انفجرت عن مقتل شخص
وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2017/9/8اصابة اثنني بانفجار ناسفة غربي بغداد :أسفر انفجار عبوة
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف منطقة ابراهيم بن علي
غربي بغداد عن إصابة شخصني.
 2017/9/8مقتل شخص واصابة ستة اخرين بانفجار جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب سوق شعبية بمنطقة
مشروع الوحدة جنوبي بغداد عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين
بجروح مختلفة.
إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أسفر انفجار عبوة
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف ناحية الرشيد عن اصابة
شخصني بجروح.
 2017/9/11مقتل مدني واصابة أربعة بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
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أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون داخل الحي الصناعي بقضاء
ابو غريب عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين صادف مرورهم
لحظة التفجري.
 2017/9/11إصابة شخصني بانفجار جنوب شرقي بغداد :أسفر انفجار
عبوة ناسفة قرب ملعب شعبي يف منطقة الساهرون التابعة لجسر
دياىل جنوب شرقي بغداد عن اصابة شخصني بجروح متفاوتة.
 2017/9/13مقتل مدني وإصابة اخرين بانفجار يف بغداد :أسفر انفجار
عبوة ناسفة مزروعة قرب معامل الطابوق بمنطقة النهروان شرقي
بغداد عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين.
 2017/9/13تفجري سيارة مفخخة يف زيونة :استهدف تفجري إرهابي
منطقة زيونة ببغداد بسيارة مفخخة مما ادى اىل مقتل شخصني
واصابة ثالثة اخرين بجروح متفاوتة ،اضافة اىل احرتاق عجلة مدنية
ودراجة نارية.
 2017/9/13انفجار سيارة مفخخة شمالي بابل :افضى انفجار إرهابي
بسيارة مفخخة دفع رباعي يف قضاء املسيب شمالي بابل اىل مقتل
عنصر امن.
 2017/9/13إصابة ثالثة اشخاص بسقوط قذيفة هاون جنوبي بغداد:
أسفر سقوط قذيفة هاون اطلقها ارهابيون على أحد املنازل السكنية
يف منطقة الرضوانية جنوبي بغداد عن اصابة ثالثة اشخاص تصادف
مرورهم لحظة سقوط القذيفة.
 2017/9/14عشرات القتلى والجرحى يف عملية إرهابية استهدفت عوائل
ال و 96جريحاً بينهم نساء وأطفال
شيعية جنوب العراق :سقط  59قتي ً
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يف عملية إرهابية مزدوجة استهدفت محطة السرتاحة املسافرين يف
مدينة الناصرية جنوبي العراق.
 2017/9/15مقتل مدني وإصابة  3آخرين بانفجار عبوة جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية
يف منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد عن مقتل مدني
وإصابة ثالثة آخرين.
 2017/9/15مقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة :قتل
مزارعا بانفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعي قرب
ناحية قرة تبة.
 2017/9/16قتلى وجرحى بتفجري يف املقدادية :قتل وأصيب تسعة
أشخاص يف حصيلة تفجري انتحاري استهدف قضاء املقدادية شمال
شرق بعقوبة.
 2017/9/16إصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق قرب
سوق شعبية بمنطقة شاطئ التاجي شمالي بغداد عن إصابة ثالثة
أشخاص.
 2017/9/17قتيل وستة مصابني بانفجار عبوتني بحادثني منفصلني
جنوب بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من
مجمع طبي يف حي الوحدة جنوب بغداد عن اصابة شخصني بجروح
متفاوتة.
فيما تسبب انفجار عبوة ناسفة اخرى انفجرت بالقرب من محال
تجارية بمنطقة سيد عبد اهلل جنوب بغداد بمقتل مدني وإصابة أربعة
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آخرين.
 2017/9/19مقتل شخص وإصابة خمسة اخرين بانفجار عبوة ناسفة
شمالي بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب
طريق قرب مجمع صناعي بمنطقة املشاهدة التابعة لقضاء الطارمية،
شمالي بغداد عن مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.
 2017/9/23مقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة شرق بعقوبة :قتل مزارعا
بانفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون يف بستان زراعي شرق بعقوبة.
 2017/9/26مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين بتفجري قرب سوق شعبي
غربي بغداد:
قتل مدنيا واصيب ثالثة اخرون بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بالقرب
من سوق شعبي بمنطقة الصبيحات التابعة لقضاء ابو غريب غربي
بغداد عن مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين بجروح.
