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إن الشيعة اليوم هم قطب قويّ من أقطاب القوى بالعالم،
بل إنهم األقوى (كيفية) على وجه املعمورة ،وعليهم أن يكونوا
األقوى بالفعل أيضاً.
على الشيعة يف كل مكان ،أن يؤدّوا مسؤوليتهم يف إحقاق
حقوق الشيعة املظلومني يف كل البالد ،وأن يدافعوا عنهم.
من اقوال االمام السيد صادق الشريازي (دام ظله)
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Shia Rights Watch envisions the world with peace for all humans, regardless of their religion, gender, race and origin.
There should be regulations in every country to support every religion. We believe Shia Muslim as religion should be
recognized in every country and any discrimination should
be brought to light. God has given us all the freedom of
religion and the rights to live in peace.

Second annual report of Shia rights violation is here. Last Arabic report
covered human rights violations towards Shia minorities in 22 countries and
we all hoped this year’s report would have to report less violations however it is
unfortunate to state this year’s report covers even more countries. According
to this research number of countries in which Shia Muslims are at high risk of
violations are now 26.
Shia, the largest and growing minority group in Middle East and elsewhere have
always been at high risk of violations as their Shia or non-Shia governments
has always oppressed them. Although historically this population has never
been a threat to the stability any kingdom, their peaceful nature and emphasis
on education have sometimes frightened their neighbors and governments.
Many believe that anti-Shi’ism is just one half of a sectarian struggle between
Wahhabis and Shia, a religious rivalry between two sects of one belief system
and that it is a purely religious matter. However, after many years of the Shia
rights violations, it has become clear that Anti-Shi’ism is not a conflict over
religious differences; it is a systematic oppression of a school of thought.
Shia books of prayer and spiritual guidance have give strength and motivation
to Shia communities and stress that violence is never the answer, and stress
the importance of education. As a result Saudi Arabia bans the entrance
of any Shia prayer books into the kingdom and the Malaysian government
bans the publication of such books. While many schools teach children to
participate in Jihad and kill to go to heaven, Shia children learn nonviolent
approaches. In school they are taught that human dignity is more valuable
than military power. She Muslims believe that government exists to serve the

people, not the other way around. They believe, women and children have
rights and cannot be oppressed and that all citizens have must be involved
in their governments. Such beliefs accompanied with nonviolent approaches
scare governments and kings who know well that they would lose their power
if Shia ideologies spread across the world. Therefore, to such governments,
Shi’ism is a threat.
As the result, almost in all countries that are covered in this report, Shia
gatherings are raided while all activities in these gathering are focused on
talking about their heroes, and discuss forms of nonviolent. Shia publications
are banned, pilgrims are dehumanized, clerics are arrested, rituals are
interdicted, and citizenships are unlawfully repealed. These are only some
violations that Shia Muslims face on daily bases in these countries.
This book summarizes some of the human rights violations against Shias in a
number of countries during 2014. This collection of cases that was gathered
by Shia Rights Watch only highlights some of the inhumane treatment that
Shias faced during this year. The report clarifies that most, if not all, Shia
who were killed were civilians with no political affiliation. This fact is the most
terrifying evidence that Shia civilians are being killed in non-conflict settings in
large numbers. This, one of a kind publication, is aimed at raising awareness
among all citizens of the world that Shia Muslims need us to support them in
their non-violent approach to seeking democracy and encouraging human
rights activists to stand up and defend minorities.

Hawraa Zakery
Researcher at Shia Rights Watch,
Washington DC- May, 2015.

املقدمة
شــعورا باملســؤولية ،ونصــرة ألكثــر الطوائــف االجتماعيــة ظلمــا وقهــرا عــر
التاريــخ االنســاني ،قــررت منظمــة شــيعة رايتــس ووتــش الدوليــة االســتمرار
يف توثيــق ونشــر االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا املســلمني الشــيعة
يف مختلــف ارجــاء املعمــورة ،عمــا بوصايــا االئمــة االطهــار صلــوات اهلل وســامه
عليهــم اجمعــن ،خصوصــا فيمــا يتعلــق بدفــع الضــرر عمــن يلحقــه الحيــف
واألذى مظلومــا مقهــورا يف ســبيل الــذود عــن معتقــد الرســول االعظــم صــل اهلل
عليــه والــه ،واعرتافــا بحــق آل بيتــه االطهــار عليهــم الســام.
اذ انــرت املنظمــة وبتوصيــة حثيثــة مــن ســماحة املرجــع الدينــي الكبــر الســيد
صــادق الحســيني الشريازي،والتنســیق مــع املرجعیــة الشــیعیة املباركــه ،
ومتابعــة دؤوبــة مــن الشــباب الحقوقيــن يف مختلــف دول العالــم ،الذيــن أخــذوا
علــى عاتقهــم (تطوعــا) الدفــاع عــن األمــة املرحومــة ،شــيعة أمــر املؤمنــن عليــه
الســام ،انــرت الصــدار الجــزء الثانــي مــن مشــروع كتــاب (الشــيعة يف مواجهــة
العنــف) ،ليوثــق معظــم اشــكال االعتــداءات ومــا ينجــم عنهــا مــن معانــاة لحقت
وال تــزال مســتمرة بحــق املســلمني الشــيعة ،ســواء كانــت تلــك االنتهــاكات
ارهابيــة ،او امنيــة ،او سياســية ،او اجتماعيــة ،امــا يف ان يســهم هــذا العمــل يف
حفــظ الحقــوق والحــد ممــا يتعــرض لــه افــراد هــذا الطائفــة االســامية العريقــة.
فمــا هــو الحــال يف الجــزء االول مــن اصــدار كتــاب (الشــيعة يف مواجهــة العنــف)،
جــاء الجــزء الثانــي مكمــا لــه ،مرتكــزا يف طرحــه علــى تقاريــر املنظمــة الشــهرية
والتــي تصدرهــا تباعــا يف وســائل االعــام ،لتشــخص بــن صفحاتــه التاليــة

اآلالف مــن حــاالت القتــل والتنكيــل واالســتبداد الــذي يمــارس بحــق الشــيعة
خصوصــا يف بعــض بلــدان العالــم االســامي ،التــي ال تــزال تتعامــل مــع افــراد
هــذا الطائفــة االســامية االصيلــة بمزيــد مــن االســتعالء واالســتكبار والريبــة،
مدفوعــة باجنــدات سياســية تــارة ،واجتماعيــة تــارة ،ودينيــة تــارة أخــرى ،يف
مــوروث بالــغ القــدم يف التهميــش واالضطهــاد الالانســاني ،ضاربــة بذلــك
مختلــف االعــراف الســماوية والقوانــن الوضعيــة الراعيــة لحقــوق االنســان يف
حــق حريــة التعبــد والتعبــر واملعتقــد.
فمــا جــرى وال يــزال مســتمرا ،من اعمال عدائية بحق الشــيعة طبقــا للمراجعات
التاريخيــة ،يعــد مــن اطــول الفــرات الزمنيــة ديمومــة ،ومــن اكثــر انــواع التمييــز
العنصــري بشــاعة ،لــم توفــق الشــرائع القانونيــة بمختلــف مصادرهــا يف لجــم
او كبــح مصــادر الكراهيــة والعنــف الــذي يتعــرض لــه الشــيعة ،مــع االخــذ بنظــر
االعتبــار تبايــن مســتوى تلــك االنتهــاكات بــن دول ونظريتهــا او مجتمــع وآخــر.
محمد حميد الصواف

تمهيد
لــم يختلــف العــام املنصــرم عمــا ســبقه مــن طبيعــة االنتهــاكات املوثقــة بحــق
املســلمني الشــيعة ،يف معظــم البلــدان التــي تــم تناولهــا يف كتابنــا الســابق،
ســوى علــى صعيــد منفــرد تمثــل يف ارتفــاع واتســاع دائــرة العنــف واالعتــداءات،
يف مؤشــر بالــغ الخطــورة لــم يتكــرر منــذ عــام  1991عندمــا تعــرض الشــيعة يف
العــراق اىل عمليــة ابــادة جماعيــة علــي يــد النظــام الديكتاتــوري الســابق ،خــال
انتفاضــة الشــعبانية يف العــام املذكــور.
فقــد شــهد عــام  2014عمليــات قتــل جماعــي وابــادة وتطهــر عرقي واســعة النطاق
يف العــراق ايضــا ،ارتكبــت مــن قبــل تنظيــم داعــش االرهابــي والجماعــات
املســلحة الســنية يف مناطــق شــمال وغــرب العــراق ،االمــر الــذي خلــف االف
الضحايــا ومــن مختلــف الشــرائح االجتماعيــة والفئــات العمريــة.
ليعــود علينــا العــام  2014بنكبــة كبــرة بحــق االنســانية جمعــاء ،ســتبقى دون
ادنــى شــك احــدى البقــع الدمويــة الشــاخصة يف التاريــخ البشــري ،عندمــا ســيق
االالف مــن العــزل اىل حتوفهــم دون اي ذنــب ســوى كونهــم يعتقــدون باملذهــب
الشــيعي.
يف حــن لــم يغفــل الكتــاب تنــاول اي معلومــة او وثيقــة تثبــت انتهــاكا او
اعتــداء بحــق االفــراد والجماعــات الشــيعية ،اينمــا كانــوا ،وبإســلوب حــريف تــم
التعاطــي مــع املعلومــات والوثائــق ،بعيــدا عــن االهــداف السياســية او االجنــدات
او املجامــات الجانبيــة ،مرتفعــا بذلــك عــن الصراعــات بكافــة اشــكالها ،ويكــون
مصــدرا جديــرا باالحــرام لــدى كل مــن يطلــب الحقائــق او يســعى اىل انصــاف
مظلــوم.

األردن

 2014/1/23إحالة كادر تدريسي اىل القضاء بتهمة تدريس الفقه الشيعي:
ادعت نقابة املعلمني األردنيني أن إحدى املدارس الخاصة يف العاصمة
عمان تدرِّس الفكر اإلسالمي الشيعي لطالبها واعتربوها خطوة
مخالفة للقانون ،مشرية إىل أنهم شكلوا فریق تحقيق خوفا من انتشار
التشيع.
 2014/4/5قامت الحكومة األردنية بإرسال املئات من عناصرها األمنية
(الدرك) ،بعد ان جرى دمجهم ضمن كادر وزارة الداخلية التابعة لنظام
البحرين ،من اجل قمع املتظاهرين املدنيني من املواطنني الشيعة
املطالبني بحقوقهم ،ويتوىل بنك أردني( ،البنك العربي املحدود)
استالم مخصصاتهم املالية من (بنك البحرين الوطني) قبل تحويلها
SRW
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إىل حساباتهم الشخصية ،وتكلف رواتب الدرك الخزينة يف البحرين
(مليون وثمانمائة ألف دوالر أمريكي) ،بواقع ( 3100دوالر أمريكي) للمرتزق
الواحد.
 2014/12/16كشف النائب األردني( ،طارق خوري) ،إرسال أردنيني للعمل
يف القوات األمنية التابعة لنظام البحرين ،مستنكرا خالل جلسة
للربملان االردني اقحام دولته يف عملية قمع املسلمني الشيعة ،مؤكدا
خالل كلمته على وجود قوات اردنية يف شوارع البحرين الغاضبة كما
وصفها.
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الجزائر

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

Canberra

 2014/11/3حسينية تتعرض العتداء إرهابي :تعرضت حسينية النبي
االكرم (ص) يف منطقة (غرينايكر) إحدى ضواحي مدينة (سيدني)
العتداء إرهابي من قبل بعض التكفرييني الذين قاموا بأطالق النار
نحو املصلني الشيعة بعد ان شاركوا يف حضور مجلس عزاء حسيني،
ما أدى اىل إصابة أحدهم بطلقتني يف الراس والكتف ،نقل على أثرها
اىل املستشفى إلجراء عملية جراحية له.
يذكر ان الحادث وقع أمام أطفاله وزوجته التي أغمي عليها بعد إصابة
زوجها بطلقات نارية ،فيما ردد املعتدين شعارات (دولة االسالم باقية،
سنقتلكم ايها الشيعة ،انتظرونا سنعود إليكم) قبل يومني فقط من
االعتداء.
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أفغانستان
Kabul

Manama
Afghanistan

Bahrain

 2014/9/29طالبان تغتال مواطنا اسرتاليا لعقيدته الشيعية :استشهد
السيد (حبيب املوسوي) ،الذي يحمل الجنسية االسرتالية اضافة اىل
االفغانية ،على يد عناصر جماعة (طالبان) التكفريية ،بعد ان تعرض
للتعذيب قبل اعدامه ،يذكر ان الشهيد كان قد فر مع أهله يف عام
 2000إىل اسرتاليا ،وعاد لزيارة اقاربه يف افغانستان ،حيث تم اختطافه
وتعذيبه وقتله على يد تنظيم طالبان االرهابي ،وذكرت ابنت الشهيد
(التي حضرت إىل افغانستان ألجراء عملية الدفن) ،ان جسد والدها
قد بانت عليه آثار تعذيب وحشي ،فيما تم تشويه جثمانه بعبارات
عنصرية وطائفية.
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االمارات

 2014/6/5هاجم القائد العام لشرطة دبي سابقا( ،ضاحي خلفان) يحمل
جنسية االمارات وهو يمني األصل ،يف تغريدة ضد الشيعة بالقول «من
املفروض دمج الشيعة يف مذهب السنة» واضاف «انا اعترب أننا نحن
السنة مقصرون ،الشيعة قلة عندنا املفروض ان ندمجهم يف مذهبنا».
 2014/7/30منعت سلطات النظام الناشط البحريني والصحفي (أحمد
راضي) من دخول أراضيها ،وأبلغته بوجود اسمه ضمن قائمة املمنوعني،
بأوامر من جهات عليا ،وذكر راضي «احتجزت ملدة  15ساعة يف مطار
دبي ،وأخربوني أنني أشكل خطراً على الدولة» ،واضاف أنه اكتشف
وجود عائلتني بحرينيتني تم ترحيلهم أيضاً غري أنه لم يتسنى له
التعرف عليهم عن قرب.
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 2014/9/23اعتقال ناشط بحريني :اعتقلت االجهزة األمنية الناشط
والكاتب البحريني (نادر املرتوك) مع عائلته لدى وصولهم مطار دبي
الدولي ،وأفادت مصادر مطلعة بان السلطات تريد تسليمه اىل النظام
البحريني ،يذكر ان املرتوك كاتب إعالمي معروف يقدم برنامج «الخليج
اليوم» على قناة نبأ السعودية املعارضة ،وهو أحد الكوادر التعليمية
الذين شملهم الفصل التعسفي من قبل وزارة الرتبية والتعليم على
خلفية نشاطه اإلعالمي.
 2014/10/6اعتقال عددا من الناشطني الشيعة من البحرين ألكثر من
مرة يف مطار دبي وتسليمهم اىل سلطات نظام البحرين ،على الرغم
من حجم املخاطر الناجمة من ذلك االنتهاك على سالمة وامن
من تم اعتقالهم ،اضافة اىل قيام السلطات باعتقال واخفاء عددا من
املواطنني االماراتيني واالجانب من الشيعة ،بحسب مصادر حقوقية،
دون االلتفات اىل ان هذا االنتهاك يمثل جريمة دولية يعاقب عليها
القانون العاملي.
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اندونيسيا

 2014/4/27اندونيسيا تعلن الجهاد ضد الشيعة :احتضنت العاصمة
جاكرتا املؤتمر العاملي االول ملا وصفته بمكافحة الشيعة واعالن الجهاد
عليهم ،وضم املؤتمر مشاركة كبرية من قادة ورؤساء الجماعات
التكفريية املتطرفة من كافة ارجاء العالم االسالمي ،فضال عن قيادات
ووزراء من الحكومة ،وطالب املؤتمرون بإعالن الجهاد ضد املسلمني
الشيعة بشكل معلن ودعم وتمويل الحركات االرهابية املسلحة يف
مختلف بلدان العالم.
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ايران
Tehran

Iran

 2014/8/24قامت السلطات ،بإغالق ومصادرة عدد من مكاتب الفضائيات
الدينية التابعة ملقلدي واتباع املرجع الديني الكبري اية اهلل العظمى
السيد صادق الحسيني الشريازي ،يف سياق حملة تبعها اغالق املوقع
الرسمي على االنرتنت للمرجعية الشريازية ،فضال عن اعتقال عددا
من العاملني يف تلك املكاتب.
واكد مندوب املنظمة يف إيران ان االجهزة االمنية االيرانية داهمت تلك
املكاتب يف مدينة قم واصفهان وطهران.
 2014/9/1اقدمت السلطات االمنية يف مدينة شرياز على اغالق مكتب
اية اهلل العظمى السيد (صادق الحسيني الشريازي) ،يف خطوة اثارت
الكثري من عالمات االستفهام حول سلسلة االجراءات االخرية التي
SRW
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يرتكبها النظام بحق مكاتب املراجع الدينية ،وذكر شهود عيان يف مدينة
شرياز ان عددا من رجال االمن قاموا بإغالق مكتب املرجعية الشريازية
يف تلك املدينة دون مسوغ شرعي او قانوني او سابق انذار ،يذكر
ان السلطات سبق لها وان قامت بإغالق عدد من مكاتب املرجعيات
الدينية ايضا ،منها مكاتب السيد كاظم شريعتمداري والسيد حسن
قمي ،والسيد محمد الروحاني ،والسيد محمد الشريازي ،والسيد
احمد الخونساري ،والشيخ محمد طاهر الخاقاني ،والشيخ حسني
علي منتظري ،وآخرين.
 2014/9/4كشفت مصادر اعالمية عن حظر السلطات اقامة بعض الشعائر
الحسينية ،محذرة جميع الجهات واالفراد من التبعات القانونية ملخالفة
اوامرها ،وذكر مندوبو املنظمة ان الجهات االمنية قامت باستحصال
تعهدات من املواطنني واالطراف الشعبية تنص بعدم اقامة بعض
املناسبات الدينية التي تقام يف كل عام.
وسحبت السلطات االيرانية جواز سفر حجة االسالم واملسلمني
استاذ الحوزة العلمية يف كربالء املقدسة الشيخ جعفر رفعتي ومنعته
من السفر وذلك ملحاضراته الدينية يف تشريح وتبيني تاريخ دولة
امري املؤمنني عليه السالم مما يتعارض واملنهج االيراني إلدارة البالد،
ومنعت السلطات االيرانية فضيلة الشيخ محمود پرهيزكار مدير دار
العلوم اللبنانية من السفر وسحبت جواز سفره بعد اتهامه بالتعاون
مع قناة االمام الحسني عليه السالم العاملية الهتمامها بالعقائد وفق
مذهب اهل البيت عليهم السالم حسب تعبري عضو بارز يف وزارة
االطالعات (االستخبارات).
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باكستان

 6/1/2014استشهاد شاب شيعي :منع الطالب اعتزاز حسن ()17
عام إرهابي ملغوم بحزام ناسف من تفجري نفسه داخل مدرسة
حكومية يف اقليم خيرب باختونخوا ،وقد استشهد الطالب إثر انفجار
الحزام الناسف بعد ان تصارع مع االنتحاري لكن من دون ان يصاب
أي طالب ،وقد قدرت الشرطة الضحايا بالعشرات فيما لو تمكن
االنتحاري من الدخول.
 2014/1/21عشرات الشهداء والجرحى من املسلمني الشيعة :استشهد
 22شخصاً واصيب  25آخرين بانفجار استهدف حافالت تقل زواراً
شيعة يف طريق عودتهم إىل كويتا من إيران ،يذكر ان من بني الشهداء
والجرحى نساء وأطفال ومسنني.
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 4/2/2014فجر شخص انتحاري نفسه يف منطقة (كوشا ليزالدار)
ذات الغالبية الشيعية يف سوق (كيسا خواني) بالقرب من مطعم يف
مدينة بيشاور ،ما أدى اىل استشهاد ما ال يقل عن  8أشخاص وجرح
 40بينهم أطفال ونساء.

 5/2/2014استشهد زعيم بارز من املسلمني الشيعة يف مدينة
بيشاور شمال غرب باكستان بإطالق النار عليه من قبل مسلحون
يف سوق (كيسا خواني) ،علماً ان الشهيد كان يرأس الفرع املحلي
لـ»حركة تطبيق الفقه الجعفري يف املدينة.

 8/2/2014استشهد ثالثة أشخاص من عائلة شيعية واحدة (االب،
االم ،االبن) يف حادث إطالق نار عليهم ،وأفادت الشرطة بأن مسلحني
مجهولني اقتحموا منزال بمدينة (بنون) بإقليم (خيرب بختون خواه)
شمال غربي البالد وفتحوا النار على أفراد األسرة.