 2017/9/26مقتل مدنيني اثنني وإصابة  10آخرين بانفجارين منفصلني يف
بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق قرب
سوق شعبية يف منطقة سبع البور شمالي بغداد عن مقتل شخص
وإصابة سبعة آخرين.
قيما أسفر انفجار عبوة ناسفة ثانية كانت مزروعة قرب محال تجارية
يف منطقة الكرغولية التابعة للنهروان شرقي بغداد عن مقتل شخص
وإصابة ثالثة آخرين.
 2017/9/27مقتل واصابة ثالثة اشخاص على االقل بانفجار مفخخة
يف الباب املعظم :أدى انفجار سيارة مفخخة أسفر قرب تقاطع منطقة
222

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
باب املعظم وسط العاصمة بغداد اىل مقتل مدني واصابة اثنني اخرين
بجروح.
 2017/9/27اصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بالقرب
من محال تجارية بمنطقة الدوانم جنوبي بغداد عن اصابة اربعة
مدنيني بجروح.
 2017/9/30إحباط محاولة إلطالق صواريخ على منطقتي الشعلة
والحرية :أعلنت القوات األمنية يف قيادة عمليات بغداد عن تمكنها
من ضبط عشرة صواريخ جاهزة لإلطالق من منطقة الطوايل ضمن
منطقة العامرية باتجاه منطقتي الشعلة والحرية الشيعيتني.
 2017/10/2تفكيك عبوتني ناسفتني يف مرقد ديني شرق دياىل :فككت
القوات األمنية عبوتني ناسفتني عبارة عن قذيفتني هاون عيار  ٦٠ملم
موضوعة يف مرقد أمام طاهر يف منطقة قلم حاج يف ناحية مندلي (90كم
شرق بعقوبة).
 2017/10/4قتيالن وأربعة جرحى حصيلة انفجار سيارة مفخخة شمالي
بغداد :سقط مدنيني صرعى وأصيب أربعة آخرين يف انفجار سيارة
مفخخة يف منطقة الحسينية شمالي بغداد.
 2017/10/6إصابة مدنيني اثنني بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق يف منطقة جسر دياىل
جنوبي بغداد عن إصابة مدنيني اثنني صادف مرورهما يف مكان
االنفجار بلحظة وقوعه.
 2017/10/9إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أسفر
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انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية بمنطقة
البوعيثة التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد عن اصابة شخصني
بجروح متفاوتة.
 2017/10/12مقتل رجل بانفجار عبوة الصقة شمالي بغداد :أسفر انفجار
عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية بمنطقة الفالحات ،شمال
بغداد عن مقتل صاحب العجلة يف الحال.
 2017/10/12اصابة مدنيني اثنني بإنفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية
بمنطقة املعالف جنوبي بغداد أسفر ما ادى اىل اصابة مدنيني اثنني
بجروح.
 2017/10/15قتيل وثالثة جرحى بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف منطقة
النهروان شرقي بغداد عن مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين بجروح.
 2017/10/15مقتل شخص واصابة  5يف بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة
وضعها ارهابيون قرب سوق شعبي بمنطقة اليوسفية جنوبي بغداد
عن مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة.
 2017/10/19مقتل شخصني بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد :أسفر
انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية يف منطقة املعالف
جنوبي بغداد عن مقتل اثنني كانا داخل العجلة.
 2017/10/19اصابة اربعة مدنيني بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بالقرب من
الحي الصناعي بمنطقة التاجي شمالي بغداد عن اصابة اربعة مدنيني
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بجروح.
 2017/10/20اصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من مبنى مدرسة يف
منطقة الشعب شمالي بغداد عن اصابة شخصني بجروح متفاوتة.
 2017/10/23إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بمنطقة النصر
والسالم التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد عن اصابة شخصني
بجروح متفاوتة.
 2017/10/23إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال
لبيع املواد االنشائية يف منطقة املدائن جنوب شرقي بغداد عن اصابة
أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/10/24اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من الحي
الصناعي بحي الوحدة جنوب شرقي بغداد عن اصابة مدنيني اثنني
بجروح.
 2017/10/28مقتل أربعة يف تفجري مجلس عزاء شمال بغداد :قتل عنصر
حماية جامع األمري علي يف املشاهدة أثر تفجري انتحاري يرتدي حزاما
ناسفا لدى استهدافه مجلس عزاء ،وتسبب التفجري أيضا يف مقتل
ثالثة مواطنني كانوا قريبني عند التصدي لإلرهابي.
 2017/10/30اصابة ثالثة مدنيني بإنفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بمنطقة سبع
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البور شمالي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني.
 2017/10/30اصابة خمسة مدنيني بإنفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية يف ناحية
اللطيفية جنوبي بغداد عن اصابة خمسة مدنيني بجروح.
 2017/11/3مقتل وإصابة خمسة أشخاص بإنفجار ناسفة جنوب غربي
بغداد :أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب سوق شعبي
بمنطقة الرضوانية عن مقتل شخص وإصابة  4آخرين بجروح.
 2017/11/4إصابة خمسة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية بمنطقة
هور رجب التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد عن اصابة خمسة
مدنيني بجروح.
 2017/11/7احباط محاولة استهداف زائري االمام الحسني :تمكنت
قوات امنية من احباط عمليتي تفجري انتحاريتني كانتا تستهدف الزوار
املشاركني يف زيارة األربعني اثناء مرورهم يف منطقة الرضوانية جنوبي
بغداد.
 2017/11/7اصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أسفر
انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية بمنطقة زوبع،
غرب بغداد عن اصابة شخصني بجروح متفاوتة.
 2017/11/7احباط عملية تفجري انتحارية استهدفت الزائرين :تمكنت
قوة امنية من احباط عملية تفجري إرهابية حاول خاللها أحد اإلرهابيني
الذي كان يرتدي حزام ناسف تفجري نفسه وسط جموع املشاركني يف
زيارة االربعني خلف علوة الرشيد ،جنوبي بغداد.
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 2017/11/8اصابة اربعة مدنيني بتفجري جنوبي بغداد :أسفر انفجار عبوة
وضعها ارهابيون على جانب الطريق يف منطقة جسر دياىل القديم
جنوبي بغداد ،عن اصابة اربعة اشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/11/9احباط محاولة الستهداف زوار االربعينية على جسر شمالي
واسط :تمكنت القوات االمنية من احباط محاولة الستهداف زوار
االربعينية على جسر الصويرة شمالي املحافظة ،بعبوة ناسفة تحوي
على جليكان من نرتات االمونيا وعدد من الصواعق.
 2017/11/11مقتل شخص واصابة اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون قرب محال تجارية يف
منطقة سويب جنوبي بغداد عن مقتل شخص واصابة اثنني اخرين
بجروح متفاوتة.
 2017/11/19اصابة ثالثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد:
أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية يف قضاء
املدائن ،جنوب بغداد عن اصابة ثالثة اشخاص بجروح متفاوتة.
 2017/11/21مقتل واصابة  58شخصاً على االقل بانفجار طوزخرماتو:
أسفر انفجار سيارة مفخخة نوع كيا حمل يف سوق للخضار بالحي
العسكري بمركز قضاء طوزخورماتو عن مقتل وإصابة  58شخصا،
حيث قتل  ١٨وجرح أكثر من  ٤٠مواطنا تركمانيا.
 2017/11/24مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بانفجار جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق قرب
سوق شعبي بمنطقة اليوسفية جنوبي بغداد عن مقتل شخص
واصابة اثنني اخرين بجروح متفاوتة.
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 2017/11/26مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بتفجري جنوبي بغداد:
أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية يف منطقة
النهروان جنوبي بغداد عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2017/11/27مقتل وجرح العشرات يف تفجري انتحاري وسط النهروان:
أسفر تفجري انتحاري ارتكبته الجماعات اإلرهابية يف منطقة النهروان
جنوب شرق بغداد عن مقتل  17مدني وجرح .28
 2017/11/30إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أسفر
انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من الحي الصناعي بقضاء ابو
غريب عن اصابة شخصني بجروح.
 2017/12/1ثالثة جرحى بانفجار جنوبي بغداد :أسفر انفجار عبوة وضعها
ارهابيون على جانب طريق قرب علوة لبيع الفواكه والخضر بمنطقة
سويب ،جنوبي بغدادعن اصابة ثالثة اشخاص بجروح.
 2017/12/2إصابة خمسة أشخاص بانفجار ناسفة شمالي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة موضوعة قرب محال تجارية يف منطقة الحماميات
بقضاء التاجي شمالي بغداد عن إصابة خمسة أشخاص.