 27/2/2014اعلنت مجموعة (ماست جول) الجهادية املتشددة
يف باكستان انها ستواصل استهداف الشيعة يف كل مكان ،وكانت
املجموعة قد هاجمت العديد من مساجد الشيعة ودور االيتام يف
باكستان انطالقا من التعاليم الوهابية التي يرعاها النظام السعودي
القاضية بتكفري الشيعة واستهدافهم.
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 28/2/2014استشهد  11اشخاص يف حوادث عنف مختلفة
استهدفت مناطق املسلمني الشيعة خالل ( )24ساعة فقط ،بينهم
عالم الدين الشيعي (تقي هادي نقوي) ،اذ أقدم  4مسلحني ارهابيني
على دراجات نارية على إطالق النار عليه بمدينة كراتشي ذات الغالبية
الشيعية ،إضافة اىل املدرس (قاري علي حسن).
 2014/3/5كشف أمني عام الحزب الشيعي عن وجود مؤامرات التي
تحاك ضد املسلمني الشيعة لسلبهم الحقوق املدنية والدستورية،
وأوضح ان جهات معينة ترغب أن يكون الشيعي مواطنا من الدرجة
الثانية ومنعة من مزاولة حقه يف العمل السياسي والوصول إىل الربملان.
 2014/4/25أفادت مصادر مطلعة ،بان أربعة أشخاص ،على األقل،
استشهدوا واصابة أكثر من  30بجروح ،يف مدينة كراتشي إثر انفجار
قنبلة زرعت بدراجة نارية وضعت على جانب طريق استهدفت حافلة
تقل مصلني من املسلمني الشيعة.
 2014/4/27استشهاد أربعة يف انفجار استهدف املسلمني الشيعة :اكدت
مصادر رسمية إن أربعة أشخاص ،على األقل ،استشهدوا يف مدينة
كراتشي إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق استهدفت حافلة
تقل زوار من املسلمني الشيعة.
 2014/6/9استشهد  23زائرا باكستانيا على األقل ،من املسلمني الشيعة،
يف هجومني الربعة ارهابيني يرتدون احزمة ناسفة ويحملون بنادق
رشاشة هاجموا مطعمني كانا مكتظني بحوالي  300زائر يف مدينة تفتان
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الباكستانية الحدودية مع إيران ،والتي تعترب محطة توقف للشيعة
الباكستانيني اثناء ذهابهم وايابهم من العتبات املقدسة يف إيران.
 2014/9/7استشهد العالمة (علي أكرب کميلي) واحد حراسه خالل
اعتداء نفذه إرهابيون على سيارته يف مدينة (عزیزاباد) بكراتشي
الباكستانية ،ویعترب الشهيد من الزعماء البارزین للمسلمني الشيعة
يف باكستان ،فيما اكدت مصادر رسمية ان دوافع طائفية ومذهبية وراء
هذه العملية اإلرهابية.
 2014/9/9أعلنت مصادر حكومية أن مسلحني قتلوا  3أشخاص داخل
مسجد لألقلية الشيعية بمدينة (سرجودا) ،وأوضحت أن مسلحني
على متن دراجات نارية اقتحموا املسجد ،وأطلقوا النار على األشخاص
الثالثة ،ورجح املصدر ان املغدورين قد تلقوا تهديد سابق من جماعة
(فرسان الصحابة) اإلرهابية التي تخطط لطرد الشيعة من باكستان.
 2014/9/14ذكر شهود إن مسلحني اغتالوا السيد (محسن رضا جعفري)
البالغ من العمر ( 70عاماً) خارج منزله يف بلدة (لطيف آباد) عندما كان
يسقى حديقة منزله وإن املسلحني كانوا يستقلون دراجة نارية وأطلقوا
النار عليه والذوا بالفرار ،يذكر ان املغدور ،رئيس ما يعرف بـ(أنجومان
غولداستا اكرب) وهي املسرية املشهورة يف اليوم التاسع من املحرم يف
كل عام.
 2014/9/13أكد مصدر حكومي ،إن ثالثة أشخاص من املسلمني الشيعة،
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على األقل ،استشهدوا وأصيب نحو  16آخرين بجروح ،يف هجوم بقنبلة
يف جنوب غرب باكستان ،من قبل التنظيمات االرهابية املتطرفة.
 2014/9/20قامت عناصر ما يسمى (جماعة عسكر) اإلرهابية املتطرفة
املوالية لتنظيم (طالبان) االرهابي ،بالهجوم على مسجد للمسلمني
الشيعة يف مدينة (راوالبندي) ،حيث فتح مجموعة النار على املسجد
عندما كان يقرأ القرآن ،ما أسفر عن سقوط عددا من الشهداء والجرحى.
 2014/9/25استشهاد اثنني من الشيعة :استشهاد أثنني من املسلمني
الشيعة ،األول موظف بنك يدعى (سيد علي رضا زيدي) ،حيث أكد
شهود عيان إن مجهولني كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار عليه
أمام منزله يف مدينة (حياة آباد) يف وقت متأخر من الليل ،و نقل الشهيد
إىل املستشفى ولكن تويف عند وصوله ،واكدت مصادر رسمية ان عملية
االغتيال قائمة على أسس طائفية كون املغدور من الشيعة املعروفني
هناك ،فيما استشهد الثاني على يد جماعة ارهابية تسمى (السنة
والجماعة) التكفريية يف منطقة (خريبور) بإقليم (السند) ،اثر اطالق النار
على الشهيد (ديدار علي).
 2014/10/2اكدت مصادر اعالمية يف بلدة (جيلجيت) شماال ،استشهاد
ثالثة مواطنني شيعة وجرح تسعة يف انفجار قنبلة كانت مزروعة على
جانب الطريق ،وقال مصدر رسمي ،إن املصابني هم خمس نساء
ورجلني وثالثة أطفال ،مضيفاً إن جميع الركاب ينتمون إىل الطائفة
الشيعية ،وأضاف ان الهجوم هو طائفي بال شك حيث إن املدينة
سكانها من الشيعة بشكل تام تقريباً.
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 2014/10/2استشهد سبعة من املواطنني الشيعة يف مدينة (بيشاور)
عندما ضرب انفجار قوي سيارة ركاب أيضاً فاستشهد سبعة وأصيب
ستة آخرون ،وذكرت الشرطة إن املتفجرات تركت يف كيسني ووضعت
مع الحقائب يف الجزء الخلفي من السيارة وطلب اإلرهابي من السائق
أن ينتظر منه أن يعود لجلب النساء املرافقات له وعندما ذهب انفجرت
القنبلة.
 2014/10/10استشهاد مواطن شيعي :استشهد مواطن شيعي وجرح
آخر يف مدينة (أوراكزاي) يف هجوم ارهابي مدبر ،وقال متحدث رسمي،
ان انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة (من قبل مسلحني ينتمون اىل
تنظيم طالبان االرهابي) على جانب الطريق خارج منطقة (فرسان) يف
(اوراكزاي) ،اسفرت عن استشهاد (أكرب علي) وجرح (إسراف علي) ،بعد
ان دمرت القنبلة السيارة التي كان املغدورون يستقلونها.
 2014/10/19االرهاب يستهدف الشيعة :قام مسلحون متطرفون ينتمون
اىل جماعة (فرسان الصباحة) االرهابية باغتيال مواطن شيعي يف
(كراتشي) ،وقالت مصادر حكومية إن الشهيد (حسني عبيدي) ،البالغ
من العمر  56عام ،كان بائع متجول للصحف وكان جالساً يف مكتبه لبيع
الصحف عند تقاطع املرور بالقرب من مضخة مياه مامو عندما هاجم
مسلحون يستقلون الدراجات النارية وأطلقوا الرصاص عليه.
 2014/10/23استشهاد ثمانية من الشيعة يف هجوم ارهابي :هاجم
ارهابيان تكفرييان ،باألسلحة الرشاشة ،حافلة تقل مدنيني شيعة يف
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أحد االسواق على مشارف (كويتا) ،ذات الغالبية الشيعية ،ما أسفر عن
استشهاد ثمانية مواطنني من الشيعة وجرح آخر حسبما أفادت مصادر
رسمية ،وغالبا ما يلوذ املهاجمني الذين يستهدفون الشيعة بالفرار،
وتقيد القضية ضد مجهولني.
 2014/ 11/3استشهد ما ال يقل عن ثالثة من املسلمني الشيعة وأصيب
خمسة آخرون بهجومني منفصلني ،األول يف مدينة (مريبوركاس) ،فيما
وقع الحادث الثاني يف مدينة (كراتشي) ،وتبنى الهجوم ما تسمى
جماعة اهل السنة والجماعة اإلرهابية.
 2014/11/3هاجم مسلحون الناشط الشيعي يف مؤسسة الوالية (واجد
حسني) البالغ من العمر ( )22عاماً حيث تم رشق سيارته بوابل من
الرصاص يف منطقة ساحة حسن يف كراتشي مما ادى إىل استشهاده
على الفور.
 2014/11/13استشهاد ستة من الشيعة :استشهد ستة من الشيعة
بثالثة حوادث منفصلة ،حيث استشهد (عباس شفقت) يف منطقة
(خانبور) بعد ان أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار عليه مما
ادى إىل استشهاده على الفور ،فيما استشهد اثنان من الشيعة يف
مقاطعة (كويتا) عندما فتح مهاجمون مسلحون مجهولون النار على
محالت متعددة يف أحد الشوارع يف املقاطعة.
ويف حادثة اخرى ،استشهد ثالثة من الشيعة يف منطقة (شارزدا) بينهم
شخص من قيادات الشيعة يف املنطقة ،وهو السيد (جوهر شاه) البالغ
من العمر  70عاماً.
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 2014/11/29اغتيال عالم دين شيعي :استشهد رجل الدين الشيعي
البارز (محمد نواز عرفاني) بالرصاص على يد مسلحني مجهولني،
ووفقا ملصادر رسمية فإن العالمة عرفاني (أحد قادة مجلس الوحدة
اإلسالمي) ،قد استشهد عندما فتح مجهولون النار على سيارته يف
أحد أحياء العاصمة إسالم آباد.
 2014/12/3بثت وسائل اعالم محلية اعرتافات ملواطن باكستاني كشف
فيها عن اشرتاكه مع القوات السعودية يف قمع املواطنني الشيعة
يف البحرين ،ذكر فيها انه بعد ان كان يعمل يف مطعم عرض عليه
العمل يف سلك الشرطة البحرينية ،ويشارك مع قوات سعودية يف قمع
مواطنني بحرينيني يف مدينة سرتة ،مدعيا أن قتل مواطنني شيعة فيه
أجر وثواب ،كما هو الحال يف قتل شيعة باكستان.
 2014/12/29هجوم على مسجدين شيعيني :اكدت مصادر ميدانية
أن مسلحني مجهولني هاجموا مسجدين للمسلمني الشيعية يف
منطقتي شاهروك ومومينورا بمدينة غوجرانوال بإقليم البنجاب ما
أدى إىل استشهاد  3اشخاص على األقل ،بينهم إمام املسجد «حسني
جاويد حسني طلعت».
 2014/12/31اعتداء إرهابي على حافلة زوار العتبات املقدسة :استشهد
شخصان وأصيب  31آخرون يف تفجري انتحاري بسيارة مفخخة
استهدف حافلة ركاب تقل زوارا من املسلمني الشيعة يف مدينة كويتا
الباكستانية بعد عودتهم من زيارة املراقد املقدسة يف إيران.
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البحرين
Manama

Bahrain

 2014/1/1داهمت قوات املرتزقة التابعة للنظام مسكن املعتقل (عقيل عبد
الرسول) يف بلدة القرية بدون مذكرة تفتيش وعبثت بمحتوياته قبل
أن تقوم باقتياد زوجته لجهة غري معلومة ،وأفرجت عنها يف وقت الحق.
 2014/1/2استدعاء رئيس اللجنة الشرعية يف «املجلس اإلسالمي»
الشيخ فاضل الزاكي من قبل وزارة الداخلية للتحقيق معه بسبب
محاولته إقامة الصالة يف موقع مسجد األمري محمد الرببغي املهدوم
من قبل السلطات يف مركز شرطة مدينة عيسى.
 2014/1/4التجسس على النشطاء الشيعة :اكدت الناشطة واملدونة
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املعروفة (آالء الشهابي) تعرضها مع العديد من زمالئها للتجسس من
خالل الرسائل القصرية والهواتف وبرامج املراقبة من طرف السلطات
األمنية ،كما أن الناشط (عبد النبي خنجر) اقتيد إىل غرفة التحقيق
وفوجئ هناك بأن أجهزة األمن لديها كل مراسلته الهاتفية.
 2014/1/5اعتقلت الجهات األمنية الطفل محمد عبد اهلل محمد ()15
عام من منطقة صدد بعد مداهمة منزله ،يف حني أوقفته النيابة العامة
 45يوماً على ذمة التحقيق ،وذكرت منظمة العفو الدولية ان عشرات
األطفال من الشيعة معتقلون لدى النظام ويتعرضون للتعذيب اليومي.
 2014/1/6احكام تعسفية بحق النشطاء الشيعة :حكمت محكمة النظام
بالسجن ( )10سنوات على ( )9نشطاء و( )3سنوات لـ( )2آخرين يف
قضية ذات خلفية سياسية وطائفية ،ضمنهم العب منتخب البحرين
لكرة القدم (حكيم العريبي).
 2014/1/7فصل طالب جامعيني على خلفية طائفية :فصلت وزارة
الرتبية والتعليم التابعة للنظام ( )17طالب من املسلمني الشيعة من
(كلية املعلمني) على خلفيات سياسية وطائفية ،كما رفضت السماح
لهم بإكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة.
 2014/1/7اعيد املعتقل (ماجد العلوي) اىل سجن «الحوض الجاف» بعد
يوم واحد من العملية الجراحية التي أجريت له إلزالة رصاصة حية يف
الرئة كان أصيب بها يف  14فرباير  2013من قبل قوات النظام التي اعتقلته
اثناء اصابته بتظاهرة سلمية.
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 2014/1/7حرمان أبناء املعتقلني من الوثائق الرسمية :رفضت سلطات
النظام إعطاء األوراق الرسمية والثبوتية لـ( )4من ابناء معتقلي الرأي
واملعتقلني السياسيني الشيعة ،اللذين ترتاوح أعمارهم بني ( 3أشهر-
 4سنة) ،علما ان املستشفى العام رفض استقبالهم لعد وجود تلك
الوثائق لديهم.
 2014/1/7منع ادخال املالبس الشتوية للمعتقلني :أكد أهالي املعتقلني
الشيعة يف سجني «الحوض الجاف» و»جو» املركزيني استمرار منع
سلطات النظام ادخال املالبس الشتوية ألبنائهم املعتقلني.
 2014/1/8التعذيب والطوارئ نصيب املعتقلني الشيعة :أكد معتقل من
املسلمني الشيعة يف سجن «الحوض الجاف» أن املعتقلني يعيشون
حال طوارئ مستمرة ويعانون من التفتيش الذي يتعرضون خالله
لإلهانات والضرب الوحشي والحبس االنفرادي.
 2014/1/8حكمت محكمة النظام بالسجن  15عاماً لـ  22مواطن شيعي
و 3أعوام ألخر من منطقة «العكر» كانت السلطات اتهمت هم بقضايا
مختلفة ،يف حني أكد املتهمون بأن النيابة العامة لم تحقق معهم ،وأن
أقوالهم املدونة يف أوراق التحقيق لم تصدر عنهم.
 2014/1/8أصابت قوات النظام مواطنني شيعة بطلق ناري يف بلدة القرية
الي شهدت استنفارا أمنيا واسعا ومداهمات لبعض املنازل ،بحجة
البحث عن مطلوبني ،وتم نقلهما باإلسعاف للمستشفى.
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 2014/1/9اعتقال رجل دين شيعي ومصادرة مقتنياته :اعتقلت قوات
مرتزقة تابعة للنظام عالم الدين السيد (محمود املوسوي) بعد مداهمة
منزله يف منطقة «بني جمرة» وصادرت مقتنياته الخاصة من هاتف
وكمبيوتر وأموال وكتب من دون معرفة األسباب املوجبة لذلك.
 2014/1/10اعتقال شاب شيعي من ذوي االحتياجات الخاصة :اعتقلت
سلطات النظام الشاب (جاسم محمد البناء) 17عام ،من «ذوي
االحتياجات الخاصة» ومريض بالقلب بعد أن قامت القوات األمنية
بمداهمة منزله فجراً بتهمة اإلرهاب.
 2014/1/10التعدي على املواطنني الشيعة واملساجد والبيوت :شنت
قوات من املرتزقة التي يستخدمها النظام حملة امنية واسعة لرتهيب
املواطنني الشيعة يف منطقة «املرخ» و»بني جمرة» ،واقتحمت املنازل
وأغلقت الشوارع واملساجد وأطلقت الرصاص الحي.
 2014/1/11أعاد نظام ال خليفة اعتقال والد الشهيد (علي جواد الشيخ)
الذي قتلته قبل عامني اثناء االحتجاجات السلمية ،ويعتقل والده
بشكل انتقامي واستفزازي وبصورة مكررة بسبب احتجاجه على قتل
ابنه ومطالبته بالقصاص من القتلة.
 2014/1/11داهمت قوات امنية ومدنيني ملثمني منزل الناشط الشيعي
(محمد جاسم عيسى) يف منطقة «الدراز» واعتقلت نجله (حسني
محمد) واقتادته اىل جهة مجهولة دون االفصاح عن مكان احتجازه،
إضافة اىل العبث بمحتويات منزله واحتجاز سيارته.
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 2014/1/11وضعت قوات النظام اسالك شائكة حول مسجد «أمري
الرببغي» يف منطقة «عالي» بعد محاصرته ملنع الصالة فيه تمهيداً
لنقل موقع املسجد (الذي يعترب من املعالم التاريخية) ملكان آخر ،كما
قامت باعتقال خمسة مواطنني شيعة كانوا متوجهني للصالة فيه.
 2014/1/12ممارسة وحشية لقوات النظام بالتعدي على حرمات النساء
بعد ان قامت بأفعال منافية للدين واإلنسانية من خالل (تعرية)
الناشطة (ريحانة املوسوي) النتزاع اعرتافات مزورة.
 2014/1/13اكدت مصادر حقوقية إن سلطات امنية اعتقلت العب منتخب
البحرين لكرة الطائرة (علي مرهون) بعد مداهمة منزله ،كما اعتقلت
طفل وشابني يف منطقة «النبي صالح» الشيعية.
 2014/1/13سجن مواطن شيعي بتهمة رفع علم البحرين :حكمت
محكمة النظام بالسجن  3أشهر للمواطن (عبد اهلل أحمد الصايغ)
بتهمة رفع علم البحرين من خالل الرافعة الخاصة به ،بعد مصادرتها،
يف دوار «اللؤلؤة» الذي شهد احتجاجات سلمية للمطالبة بالحقوق.
 2014/1/13التعدي على مقام الصحابي «صعصعة بن صوحان العبدي»
يف منطقة «عسكر» وتم العبث بكل محتويات املسجد واملقام والعبث
بالقرب واملسجد ضمن منهجية التعدي على املساجد التابعة للشيعة
والتي طالت أكثر من  38مسجدا بالهدم الكامل والتخريب والعبث.
 2014/1/13اتهمت منظمات حقوقية قوات األمن باالعتداء على شابني
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اعتقلتهما يف منطقة «البالد القديم» من دون سبب ،وأظهرت صور
ألثار التعذيب على جسد الشابني بشكل وحشي عن طريق الركل
والضرب وإجبارهم على خلع املالبس رغم برودة الجو.
 2014/1/14أظهرت صورة حديثة التقطها نشطاء سالحاً غريباً استخدمته
املرتزقة التابعة للنظام ضد متظاهرين يف منطقة «سرتة» ،وبدى السالح
وكأنه قنبلة يدوية.
 2014/1/14قامت أجهزة النظام ببناء مسجد «عني رستان» الذي هدمته
يف فرتة الطوارئ 2011م يف غري موقعه األصلي ،وهو ما القى رفضاً شعبياً
وحقوقياً واسعاً.
 2014/1/18نشر نشطاء حقوقيون صورة شاب خطفته املرتزقة التابعة
للنظام ،ثم قامت بتعذيبه بمطرقة حديدية بشكل وحشي ،ورميه
على الساحل يف منطقة «كرانه»
 2014/1/19داهمت قوات مرتزقة تابعة للنظام عدة منازل للمسلمني
الشيعة يف منطقة «املصلى» وأعتدت على الحرمات وأتلفت املمتلكات
الخاصة.
 2014/1/19قامت مرتزقة تابعة للنظام بتعذيب شاب وقع بأيديهم عند
تفريق إحدى املسريات بقرية كرانة ،وانتشر فيديو يظهر آثار التعذيب
العنيف الذي تعرض له.
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 2014/1/20استهداف مراسم إحياء والدة الرسول (ص) :أطلقت قوات
النظام الغازات املسيلة للدموع والرصاص االنشطاري تجاه املسلمني
الشيعة املشاركني يف احتفال مولد الرسول (ص) يف منطقة «السنابس»
وأدت اىل إصابات مختلفة منها إصابات يف الراس.
 2014/1/20أفادت مصادر إعالمية مطلعة باعتقال سلطات األمن للشاب
الشيعي (ماهر عبد األمري أحمد راشد) من على جسر (فهد) من دون
معرفة االسباب.
 2014/1/20فتشت قوات تابعة للنظام نادي االتفاق لكرة اليد بمنطقة
«الدراز» ،وذلك ضمن حملة التشديد األمني الذي يستهدف املناطق
التي يقطنها مواطنني من املسلمني الشيعة.
 2014/1/20أحكام سجن علی نشطاء شيعة تصل لـ( )200عام :قضت
محكمة النظام بالسجن على  14شاباً من منطقة «بني جمرة»
بالسجن بني  15و 10أعوام ،وعلى  5شبان من منطقة «البالد القديم»
بالسجن  10اعوام ،وعلى  7شبان من منطقة «سماهيج» بالسجن 5
اعوام ،يف حني حكمت على شابني آخرين بالسجن  3سنوات ،وجاءت
االحكام بسبب خروجهم يف مظاهرات سلمية.
 2014/1/21قضت محكمة بالسجن عاماً واحدا ضد الناشطة الشيعية
(زهرة الشيخ) بتهمة التجمهر وسب الرموز ،علماً ان الناشطة حامل
يف الشهر الرابع وتعاني وضع نفسي وصحي سيء ،يذكر انها تعرضت
للضرب والتعذيب وخلع الحجاب عنها اثناء فرتة اعتقالها.
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 2014/1/21ذكرت مصادر مطلعة اصابة أحد الشباب برصاص الشوزن
يف قدمه بعد مالحقته من قبل قوات مرتزقة تابعة للنظام قرب شارع
سوق واقف.
 2014/1/21تعرض املعتقل الشيعي (احمد إبراهيم الصياد) على يد
االمن للضرب العنيف يف منطقة الوجه أدت اىل جروح بالغة بحسب
نشطاء ،علماً انه محكوم بالسجن ملدة  10سنوات.
 2014/1/21اعتقال الطفل (حسن عبد االمري مشيمع) يف منطقة «الدية»
الشيعية وسيتم تحويله اىل النيابة.
 2014/1/25قوات تابعة للنظام تداهم ليال مناطق يقطنها املسلمني
الشيعة (القرية ،وكرباباد) واعتقلت عدة مواطنني وسط صراخ النساء
واألطفال بعد الطريقة االستفزازية القتحام املنازل والعبث بمحتوياتها.
 2014/1/26استشهاد الشاب (فاضل عباس)  19سنة متأثراً بجراحات
أصيب بها لدى اعتقاله بقرية املرخ غربي املنامة ،ورفضت السلطات
طيلة أسبوعني منذ اعتقاله إطالع عائلته على أية معلومات عنه.
 2014/1/27تلقى الكاتب الشيعي (عباس مريزا املرشد) إحضاريه للمثول
أمام املحكمة بتهمة «إهانة امللك» ،حيث لم تباشر النيابة العامة
أو التحقيقات الجنائية أو أي جهة معنية بالتحقيق معه يف التهمة
املنسوبة إليه.
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 2014/1/27أكد شهود إن شرطة النظام استخدمت الغاز املُسيل للدموع
وطلقات الخرطوش يف اشتباكات مع محتجني شيعة يف قرية غربي
العاصمة بعد جنازة شاب القى حتفه يف الحبس.
 2014/1/28أوقفت النيابة العامة طفلني ،يوسف علي (12سنة) ومحمد
عيسى مسلم (12سنة) سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن اعتقلتهما
من منزلهما وتخريب محتويات يف منطقة «املعامري».
 2014/1/28أقدم النظام على غلق املجلس العلمائي (الشيعي) وتصفية
أمواله وممتلكاته عرب اصدار امر قضائي بذلك ،يف ظاهرة تمثل تجاوزاً
خطرياً ضد الطائفة الشيعية.
 2014/1/28اصدرت محكمة النظام ضد الناشطة املعتقلة (زينب الخواجة)
حكماً بالحبس غيابياً أربعة أشهر يف قضيتني ذات خلفية سياسية
تستهدف الناشطني الشيعة.
 2014/1/31قامت قوات النظام بقمع املسريات السلمية الرافضة لقرار
النظام حل املجلس العلمائي بالقنابل الغازية السامة.
 2014/1/31اكدت الناشطة الشيعية (ريحانة املوسوي) واملعتقلة منذ عشرة
اشهر بعيداً عن اطفالها وزوجها خالل محاكمتها بان وكيل النيابة
ورئيس نيابة املحافظة الجنوبية (مهنا الشايجي) هو الذي «شارك يف
تعذيبي وأجربني على التوقيع على االعرتافات خالل التحقيق ويختلق
كالما من عنده» ،وعلى اثر ذلك ويف اقل من دقيقة رفعت الجلسة ولم
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يسمح لها بالكالم او تدوين اقوالها.
 2014/2/1فرضت قوات النظام حصاراً على منطقة «عالي» الشيعية
استمر أكثر من  12ساعة بإغالق جميع مداخلها ومنافذها ومنع الدخول
والخروج إليها ،واكد املواطنون الشيعة ان االمر يتكرر باستمرار،
مشبهني لك بالعقاب الجماعي.
 2014/2/1منعت قوات النظام املواطنني الشيعة من أداة الصالة يف مسجد
العالم «الشيخ أمري محمد الرببغي» التاريخي املدمر من قبلهم يف فرتة
الطوارئ بالعام  2011مع  36مسجدا اخرا ،فيما تواردت أنباء عن اعتقال
عدد من املواطنني أثناء محاولتهم الوصول ملوقع املسجد.
 2014/2/3حكم قضاء النظام على  24شاباً بالسجن بني  15عاماً و3
سنوات ،فيما وصلت أحكام السجن بحق اخرين إىل  25عاماً بسبب
اتهامهم يف قضايا مختلفة تتعلق باملظاهرات التي خرجت للمطالبة
باإلصالح ضد النظام.
 2014/2/3اكدت منظمات حقوقية إن (سيد محمود سعيد) سلم نفسه
للجهات األمنية ،وذلك بعد احتجاز جدة كرهينة يف منطقة عالي.
 2014/2/5ايدت محكمة االستئناف الحكم الصادر من قبل املحكمة
املتخصصة على املعتقل (فيصل البحراني) بالسجن أربع سنوات
بسبب مشاركته وتصويره مسرية نصرة الرسول السلمية التي خرجت
يف بلدة سيهات ،فيما اصدرت املحكمة الجزائية حكم تعزيري بسجن
املعتقل (راغب القبعة) سبع سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.
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 2014/2/5تسببت عبوات الغاز التي تطلقها قوات النظام يف حريق
بمنزل مواطن يف «سرتة».
 2014/2/8أصابت قوات النظام أثناء قمعها لتظاهرات يف منطقة «سرتة»
الطفل (محمد عبد علي السندي) بسالح الشوزن يف وجهه وعينه،
بعد ان فتح نافذة منزله ،حيث أصيب بـ( )12شظية.
 2014/2/10اعتقلت سلطات امنية تابعة ملطار البحرين الدولي والدة
الشهيد (علي مشيمع) ،واقتادتها إىل مركز شرطة النعيم ،كما أوقفت
والده (عبد الهادي مشيمع) ،أيضاً ،إثر مشادة كالمية.
 2014/2/10اعتقلت قوات مرتزقة تابعة للنظام املصور (سيد أحمد
املوسوي) وشقيقه ،بعد مداهمة منزلهم يف منطقة «الدراز» وفتشته
وانتهكت حرمته ،لريتفع بذلك عدد املصورين املعتقلني إىل عشرة ،علماً
ان املعتقل حائز على ( )119جائزة دولية يف التصوير.
 2014/2/11قضت املواطنة الشيعية (أسماء حسني) إثر اقتحام قوات االمن
ملنزلها ونتيجة الرتويع والوحشية التي استخدمت يف عملية املداهمة،
واكد شهود عيان إنه وبالرغم من طلب ابنها املساعدة بعد سقوطها
مغشياً عليها أثناء املداهمة اال أن هذه العناصر رفضت املساعدة.
 2014/2/13أظهرت صور التقطها ناشطني أحد عناصر قوات النظام وهو
يأخذ دراجة من أحد املواطنني يف قرية مقابة ،ويأتي ذلك وسط أنباء
عن قيام قوات مرتزقة بنهب بعض املحال التجارية التابعة للمواطنني
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الشيعية.
 2014/2/13نقل شهود عيان أن قوات النظام أطلقت رصاص الشوزن
على متظاهر يف بلدة «السنابس» ،مشريين إىل إصابته إصابة بليغة،
فيما اصيب متظاهر آخر بطلق يف الرأس خالل احتجاجات شهدتها
منطقة «توبلي».
 2014/2/13حكمت محكمة النظام برئاسة القاضي (راشد بن أحمد آل
خليفة) وأمانة سر (محمد مكي) بحبس مواطن شيعي شاب ملدة 6
أشهر مع النفاذ ،بتهمة الخروج يف مظاهرة.
 2014/2/14أيدت املحكمة الكربى الجنائية الثانية للنظام الحكم الصادر
بحق مواطنني بحرينيني يف قضية تجمهر يف منطقة «بني جمرة»،
فيما جددت حبس متهمني اثنني ملدة  45يوماً.
 2014/2/14منعت قوات النظام سيارة إسعاف من دخول منطقة «املعامري»
فيما قمعت املتظاهرين الشيعة يف املنطقة ،واعتقلت الشاب (مهدي
جواد) بعد ان اصابته برصاص الشوزن املحرم دوليا من مسافة قريبة،
وحالته الصحية حرجة.
 2014/2/14أكد مرصد لحقوق االنسان تعرض جامع (اإلمام الصادق)
(ع) أكرب جامع للشيعة يف البالد يف منطقة «الدراز» لالعتداء من قبل
قوات النظام ،بعد مهاجمة املصلني بالغازات السامة وانتهاك حرمته،
وقد كررت نفس العمل مع جامع (عالي الكبري).
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 2014/2/15فرضت قوات األمن حصارا على جميع مداخل بلدتي «الدير»
و»سماهيج» يف جزيرة «املحرق» ،ومنعت القوات األهالي من التنقل.
 2014/2/17أوقفت النيابة العامة املنشدين (عبد الجبار الدرازي ومحمد
جابر) والشاعر (محمد اليوسف) على ذمة التحقيق ملدة سبعة أيام،
على خليفة مسرية لقوى املعارضة الشيعية ،علماً ان املسرية سلمية
ومرخص لها قانوناً.
 2014/2/19توعد النائب السلفي يف الربملان (خالد املالود) بـ»حرب
شوارع» ضد املواطنني الشيعة يف حال ما أسماه «غياب اإلجراءات
الصارمة لوقف كل من يتعدى على القيادة» ،والتي تهيمن عليها عائلة
آل خليفة ،وكان مجلس النواب قد شهد مداخالت عديدة تحرّض
الحكومة على مزيد من اإلجراءات األمنية« ،والضرب بيد من حديد»
ضد مناوئيها.
 2014/2/19حكمت محكمة النظام باإلعدام على متظاهر تتهمه
السلطات بقتل شرطي باكستاني الجنسية ،فيما حكم على سبعة
اخرين باملؤبد.
 2014/2/20داهمت قوات مرتزقة تابعة للنظام  5منازل للمواطنني الشيعة
يف منطقة «املعامري» جنوب العاصمة املنامة ،بأوقات متأخرة من الليل،
مما سبب إرهاب وخوف للمدنيني.
 2014/2/20رفع  90محامياً من الشيعة شكوى للمجلس األعلى للقضاء
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بشأن ما يتعرضون له من معاملة غري الئقة داخل قاعات املحاكم من
قبل بعض القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخلية.
 2014/2/21أمر نظام ال خليفة بحبس عشرات املشاركني يف التظاهرة
السلمية التي سريتها املعارضة ،وشارك فيها زهاء  300ألف مواطن
شيعي ،يطالبون بالتحول الديمقراطي.
 2014/2/22أكد مركز حقوقي قلقه الشديد إزاء سالمة املعتقل أحمد
محمد صالح العرب ( 22سنة) ،بعد ورود معلومات تفيد بتعرضه
للتعذيب وأنه ال يزال يعاني من إصابات ناجمة عن تعذيبه.
 2014/2/23أصدر القضاء حكماً على  6مواطنني شيعة بالسجن  10سنوات
يف تهم أمنية ،ما وصفه محامون بأنه استمرار يف زج شباب الوطن يف
قضايا لالنتقام السياسي.
 2014/2/23قالت عائلة املصاب مهدي القفاص ( 17عاماً) الذي أصيب
بطلقتي شوزن من مسافة مرتين تقريباً بمنطقة السنابس منذ 1
فرباير /شباط  2014إنها تمكنت من زيارته يف املستشفى العسكري،
وأوضحت أن حالته الصحية يرثى لها ،وال يستطيع الحركة ،وذلك بعد
أن فقد جزءاً من إحدى ساقيه جراء إصابته.
 2014/2/24أظهرت صور تم تداولها على موقع التواصل االجتماعي كتابات
مسيئة ضد رجال الدين الشيعة على املنازل يف منطقة «قاللي» ،كانت
قوات النظام قد داهمته واعتقلت اثنني منه يف وقت سابق.