 2017/12/2مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بانفجار قرب سوق
شعبي :أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبي
بقضاء املدائن جنوبي بغداد انفجرت عن مقتل مدني واصابة اربعة
آخرين بجروح.
 2017/12/5مقتل شخصني واصابة آخر بإنفجار عبوتني بحادثني
متفرقني ببغداد :أسفر انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة
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مدنية يقودها موظف بوزارة الكهرباء عن مقتله يف الحال.
كما تسبب انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب من الحي الصناعي
بمنطقة الزيدان بقضاء ابو غريب غربي بغداد عن مقتل شخص
واصابة آخر بجروح مختلفة.
 2017/12/8إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قر محال تجارية يف
منطقة عرب جبور جنوبي بغداد عن إصابة ثالثة مدنيني.
 2017/12/9مقتل طفل وإصابة  ١٢مدنيا بسقوط قذائف وسط الطوز :قام
مسلحون انفصاليون باطالقسبعة قذائف هاون على عدد من احياء
قضاء طوز خورماتو ،ما ادى اىل مقتل طفل واصابة  ١٢مدنيا.
 2017/12/9إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية
بمنطقة جسر دياىل القديم ،عن اصابة شخصني بجروح.
 2017/12/9مقتل شخص بانفجار عبوة الصقة جنوب غربي بغداد:
أدى انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية أثناء مرورها
بمنطقة حي الجهاد عن مقتل شخص كان بداخلها.
 2017/12/10اصابة خمسة أشخاص بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد:
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب سوق شعبي بمنطقة
الرضوانية جنوب غربي بغداد عن إصابة خمسة اشخاص بجروح
متفاوتة.
 2017/12/12إصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي
بغداد :أسفر انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب مقهى شعبي
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بمنطقة جسر دياىل القديم عن اصابة ستة اشخاص بجروح.
 2017/12/14اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة :أسفر
انفجار عبوة وضعها ارهابيون على جانب طريق زراعي يف الضواحي
الجنوبية لقضاء املقدادية 35( ،كم شمال شرقي بعقوبة) ،عن اصابته
مزارع بجروح متوسطة.
 2017/12/20مقتل واصابة ستة مدنيني بانفجار شمال شرق دياىل :افضى
انفجار عبوة ناسفة موضوعه قرب بوابة مدرسة يف قرية ابو خنازير
شمال شرق بعقوبة اىل مقتل مدنيني اثنني واصابة اربعة اخرين
بجروح.
 2017/12/20مقتل مدني وإصابة اثنني آخرين بانفجاريف بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة مزروعة قرب سوق شعبية يف منطقة الفالحات يف
الطارمية شمالي بغداد عن مقتل شخص وإصابة اثنني آخرين.
 2017/12/28إصابة مزارع وإبطال عبوة ناسفة شمال شرق دياىل :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق زراعي يف أطراف
قرية البازول عن إصابة مزارع بجروح حرجة للغاية.
 2017/12/28مقتل مدني بإنفجار عبوة الصقة غربي بغداد :أسفر انفجار
عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية اثناء مرورها بمنطقة
الحصوة التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد عن مقتل صاحب العجلة.
 2017/12/29اصابة شخصني بإنفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أسفر
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوة لبيع االغنام يف
منطقة سويب جنوبي بغداد عن جرح شخصني.
 2017/12/30إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد:
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أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق قرب من
محال تجارية يف منطقة البياع جنوب غربي بغداد عن إصابة ثالثة
مدنيني.
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الفلبني

 2017/5/7داعش ينفذ انفجارين ويقتل خمسة اشخاص شيعة يف
الفلبني :قالت الشرطة الفيليبينية ان انفجارين أسفرا عن سقوط
قتيلني يف مانيال كانا يستهدفان اماما شيعيا ،وأسفر االنفجاران اللذان
هزا مكتب االمام ناصر ابينال عن سقوط ستة جرحى أيضا ،وتبنى
تنظيم داعش االرهابي االنفجارين.
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 2017/3/1حماس تصعد اضطهادها للشيعة يف غزة :تحصلت منظمة
شيعة رايتس ووتش على وثائق مرئية وشهادات من قبل ناشطني
شيعة يف القطاع اكدت على قيام اجهزة امنية تابعة للحركة باعتقال
عددا من املواطنني الشيعة فضال عن ممارسة اعضاء تلك االجهزة
االمنية لعمليات تعذيب جسدية خطرية مصحوبة بتهديد ووعيد اىل
جانب ترويع العوائل الشيعة من االطفال والنساء بشكل مستمر
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 2017/2/5االستئناف تلغي براءة الشيخ املعتوق وتقضي بتغريمه  20ألف
دينار :ألغت ما تسمى بمحكمة االستئناف الكويتية حكم محكمة
أول درجة القاضي برباءة األمني العام للتحالف اإلسالمي ،ورجل الدين
الشيعي البارز ،الشيخ حسن املعتوق ،وغرمته  20ألف دينار كويتي ،بعد
إدانته بـ «مخالفة قانون الوحدة الوطنية وإذاعة أخبار كاذبة».
وتأتي محاكمة املعتوق على خلفية خطبة جمعة ألقاها بجامع اإلمام
الحسني يف ميدان حولي،انتقد خاللها وزارة الداخلية واتهمها بتعذيب
املتهمني يف قضية «خلية العبدلي» ،والذين تم تربئة معظمهم مؤخراً
من محكمة االستئناف.
 2017/2/17االستئناف تقضي بالحبس على مغرد شيعي :قضت ما
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تسمى بمحكمة التمييز يف دولة الكويت على املغرد الكابتن طيار
أحمد عاشور بالحبس  3سنوات مع الشغل والنفاذ ،على خلفية تهم
العمل العدائي ضد اململكة العربية السعودية تتعلق بـ «عاصفة الحزم»
وكانت محكمة االستئناف قد قضت بحبس عاشور سنتني مع الشغل
وكفالة  1000دينار لوقف النفاذ ،مع التزامه بحسن سري وسلوك ملدة 3
سنوات ومصادرة الجهاز املستخدم يف التغريدات.
 2017/6/7السلطات تبعد خطيب شيعي على خلفيات طائفية :أبعدت
السلطات الكويتية رجل الدين الشيعي الخطيب الشيخ عبد الحسن
االسدي اىل خارج البالد دون أي حجة قانونية ،مستندة بإجرائها على
تحريض عضوا سلفي متطرف يف مجلس االمة.
وأفاد مقربون من الشيخ االسدي ان السلطات الكويتية لم تتوانى يف
ابعاده على الرغم من معرفتها املسبقة بالنائب الكويتي املتطرف وليد
الطباطبائي الذي لطاملا عرف ببث الكراهية ضد املسلمني الشيعة،
وعدم وجود أي سند قانوني او جرم انتهك من قبل الشيخ االسدي.
السلطات تبعد ثالث خطباء شيعة على خلفية طائفية :أفادت مصادر
حقوقية بأن الداخلية الكويتية طالبت ثالثة رجال دين شيعة (عراقيان
وسعودي) بمغادرة البالد ،بعدما دخلوها للمشاركة يف مراسم األيام
العشرة األوىل من محرم.
وذكرت املصادر ان الخطباء هم فاضل املالكي ،ومنري الخباز (عراقيان)
وباقر املقدسي (سعودي) ،مؤكدة أن رجال الدين الثالثة أبلغوا بضرورة
املغادرة خالل الساعات الـ 24املقبلة ،وجرى السماح للخباز بإلقاء خطبة
كانت مقررة يف أحد املساجد ،على أن يغادر بعدها.
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 2017/11/28السلطات الكويتيّة تسلم البحرين ناشط حقوقي :اعتقلت
السلطات األمنيّة يف الكويت الشاب البحرينيّ السيّد علي العبار،
وسلّمته إىل السلطات البحرينيّة نقلته إىل التحقيقات الجنائيّة
«السيّئ الصيت».
 2017/12/19املحاكم الكويتية ترفع من احكام نائب معارض :أصدرت
محكمة الجنايات الكويتيّةحكمًا جديدًا بحبس النائب الكويتي عبد
الحميد دشتي لـ 3سنوات ،بعد أن أدانته يف قضيّة اإلساءة إىل النظام
السعوديّ ،ليصل مجموع أحكام السجن الصادرة بحقّه حتى اآلن ،إىل
نحو  55عامًا.