44

SRW

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2014/2/24اعتدت قوات النظام بآلياتها العسكرية على مؤسسة دينية
شيعية (مأتم سار) بقذائف الغازات السامة والخانقة أثناء قراءة القرآن
واعتدت على املواطنني يف ختام عزاء احد املواطنني.
 2014/2/24تسرحوا االف الشيعة من أعمالهم من دول الجوار بناء على
طلبات عامة وخاصة صادرة من السلطات يف البحرين ،حسب ما أخرب
املفصولون اللذين بلغ عددهم اكثر من  5000االف مفصول.
 2014/2/25جدد النظام حبس الطفل (مهدي على جعفر شجاع) البالغ
( 11عاماً) اسبوع أخراً على ذمة التحقيق يف قضية تجمهر.
 2014/2/26استشهاد الشاب جعفر الدرازي ( 22عام) إثر اعتقاله وتردي
وضعه الصحي واهمال عالجه وتعريضه للتعذيب الجسدي والنفسي
الذي تعرض له من قبل النظام ،يف محاولة لالنتقام من املطالبني
بالتحول الديمقراطي.
 2014/2/27ظهور جماعة متطرفة تحمل أفكار تنظيم (القاعدة) التكفريي،
أطلقت تهديدات ضد الشيعة ،قالت فيها إنها ستخرج يف مسريات
من أجل ضرب «العمالء املجوس» وإمساك زمام األمور يف الشارع
السني ،وفق تعبريها ،يف دالله واضحة باستهداف املسلمني الشيعة،
كما أضاف اإلعالن الذي صمم على خلفيّة سوداء تحوي علماً كتبت
عليه عبارة «ال إله إال اهلل» ،بطريقة تحاكي علم تنظيم «القاعدة» ،مع
صورة لرجل مقنّع يرفع سالحاً« :خرجنا لنبقى ،لنحمي عزة وكرامة
اإلسالم واملسلمني».
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 2014/2/28عادت الهجمات مجددا على سلسلة متاجر مملوكة لتاجر
من املسلمني الشيعة ،كانت قد توقفت بعد تعهد سلطات النظام
بالتصدي لها.
اذ هاجم ملثمون متجرا وقاموا بتخريب محتوياته وسرقة  100دينار
بحريني منه ،وبلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها املجموعة أكثر من
 63اعتداء ،وقد أظهرت تسجيالت سابقة عناصر أمنية تقوم بحماية
مدنيني كانوا يشنون هجوما على أحد املتاجر.
 2014/2/28قالت عائلة الشهيد (جعفر الدرازي) إن مركز شرطة (الحورة)
رفض اإلفراج عن ابنهم املعتقل (حسن الدرازي) لحضور مراسم
تشييع جثمان شقيقه.
 2014/2/29تعرض منزل رجل الدين الشيخ (غازي السماك) يف العاصمة
املنامة إىل حريق كبري نتيجة لقنابل املسيل للدموع التي أطلقتها عناصر
النظام ،فيما نجت بصعوبة والدة الشيخ مع اثنني من اخوانه ،كانوا
داخل املنزل لحظة وقوع الحادث.
 2014/3/1أكدت مصادر مطلعة نبأ اقتحام قوات األمن لصالة يف منطقة
(العكر) الغربية ،كانت تقام فيها مناسبة دينية خاصة بالنساء من
املسلمني الشيعة ،واعتقلت  3نساء بعد ان تم فرض حصار على
املنطقة.
 2014/3/3تعرض الشاب عبد العزيز العبار ( 27سنة) لنزيف خارجي
يف الرأس ،يف ظل عجز الفريق الطبي من إيجاد حلول عملية إلصابته
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التي تعرض لها جراء طلق مباشر من قبل قوات األمن اصابه يف
الرأس ،وأدت اىل نزيف داخلي وتلف جراء دخول شظيتني (شوزن)،
واحدة اخرتقت املخ والثانية يف كرة العني ،يذكر ان املصاب دخل يف
غيبوبة منذ أيام.
 2014/3/3تعرض العشرات لالختناق بعد إطالق قوات األمن عبوات
الغاز املسيل للدموع داخل مأتم ختام عزاء املوسوي.
 2014/3/3أظهر فيديو يف منطقة الديه بالعاصمة املنامة ،بثه ناشطون،
متظاهرا شيعيا تنهال عليه عناصر من املرتزقة املرتبطة بالنظام،
بالضرب واالعتداء رغم فقدانه الوعي ،كما أظهر تناوبهم بحمل الشاب
بطريقة مهينة أثناء اعتقاله ،وهو فاقد الوعي.
 2014/3/4حكمت محكمة النظام بالسجن لفرتات ترتاوح بني ()3، 10، 15
سنوات لـ 10شبان من املسلمني الشيعة من منطقة (البالد القديم) وهو
ما يصل يف مجموع األحكام إىل  103عاماً يف استمرار لألحكام املشددة
بحق الشيعة.
 2014/3/4أفادت مصادر حقوقية أن املعتقلني يف سجن (الحوض الجاف)
تعرضوا للضرب ،إضافة اىل سلسلة من املضايقات واالنتهاكات ،وشتم
ملذهب اهل البيت والرموز الدينية ،فيما أشارت املصادر إىل أن هذه
االنتهاكات تجري على املعتقلني يف عنرب (.)10
 2014/3/4استضاف التلفزيون الرسمي التابع للنظام شخصيات محلية
SRW

47

الشيعة يف مواجهة العنف ()2

وخارجية ،معروفة بمواقفها الحادة تجاه الطائفة الشيعية ،فيما دفع
املذيعون باتجاه التحريض الطائفي.
 2014/3/5ذكرت مصادر حقوقية ان سلطات النظام االمنية أقدمت بعد
حادثة تفجري الديه على استهداف عوائل املسلمني الشيعة بهدف
االنتقام منها ،بعد ان قامت باعتقال  10أفراد من عائلة السميع و 5أفراد
من عائلة يوسف و 4أفراد من عائلة طاهر من مناطق السنابس وجد
حفص واملصلى.
 2014/3/5قامت سلطات النظام األمنية بنصب عشرات نقاط التفتيش
يف مختلف املناطق ذات الغالبية الشيعية ،واعتقلت بشكل عشوائي
عشرات الشباب الذين يمرون منها.
 2014/3/5وظفت وزارة الرتبية والتعليم  16مدرساً من جنسية عربية
يف تخصص الرتبية الرياضية فيما تضم قائمة العاطلني من املعلمني
ال ينتظر بعضهم دوره يف التوظيف منذ
الشيعة أكثر من  280عاط ً
سنوات.
 2014/3/6اعتدت قوات النظام بالغازات الخانقة على أهالي منطقتي
(عراد ،سما هيج) شرق العاصمة أثناء احتفالهم بمولد السيدة زينب
بنت اإلمام علي بن أبي طالب (عليهما السالم) من دون معرفة
االسباب.
 2014/3/6احتج أهالي منطقة (الدير) الشيعية شرق العاصمة من التواجد
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األمني الكثيف وسط منطقتهم لليوم الثاني على التوالي ،وتعرض
األهالي خاللها اىل املضايقات واملنع من مزاولة حياتهم اليومية ،فيما
أمرت بعض الشباب القائمني على أحد املضيفات التي تفتح بمناسبة
والدة السيدة زينب بنت اإلمام علي (ع) بأغالق املضيف واالنصراف.
 2014/3/7كشف مصدر حقوقي عن اعتقال مواطنة شيعية يف نقطة
تفتيش بالقرب من منطقة (الديه) غرب العاصمة بعد تعرضها لإلهانة
من قبل ضابط يمني الجنسية يف نقطة التفتيش ،الذي توعد بإرسالها
إىل إيران واصفاً إياها بـ»الصفوية».
 2014/3/8حاصرت قوات النظام جزيرة (سرتة) وقامت بإغالق املنافذ
الفرعية بساتر ترابي إلجبار املواطنني الشيعة على املرور بنقاط
التفتيش ،إضافة اىل استفزازهم من خالل التضييق على حياتهم
اليومية.
 2014/3/9أفاد مصادر حقوقية عن تعرض املصور املفرج عنه (باقر الكامل)
للصفع واللكم والتهديد باالغتصاب أثناء التحقيق معه يف مبنى
التحقيقات.
 2014/3/11اعتقلت قوات النظام  3أطفال بعد مداهمة منازلهم فجراً
يف منطقة «بني جمرة» شمال البالد ،فيما اعتقلت اثنني آخرين من
منطقة «السنابس».
 2014/3/12ذكر اهالي (العكر) أن املنطقة تخضع إىل حصار بري وبحري،
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حيث قامت دوريات خفر السواحل باالنتشار على السواحل لضمان
منع خروج أي أحد من البلدة ،بعد أن قامت الداخلية بمحاصرة كل
مداخلها ،وسط تحليق مروحي مستمر.
 2014/3/12قامت مليشيات مدنية بمطاردة واعتقال املواطن (مجيد سعيد
رضي) قبل أن تقوم باقتحام منزله ومصادرة سيارته وكل ممتلكاته
الخاصة.
 2014/3/13حكمت املحكمة الصغرى للنظام بحبس رجل الدين (كامل
الهاشمي) ملدة  3سنوات ،وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم،
بتهمة «إهانة امللك» يف خطبة جمعة بمسجد يف باربار ومأتم ببني
جمرة.
 2014/3/14اعتقلت قوات مرتزقة تابعة للنظام رجل الدين الشيعي
الشيخ (رياض الحني) كونه من الناشطني واملعارضني السياسيني،
وتم نقله لجهة غري معلومة فور اعتقاله.
 2014/3/15اعتدت قوات امنية تابعة للنظام بالتخريب ملظاهر دينية يف
منطقة (عالي) وسط البالد كان األهالي وضعوها بمناسبة استشهاد
السيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) والتي يحييها املسلمني الشيعة
بإقامة مراسم العزاء يف مختلف املناطق.
 2014/3/22قامت قوات النظام باعتقال (زهراء عبد الجليل) وزوجها (عبد
اهلل الوداعي) يف بلدة (سار) واالعتداء عليهما بالضرب ،وترك رضيعتهما
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ذات (الثالثة أشهر) لوحدها يف املنزل ،يف وضع يكشف وحشية النظام
وسلوكه الالإنساني.
 2014/3/24أظهرت صورا بثها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي
آليات تابعة للنظام وهي تقتحم بلدة السنابس ،فيما أظهرت صورا
أخرى سحبا من الغازات السامة تنتشر امام مأتم السنابس الجديد
الذي يشهد مسابقة للقرآن الكريم ،كما اعتدت القوات على األهالي
واملارة برصاص الشوزن والغازات السامة ،على الرغم من عدم وجود
احتجاجات.
 2014/3/25شنت قوات النظام حملة مداهمات يف عدة مناطق يف إطار
الحملة األمنية القمعية التي تستهدف املواطنني واملطالبني بالتحول
الديمقراطي يف البالد ،وشملت حملة املداهمات التي ترافقت مع
تكسري وبث للرعب والخوف وتواجد أمني مسلح يف املناطق ومحاصرة
بعض الطرق واملنازل ،مناطق عدة مثل (الشاخورة ،جدحفص ،سماهيج،
املنامة ،عالي ،النويدرات ،الديه ،الدراز) ،وكانت حصيلة املداهمات اعتقال
عدد من املواطنني من منازلهم بعد دخولها بشكل غري قانوني ودون
مراعاة لحرمتها.
 2014/3/28اصدرت املحكمة الجنائية للنظام احكاما بالسجن ضد
 29شخصا بعد ادانتهم بالهجوم على مركز شرطة» يف قرية سرتة
شرق البالد ،يذكر ان املتهمون تحدثوا خالل جلسات محاكمتهم عن
تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد ،ما دفعهم لالعرتاف بالواقعة
التي لم يقوموا بها ،كما بني آخرون أنهم لم يكونوا يف مكان الواقعة
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وقت حدوثها.
 2014/4/1أعلن مصدر حقوقي عن استشهاد الشاب حسني أحمد شرف
( )20عام ،من بلدة العكر ،متأثرا بجراحه بعد أن منعت القوات االمنية
الدفاع املدني من الوصول إىل منزله وإخماد الحريق الذي شب
سيارات
ِ
فيه.
 2014/4/9السلطات تواصل سياسة تعذيب املواطنني الشيعة :مازال
املواطنني الشيعة يوصلون أبنائهم إىل مدارسهم سرياً على األقدام بعد
إغالق السلطات نفق (بوري/عالي) ،وهو معرباً حيوياً بني املنطقتني،
بالحواجز االسمنتية ،ألسباب غري معلومة ،فيما سبب اغالقه ازدحام
مروري عطل مصالح املواطنني.
 2014/4/10جدد قضاء النظام للمرة الرابعة حبس الطفلني (قاسم محمد)
( 13عاما) و(محمد أحمد) ( 12عاما) ملدة اسبوعي اضايف بعد أن قضوا
ثالثة أسابيع يف املعتقل ،وحرمانهم من الدراسة ،ألسباب ذات خلفية
طائفية ،فيما تحدثت منظمات دولية عن تعرض األطفال يف البحرين
إىل التعذيب.
 2014/4/14قرّرت املحكمة الكربى الجنائية الثانية للنظام تجديد حبس
ثالثة مدنيني شيعة بتهم التجمهر ملدة  45يوماً على ذمة القضية.
 2014/4/16القضاء يوقف  6أطفال على ذمة التحقيق :أوقف قضاء النظام
 6أطفال من منطقة «الديه» وهم (محمد شاكر  12سنة ،أحمد هاني 12
سنة ،جعفر هاني  14سنة ،حسني علي مشيمع  12سنة ،علي حسني
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شملوه  13سنة ،وسيد وديع الوداعي)  4أيام على ذمة التحقيق ،فيما
يقبع عشرات األطفال يف السجون البحرينية ،وكانت الجهات األمنية
اعتقلت األطفال الستة أثناء مرورهم بإحدى نقاط التفتيش التي
تنتشر يف البالد.
 2014/4/20محكمة النظام تسجن معتقل مكفوف عشر سنوات :اعلنت
مصادر اعالمية ان قضاء النظام اصدار حكم قضائي على أحد املكفوفني
املعتقلني (جعفر علي معتوق) من منطقة القرية بالسجن عشر سنوات،
لخروجه بمظاهرات تطالب بإصالح النظام يف دولته.
 2014/4/23واعلنت وزارة داخلية النظام إبعاد (النجاتي) ممثل املرجع
الشيعي آية اهلل العظمی السید (علي السيستاني) ،وذلك بعد أشهر
من اسقاط الجنسية البحرينية عنه ،وهو واحد من ضمن قائمة
تضم  31بحريني شيعي أسقطت السلطات جنسيتهم يف تشرين
الثاني/نوفمرب  ،2012وعضو يف املجلس العلمائي أكرب مرجعية شيعية يف
البحرين والذي جرى حله بموجب قرار من املحكمة اإلدارية وتصفية
أمواله.
 2014/4/23بدأ املعتقل املحكوم  10سنوات (عبد علي خري) اضرباً مفتوحاً
عن الطعام وذلك لعدة مطالب وصفها بأنها من حقه كسجني ،حيث
قال بأن من حقه كإنسان الحصول على الدواء الذي وصفه إليه الطبيب
والذي لم يتسلمه منذ شهر.
 2014/4/24تظاهرت عشرات املناطق البحرينية احتجاجاً على تزوير
SRW

53

الشيعة يف مواجهة العنف ()2

شهادة وفاة ضحية عنف النظام الشهيد (عبد العزيز العبار)
 2014/4/25اعتقلت قوّات النظام )11( ،مواطنًا من بلدات (سماهيج والبالد
القديم والدير) بينهم ثمانية أطفال من قبل عناصر مدنيّة أمنيّة دون
إذن قضائي ،من جانبه وثق مركز حقوقي اعتقال ( )43مواطن خالل
األسبوع واحد ،من ضمنهم  7أطفال.
 2014/4/27أكدت مصادر مطلعة ،ان عدد من املعتقلني الشيعة املضربني
عن الطعام يف سجن جو املركزي ،سقطوا جرحى بعد االعتداء عليهم
بالضرب واالهانات ،فيما دخل عدد كبري من املعتقلني السياسيني يف
االضراب عن الطعام.
 2014/4/27حكم قضاء النظام بالسجن املؤبد لـ 8شبان ،ضمن سلسلة
األحكام السياسية التي تأتي بتجريم املعارضني بشكل متواصل،
وتكررت شكاوى املعتقلني بتعرضهم للتعذيب واإلكراه والضرب أثناء
مرحلة االعتقال ومرحلة التحقيق ،إلجبارهم على اإلدالء باعرتافات
معينة ترسمها األجهزة األمنية.
 2014/4/28طرد قاضي تابع للنظام معتقالً ،من املسلمني الشيعة ،يف
سجن «جو» املركزي من قاعة املحكمة بعد حديثه عما تعرض له
املعتقلون مؤخراً من اعتداءات وحشية ،وذلك بعد أن منعه من اكمال
سرد تلك االنتهاكات.
 2014/4/28تواصل االعتداءات ضد مسجد الصحابي الجليل (صعصعة
بن صوحان العبدي) يف منطقة «عسكر» ،والذي يعود عمره ألكثر من
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( )1000عام ،يف ظل صمت النظام ،فيما تم تكسري بعض واجهات املسجد
وتخريب محتوياته وإحداث أضرار فيه ،وقد تحول مؤخراً اىل خربة
مهجورة واىل مكب للنفايات واألنقاض بسبب ممارسات السلطة التي
منعت تعمريه او اعادة بناءه.
 2014/4/29أكد حقوقي بأن محكمة تابعة للنظام رفضت دعوى رفعها
املواطن الشيعي (إبراهيم كريمي) املسحوبة جنسيته ،بالرغم من
عدم إبراز القرار وعدم ثبوت صدوره من رئيس النظام «حمد بن
عيسى آل خليفة».
 2014/4/29حكم قضاء النظام بالسجن  5سنوات لسيدتني شيعيتني
(ريحانة املوسوي ونفيسة العصفور) وثالثة آخرين يف قضية ما يعرف
بـ»مسابقة الفورميال» التي استضافتها الدولة يف أبريل  ،2013من دون
اعارة أي اهمية إلفصاحهن عدة مرات للقضاء بتعرضهن للتعذيب
الشديد.
 2014/5/3أوضح املعتقل «رضا مشيمع ( 25عاما) ،عن طريق محاميه،
بأنه «تمت تعريته من مالبسه وصعقه كهربائياً ألربعة أيام متواصلة،
كما تعرض للضرب املربح بالهراوات وأدوات مختلفة على كامل جسده
وتحديدا يف ركبته لعلم املع ّذبني بأنه يعاني من آالم مزمنة ،بعد اجراء
عملية جراحية يف الركبة».
 2014/5/6صرح ما يسمى بوزير الدولة لشؤون اإلعالم يف نظام ال
خليفة ،بأن الهيئة العليا للمعلومات واالتصاالت ( ،)HAICأوصت
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السلطات بإيقاف بث فضائية «قناة كربالء» ،إضافة اىل  14قناة فضائية
اخرى ،ضمن عملية االستهداف الطائفي والتمييز بحق املواطنني من
املسلمني الشيعة.
 2014/5/7اعتقلت قوات النظام ثالثة أشقاء من املسلمني الشيعة
يف منطقة «البالد القديم» وشابا آخر من «سماهيج» ،خالل حملة
مداهمات ملنازل املواطنني الشيعة من دون أذون قانونية ،فيما أبدى
األهالي يف مناطق (البالد القديم ،املقشع ،القدم ،املرخ ،سماهيج ،العكر)
استياءهم الشديد من مواصلة السلطات لحمالتها الطائفية يف أوقات
متأخرة من الليل ،إضافة اىل ترويع األطفال والنساء ،والذي وصفة
األهالي بـ»اإلرهاب املمنهج».
 2014/5/10تظاهرات غاضبة تعم مناطق عديدة ،استنكاراً لتكبيل جسد
الشهيد (عبد العزيز العبار) منذ أسابيع ،إضافة اىل رفض السلطات
تسليم جثته لذويه بعد تزوير شهادة وفاته وكتابة سبب وفاة غري
حقيقي يهدف لتربأة قوات النظام من قتله.
 2014/5/10النظام يمنع املعارضة من االعتصام السلمي :منع النظام
اعتصاماً سلمياً للمسلمني الشيعة ،كان مقرراً اقامته يف «ساحة
الحرية» بمنطقة «املقشع» غرب العاصمة املنامة ،للمطالبة بحقوقهم
املشروعة.
 2014/5/10طلبت قوات النظام ترخيصاً للمظلة التي وضعها املصلون
يف عراء مسجد العلويات الواقع يف منطقة «الزنج» الذي هدمه النظام
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يف فرتة الطوارئ خالل العام  ،2011وذلك لحمايتهم من أشعة الشمس
خالل الصالة ،بعد ان تنكرت الجهات الرسمية لوعدها بأعاده بناء
املساجد.
 2014/5/11قوات النظام تحاصر منازل آباء الشهداء والنشطاء :حاصرت
قوات النظام منازل عدد من آباء الشهداء والنشطاء من املواطنني
الشيعة ،لتسليمهم أوامر استدعاء للتحقيق يف مبنى املباحث الجنائية،
من ضمنهم والد الشهيد (علي مشيمع) و(محمود أبوتاكي) زوج
الشهيدة (أسماء حسني) ووالد الشهيد (ياسني العصفور) والناشط
(محمود الرياش) ،يذكر انها ليست املرة األوىل التي يتم فيها استدعاء
أو اعتقال آباء الشهداء والنشطاء الشيعة.
 2014/5/14محاكم النظام تصدر أحكاماً بالسجن ملدة  5سنوات ضد
 16مواطن من املسلمني الشيعة يف قضايا سياسية ،إىل جانب حبس
إطفال أثنني ملدة  3سنوات ،وتتواصل محاكم النظام إصدار هذه األحكام
ضد املعارضني على خلفية مطالبهم السلمية بالتحول الديمقراطي يف
البالد وإنهاء الدكتاتورية.
 2014/5/15النظام البحريني يحوّل مسجداً إىل حديقة ألعاب :أكد مصدر
مطلع بان أجهزة نظام ال خليفة قامت برتكيب مجموعة من األلعاب يف
موقع مسجد «أبو ذر الغفاري» التاريخي يف منطقة «النويدرات» والذي
تم هدمه يف فرتة الطوارئ ،للحيلولة دون اقامة الصالة عليها يف عداء
معلن للمسلمني الشيعة.
 2014/5/15اعتقلت قوات النظام فجراً  6شبان شيعة من منطقة
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«عالي» وسط البالد بعد مداهمات مروعة مصحوبة بتحليق مروحي
منخفض ،اعتدت فيها على حرمات  15منزل للمواطنني الشيعة
وخرّبت ممتلكاتهم الخاصة وروّعت األطفال والنساء.
 2014/5/16اكدت مصادر مطلعة استشهاد الشاب الشيعي (علي فيصل
مهدي العكراوي) البالغ من العمر ( )19عام يف جزيرة «سرتة» جنوب
العاصمة املنامة ،وتحدث مواقع اعالمية بحرينية عن استشهاده
«بحادث غامض».
 2014/5/19أطلقت قوات النظام عبوات الغاز باتجاه أحد املساجد بمنطقة
«الدراز» أثناء قمعها لتظاهرة سلمية للمسلمني الشيعة يف املنطقة،
وكسرت احدى نوافذه ما أدى لحروق بالسجاد ورائحة خانقة ال زالت
تمنع املصلني من استئناف الصالة يف املسجد منذ ايام ،فيما أكد أهالي
املنطقة بأن قوات النظام تعمدت استهداف املسجد ولم تعر أي أهمية
ملا قامت به.
 2014/5/19اعتقلت القوات األمنية التابعة للنظام املنشد (محمد جابر
الدرازي) على خلفية مشاركته يف مسرية سلمية للمسلمني الشيعة
يف منطقة «املالكية» جنوب غرب العاصمة املنامة ،وقررت النيابة العامة
حبسه ملدة  7أيام على خلفية تعبريه السلمي عن رأيه.
 2014/5/19تمييز طائفي بحق الكفاءات :استقدم النظام ( )805معلماً
مصرياً من وزارة الرتبية والتعليم املصرية يف مقابل وجود أكثر من
 10آالف جامعي من املسلمني الشيعة عاطلني عن العمل ،يف سياق
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التمييز الطائفي ضد مواطنيها.
 2014/5/21منعت إدارة التحقيقات الجنائية للنظام محامي رئيس
«املجلس اإلسالمي العلمائي» (مجيد املشعل) ،أعلى هيئة دينية
للمسلمني الشيعية يف البحرين ،والعضو يف املجلس اإلسالمي الشيخ
(محمد املنسي) من حضور جلسة التحقيق ،على الرغم من مطالبة
املحامي بحضور الجلسة.
 2014/5/21استهدفت قوات النظام مسجد «السيد إبراهيم» يف منطقة
«السنابس» بقذائف الغازات السامة التي وجهتها عليه ،تزامناً مع
زيارة «حمد بن عيسى آل خليفة» لبابا الفاتيكان والحديث معه عن
التسامح الديني.
 2014/5/22أعلن أهالي منطقة «سرتة» عن استشهاد الطفل الشيعي
(محمود سيد محسن) البالغ من العمر ( 14عاماً) بسبب إصابته املباشرة
بسالح الشوزن (الرصاص االنشطاري) يف منطقة الصدر كما أوضحت
الصور املتداولة ،بعد ان تعرض لكمني من قبل قوات النظام.
 2014/5/24قرر قاضي االحداث التابع للنظام ،توقيف الطفل «جهاد
السميع» ( )11عام 7 ،ايام على ذمة قضية جديدة وتم توجيه أربع تهم،
منها االعتداء على سالمة جسم رجل أمن واتالف سيارتني تعود
ملكيتهما لوزارة الداخلية اضافة اىل التجمهر والشغب ،فيما بينت
محامية الطفل بأن «تهمة االعتداء ال يمكن تصديقها مقارنة بسن
وبنية الطفل ،فمن غري املمكن قيامه باالعتداء على رجل أمن يفوقه قوة
وأكرب منه سناً فضال عن عدم إمكانيته كطفل بإتالف سيارتني فضال
عن سيارة».
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 2014/5/25حكمت محاكم النظام بالسجن املؤبد ملواطن شيعي
والسجن  10سنوات ألربعة آخرين ،فيما حكم على  6آخرين بالسجن
 15سنة لخمسة منهم و 3سنوات آلخر يف قضايا على خلفية مطالباتهم
السلمية بحقوقهم السياسية.
 2014/5/26بدأ املعتقل الشيعي يف سجون النظام (حسني البناء) اضراباً
عن الطعام احتجاجاً على «سوء معاملته» التي تتمثل يف منع املالبس
وأدوات النظافة عنه يف زنزانته االنفرادية التي يقضي داخلها منذ 28
يوماً ،وقالت مصادر مقربة من عائلته إن السلطات األمنية تستمر يف
تقييد البناء بالسالسل يف يديه ورجليه.
 2014/5/27فصلت وزارة الرتبية والتعليم التابعة للنظام ،مدرس من
املسلمني الشيعة ،وذلك على أثر اعتقاله أليام ومن ثم إطالق سراحه،
وقالت الوزارة أن سبب الفصل هو صدور حكم نهائي ضد املعلم ،فيما
أكدت مصادر أن القضاء حكم شهر على املعلم ملشاركته يف مسرية،
والتعبري عن رأيه الذي كفله الدستور.
 2014/5/28قوات النظام تقمع مسرية سلمية :هاجمت قوات النظام
املشاركني يف مسرية ختام عزاء الشهيد (السيد محمود السيد محسن)
( 15عاما) الذي قتلته قوات امنية يف وقت سابق ،بعد أن هاجمت
مسرية ختام عزاء الشهيد (علي فيصل) الذي قضى يف تفجري غامض،
واستخدمت القوات القوة ضد مئات املواطنني يف جزيرة «سرتة»
وتعمدت ،حسب شهود عيان ،إغراق املنطقة بالغازات السامة ومارست
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العقاب الجماعي ضد األهالي.
 2014/5/31جدد قضاء النظام البحريني حبس الطفل (جهاد السميع)
 7أيام على ذمة التحقيق وذلك بتهم أكرب من سنه بعد ساعات
من صدور تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي تحدث عن
استخدام القضاء للظلم.
 2014/6/2اختطف شرطة مدنيون تنكروا بهوية رجال البلدية يف سيارة
«بيك أب» الطفل (فراس محمد رضا الصفار) ( 15عاماً) ،وهو من سكنة
مدينة حمد ،فيما كان متوجهاً لتقديم امتحاناته النهائية بمدرسة
الجابرية الصناعية ،وادعى الشرطة أمام والدته بأنهم يودون سؤاله
سؤالني فقط قبل أن يقتادوه إىل جهة غري معلومة.
 2014/6/3أوقفت النيابة العامة الطفل (جهاد عقيل املوسوي) ( 17عاماً)،
بينما كان جالساً أمام بقالة يف قريته سار 60 ،يوماً على ذمة التحقيق
وفقاً لـ»قانون اإلرهاب» ،وذلك بتهم التجمهر وارتكاب أعمال شغب ،ويف
وقت لم تكن املنطقة تشهد فيه أي أحداث أمنية.
 2014/6/4اعتقلت قوات النظام عدداً من الشبّان بعد مداهمات استفزازية
قامت بها يف مناطق (املصلى ،الدراز ،النويدرات) ،حيث اقتحمت القوات
بالقوة عدداً من املنازل وأرهبت أهلها وسط تحليق مروحي ،وتستمر
املداهمات واالعتقاالت يف ظل اكتظاظ السجون باملعتقلني الشيعة،
يف حني ال تربز القوات أذونات قانونية ملا تقوم به وسط اعتداء على
الحرمات.
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 2014/6/7قال مركز حقوقي إن قوات امن تابعة للنظام اعتقلت الطفل
(أحمد جابر جعفر) ( 12عاماً) ،وهو من سكنة منطقة (أبوقوة) ،وذلك
خالل وجوده يف منطقة السنابس.
 2014/6/7ذكر شهود عيان إن قوات امن النظام قامت بـالتصويب نحو
منارة جامع منطقة عالي بعبوات قنابل الغاز الخانقة ،ما أسفر عن
تحطيم إحدى نوافذه.
 2014/6/8أكدت معلومات جديدة عن أوضاع سجن (جو املركزي) بأن
السجن يكاد ينفجر باملعتقلني واملحكومني على خلفيات سياسية،
(وهم من املسلمني الشيعة اللذين يشكلون اغلبية املواطنني يف
البحرين) ،وذلك لتحمّله أعداداً كبرية تفوق الطاقة االستيعابية،
ولفتت املصدر إىل أن بعض عنابر السجن تحمل ضعفي طاقتها ،فبد ًال
ال فإنها تحتوي على ما يفوق الـ  180معتقالً،
من أن تضم  60معتق ً
وأشارت املعلومات بأن دورات املياه يف السجن تشهد طابوراً طويالً ،وأن
املعتقلني يستخدمون املمرات للنوم.
 2014/6/8السلطات يف البحرين تمنع االطباء باإلفصاح عن طبيعة
االصابات املباشرة للمتظاهرين السلميني من املسلمني الشيعة،
وذكرت منظمات حقوقية إنها حصلت من مصادر خاصة على تسجيل
صوتي لعدد من األطباء األخصائيني الذين كانوا مشرفني على عالج
الشهيد (عبد العزيز العبار) أثناء فرتة عالجه والتي كان فيها يف حالة
غيبوبة شبه كامله ،وذكر التسجيل الصوتي شهادة واضحة من األطباء
بأن الشهيد قد أصيب بطلقات معدنية «انشطارية» يف الجزء األعلى
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من الجسم وشملت اإلصابات الرأس واألكتاف العديد منها تحت
الجلد ،كما أفاد التسجيل أن اإلصابة كانت من مسافة متوسطة من
مسافة حوالي مرتين.
 2014/6/8قالت والدة املعتقل (رضا الغسرة) أنها زارت ابنها يف سجن جو
املركزي ،وأفادت بوضع أحد النزالء املصابني بمرض السل الرئوي املعدي
معه يف نفس الغرفة يف السجن االنفرادي للتضييق عليه أكثر ،وال زال
ممنوع من االستحمام وإدخال أدوات النظافة والصالة ،واعتصمت والدة
املعتقل أمام السجن للمطالبة بتحسني وضع ابنها ،ال كنها فوجئت
بتلقيها لتهديد من قبل إحدى الشرطيات بمغادرة املوقع أو االعتقال.
 2014/6/9أظهر شريط فيديو مصور أحد أفراد قوات املرتزقة التابعة
للنظام وهو يلقي متعمدا زجاجات حارقة على منزل مواطن من
املسلمني الشيعة.
 2014/6/10تشهد البلدات الشيعية مداهمات استفزازية متواصلة من
قبل قوات النظام بشكل يومي يف آناء الليل والنهار ،حيث يؤكد األهالي
تواصل انتهاك الحرمات واقتحام منازل اآلمنني بدون ابراز أذون قانونية.
 2014/6/10سلطات النظام تقضي بسجن املعتقل (حسني فاضل)  33عاما
و 10قضايا أخرى يف انتظاره.
 2014/6/11اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للنظام ( )7مواطنني بينهم
طفلني خالل حملة دهم للمنازل يف مناطق مركوبان وشهركان
وجنوسان.
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 2014/6/15شنت قوات النظام حملة مداهمات استفزازية يف منطقة
«الدراز» غرب العاصمة املنامة واعتقلت  8مواطنني بينهم طالب يف
مراحل الدراسة الثانوية والجامعات ،يف حني بلغ عدد املنازل املداهمة
حوالي  20منز ًال.
 2014/6/16منعت قوات النظام افتتاح مسجد «أم البنني» يف مدينة حمد
بعدما حاصرت محيط املسجد وقامت بتغيري أقفاله ،والجدير بالذكر
أن املسجد هو ضمن الـ ( )38مسجدا التي هدمها النظام إبان فرتة
الطوارئ يف العام  2011بدافع االنتقام واالضطهاد الديني.
 2014/6/17منعت السلطات (نبيل رجب) رئيس مركز البحرين لحقوق
االنسان( ،بعد أن قضى عامني بالسجن بتهمة التجمهر واملشاركة يف
مسريات غري مرخصة) ،من السفر بقرار من وزارة الداخلية وعلم ذلك
من قبل جهات معنية يف مطار البحرين الدولي.
 2014/6/19أصابت قوات النظام عدداً من املتظاهرين بسالح «الشوزن»
املحرم دولياً احتجاجاً على استمرار السلطات يف احتجاز الشهيد (عبد
العزيز العبار) بعد مضي أكثر من  60يوماً وأغرقت البلدات واألحياء
بالغازات السامة وأتلفت املمتلكات العامة والخاصة باملواطنني ،وطال
االعتداء مأتم أنصار الحسني يف بلدة البالد القديم الضاحية الجنوبية
للعاصمة املنامة ،الذي احرتق جزء منه من جرّاء استهدافه بعبوات
الغازات.
 2014/6/20أكدت إحصائية أن عدد معتقلي بلدة الدراز بلغ بعد حمالت
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املداهمات واالعتقاالت األخرية  100معتقل 22 ،منهم من األطفال ،وأوضحت
األرقام أن عدد املحكومني منهم  53محكوما أما عدد املوقوفني فيبلغ
 47موقوفا ،وتشري احصائيات املعارضة إىل وجود قرابة  4آالف معتقل
سياسي يف سجون النظام من املسلمني الشيعة.
 2014/6/24أكد عدد من أئمة املساجد أنه تم فصل  41من األئمة
واملؤذنني من وظائفهم املعتمدة ضمن كادرهم التابع إلدارة األوقاف
الجعفرية ،مشريين إىل أن هناك قائمة أخرى لعدد من أئمة املساجد
الذين سيتم فصلهم أيضاً خالل األيام املقبلة ،ونقل عن ائمة املساجد
قولها إنهم تفاجأوا بوصول قرارات الفصل لهم بالربيد من دون أن يتم
اتباع الخطوات القانونية بإخطارهم باألمر واستدعائهم ومناقشة األمر
معهم ،معتربين أن التعامل مع أئمة املساجد بهذه الطريقة هو أسلوب
مهني وال يليق بالعلماء.
 2014/6/25أكدت معلومات جديدة من سجن (جو) التابع للنظام حدوث
انقطاع يف املاء عطل املعتقلني عن الصالة والغسل وقضاء الحاجة ،فيما
اشارت معلومات أخرى إىل عطل يف مكيفات الهواء جعلت الزنازين
أشبه ما تكون بالفرن يف فصل الصيف الحار.
 2014/6/27الجيش البحريني يوزّع كتاباً يك ّفر الشيعية :أصدرت ما
تسمى مديرية االرشاد الديني التابعة لجيش النظام على منتسبيها
كتاب (نور السنة وظلمات البدعة يف الكتاب والسنة) ملؤلفه سعيد
القحطاني ،الذي تعرض باالزدراء لعقائد املسلمني الشيعية وتكفريهم
(وهم غالبية املواطنني يف اململكة) ،وذلك يف سياق الشحن الطائفي
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الذي يمارسه جيش النظام ضد املسلمني الشيعة.
 2014/6/29مداهمات واعتقاالت يف بداية شهر رمضان :أكد شهود عيان
اعتقال الشاب علي منصور القصاب ( 19عاما) املصاب بالسكر الحاد
خالل تلقيه العالج يف مجمع السلمانية الطبي من قبل قوات النظام،
وذلك بعد أن صدرت عليه أحكام قضائية بالسجن لثالث سنوات يف
قضية ذات خلفية سياسية ،فيما قامت قوات النظام بمداهمة العديد
من منازل املواطنني الشيعة يف أوقات الليل املتأخرة ،حيث انتهكت
الحرمات يف بلدات (النويدرات ،وسرتة الخارجية ،سفالة ،مهزة وعالي)
مع بداية شهر رمضان الفضيل.
 2014/6/29نقل نشطاء على االنرتنت حادثة اختناق رضيعة كانت يف
املستشفى لتلقي العالج بعد استنشاقها الغازات املسيلة للدموع التي
أطلقتها قوات النظام.
 2014/7/6تعمدت قوات النظام قطع الطريق أمام املشيعني لجنازة
الشهيد (عبد العزيز العبّار) ( 27عاما) الذي قتل بأسلحة قوات النظام
بشكل متعمد ،بعد ان حاصرت منطقة (السنابس) غرب العاصمة
املنامة ،بحواجز عسكرية يف الشوارع املؤدية إىل منطقة التشييع،
وتعطيل حركة املرور يف الشوارع الرئيسية العامة.
 2014/7/6معتقلو الرأي يتعرضون اىل هجمة شرسة :تاكدت منظمة
شيعة رايتس ووتش الدولية من شن السلطات االمنية يف البحرين
هجمة شرسة ضد املعتقلني السياسيني يف سجونها ،منتهكة يف فصل
جديد كافة الحقوق االنسانية واملدنية التي تقرها املواثيق الدولية
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التي سبقت ان تعهدت هذه السلطات االستبدادية بمراعاتها ،ونقلت
املنظمة عن عدد من شهود العيان يف بعض السجون التابعة للنظام
على تعرض معتقلي الرأي اىل جرائم تعذيب بدني ونفسي بشكل
متصاعد جرت مؤخرا ،تمثلت بالضرب املربح واالستعانة بأدوات تعذيب
مختلفة اىل جانب حرمان املعتقلني من مياه الشرب لساعات طويلة يف
اجواء بالغة الحرارة.
 2014/7/7أكدت معلومات موثوقة عن اقتحام قوات النظام عنرب  10يف
سجن (الحوض الجاف) واالعتداء على السجناء الراي من املسلمني
الشيعة والعبث بمحتوياتهم الشخصية واهانة القرآن الكريم والرتب
الحسينية ،فيما سجل السجناء اعرتاضهم الشديد برفع التكبريات
داخل السجن.
 2014/7/13شنت قوات النظام حملة مداهمات موسعة وغري قانونية
يف أوقات الفجر يف منطقتي (العكر ،بني جمرة) شملت  13منز ًال ،دون
مراعاة لحرمة شهر رمضان املبارك.
 2014/7/16النظام يغلق أكرب هيئة للمسلمني الشيعة :اکد مصدر مطلع
إن قوات النظام أغلقت مقر (املجلس اإلسالمي العلمائي) ووضعت
قفال على الباب ،وذلك تنفيذا لحكم قضائي بحل أعلى هيئة دينية
للمسلمني الشيعة.
 2014/7/17أمرت محاكم النظام بحبس الطفل (جهاد السميع) 11 ،عاما،
ملدة غري محددة حتى تحسن سلوكه حسب الحكم الصادر مؤخرا،
ضمن سلسلة األحكام السياسية التي تصدر بحق املعارضني واملواطنني
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الشيعة على خلفية سياسية ،لالنتقام منهم ملواقفهم املطالبة بالتحول
الديمقراطي ،فيما جدد قاض بمحاكم النظام حبس الطفل محمد
الصفار ( 15عاما) ملدة  45يوما.
 2014/7/22جدد النظام حبس املواطنة (مريم سهوان) 30 ،عاما ،ملدة 45
يوماً يف قضية ذات خلفية سياسية بعد اعتقالها حني كانت برفقة ابنتها
يف شهر مايو.
 2014/7/23هاجمت صحيفة البالد اململوكة لنجل رئيس الوزراء علي
بن خليفة آل خليفة عموم املسلمني الشيعة من خالل مقال يتطاول
على املعتقدات الدينية والعقائدية لهم ،واصفة اتباع املذهب الجعفري
باتباع الخرافات.
 2014/7/24اعتقلت قوات النظام عدداً من املواطنني بينهم املصور
الحاصل على جوائز عاملية (عمار عبد الرسول) بعد حملة مداهمات
قامت بها القوات املدججة باملدرعات والعتاد يف  6بلدات (جزيرة سرتة،
العكر ،توبلي ،كرزكان ،سار ،كرانة).
 2014/7/31قوات النظام تحاصر منطقة (الدير) ،التي يسكنها املسلمني
الشيعة ،يف جزيرة املحرق تزامناً مع مناسبة عيد الفطر املبارك ،بعد
ان ضربت طوقا أمنيا مستخدما اآلليات العسكرية والحواجز األمنية
والقوات املدججة بالسالح املنتشرة يف محيط منطقة الدير وغلق جميع
مداخلها.
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 2014/8/4فرضت قوات األمن طوقاً امنياً على املوقع املحاذي لشارع