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 2017/9/28السلطات املاليزية تعتقل العشرات من الطلبة الشيعة مع
عوائلهم :أقدمت األجهزة األمنية يف ماليزيا هاجمت مجلس عزاء
حسيني تقيمه الجالية العراقية يف والية سلنكور بالعاصمة كوالملبور،
واعتقلت قرابة مئتي عراقي هم طالب مع أسرهم بينهم أطفال ونساء.
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 2017/1/4عمليات خطف طائفية تستهدف مواطنني شيعة :تعرض
عدد من مواطني دولة مدغشقر اىل عمليات خطف يرجح وقوف دوافع
طائفية ورائها.
وذكر ناشطون محليون ان االيام القليلة املاضية اختطف املواطن الشيعي
رفيق فيدا حسني من قبل مجموعة مسلحة قبل ان تقوم باالفراج عنه
يف وقت الحق مقابل فدية مالية ضخمة ،يف حني سبقت تلك الجريمة
عملية سطو مسلح وسط النهار على احد متاجر الشيعة ايضا.
ويف سياق تلك الجرائم ،اختطف الحاج امني دين محمد احد تجار
املدينة املعروفني على يد مجموعة مسلحة وتم اقتياده اىل مكان مجهول.
 2017/2/19محاولة اغتيال احد شباب الشيعة بعاصمة مدغشقر تناناريف:
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ضمن سلسلة استهداف املسلمني الشيعة يف مدغشقر ،تعرضت
مجموعة مسلحة ألب وابنه بوابل من الرصاص مما تسبب بإصابتها
بجروح بليغة.
ونقلت مصادر ميدانية ان املواطن الشيعي رضا محمد وولده كانا يف
السيارة عندما اطلق مجهولني عليهم وابل من الرصاص ،مؤكدة على
اصابتهما بجروح بليغة.
 2017/4/10اغتيال شاب يف مدينة تاماتاف وسلب امواله :ضمن سلسلة
االستهدافات التي يتعرض لها املسلمني الشيعة يف دولة بمدغشقر،
قتل شاب يبلغ من العمر  22عاما على مسلحني اثنني يف مدينة
تاماتاف ،فيما اكدت مصادر ميدانية ان املسلحني سلبوا الشاب امواله
بعد مقتله.
 2017/5/14اختطاف مواطن شيعي يف العاصمة :ضمن سلسلة استهداف
الشيعة يف دولة مدغشقر ،تعرض الشاب يانيش إسماعيل اىل
االختطاف على يد  14مسلحا ملثما اثناء مجلس عزاء يف احدى املقابر
الشيعية وسط البالد.
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 2017/2/3السلطات املصرية تصادر كتب شيعية وتمنع تداولها :قامت
ما تسمى بمباحث املصنفات يف معرض القاهرة الدولي للكتاب قامت
بمصادرة كتب شيعية يف أحد دور النشر املشاركة باملعرض ،يف حني قام
األمن املصري بإغالق دار النشر التي كانت تبيع هذه الكتب وتحويل
أصحابها إىل التحقيق بتهمة نشر التشيع يف مصر.
وذكرت املصادر ان أهم الكتب التي تم مصادرتها هي كتاب هذه هي
الشيعة ،وكتاب أصول الكايف 500 ،سؤال حول اإلمام علي وكتاب نهج
البالغة.
 2017/11/19السلطات األمنية تحتجز قافلة زوار شيعة وترفض دخولهم
البالد :قامت السلطات األمنية يف مطار القاهرة باحتجاز عدد من الزوار
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كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
الشيعة السعوديني بشكل مهني يف أحد الغرف لعدة ساعات ،صاحب
ذلك توجيهات اهانات ومنع من تناول الطعام والشراب طيلة فرتة
االحتجاز.
فيما أعقب ذلك منع الزوار من دخول البالد واجبارهم على العودة اىل
السعودية قبل ان يتم االستيالء على جزء من أموالهم عنوة ،وتتكون
من ثمانية رجال وأربعة نساء ،أعمارهم تزيد عن الخمسني عاما لكل
منهم ،فيما يشكو بعضهم من امراض مزمنة ،تأثرت بفعل التعطيش
والتجويع الذي مورس بحقهم خالل فرتة االعتقال التي استمرت
ألكثر من سبع ساعات.
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املغرب

Yemen

Sana’a
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 2017/3/3السلطات املغربية تعتقل ناشط شيعي دون ذكر االسباب:
اقدمت السلطات املغربية على اعتقال ناشط من اتباع اهل البيت (ع)
السيد (أبي الفضل املغربي) ،دون ان تذكر االسباب املوجبة لالعتقال.