(الهايوي) ،ومنعت لعدة مرات الصالة يف مسجد (الربيغي) املهدم ،كما
فرضت سياجاً امنياً عليه ،وتسعى حالياً لتغيري موقعه وإبعاده عن
الشارع الرئيسي.
 2014/8/5ذكرت منظمة حقوقية أن النظام لم يكتفي بتجريد  31مواطناً
وناشطاً ،من املسلمني الشيعة ،من جنسياتهم ألسباب تتعلق بحرية
التعبري واالعتقاد ،بل يواصل استهدافهم يف أرزاقهم واستقرارهم وحقهم
يف البقاء يف وطنهم ،كما قام برتحيل الشيخ (حسني النجاتي) ألسباب
طائفية ،ضمن استهداف الشيعة يف بلدهم.
 2014/8/5ذكر موقع (بوليتيكو) ،وفقًا لدراسة أجراها مركز سيتيزن
الب ،التابع لكلية مونك للشؤون العاملية يف تورونتو ،أن نظام البحرين
يستخدم رسائل الربيد اإللكرتوني والفايسبوك الضارة لتعقب
الصحافيني واملعارضني والناشطني ،من املسلمني الشيعة ،والذين
يواجهون بعد ذلك االعتقال والتعذيب ،قد استخدمت بعض البيانات
التي حصلت عليها عرب هذه الهجمات يف املحاكمات ،بما يف ذلك الحكم
على شاب يبلغ من العمر  19عامًا بالسجن ملدة عام بتهمة وصف امللك
بـ(الديكتاتور) على تويرت.
 2014/8/6أسقطت سلطات النظام الجنسية عن  7معتقلني ،من
املسلمني الشيعة ،متهمني بقضايا سياسية ،فيما تراوحت احكامهم
بني 5و7و10و 15سنة.
 2014/8/8منعت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية التابعة للنظام كل
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من السيد (كامل الهاشمي) والشيخ (محمد املنسي) من الخطابة على
املنرب ،وتم استدعاء السيد (كامل الهاشمي) إىل مركز شرطة (البديع)
إلبالغه بقرار املنع ،فيما تم إيصال إحضاريه ملنزل الشيخ (محمد
املنسي) لنفس الغرض.
 2014/8/10تظاهر مواطنون يف جزيرة (سرتة) ضد سياسة التجنيس التي
تنتهجها السلطة من أجل تغيري الرتكيبة السكانية يف البالد ،والتي
تأتي الضطهاد األغلبية الشعبية املعارضة للنظام واملطالبة بتحقيق
العدالة االجتماعية ،يذكر بأن النظام وزع الجنسية على عشرات
اآلالف من االجانب خالفا للقانون وامعانا يف سلب حقوق املواطنني.
 2014/8/12ذكر مصدر حقوقي أن إدارة سجن (جو) سيء الصيت منعت
املصور املعتقل (حبيل) من الحصول على عالج ضروري ألمراض يف
القلب ،ونشرت لجنة حماية الصحافيني األمريكية فيديو تضمن دعوة
إلنقاذ حبيل الذي أكدت أنه ال يتلقى رعاية صحية منذ الحكم عليه
بخمس سنوات.
 2014/8/13حكمت محكمة النظام بالسجن املؤبد لـ  ،14على  3مواطنني
شيعة معارضني للنظام ،بتهمة قتل شرطي يف سرتة ،وكانت هيئة
الدفاع قد استمعت لشهود النفي ،واكد املحامني أن موكليهم ،الذين
مثلوا أمام املحكمة ،ليست لهم عالقة بالواقعة ،إذ كان من بينهم
من كان يف املنزل او العمل ،ومتهم ثالث كان يف مجمع تجاري ،ومن
ثم توجه مع قريبته إىل املستشفى لسقوطها بسبب التعب ،وجدد
املحامون طلباتهم ببينة ضم شكاوى تعذيب وإخالء سبيل املتهمني،
واستدعاء طبيبني شرعيني ،باإلضافة إىل عدد من خرباء مسرح
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الجريمة واملخترب الجنائي.
 2014/8/13ذكرت مصادر مدافعة عن حقوق الناشطني الشيعة ،ان عدم
توفري العالج املناسب للمعتقلني يف سجون النظام ،يأتي يف سياق
االنتقام منهم على آرائهم ومطالباتهم ،ومنها حرمان معتقل الرأي
الشيخ (مريزا املحروس) من العالج بالرغم من اآلالم التي يعاني منها
داخل املعتقل.
 2014/8/15طالبت زوجة شاب محكوم بالسجن املؤبد ،وهي أم لطفل
يبلغ من العمر عام ونصف إدارة الهجرة والجوازات ،التابعة للنظام،
باستصدار جواز لطفلها كي تتمكن من السفر به إىل الخارج لعالجه،
كونه طريح الفراش منذ والدته ،ويذكر ان والد الطفل يف السجن منذ
كان عمر الطفل  3أشهر ،وهو يحتاج لعملية جراحية خطرية يف الراس.
 2014/8/15أكد املعتقلون بسجن (الحوض الجاف) التابع للنظام ،يف
بيان ،أن التعذيب واالنتهاكات يف السجن مستمرة من خالل ضرب
املوقوفني بأساليب مختلفة ،إهانتهم ،وحبسهم أليام عدة يف الغرف،
ومنعهم من دخول الحمام ،والتهديد الدائم لهم من قبل الضباط
والشرطة ،وإهانة املذهب الشيعي والقرآن الكريم ،إضافة إىل التعذيب
واإلهانات يف السجن االنفرادي والذي ما زال التعذيب فيه مستمراً على
املوقوفني يومياً مع إجبارهم على الوقوف طوال  24ساعة وأليام عدة
وعدم السماح لهم بدخول الحمام لساعات طويلة منذ شهر رمضان.
 2014/8/24أعلنت زوجة الناشط الحقوقي املحكوم بالسجن املؤبد عبد
الهادي الخواجة أن زوجها بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من
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يومن  25أغسطس /آب ،وأشارت إىل أن اإلضراب سيشمل األكل
وجميع املشروبات ماعدا املاء ،احتجاجا على استمرار االعتقال التعسفي
بحقه.
 2014/8/25ذكرت منظمة (هيومن رايس ووتش) العاملية املدافعة عن
حقوق االنسان ان عشرة مواطنني ،سحبت منهم جنسياتهم يواجهون
خطر االبعاد او السجن ،ودعت النظام اىل اعادة النظر يف القوانني التي
تنص على هذه العقوبة ،وكانت جنسيات االشخاص ال  ،31وجميعهم
من الشيعة ،سحبت يف  2012بدواعي سياسية معروفة.
 2014/8/26أصدرت محاكم النظام ،حكمني من محكمة االستئناف
بتأييد سجن  9مواطنني من املسلمني الشيعة ،يف قضايا ذات خلفية
سياسية ملدة  10سنوات لكل منهم ،بما مجموعه  90سنة يف كل األحكام.
 2014/8/28افاد نشطاء بإمكانية تعرض قرابة  600معتقل ،من املواطنني
الشيعة ،للخطر ألسباب سياسية وانتقامية يف سجن (الحوض الجاف)،
سيء الصيت ،والذي تقوم إدارته بالتعرض للمعتقلني والتنكيل بهم
وحرمانهم من حقوقهم اإلنسانية والقانونية ،واإلصرار على انتهاك
حقوقهم وتجاوزها دون رادع ،بعد تعرضهم للضرب واالهانات والتنكيل
واملداهمات يف زنازينهم ،والتفتيش الشخصي املهني ،إضافة اىل تلقيهم
التهديدات املستمرة يف محاولة لثنيهم عن مواصلة اضرابهم عن الطعام
كنوع من االحتجاج السلمي على الظلم الواقع عليهم.
 2014/8/29أقدمت قوات امنية تابعة للنظم على منع تجمعا جماهرييا
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سلميا للمعارضة ،واكد نشطاء بقيام وزارة الداخلية بمنع التجمع ضمن
سياستها القمعية يف تكميم األفواه ومحاصرة حرية الرأي والتعبري.
 2014/8/30طالبت منظمة العفو الدولية السلطات ،باإلفراج الفوري
عن الناشط الحقوقي البارز (عبد الهادي الخواجة) والذي بدأ إضرابا
يف السجن منذ  25أغسطس  ،2014محذرة من أن حالته الصحية قد
تتدهور بشكل مفاجئ ،كما دعت املنظمة السلطات بإجراء تحقيق
محايد يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملة التي يتعرض لها السجناء
الشيعة ،ونشر النتائج وتقديم املتورطني فيها إىل العدالة.
 2014/9/2كشفت مصادر مطلعة عن قيام سلطات النظام بمصادرة
مسجد جديد للمسلمني الشيعة ،يف سياق حملتها الطائفية التي
تستهدف االغلبية الشيعية ،وذكر نشطاء ،ان وزارة الثقافة التابعة
للنظام قامت بإضافة مسجد (الخميس) اىل سجالتها وإدارتها متجاهلة
تاريخ املسجد وحقوق املواطنني الشيعة فيه.
 2014/9/5اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للنظام الشيخ (محمد املنسي)
يف مطار البحرين الدولي وإحالته إىل مركز شرطة دوار  17يف مدينة
حمد ،ولم تخلي سبيله اال بعد أن أجربته على التوقيع على إفادة تبلّغه
فيها بقرار وزارة العدل بشأن منعه من الخطابة مجددا.
 2014/9/7أكدت املتحدثة باسم مفوضية حقوق اإلنسان باألمم املتحدة
«رافينا شامدساني» أن املفوضية قررت بشكل علني ،على عكس
املرات السابقة ،أن الوضع الحقوقي يف اململكة يتدهور ويسوء بشكل
كبري والفت ويجب اتخاذ خطوات عملية فورية.
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 2014/9/7قامت ميليشيات مدنية مسلحة تابعة للنظام بمعاونة القوات
االمنية باعتقال أكثر من  20مواطناً من املسلمني الشيعة من مختلف
املناطق بعد مداهمة منازلهم واقتحامها بصورة مروعة ،يذكر ان بني
املعتقلني مصورين ورياضيني.
إذ اعتقلت قوات النظام  8مواطنني من منزل يف منطقة (املقشع) إىل
جانب  6آخرين يف منطقة (كرباباد) و 6من منطقة (الدراز) إىل جانب
اعتقاالت يف مناطق (بني جمرة ،السنابس ،النعيم ،املاحوز ،سرتة،
مقابة ،نويدرات ،القرية).
 2014/9/8اكدت عائلة املعتقل (حسني هالل الزاكي) إن األخبار مازالت
منقطعة عن ابنها منذ اعتقاله يف كمني بالقرب من منزله الواقع يف
منطقة (مقابة) بتاريخ الرابع من سبتمرب  2014من قبل قوات مدنية ،مع
العلم بأن القوات األمنية كانت قبل يوم من اعتقاله قد اقتحمت منزله
وتم تفتيش املنزل ومحتوياته بدقة بالغة بواسطة مقنعني بلباس
مدني ال يقل عددهم عن  12عنصرا.
 2014/9/9أكد النائب املسقطة عضويته (أسامة مهنا) إن السلطات
األمنية يف مطار البحرين صادرت جوازات السفر الخاصة له ولعائلته
بعد عودتهم من الخارج ،مشرياً إىل أن قرار سحب الجوازات صادر من
وزارة الداخلية ،يذكر ان مهنا قدم مداخلة يف جلسة مجلس النواب
تحدث فيها عن إساءة معاملة السجناء ،من املسلمني الشيعة ،يف
سجن (جو املركزي) ،سيء الصيت.
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 2014/9/10حاصرت قوات النظام يف البحرين منطقة (العكر) جنوب
العاصمة املنامة ،فيما شنت حملة مداهمات ملنازل املواطنني الشيعة،
بصورة استفزازية ،ارعبت األطفال والنساء ،وسط حضور كثيف مدجج
بالسالح للقوات األمنية وامليليشيات املدنية ،وجرى خاللها مداهمة
أكثر من  20منز ًال يف املنطقة ،واسفرت عن اضرار مادية لعدد من املنازل
والحسينات ،ومن دون معرفة األسباب املوجبة لذلك.
 2014/9/10أعلن  14معتقال عن استمرار اضرابهم عن الطعام بسجن
جو املركزي ،سيء الصيت ،حتى تحقيق مطالبهم ،والتي لخصوها
يف طلب االفراج الفوري لعدم قانونية اعتقالهم ،واالسراع يف االجراءات
القانونية املتعلقة بمالبسات االعتقال والتحقيق واملحاكمات ،فيما
طالب أهالي املعتقلني بكشف مصري ابنائهم واالستجابة ملطالبهم
املشروعة ،محملني وزارة الداخلية مسؤولية اي تداعيات قد تطرأ على
حالة املضربني الصحية والنفسية.
 2014/9/15حملة مداهمات واعتقاالت :شنت قوات تابعة للنظام حملة
مداهمات يف مناطق (الدراز ،باربار ،بني جمرة) ،داهمت خاللها أكثر من
 10منازل ،فيما كانت حصيلة هذه املداهمات اعتقال شابني من منطقتي
(الدراز وباربار) ،كما شنت قوات النظام حملة مداهمات أخرى يف جزيرة
(سرتة) جنوب العاصمة ،كانت حصيلتها اعتقال شابني ،اعقبهما اعتقال
ثالث من ذات املنطقة خالل مداهمة عيادة صحية يف منطقة (الزنج).
فيما اعتقل مواطن من منطقة (بني جمرة) من إدارة املرور ،إىل جانب
اعتقال أخ الشهيد املقتول برصاص النظام (عبد الرضا بوحميد) يف مبنى
إدارة الجوازاتـ وبلغت حصيلة املداهمات أكثر من  13مداهمة غري قانونية
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للمنازل إىل جانب  7معتقلني على األقل.
 2014/9/20قوات االمن التابعة للنظام بعملية مداهمة ملنازل املواطنني
الشيعة يف منطقة السنابس ،واعتقلت خاللها اربعة شبان ،حسبما
أفاد نشطاء.
 2014/9/20ايدت محكمة تابعة للنظام ،أحكام السجن الصادرة بحق
تسعة مواطنني من املسلمني الشيعة بينهم مصور صحايف وناشط
الكرتوني أدينوا بتهم الرتويج لتغيري نظام الحكم يف اململكة الخليجية
عرب وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي ،للخروج يف تظاهرات،
وطالب املحامني خالل جلسات املحاكمة برباءة املتهمني معتربين انه
ال يوجد دليل ملموس لها سوى االعرتافات التي انتزعت بالتعذيب.
 2014/9/21أيدت محاكم النظام االستئنافية التابعة للنظام حكماً
بالسجن  7سنوات ضد  4مواطنني من منطقة (الدير) على خلفية
سياسية ،ويعاني أحد املواطنني املتهمني يف القضية من حرمانه من
العالج الالزم والرعاية الصحية ،إذ يعاني من آالم حادة يف الرأس وهبوط
مستمر يف نسبة السكر املصحوب باإلغماء ،وقد تعرض لإلغماء أكثر
من مرة يف املعتقل.
 2014/9/21قامت قوات امنية تابعة للنظام بسلسلة مداهمات يف
جزيرة (سرتة) جنوب العاصمة ،جرى خاللها اعتقال عدد من املواطنني
الشيعة ،كان من بينهم العب املنتخب الوطني البحريني لكرة القدم
(جعفر طوق) ،وأدت املداهمات األمنية اىل انتهاك حرمة منازل املواطنني
وتكسري أبوابها ،بعد ان قمت هذه القوات بتسلق جدرانها واعتالء
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أسطحها ،خالل حملة مداهمات وصفها األهالي باإلرهابية.
 2014/9/27منعت سلطات النظام يف مطار البحرين الدولي (الشيخ
محمد املنسي) عضو املجلس اإلسالمي العلمائي ،أعلى هيئة دينية
للطائفة الشيعية يف اململكة ،واملسئول عن ملف املساجد من مغادرة
البحرين ألداء فريضة الحج ،واقتيد الشيخ املنسي إىل مركز شرطة
املطار تحت ذريعة وجود أمر بالقبض عليه.
 2014/9/27اعتقال الصحايف (أحمد رضي) من منزله بعد مصادرة أجهزته
اإللكرتونية من قبل مدنيني ملثمني ينتمون لألجهزة األمنية ،وأفادت
عائلة الصحايف الشيعي ،أنه تم اعتقاله دون أن يكون قد تسلم أي
مذكرة اعتقال سابقا ،أو طلب حضور ألي من مراكز الشرطة أو الجهات
األمنية.
 2014/9/28حكمت سلطات النظام بالسجن املؤبد على تسعة وإسقاط
جنسيتهم بتهم مختلفة ،جميعهم من الناشطني السلميني الشيعة،
كما قضت املحكمة بحق  3منهم باإلضافة اىل عقوبة السجن املؤبد
بالسجن  3سنوات عن تهمة التعدي على أفراد قوات األمن العام،
وغالبا ما تعمد السلطات البحرينية اىل اتهام املعارضني الذين يطالبون
بالحرية والديمقراطية واملساواة يف البالد عرب تظاهرات واحتجاجات
سلمية ،بانها تنتهج العنف وزعزعة االستقرار.
 2014/9/28اعتقلت قوات النظام امرأتني شيعيتني من منطقة (السهلة
الشمالية) بعد رفضهما اعتقال الطفل (كميل محمد يوسف الصفار)
من منزله ومحاولتهما الحيلولة دون اعتقاله خوفاً عليه من الضرب
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والتعذيب الذي سيتعرض له يف السجن ،يذكر ان السيدتني (نرجس
عبد الحسني أحمد ،زهرة أحمد يوسف) هما والدة وعمة الطفل
املعتقل.
 2014/10/1منع النظام التجمع الجماهريي الذي حاولت القوى الوطنية
املعارضة إقامته يف ساحة «الحرية» استمرارا لسياسة القمع والكبت
والحجر على حرية التعبري ،حيث رفض النظام استالم اخطار بإقامة
التجمع ملنع احتشاد املواطنني الشيعة للمطالبة ببناء نظام ديمقراطي
بدال من النظام الحاكم.
 2014/10/2النيابة العامة للنظام توقف رئيس مركز البحرين لحقوق
اإلنسان والناشط الشيعي املعروف (نبيل رجب) بسبب قيامه بنشر
عبارات على حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي اعتربتها
إهانة يف حق وزارة الداخلية التابعة للنظام ،وأمرت النيابة بحبسه
احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة «إهانة هيئة
نظامية عالنية» ،ورفض النظام اطالق سراحه رغم املناشدات الدولية.
 2014/10/6تعرض مسجد اإلمام الهادي (ع) بمنطقة مدينة عيسى،
لالعتداء من قبل بعض املجهولني ،حيث قاموا برشقه بالحجارة ،ما
سبب تكسري نوافذه ،بعدها الذ املعتدين بالفرار دون أن يتمكن أحد
من القبض عليهم ،وقال خادم املسجد (أحمد مال حسن) ،أنها ليست
املرة األوىل التي يتعرض فيها املسجد لالعتداء من قبل مجهولني،
موضحا أنه قد تقدم ببالغ رسمي للجهات األمنية للتحقيق يف هذا
الحادث وكشف مالبساته.
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 2014/10/14شنت قوات النظام حملة مداهمات كبرية يف إطار التصعيد
األمني الذي زاد من معاناه املواطنني الشيعة وترهيبهم ،وشملت
حملة املداهمات واالعتقاالت أكثر من  7مناطق منها (سار ،الشاخورة،
أبوصيبع ،كرانة ،مقابة ،أبو قوة ،الدراز) ،فيما اعتقلت عدد من املواطنني
الشيعة منهم (أحمد مال يوسف ،كاظم علي الساري ،سيد صادق سيد
محمود ،محمد إبراهيم ،باسم مهدي املهندس ،جعفر حسني موسى،
علي عبد الرسول سهوان) ،ولدى بعضهم اشقاء تم اعتقالهم يف وقت
سابق ،وداهمت القوات املنازل بشكل وحشي وغري قانوني ،ودون إبراز
أي اذن قضائي ،وتم التعدي على ساكني املنزل وعدم مراعاة حرمته،
وشمل ذلك التعدي على بعض النساء وتعرضت أحداهن إلصابة يف
الفك نتيجة عنف امليليشيات املدنية املسلحة والقوات التي حاصرت
واقتحمت املنازل بشكل بالغ الوحشية.
 2014/10/14مثلت الناشطة الحقوقية الشيعية املعروفة (زينب الخواجة)
أمام محكمة النظام بتهمة (إتالف منقوالت للداخلية) ،وسبق أن
اعتقلت الخواجه عدة مرات على خلفية اتهامها بإهانة (امللك) واملشاركة
يف تجمعات غري قانونية ،وقد أطلقت السلطات سراح الخواجة يف
فرباير املاضي بعد أن قضت عاما يف السجن ،وتصر السلطات على
مالحقة (زينب الخواجه) رغم أنها حامل يف شهرها الثامن ،فيما يقضي
والدها األستاذ (عبد الهادي الخواجة) حكما بالسجن املؤبد بسبب
دعمه للمدافعني عن حقوق اإلنسان ومطالبته بالتغيري ،كما اعتقلت
السلطات شقيقتها الناشطة (مريم الخواجة) يف اغسطس املاضي ملدة
ثالثة أسابيع.
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 2014/10/17يف إطار اعتدائها املتواصل على الحريات الدينية لألغلبية
الشيعية يف اململكة ،قامت قوات النظام باالعتداء على نصب (الثقلني)
الذي شيده األهالي ملناسبة موسم عاشوراء اإلمام الحسني (ع) سبط
رسول اهلل (ص) يف منطقة (الجفري) ،الضاحية الشرقية للعاصمة املنامة
وقامت بهدمه وتحطيمه بالكامل ،مستخدمة الجرافات بعد احاطة
املنطقة بجنود مدججني بالسالح وقام بهدمه وإزالته.
 2014/10/19داهمت قوات النظام فجرا أكثر من  37منز ًال يف عدة مناطق،
ذكر ناشطون منها (جدحفص ،السنابس ،املصلى ،الديه ،طشان،
الدراز ،دار كليب) ،وكانت حصيلة املداهمات ،اعتقال  16مواطن شيعي،
جرى اعتقالهم بطريقة وحشية وبعد سلسلة اعتداءات على منازلهم
وذويهم وتفتيش وتحطيم لألثاث واملحتويات ومصادرة بعض املنقوالت
واألدوات واألجهزة الشخصية.
 2014/10/22داهمت قوات النظام مناطق جزيرة (سرتة) جنوب العاصمة،
وشملت املداهمات  6منازل كانت حصيلتها اعتقال  4مواطنني شيعة،
كما شملت املداهمات منطقة (جبلة حبشي) واسفرت عن اعتقال
مواطن شيعي اخر.
 2014/10/23قضت محاكم النظام بحبس الناشط الشيعي الحاج (عبد
املجيد عبداهلل) البالغ من العمر ( 63عاما) واملعروف بـ(الحاج صمود) ملدة
 6أشهر على خلفية مشاركته يف تظاهرة سلمية ،وانتقاماً من نشاطه
وتعبريه عن رأيه يف املطالبة بالتحول الديمقراطي باململكة ،واعتقل العام
املاضي من أحدى نقاط التفتيش وحكمت عليه املحكمة بالحبس
أربعة اشهر مع النفاذ ،كما اعتقل بطريقة مهينة وخارجة عن دائرة
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اإلنسانية وبشكل غري قانوني أثناء تظاهرة سلمية بالعاصمة املنامة.
 2014/10/24اختطاف شاب شيعي أثناء تركيبه السواد الستقبال
عاشوراء :قال الناشط الشيعي (حسن عبدالنبي) أن مدنيني أقدموا
على اختطاف شقيقه (عبدالكريم) ،اضافة اىل (صادق جعفر ،سلمان
مكي سلمان) ،أثناء تركيبه للسواد يف منطقة (مركوبان) بجزيرة
سرتة ،يف إشارة إىل طقوس محرم الحرام املقدسة لدى الشيعة إلحياء
ذكرى مقتل اإلمام الحسني (ع) ،وأبدى الناشط قلقه وقلق العائلة
على صحة وسالمة شقيقه الذي تم اختطافه ،حيث توجهت والدته
ملبنى التحقيقات لالستعالم عن ابنها إال أن إدارة التحقيقات الجنائية
رفضت تزويدها بأية معلومات عن موقع احتجازه أو التهم املوجهة إليه
على حد قوله.
 2014/10/28ذكرت مصادر مطلعة ان املحكمة اإلدارية التابعة للنظام،
اصدرت حكما بوقف نشاطات (جمعية الوفاق) الشيعية املعارضة ملدة
ثالثة أشهر.
 2014/10/28اصدرت محاكم النظام احكاما بالسجن  10سنوات على 8
مواطنني شيعة يف منطقة (املحرق) ،والسجن  3سنوات ملتهمني أثنني
لم يتما الثامنة عشر ،يف قضية ذات خلفية سياسية ،وتواصل محاكم
النظام اصدار األحكام االنتقامية بحق النشطاء واملواطنني الشيعة
لالنتقام وملحاولة إسكات أي صوت يطالب بالتحول الديمقراطي.
 2014/10/29رضيع بشهره السادس محتجز مع والدته :رضيع يف شهره
السادس ،ولد بعد حمل ستة أشهر وبقي يف العناية املركزة ملدة  3أشهر،
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ولديه مناعة منخفضة ،ولديه مواعيد دورية ملتابعة نموه وصحته ،وقد
تم اعتقاله مع والدته (زهرة الشيخ) أثناء ذهابها لتسليم زوجها املعتقل
بتهمة التجمهر (حبيب مبارك) بعض احتياجاته.
 2014/10/31اعتدت قوات امنية تابعة للنظام على مظاهر اإلحياء الديني
بمناسبة ذكرى عاشوراء التي استشهد فيها اإلمام الحسني بن علي
(ع) ،وشملت االعتداءات نزع السواد ومظاهر الحزن يف عدة مناطق،
وأظهرت صور على مواقع التواصل االجتماعي ،قوات األمن وهي
تمارس اعتداءاتها بحق املواطنني الشيعة ومعتقداتهم الدينية ،التي
تكررت طول ايام عاشوراء.
 2014/11/1شهدت منطقة (املعامري) ،ذات الغالبية الشيعية ،مواجهات
أمنية بني قوات األمن وأهالي املنطقة على أثر قيام تلك القيام باقتحام
مضيف (الزهراء) وهدمة وإزالته بالكامل ،والتي وصفها األهالي يف عدة
مناطق بـاالعتداء على مظاهر عاشوراء من خالل إزالة قوات األمن
اإلعالم واليافطات من مناطق سرتة وعالي وبوري.
 2014/11/2ذكرت مصادر مطلعة بان قوات األمن واصلت اعتدائها على
الشعائر الحسينية خالل موسم عاشوراء يف عدد من القرى ومنها
منطقة (الدراز ،وشهركان ،وغرب املنامة) ،اضافة اىل  13منطقة اخرى
تسكنها الغالبية الشيعية ،وسجلت مراكز حقوقية تلك الخروقات،
التي اكدت انها عربت عن انتهاك الحق اإلنساني بممارسة الشعائر
الدينية املكفول يف املادة  18من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة
 22من الدستور املحلي.

82

SRW

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2014/11/2فتحت النيابة العامة التابعة للنظام ،تحقيقا ،مع الخطيب
الحسيني سيد (موسى البالدي) ،النتقاده يف إحدى املحاضرات التمييز
الطائفي الذي يعاني منه املواطنون الشيعة على يد النظام.
 2014/11/6تستمر القوات االمنية التابعة للنظام باعتدائها على املعتقدات
والشعائر الدينية التي يمارسها الغالبية الشيعة ،احيا ًء لذكرى
استشهاد اإلمام الحسني بن علي (ع) يف عاشوراء ،وشملت االعتداءات
نزع السواد واليافطات واألعالم وهدم املضايف واألعمال الفنية ومظاهر
اإلحياء الديني يف مناطق (بوري ،املعامري ،صدد ،الدراز ،إسكان عالي)
وغريها.
 2014/11/6أفادت مصادر مطلعة أن نزالء دائرة اإلصالح يف سجن (جو)،
سيء الصيت ،رفضوا الدخول إىل غرفهم احتجاجا على مقتل أحد
النزالء ،بعد تعذيبه ،وكانت وزارة الداخلية التابعة للنظام قد أعلنت عن
وفاته ،يف وقت يؤكد فيه النزالء ان وفاته جاءت نتيجة للتعذيب.
 2014/11/8طائفي يتطاول على االغلبية الشيعية يف اململكة :اكدت مصاد
اعالمية وحقوقية بان الطائفي (خالد البورشيد) ،والذي تستضيفه
قناة (صفا) التكفريية بشكل دائم ،هاجم املسلمني الشيعة التي تعترب
أغلبية يف اململكة ،وقال البورشيد (الذي يقدم نفسه كـباحث يف الشأن
السياسي) إن «الشيعة يف البحرين ال أصل لهم ،وإنهم قدموا للبحرين
حديثاً كعمالة وافدة وعاملناهم بلُطف».
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 2014/11/11جرى استدعاء الرادود (مهدي سهوان) للتحقيق يف مركز
شرطة مدينة (حمد) استمراراً الستدعاء واعتقال عدد من املنشدين
والخطباء ومسؤولي املآتم ،يف ضل استمرارا االنتهاكات التي يقوم بها
النظام يف ذكرى عاشوراء ضد الحريات الدينية.
 2014/11/12احتجاز نساء شيعيات من عوائل الشهداء :ذكرت مصادر
مطلعة ،إن والدة الشهيدة (ساجدة) األستاذة (زهراء مريزا) محتجزة يف
مبنى املباحث الجنائية التابعة للنظام ،إىل جانب ابنة الشهيدة (أسماء)
األستاذة (هدى عبد علي) ،وكذلك أخت الشهيد (أحمدة العرنوط)
األستاذة (كريمة عبد اهلل) ،فيما أكد نشطاء على مواقع التواصل
االجتماعي ،إن األخبار مقطوعة عن والدة الشهيد الرضيع (سيد حسني
سيد أحمد) املحتجزة يف املبنى املذكور.
 2014/11/13نشر الناشط املقيم يف الخارج (حسن عبد النبي) على حسابه
يف تويرت أسماء ضباط أكد إنهم قاموا باالعتداء على املعتقلني الشيعة
يف سجن (جو املركزي) ،سيء الصيت ،وأوضح عبد النبي أنه حصل
على األسماء من عائلة أحد ضحايا التعذيب ،وأشار إىل أن املعتقلني تم
أخذهم ملبنى غري معلوم يف السجن بعد تقييدهم وتعرضوا للتعذيب
الجسدي مؤكدا أن آثار الضرب الزالت واضحة على أجساد الضحايا.
 2014/11/13حملة مداهمات واعتقاالت :شنت قوات النظام حملة
مداهمات استفزازية يف أكثر من  10مناطق تسكنها الغالبية الشيعية،
وكان أبرز املنازل املداهمة هي منازل عوائل الشهداء ،وقامت قوات
النظام بالعبث والتخريب وتكسري وتحطيم املحتويات واألثاث
واملنقوالت باملنازل ومصادرة أجهزة وممتلكات ،واعتقلت قوات األمن
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(فيصل مشيمع) عم الشهيد (علي مشيمع) من منطقة (الديه) ،ووالد
الشهيد (السيد هاشم) من جزيرة (سرتة) ،إىل جانب اعتقال الحاج
(علي منصوري) وابنه (مهدي) من منطقة (توبلي) ،وتمت جميع هذه
املداهمات واالعتقاالت من دون ابراز اي اوامر قضائية.
 2014/11/20اصدرت محكمة تابعة للنظام ،حكما بسجن ثالثة شبان
شيعة ملدة عشر سنوات مع إسقاط الجنسية عنهم ،بعد اتهامهم
بقضايا ذات خلفيات سياسية ،وصدرت االحكام بحق (محمد عبد األمري
عباس حسن ،وأحمد يوسف جاسم ،وسلمان عيسى علي سلمان).
 2014/11/25اقتحام منزل آية اهلل الشيخ (عيسى قاسم) :ذكرت مصادر
حقوقية ،ان قوات امنية تابعة للنظام اقتحمت منزل آية اهلل الشيخ
(عيسى قاسم) يف منطقة (الدراز) ،وقامت بتفتيشه وترويع أهله
وتصوير هويات ساكنيه بشكل غري قانوني ،يذكر ان الشيخ قاسم
يعترب مرجعية دينية للمسلمني الشيعة يف اململكة ،االمر الذي عده
املواطنني استفزازا ملشاعر االغلبية الشيعية من قبل النظام.
 2014/12/2سلطات النظام تستدعي الشيخ (علي أحمد الجدحفصي)
للمحاكمة دون إفصاح عن طبيعة التهمة املوجهة اىل الشيخ او ذكر
أي تفاصيل حول موضوع االستدعاء ،فيما ادانت منظمات حقوقية
ونشطاء هذا التصرف باعتباره استفزاز ملشاعر املسلمني الشيعة من
خالل التعرض للعلماء ورجال الدين.
 2014/12/3قالت والدة املعتقل (محمود أحمد علي) إن السلطات األمنية
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أمرت بإبعاد ابنها عن البالد بعد أن قضى مدة محكوميته يف سجن
(الحوض الجاف) يف قضية تجمهر ،منوهة إىل أنها بحرينية تزوجت
منذ سنوات من أجنبي وعاشت معه وأنجبت أطفالها منه يف البحرين
ولم تعرف وعائلتها وطنا آخر ،واضافت «مرت  7شهور على ذلك ومازال
ابني محتجزا يف إدارة الجوازات مع األجانب ويعامل معاملة الغريب
يف وطنه الذي ولد وتربى ودرس وعاش فيه» ،وذكرت أن «السلطات
األمنية وجهتها ملراجعة سفارة زوجها ،يف حني أن زوجها عاش يف
البحرين منذ أن كان يف الثانية عشرة من عمره وأن أكرب أبنائها يف
الرابعة والعشرين من عمره».
 2014/12/6ضابط يعتدي بالضرب على معتقل شيعي :أكد املعتقل
الشيعي (محمد املحاسنة) بتعرضه للضرب والتهديد من قبل الضابط
(قيصر) يف سجن (جو) سيء الصيت ،وأنه لفق له عدة تهم منها السب
والقذف ،وكان املحاسنة قد توجه ملكتب الضابط مستفسرا منه حول
خطاب كان قدمه إلدارة السجن ،إال أن الضابط رد عليه بغالظة شديدة
وبصراخ عال أمام مرأى ما يقارب من  30معتقال كانوا متواجدين هناك،
ويقضي املحاسنة ،الذي يعترب الشاهد الوحيد على مقتل الشهيد
(فاضل املرتوك) ،فرتة سجن تمتد ألكثر من  15عاماً يف السجن.
 2014/12/6حاصرت قوات النظام مكان إقامة املؤتمر العام لجمعية الوفاق
الوطني اإلسالمية يف نادي العروبة بمنطقة الجفري الضاحية الشرقية
للعاصمة املنامة ،ومنعت الوصول إليه وأرهبت القائمني والعاملني على
تنظيم املؤتمر.
 2014/12/8شنت قوات األمن التابعة للنظام ،مصحوبة بقوات مدنية
ملثمة،حملة مداهمات على منازل املواطنني اآلمنني يف منطقتي
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(دمستانوكرزكان) التي يسكنها الغالبية الشيعية.
 2014/12/9حبس طفل بتهمة التجمهر :قررت النيابة العامة التابعة
للنظام توقيف الطفل (محمد فيصل فتيل) البالغ من العمر ( )13عاماً ملدة
 7أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر ،وذكر موقع اعالمي مطلع إن
منتسبو األجهزة األمنية قد اعتقلوا الطفل من منطقة بني جمرة فيما
قررت النيابة العامة توقيفه على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر ونقل
على إثر ذلك إىل سجن األحداث.
 2014/12/10اعتقلت السلطات األمنية على جسر امللك فهد املصور السيد
(باقر الكامل) وذلك أثناء توجهه إىل زيارة العتبات املقدسة يف العراق،
فيما لم يعرف بعد التهم املوجهة إليه.
 2014/12/10السجن مجددا للناشطة زينب الخواجة :أصدرت محكمة
تابعة للنظام حكما بسجن الناشطة الشيعية (زينب الخواجة) ملدة عام
واحد بتهمة إهانة موظف عام ،إضافة إىل تأييد الحكم بسجنها ملدة
أربعة أشهر يف قضيتني أخريني ،يشار إىل ان الخواجة ،التي وضعت
مولودها يف آخر شهر نوفمرب املاضي ،اعرتضت على املحكمة ،وأكدت
مقاطعتها لجلساتها ،فيما صدرت إدانات واسعة بعد صدور الحكم
األخري.
 2014/12/14أكد نشطاء ان نظام الخليفة ،ما زال يسعى اىل تهميش
اغلبية املسلمني الشيعة ومحاصرتهم عرب حملة تجنيس غري مسبوقة
للباكستانيني السنة ،حيث كشف السفري الباكستاني يف اململكة
(محمد األحد) أن عدد الباكستانيني الذين حازوا الجنسية والجواز
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البحريني ترتاوح اعدادهم مابني  25ألف إىل  30ألفاً ،الفتاً إىل وجود نحو
أربعة آالف إىل خمسة آالف شخص ما زالوا على قائمة االنتظار.
 2014/12/18هدم مسجد للمسلمني الشيعة :قامت السلطات بهدم
مسجد للمسلمني الشيعة يف منطقة (مقابة) غربي العاصمة املنامة ،يف
وقت ينتظر فيه أكثر من  10مساجد إعادة بنائها.
 2014/12/20افاد ناشطون بوقوع إصابة بليغة ألحد الفتية يف منطقة
(السنابس) ،تم على إثرها استنفار قوات النظام ومحاصرتها املنطقة،
وتناقل نشطاء أن اسم املصاب هو (محمد حسن املطوع) من قرية
(الديه) ،فيما أفادت أنباء عن إصابته بطلقة (سي فور) قريباً من فمه،
وطلقات أخرى من (الشوزن) يف قدمه ،وقد دخل على أثرها إىل غرفة
العمليات يف مستشفى السلمانية ،ومنعت قوات النظام ذوي املصاب
من رؤية ابنهم.
 2014/12/20اكدت مصادر مطلعة اعتقال امرأتني من منطقة (السنابس)
تم نقلهم اىل مركز الشرطة ،كما تم اعتقال  3شبان آخرين من املنطقة
نفسها هم (علي درويش ،حسني حكيم ،سيد عبد اهلل أمني).
 2014/12/21ذكر مصدر حقوقي على موقع التواصل االجتماعي بان
هنالك أنباء تفيد بنقل السجني املسلم من تايلند (علي هارون) لقسم
اإلنعاش بمستشفى السلمانية وهو مغمى عليه ،الفتا إىل أن هارون
لم يتصل بأسرته منذ تسليمه ،وحكم على هارون بتهمتني اثنتني،
واحدة منهما أسفرت عن حكمه بالسجن مدى الحياة ،فيما قضت
محكمة أخرى بسجنه  11عامًا على ذمة قضية أخرى ،وما يزال أمامه
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 2014/7/26احتجاز ناشط بحريني شيعي يف بريطانيا :أوقفت السلطات
األمنية يف مطار (هيثرو) رئيس (مركز البحرين لحقوق اإلنسان)،
نبيل رجب وعائلته ،وقامت بتفتيشيهم واحتجزت جوازات سفرهم
ثم سمحوا لهم بالدخول ،وذكر الناشط انه «تم تعطيلي وعائلتي
ملدة  5ساعات وفتّشت حقائبنا جميعها وحتى صناديق الهدايا التي
أحضرناها إىل أصدقائنا ،وأخذوا بصماتنا وتم تصويرنا كمجرمني،
وعندما سألتهم عن السبب قالوا لي ألنك كنت متهماً ومسجوناً يف
البحرين».