وذكرت مصادر ميدانية يف دولة املغرب ان ما يعرف بجهاز مراقبة الرتاب
الوطني (مخابرات داخلية املغربية) اقتادت السيد أبي الفضل املغربي،
إىل جهة مجهولة.
ورجحت املصادر ان االعتقال جاء على خلفية طائفية بحته ومسعى
مشبوه من السلطات لرتهيب الشيعة والتضييق عليهم.
 2017/9/12الكشف عن تعرض معتقل رأي شيعي للتعذيب والتنكيل:
كشفت مصادر حقوقية يف املغرب عن تعرض معتقل الرأي عبد الرحمن
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كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
الشكراني لعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة من قبل إدارة سجن فاس.
وأكدت املصادر على تعرض املعتقل للضرب املربح واالذالل فضال عن
العبث بمقتنياته وتمزيق كتبه ،اىل جانب تحريض السجناء من قبل
الحراس على االعتداء عليه جسديا ومعنويا.
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موريتانيا
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 2017/5/20السلطات املوريتانية تمنع تأسيس املجلس الشيعي األعلى:
كشفت مصادر ميدانية مطلعة عن قيام السلطات املوريتانية بمنع
انعقاد اجتماعا بمدينة دار النعيم يف العاصمة نواكشوط ،كان ينوي
أصحابه تشكيل مجلس إسالمي خاص بالشيعة بموريتانيا.
وقالت املصادر إن مدير أمن الدولة استدعى املجموعة (وفيهم الشيخ
سلمان والسيد احمد العلوي) وأبلغهم ،بخطورة تاسيس مثل هذا
املجلس ،مضيفا أن عليهم التوقف بشكل كامل عن أي تصرف مشابه،
مهددا اغالق مسجد االمام علي عليه السالم.
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نيجربيا
Nigeria
Abuja
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 2017/1/27قوات عسكرية تقمع تظاهرات سلمية طالبت باطالق سراح
الشيخ الزكزكي :اطلقت الشرطة النيجريية غازات سامة على مدنيني
شاركوا يف تظاهرات سلمية طالبوا بإطالق سراح زعيم الحركة
االسالمية الشيخ ابراهيم الزكزكي.
وقال مصدر محلي ان العشرات كانوا يف تظاهرات سلمية بالعاصمة
النيجريية «ابوجا» كانوا يحملون صور زعيم الحركة االسالمية الشيخ
ابراهيم الزكزكي الذي تعتقله السلطات منذ أكثر من عام.
وأضاف املصدر قامت الشرطة بإطالق غازات سامة على املتظاهرين
السلميني لتفريق الجموع .
 2017/2/16مصادر طبية تحذر من فقدان الشيخ الزكزاكي البصر بشكل
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الشيعة يف مواجهة العنف ()5
تام :أشارت تقارير طبية إىل أنه يف حالة عدم اتخاذ االجراءت الطبيّة
املطلوبة لزعيم الحركة االسالمية يف نيجرييا الشيخ ابراهيم الزكزاكي
فان العني االخرى للشيخ قد تصاب بالعمى.
وقد أعلن احد االطباء املعالجني للشيخ ابراهيم الزكزاكي وخضوعه
للفحص الطبي ،انه قد يواجه فقدان البصر بشكل تام.
وكان الشيخ الزكزاكي قد فقد عينه اليسرى اثر هجوم الجيش
النيجريي على منزله يف نهاية عام  ،2015وان عينه اليمنى يف حالة حرجة
قد يفقد معها البصر ان لم تجرى له عملية جراحية.
يذكر ان املحكمة العليا يف نيجرييا اصدرت حكما طالبت فيه السلطات
النيجريية باطالق سراح الشيخ الزكزاكي اال ان الجيش والحكومة يف
هذا البلد مازاال يمتنعان عن تنفيذ هذا القرار.
 2017/2/24الجيش النيجري يقتحم مقر اقامة رجل دين شيعي:
ذكر شهود عيان ان قوات الجيش النيجريي هاجمت مبنى الحركة
االسالمية يف مدينة كاستينا ،وهو مقر اقامة الشيخ يعقوب يحيى يف
املدينة ،واعتدت على املوجودين يف املقر ،ولم تتوفر لحد االن احصائية
دقيقة عن عدد ضحايا هذا الهجوم.
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