SRW

89

تايلند
Sweden

Thailand

Bangkok

Stockholm

 2014/12/19أكدت معلومات حقوقية ،أن السلطات الحكومية استجابت
للسلطات األمنية للنظام يف البحرين وقامت بتسليم الناشط (علي
هارون) الذي تحتجزه منذ فرتة ،وذلك بالتعاون مع السفارة البحرينية
يف بانكوك بينما كان ينوي مغادرة أراضيها متجها إىل العراق ،على
الرغم من أن املعتقل يعاني من آثار التعذيب وإصابته بالشوزن،
وأوضحت املعلومات أن هارون اعتقل أثناء محاولته الصعود على متن
رحلة للخطوط الجوية الرتكية متجهة إىل العراق ،وكان اعتقال هارون
بعد تعرّضه إلصابة برصاص الشوزن أدى لتمزّق يف أربطة يده.
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 2014/7/11حرق مسجد التباع اهل البيت يف إسطنبول :احرق أشخاص
مجهولون وبتعمد مسجد املحمدية العائد للمسلمني الشيعة يف منطقة
(أسن يورت) بمدينة إسطنبول ،والذي أدى إىل تضرر قسم كبري من
مكتبة املسجد واملنرب ،وذكر شهود عيان ،ان أشخاص مجهولو الهوية
دخلوا إىل املسجد وأشعلوا النار يف املنرب واملكتبة الرئيسية ،ومن ثم
الذوا بالفرار ،فيما أكد إمام املسجد (حمزة أيدن) بأنهم تلقوا تهديدات
قبل أسبوع واحد من الحادثة وعلى الفور تم إبالغ رجال األمن بهذه
التهديدات ،مشرياً إىل أنهم راجعوا مديرية األمن بخصوص التهديد
الذي تعرضوا له لكن دون أن يلقوا أي اهتمام منهم.
 2014/9/2االعتداء على مسجد للمسلمني الشيعة :هاجمت مجموعة
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مجهولة مسجد (اإلمام علي) عليه السالم الذي ال يزال قيد اإلنشاء
يف حي (بويوك جكمجة) وسط اسطنبول ،مرددين هتافات «ال نريد
مسجدا شيعيا» ،يذكر أن االعتداء على مسجد اإلمام علي هو الثالث
من نوعه خالل األشهر الثالثة املاضية ،فضال عن تلقي املسلمني
الشيعة عدة تهديدات على املواقع اإلليكرتونية.
 اكدت جمعيات علوية ان حزب (العدالة والتنمية) الحاكم يسعى اىلتدريس املواد الدينية اإلسالمية اإلجبارية استنادًا إىل شعاره املتمثل
يف (دين واحد ومذهب واحد) ،وكان مواطنون من أبناء الطائفة العلوية،
رفعوا شكوى إىل املحكمة األوربية يف  2شباط  ،2011ضد نظام تعليم مادة
الدين يف املدارس ،وقبلها يف العام  ،2005تقدمت أكثر من  1000عائلة من
أبناء الطائفة العلوية بطلبات إىل وزارة الرتبية والتعليم الرتكية ،إليقاف
تدريس مادة الدين وفق مذهب معني ،يذكر ان مصادر شبه رسمية
قدرت أعداد الشيعة العلويني األكراد بني  7-5ماليني نسمة ،يف حني
يقول ناشطون علويون إن أعدادهم تتجاوز  20مليون نسمة.
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 2014/12/31السلطات السعودية تعتقل مواطن شيعي :نقلت مصادر
مطلعة اعتقال املواطن «علي تقي آل ربح» وهو رجل إطفاء يف مركز
الدفاع املدني بالعوامية من مقر عمله واقتاده إىل توقيف شرطة القطيف
وحتى اآلن ال تعلم عائلته أسباب اعتقاله.

 2014/1/7شيخ وهابي يطالب بفرض الجزية على الشيعة :طالب
الشيخ الوهابي السلفي علي الربيعي يف تغريده على حسابة الخاص
بتويرت بفرض الجزية على الشيعة يف السعودية ،وأنه فرض شرعي
باعتبارهم غري مسلمني وانهم وثنيون ومنافقون واعداء لإلسالم.
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 2014/1/7العريفي يحرض على قتل الشيعة :أكد مصدر أمنى عراقي
العثور على رسائل موجهة من محمد العريفي الداعية السعودي
املتطرف يتحدث فيها اىل عناصر تنظيم (داعش) االرهابي ويحثهم
على التمسك بخيارهم يف قتال الشيعة
 2014/1/9احكاما تعسفية بحق النشطاء الشيعة :اصدرت محكمة
النظام على الشاب الناشط االجتماعي عادل الغمغام من أهالي مدينة
القطيف امرا بالسجن ملدة ست سنوات ،كما اصدرت حكمها على
معتقل الرأي الشاب علي الشايب البالغ من العمر  42عام بالسجن
ألربع سنوات مع منع من السفر ملدة مماثلة ،واملعتقل حسني مال اهلل
بالسجن ملدة سنة وستة أشهر.

 2014/1/18اقدمت قوات النظام معززة باألسلحة واملدرعات باقتحام منزل
الحاج (جعفر املبيوق) يف منطقة العوامية الشيعية ،وقد استخدمت
القوات القنابل من اجل كسر الباب الرئيس ،ما ادى لرتويع النساء
واألطفال اثناء عملية املداهمة.

 2014/1/28يمثل رجل الدين الشيعي املعتقل (الشيخ توفيق العامر)
أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف العاصمة الرياض لحضور جلسة
استئناف على حكم السجن الصادر بحقه العام املاضي يف أعقاب
دعواته االصالحية إىل قيام ملكية دستورية يف اململكة ومطالبته بإطالق
الحريات الدينية ووقف التمييز الطائفي واحرتام حقوق اإلنسان.
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 2014/1/29عناصر لقوات الشغب يف العوامية تسيء للعوامية وأهلها من
املواطنني الشيعة بعد بثهم ملقطع فديو على مواقع االنرتنت ،يظهرهم
وهم متجهني اىل مركز شرطة العوامية بسيارة مدرعة ،يطلقون خاللها
االلفاظ النابية والكالم البذيء بحق اهل العوامية كونهم من الشيعة.

 2014/1/31أصدرت محكمة النظام حكما بحق شخص اتهم بالخروج
يف عدة مظاهرات وترديد هتافات مناوئة للدولة ،واملطالبة بخروج قوات
«درع الجزيرة» من البحرين ،وحكمت عليه بالسجن ملدة 15عاماً.

 2014/2/2قام مجهولون بحرق املدرسة الثانوية يف العوامية بالتزامن مع
قرار السلطات بإغالقها للمرة الثانية ونقل طالبها ملدرسة اخرى بهدف
التضيق على ابناء املدينة الشيعية وحرمانهم من ابسط الحقوق
والخدمات ،ورجح العديد من النشطاء واالهالي ان الحريق لم يكن
عرضياً.

 2014/2/4دعا الرجل السلفي التكفريي (عبد اهلل املحيسني) البغدادي
اىل الخروج من سوريا والعودة اىل العراق لقتال العراقيني ،خاصة الشيعة
الذين اسماهم بـ(الرافضة).

 2014/2/8اقدمت قوات النظام على اقتحام منزلني امنيني للشيعة
بمدينة (تاروت) وإطالق النار داخل املنزلني وتكسري املمتلكات
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الشخصية وابواب املنزل واملمتلكات االخرى ،مما أسفر عن ترويع جميع
من كان يف الدار من نساء وأطفال.

 2014/2/10أصدر قاضي املحكمة الجزائية التابعة للنظام الحكم على
املعتقل (عبد اهلل احمد ال اسعيد) ،الذي يعاني من مرض فقر الدم
املنجلي (السكلسل) الحاد ،بتهمة املشاركة يف املسريات السلمية
وتأليب الرأي العام بالسجن مدة (عشر سنوات) وكذلك مدة مماثلة
منع من السفر بعد خروجه من السجن.

 2014/2/19ذكرت مصادر اعالمية إن محكمة النظام اصدرت أحكاما
بالسجن ملدة ترتاوح بني ستة أعوام و 20عاما على سبعة اشخاص من
الشيعة بسبب املشاركة يف احتجاجات بلدة القطيف الشيعية باملنطقة
الشرقية باململكة ،على سوء الخدمات والتمييز الطائفي والحقوقي
ضدهم.

 2014/2/20سقط شهيدان وخمس جرحى بينهم اإلعالمي (حسني
علي مدن) الفرج برصاص قوات النظام يف بلدة العوامية يف محافظة
القطيف ذات الغالبية الشيعية ،وسط تكتم اعالمي غريب.

 2014/2/23ذكرت مواقع إلكرتونية سعودية ان قوات االمن اقتحمت
مدينة العوامية يف املنطقة الشرقية وقامت بإطالق النار بشكل عشوائي
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وعلى املنازل ،وأشارت إىل نشوب حريق يف أحد املنازل السكنية.

 2014/3/2ذكرت مصادر مطلعة ان زيارة ولي العهد ونائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع (سلمان بن عبد العزيز) اىل جزر املالديف
تهدف لتوطيد العالقة وتعزيز برامج التواصل مع املسؤولني هناك
وتقديم الدعم السعودي عرب إقامة عدد من املشاريع التنموية ،ملواجهة
ما أسمته «محاوالت للشيعة» للتغلغل إىل هذا البلد السني.

 2014/3/12حكمت املحكمة الجزائية التابعة للنظام على الناشط
الشيعي (زاهر الزاهر) بالسجن ثمان سنوات واملنع من السفر مثلها
وغرامة قدرها  ٣٠ألف ،بتهمة معالجة املصابني برصاص عناصر األمن
خالل املسريات االحتجاجية يف محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية،
إضافة اىل حكم عدد اخر من النشطاء على نفس الخلفية.

 2014/3/17أصدرت املحكمة الجزائية للنظام حكماً بالسجن لسبع
سنوات يف حق املعتقل السيد (عقيل الشاخوري) ملشاركته يف مظاهرات
احتجاجية شهدتها منطقة القطيف.

 2014/3/28املحكمة الجزائية تضاعف أحكام املعتقلني الشيعة :ضاعفت
املحكمة الجزائية املتخصصة بالرياض الحكم على املواطن الشيعي
(زكي حسني البندري) إىل  25عشرين عاماً بعد اعرتاض املدعي العام
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على الحكم السابق ( 18عشر عاماً) ،يذكر ان العديد من نشطاء الراي،
واملطالبون بحقوقهم ،يحاكمون بتهم الخروج على طاعة ولي األمر
وإثارة الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة.

 2014/4/8قالت عائلة الشهيد (حسني شرف) ،الذي استشهد على يد
قوات ال سعود ،إنها سمعت دوي انفجارين متتاليني قبل أن تعلم
بنبأ استشهاده ،وأوضحت قريبه له ،يف فيديو مصور نشر على شبكات
التواصل االجتماعي بأنه« :حوالي الساعة  1:30فجرا سمعنا صوت
انفجار قوي هز بيتنا ،انبعثت يف إثره رائحة الغاز املسيل للدموع ،قبل
أن يدوي صوت انفجار آخر يف املكان نفسه ،وأضافت بأن زوجها «سارع
إىل مباشرة االتصال بسلطات املطافئ ،وأن الشرطة أخربتهم بعد فرتة
ان (حسن شرف) تويف حرقاً.

 2014/4/9اصدرت املحكمة الجزائية املتخصصة التابعة لنظام ال سعود،
حكما تعسفيا جديدا على الشاب السيد (ماجد ال نصيف) بالسجن
ملدة  17سنة مع غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال ،باإلضافة ملصادرة
سيارته الخاصة ،وقد اعتقل الشاب ال نصيف يوم  14ديسمرب 2012
بواسطة رجال مدنيون مسلحون يستقلون سيارتني مدنيتني وتم
نقله لجهة غري معروفة.

 2014/4/10قامت احدى مدرعات نظام ال سعود حني مرورها من الجهة
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الشمالية ملدينة العوامية وبالقرب من دوار الكرامة بإطالق النار بشكل
عشوائي ،مما ادى إلصابة فتاة برصاصة يف قدمها ،إضافة اىل اتالف
بعض املمتلكات الخاصة وتحطيم نوافذ السيارات القريبة من املوقع.

 2014/4/11سلطات ال سعود تعتقل  3مواطنني بعد انتقادهم نظام
الحكم :كشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات ال سعود باعتقال
ثالثة مواطنني شيعة شرقي البالد بسبب انتقادهم حاالت الفساد
السياسي واالقتصادي ومطالبتهم ببعض حقوقهم االجتماعية
واملعيشية األساسية لحياة إنسانية كريمة ،واضافت املصادر ان املعتقلني
عربوا عن آرائهم وإعالن مواقفهم االحتجاجية ضد ما وصوفوه بـ
«الفساد املستشري» من خالل حيث موقع «يوتيوب».

 2014/4/13اعتقال شاب من مقر عمله :مع استمرار االعتقاالت التعسفية
بحق املواطنني الشيعة يف مدينة (القطيف) اقدمت السلطات السعودية
على اعتقال الشاب (عدنان الزاهر) من مقر عمله بإحدى املستشفيات
الحكومية ،وجاء االعتقال من دون سابق انذار ،حيث تفاجئت عائلة
الزاهر بخرب اعتقاله ،فيما زالت السلطة تتحفظ على اسباب اعتقال
الزاهر ومكانه.

 2014/4/20اصدرت املحكمة الجزائية للنظام السعودي حكما بالسجن
 15عاماً تحتسب منذ فرتة التوقيف بحق أبرز الناشطني عن حقوق
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اإلنسان (فاضل املناسف) ،وذكرت مصادر مقربة إن املحكمة فرضت
غرامة على املناسف قدرها  100ألف ريال مع منع من السفر ملدة  15سنة.

 2014/4/22ابعاد املئات من السوريني واللبنانيني الشيعة :ذكر ناشطون
ان اجهزة االمن التابعة لنظام ال سعود باشرت حاليا بتوقيف املئات
من املدونني الناشطني يف مواقع التواصل االجتماعي (توتري ،فيسبوك)،
ممن يوجهون انتقادات للحكومة او يدعون ملزيد من االصالحات
السياسية واالجتماعية استعداداً إلبعادهم ،واستهدفت الحملة
العشرات من اللبنانيني والسوريني ،جلهم من الشيعة ،وتحرص
السلطات السعودية ان ال تبدي االمر وكأنه حملة حتى ال تثار ضجة
سياسية وحقوقية يف وجهها.

 2014/4/23كشف تقرير اوروبي عن خطط واسعة اعدتها دول خليجية
منها اململكة السعودية وقطر للتأثري يف نتائج االنتخابات لتشريعية التي
سيشهدها العراق يف الثالثني من نيسان ابريل الحالي مستخدمة
املال السياسي ،وقال التقرير ان السعودية تدرك ان االنتخابات
التشريعية هي أفضل الطرق لإلطاحة بالحكومات الشيعية ،بعدما
فشلت املحاوالت السابقة ،ومن هنا فقد اعدت ميزانية مالية يقدرها
مختصون بالشؤون السعودية بأكثر من مليار دوالر لضرب للتأثري
على سري االنتخابات يف العراق بتشتيت اصوات الشيعة ودعم العرب
السنة.
 2014/5/7كتب العديد من األكاديميون وشخصيات دينية بارزة يف
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الجامعات السعودية تغريدات تحريضية ضد املواطنني من املسلمني
الشيعة يف املدينة املنورة ،وذلك عرب موقع التواصل االجتماعي «تويرت»
وبهاشتاق حمل عنوان «حسينيات _ الشرك _ باملدينة» ،يف حملة
متواصلة إلهانة املسلمني الشيعة ورموزهم وشعائرهم الدينية من
قبل املتطرفني واملتشددين.

 2014/5/7موجة اعتقاالت جديدة يف العوامية :شنّت قوات امن النظام
حملة اعتقاالت جديدة طالت حتى اآلن  3شبان شيعة من أهالي بلدة
«العوامية» يف املنطقة الشرقية ،بينهم (محمد عبد اهلل العبد الجبار)
 20عاماً ،الذي اعتقل من على سرير مستشفى القطيف املركزي أثناء
تلقيه العالج من مرض فقر الدم املنجلي ،كما اعتقلت (محمد عبد اهلل
الهزيم) على منفذ جسر البحرين.

 2014/5/9أکدت مصادر مطلعة ان املحكمة الجزائية يف محافظة
جدة أصدرت عدة أحكام ابتدائية يف عدد من القضايا املختلفة ،منها
سجن شابني من مدينة «العوامية» بمحافظة القطيف إلدانتهم
بتهمة «تأسيس موقع على االنرتنت إلثارة الفتن والتحريض على
املظاهرات» ،التي خرجت للمطالبة بالحقوق العامة.

 2014/5/10الكتيبة الزرقاوية تعلن استهداف الشيعة :أعلن عن تشكيل
تنظيم جديد باسم (الكتيبة الزرقاوية يف بالد الحرمني) تستهدف
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االقلية من املسلمني الشيعة ،ويهدف التنظيم الجديد بحسب بيانه
التأسيسي املنشور على «تويرت» إىل إخراج من أسماهم «املشركني»
من جزيرة العرب ،مشرياً إىل أن العمليات سوف تستهدف «كل من
يدافع عنهم ويحميهم ،والفنادق التي يقيمون فيها ،والسيارات التي
تقلّهم».

 2014/5/10أصدرت املحكمة الجزائية التابعة للنظام حكما بالسجن
خمس سنوات على رجل الدين الشيعي (الشيخ جالل آل جمال)
وفرض غرامة مالية قدرها  50ألف ريال سعودي ،بعد اتهامه بأنشطة
اعالمية ذات طابع سياسي ،كما شهدت الجلسة اصدار حكم بالسجن
لست سنوات على الناشط (علي جاسب آل تحيفة) وفرض غرامة
مالية قدرها خمسون الف ريال سعودي.

 2014/5/12ضمن خطوات السلطات للحد من نشاط املدافعني عن
حقوق االنسان والناشطني يستكمل عضو جمعية حسم (التي يوجد
 9من أعضائها يف السجن) «عبد اهلل السعيد» جلسات التحقيق يف
هيئة التحقيق واالدعاء العام يف بريدة منذ /29ابريل املاضي ،كما نقل
الشيخ (توفيق العامر) من سجن الحائر (الجنائي) يف العاصمة الرياض
إىل جدة تمهيداً لعرضه على املحكمة الجزائية املتخصصة يف سلسة
طويلة من الجلسات ،عدا عن جلسات سابقة أقيمت يف حكم سابق
قضت فيه محكمة االستئناف العليا يف يونيو  2013بالسجن  4سنوات
واملنع من السفر  5سنوات واملنع من إلقاء الخطب.
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 2014/5/21اعتقلت السلطات الناشط املعروف رجل الدين الشيعي
(الشيخ جالل آل جمال) بعد نحو اسبوعني من تلقيه حكما بالسجن
خمس سنوات من املحكمة الجزائية املتخصصة يف مدينة جدة.

 2014/5/22رفعت وزارة داخلية النظام دعوى جديدة (الرابعة من نوعها)
ضد الناشط الحقوقي الشيعي املعتقل (فاضل املناسف) بتهمة
تحريض املتظاهرين على االعتداء على السيارات األمنية ،وكانت
املحكمة الجزائية املتخصصة قضت الشهر املاضي بالسجن  15عاما
على الناشط املناسف املعتقل يف سجون النظام منذ اكتوبر .2011

 2014/5/27أصدرت املحكمة الجزائية التابعة للنظام حكماً باإلعدام على
املعتقل (رضا جعفر الربح) حيث يعد هذا الحكم األول من نوعه التي
تصدره املحكمة منذ ان بدأت بمحاكمة املعتقلني على خلفية الحراك
السلمي الشعبي يف املنطقة.

 2014/5/28يف ثاني حكم باإلعدام خالل  24ساعة قضت املحكمة الجزائية
للنظام بإعدام (محمد باقر النمر) ( 20عاما) نجل الناشط املعروف الشیخ
النمر وذلك على خلفية االحتجاجات السلمية يف القطيف.
 2014/5/30أفادت مصادر خاصة نقال عن مسئولني عراقيني حول كشف
وثائق سرية بني اجهزة االستخبارات السعودية و» داعش» ،وتضمنت
الرسالة أن السعودية تتعهد بالدعم املالي والعسكري لـ «داعش».
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 2014/6/9قضت محكمة تابعة للنظام بإعدام شخصني والسجن املؤبد
 25عاما لشخص ثالث من املسلمني الشيعة إلدانتهم بتهم دون
محاكمة على خلفية االحتجاجات السلمية التي جرت يف محافظة
القطيف ذات األغلبية الشيعية بإقليم اإلحساء شرقي البالد.

 2014/6/27اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) العاملية السعودية
باللجوء اىل خدمات شركات تزودها برمجيات خبيثة ملراقبة وسائل
االتصال يف منطقة القطيف الشيعية يف شرق اململكة ،وطالبتها بحماية
الخصوصية وحرية التعبري ،واوضحت املنظمة يف بيان ان باحثني
امنيني مستقلني اكتشفوا يف تقرير صدر مؤخرا ان برنامجا صممته
شركة ايطالية ملراقبة االتصاالت يف القطيف ،واضافت يبدو ان السلطات
تتمكن اآلن من اخرتاق الهواتف النقالة ،وتحول االدوات الرقمية اىل
مجرد وسيلة اخرى للتخويف واسكات االصوات املستقلة.

 2014/7/22أغلقت سلطات النظام مؤخراً مقربة العوامية ومنعت املواطنني
الشيعة من زيارة قبور موتاهم ،يف عقاب جماعي جديد يهدف ملنع
املواطنني من زيارة الشهداء واألموات يف أي وقت يشاؤون وبالخصوص
أيام العيد كما جرت العادة.

 2014/7/23ضمن سلسلة األحكام املتالحقة التي تصدرها محاكم النظام
يف هذه الفرتة على املدافعني عن حقوق اإلنسان واإلعالميني والنشطاء
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من املسلمني الشيعة ،حكمت املحكمة الجزائية املتخصصة يف مدينة
جدة ،على املعتقل املوقوف يف سجن املباحث منذ يوليو  2012الفوتوغرايف
(جاسم مكي آل صفر) 28 ،عاما ،حكما ابتدائيا بالسجن سبع سنوات
ومنع من السفر لسبع سنوات بعد انتهاء املدة ومصادرة هاتفه املحمول.

 2014/8/16االعتداء بالضرب على ناشط :ذكرت (منظمة هيومن رايتس
ووتش) الدولية املدافعة عن حقوق اإلنسان ،بأن سلطات النظام قامت
بنقل ناشط حقوقي سجني قسريًّا إىل سجن آخر يبعد نحو ألف
كيلومرت عن عائلته ،بعد ان اعتدوا عليه بالضرب على الظهر وجروه
من السجن بالسالسل.

 2014/8/29حرض عضو مجلس (هيئة حقوق اإلنسان) التابعة للنظام،
الشيخ (عبد العزيز الفوزان) ،على كراهية املسلمني الشيعة ،معتربا
انهم جزء من القاعدة ،وانهم نكلوا باملسلمني السنة ،فيما استكر
املسلمون الشيعة من مواطني اململكة هذا الخطاب الذي يحض على
الفتنة املذهبية الذي دأب عليه بعض الدعاة يف الداخل.

 2014/9/10اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية ،أن
أحكام اإلدانة التي أصدرتها السلطات بحق  7متهمني ،من املواطنني
الشيعة ،يف قضايا تظاهر ،بانها «معيبة» و»غري عادلة» ،وبمثابة «قشرة
قانونية تسرت قمع الدولة للمطالب الشعبية».
SRW

105

الشيعة يف مواجهة العنف ()2

وأشارت إىل ان «األحكام تعكس انتهاكات صارخة لسالمة اإلجراءات،
وتشمل اتهامات فضفاضة الصياغة ال تقابل أية جريمة معرتف بها،
والحرمان من التواصل مع املحامني عند االعتقال وأثناء فرتات االحتجاز
الطويلة قبل املحاكمة ،مما جعل من إعداد القضايا للمحاكمة مهمة
شبه مستحيلة».

 2014/9/13الحملة على االرهاب أداة لتصفية املعارضني والناشطني:
عرضت منظمات حقوق االنسان العربية والدولية جملة من االنتهاكات
الواسعة ،التي تمارسها السلطات بحق الناشطني من املواطنني
الشيعة ،يف مقر األمم املتحدة يف جنيف ،منها االعتقاالت التعسفية
للمعارضني وتشمل رموز األقليات واملدافعني عن حقوق االنسان،
وحبس بال محاكمة وحرمان املسجونني من حق الدفاع عن أنفسهم،
وخلصت اىل ان سلطات النظام تأخذ من الحملة على اإلرهاب أداة
لتصفية حساباتها مع املعارضني والناشطني.

 2014/9/15اصدرت محكمة تابعة للنظام ،حكما بالسجن ملدة  15عاما،
على الناشط الشيعي املعتقل (عبد اهلل املزرع) ،إضافة اىل غرامة مالية
قدرها  100ألف ريال.

 2014/9/18أكد العشرات من متابعي مجموعة قنوات االمام الحسني
(ع) الفضائية ،على عدم تمكنهم من مشاهدة موقع املجموعة على
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الشبكة العنكبوتية مؤخرا ،مرجحني حجبها عن االنرتنت ،فيما اظهرت
الصور امللتقطة للموقع االلكرتوني الخاص باملجموعة تعذر فتحه امام
املتابعني ،يف خطوة يعود سببها اىل قيام السلطات بحجب املوقع ،يف
انتهاك صريح لحرية االعالم.

 2014/9/20الحجاج الشيعة يشكون مضايقات االمن :ابدى العديد من
الحجاج ،من املسلمني الشيعة الوافدين على الديار املقدسة إلقامة
مناسك الحج لهذا العام استيائهم الشديد مما وصفوه بممارسات
عنصرية وطائفية يرتكبها العاملون يف املطارات التابعة للسلطات
املستقبلة لوفود الحجيج.
وذكر عددا من الحجاج الشيعة ،ان رجال االمن قاموا بإجراءات
استفزازية ضدهم ،بحجة التفتيش والدواعي االمنية ،فيما قام اخرون
بتلفظ عبارات طائفية مسيئة اىل املسلمني الشيعة ،وباألخص تجاه
رجال الدين الشيعة وطلبة العلوم الدينية من املعممني ،بهدف التنكيل
والتعبري عن العداء الشديد والكراهية ضد اتباع مدرسة اهل البيت
عليهم السالم.

 2014/9/22السلطات تعتقل طفل شيعي :أوقفت قوات امنية تابعة
للنظام على جسر امللك فهد الرابط بني البحرين والسعودية الطفل
(مرتجى بن عبد اهلل آل قريريص) ،وهو من أبناء بلدة العوامية التابعة
ملحافظة القطيف ألسباب مجهولة وفق إفادة عائلة الطفل ،واقتادوه اىل
جهة غري معلومة.
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 2014/9/23افتى أحد مشايخ الفتنة املدعو (عبد العزيز الطريفي) بما
وصفه بالجهاد ضد الحوثيني من املسلمني الشيعة يف اليمن باعتباره
واجبا ،واكد الطريفي يف تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل
االجتماعي ان «جهاد الحوثيني واجب واجتماع أهل اليمن على ذلك
فرض ،ومن وقف يف صفهم أخذ حكمهم ولو علق املصحف يف عنقه»،
وتضم السعودية الكثري من هذه النماذج املتطرفة ،واللذين أثاروا الكثري
من الفتن بني املسلمني بفتاويهم الباطلة بقتال املسلمني فيما بينهم
يف العراق وسوريا ،وهم تحت رعاية السلطات الكاملة.

 2014/9/27أطلقت قوات النظام الرصاص الحي على املتظاهرين
السلميني من االقلية الشيعية ،والذين طالبوا السلطات بإطالق سراح
آية اهلل الشيخ (نمر باقر النمر) ،استشهد على أثرها املواطن (باسم
علي محمد القديحي) متأثراً بجراحه بعد إصابته يف القطيف ،بعد
ان اعتقلته القوات األمنية رغم إصابته حيث تم نقله إىل املستشفى
لتلقي العالج ،إ ّال أنّه تويف متأثراً بجراحه.

 2014/10/15أصدرت املحكمة الجزائية املتخصصة يف الرياض حكماً بالقتل
(تعزيراً) على آية اهلل الشيخ (نمر) ،بعد ان طالب من النظام الحاكم
اجراء اصالحات سياسية واجتماعية واسعة ،فيما القى حكم االعدام
بحق النمر ردود افعال اقليمية وعاملية رافضة استخدام العنف كوسيلة
بوجه النشطاء ومعتقلي الراي ،يذكر ان الشيخ النمر اعتقل عام 2012
بعد ان أطلقت عليه القوات االمنية الرصاص الحي مما اصابه بالشلل.

108

SRW

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2014/10/21قضت املحكمة الجزائية التابعة للنظام بإعدام مواطنني شيعة
(داوود مرهون ،عبد اهلل الزاهر) تعزيراً ،وسجن ثالث (حيدر الهميلي)
ملدة  12عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة ،وذلك على خلفية مشاركتهم
يف تظاهرات سلمية دعت لإلفراج عن املعتقلني السياسيني يف سجون
النظام وطالبت بإصالحات عامة.

 2014/11/4استشهد  8واصيب اخرين ،من املسلمني الشيعة ،بهجوم
شنه ارهابيني على املعزيني من داخل حسينية املصطفى (ص)،
الواقعة يف قرية الدالوة بمحافظة األحساء ،حيث قام مجموعة من
اإلرهابيني بإطالق النار بشكل عشوائي اتجاههم مستخدمني
األسلحة الرشاشة ،وذكرت مصادر اعالمية ،ان دوافع هذا االعتداء الذي
وقع يف املنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية ،جاءت نتيجة استمرار
الخطاب الطائفي التي تبثه بعض القنوات الفضائية وشيوخ اإلرهاب.

 2014/11/8أفاد نشطاء نشروا على مواقع التواصل االجتماعي صورة
لتعهد رسمي فرضته وزارة الداخلية التابعة للنظام على شركات النقل
واملواصالت بالقطيف وسيهات ،يمنعهم من نقل معزين من هذه
املناطق إىل مدينة األحساء لحضور تشييع الشهداء الذين استهدفهم
رصاص الجماعات التكفريية.
 2014/11/10ملثمان يطلقان النار على شابني شيعيني :اصيب شابني
شيعيني من بلدة العوامية (ذات الغالبية الشيعية) بمحافظة القطيف،
بعدة اطالقات نارية من قبل ملثمني ،وتم اقتياد الشاببني إىل منطقة
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زراعية واالعتداء عليهما بالضرب والتنكيل وإطالق النار ،ثم جرى
إطالقهما بإحدى البلدات بعد االستيالء على مركبتهما.

 2014/11/15تعرض أحد مكاتب املرجعية الشريازية اىل اعتداء سافر من
قبل جهة غري معروفة ،ما أسفر عن اضرار مادية ،وقال شهود عيان ان
مسلحني مجهولني اقتحموا املكتب يف بلدة العوامية مطلقني الرصاص
يف الهواء ،كما قاموا بتخريب والعبث بمحتوياته ،يف انتهاك هو الثاني
من نوعه خالل فرتة قصرية ،وتناقل اهالي املدينة عرب مواقع التواصل
االجتماعي صورا اظهرت حجم االضرار التي لحق باملكتب.

 2014/11/30قامت قوات امن النظام بمداهمة منزل جد الشهيد (باسم
القديحي) يف جزيرة تاروت ،ما أسفر عن اعتقال عدد من اقارب الشهيد
بعد ترويع من كان باملنزل من نساء وأطفال.
وذكرت اخت الشهيد القديحي الطريقة الهمجية التي اقدمت عليها
القوات االمنية بعد اقتحام املنزل ،وعلى ذات الصعيد قامت قوات االمن
املتمركزة يف نقطة التفتيش الواقعة بني مدينة العوامية والناصرة
بأطالق النار يف الهواء وعلى االشجار بشكل عشوائي مما ادى هذا
العمل لرتويع االهالي القريبني من املنطقة من قوة الصوت املستمر
لألعرية النارية التي كانت تطلق من قبل املدرعات.
 2014/12/2حكما باإلعدام ضد ناشط شيعي :أصدرت محكمة النظام
الجزائية املتخصصة يف الرياض حكما باإلعدام تعزيرا ضد الناشط
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الشيعي (محمد آل صويمل) ،بتهمة إطالق النار على سيارات
الشرطة ،وبهذا الحكم يكون (آل صويمل) سادس ناشط شيعي يصدر
ضده حكم باإلعدام خالل اقل من عام ،وتأتي جميع هذه االحكام عل
خلفيات منع حرية ابداء الراي والقيام باملعارضة السياسية.

 2014/12/16اكدت مصادر مطلعة ،اعتقال قوات االمن يف القطيف أحد
املواطنني الشيعة بعد عودته من زيارة االربعني يف كربالء املقدسة،
وذكرت املصادر ان قامت بمداهمة دار أحد الزوار املشاركني يف مسرية
زيارة االربعني يف العراق ،وذلك أثر عودته ،واعتقاله بتهمة السب
والقذف واإلساءة إىل السلطات الحاكمة يف اململكة.

 2014/12/17تهجم املدعو (عبد العزيز الفوزان) ،عضو مجلس هيئة
حقوق اإلنسان التابعة للنظام ،على املسلمني الشيعة يف إيران وسوريا
والعراق ولبنان واليمن ،متهما إياهم بالعمالة ملن اسماهم الصليبني
والصهاينة واليهود ،ألن «أعداء األمة لم يجدوا طائفة أشد حقدا على
أهل االسالم ورغبة يف قتل املسلمني وتدمري بالدهم مثل هؤالء
الشيعة» بحسب قوله.

 2014/12/20ارتفع عدد شهداء اقتحام قوات النظام بلدة العوامية الشيعية
إىل أربعة شهداء ،بحسب مصادر رسمية ،وذكر نشطاء ان الشهداء
(علي أبو عبد اهلل ،عبد اهلل الجاج ،ثامر آل ربيع) سقطوا برصاص قوات
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األمن الحكومية ،إضافة اىل سقوط  20جريحاً بينهم اصابات حرجة،
واعتقال  4بينهم الطفل حسن تحيفة ( 12عاماً) بعد تدمري منزل ذويه.
فيما تم محاصرة البلدة من قبل املدرعات السعودية وسط تحليق
مكثف للمروحيات ،وإطالق كثيف لألعرية النارية وأصوات تفجريات
غري مسبوقة يف كل من حي الريف والديرة يف البلدة ،ما تسبب بحالة
ذعر بني األهالي ،كما تصاعدت أعمدة الدخان من منازل يف حي الديرة
جراء القصف ،قبل قطع الكهرباء وخطوط الهاتف.
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السودان
Sweden
Khartoum

Sudan

Stockholm

 2014/9/6أكد عدد من مندوبي منظمة (شيعة رايتس وتش) تعرض
العديد من املواطنني الشيعية ملضايقات وانتهاكات مستمرة بسبب
خلفيتهم املذهبية ،يف بادرة خطرية قد تمهد اىل حملة استهدافات
منظمة تقف ورائها بعض الجماعات املتطرفة ،ونقلت املنظمة عن
بعض املصادر تعرض أحد املواطنني ،من املسلمني الشيعة ،اىل اعتداءات
بالضرب واالهانة يف أحد املساجد وسط الخرطوم كونه شيعي املذهب،
مما اشاع حالة من الهلع والخوف لدى عموم الشيعة بعد انتشار هذا
الخرب ،يذكر ان احصائيات غري رسمية اشارت اىل وجود اكثر من 12
الف مواطن شيعي يعيشون يف السودان ،وانهم باتوا اليوم محاطني
بخطر التطرف الديني وتهديدات جماعات العنف ،وسط حملة تدعو
اىل الكراهية.
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 2014/9/6أعلن رئيس مجمع الفقه اإلسالمي (عصام أحمد البشري)
من على منرب مسجد النور بكافوري ،وبشكل سافر ،عن إطالق حملة
تستهدف املسلمني الشيعة يف كافة املجاالت االجتماعية ومنع اي كتاب
يمت بصلة اىل الفكر الشيعي ،فضال عن تعهده بالضغط على الجهات
الحكومية إلصدار قانون يجرم الشيعة.
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سوريا

 2014/12/27استهدفت مجموعات ارهابية املسلمني الشيعة يف بلدة
الزهراء بعدة صواريخ وأفادت االنباء عن وقوع عدد من الجرحى اغلبهم
من االطفال والنساء.

 2014/12/31ذبح طفل شيعي وتعليق راسه :قام مسلحني تكفرييني
بقطع رائس طفل شيعي بطريقة وحشية وتعليق راسة مع العديد من
رؤوس املدنيني العزل يف سوق السبت بمدينة عدرا العمالية بريف
دمشق يف استهداف طائفي ارتكبت فيه العديد من املجازر يف هذه
املدينة املنكوبة.
 2014/1/8شن تكفرييني هجوم على مرقد السيدة سكينة بنت االمام
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علي بن ابي طالب (ع) بمختلف األسلحة الخفيفة والثقيلة على
محور داريا وصحنايا يف محاولة منهم لتهديم الضريح ونبش القرب كما
فعلو بقرب الصحابي الجليل حجر بن عدي (رض).

 2014/1/11أطلق التكفريي (زهران علوش) قائد ما يسمى «الجبهة
اإلسالمية» التي تضم فصائل مسلحة تمارس اإلرهاب والقتل،
تصريحات طائفية نالت من املسلمني الشيعة ،داعياً اىل عودة دولة
بني امية من جديد.

 2014/1/23سقوط صاروخي غراد على املسلمني الشيعة يف مدينة نبل
املحاصرة بريف حلب الشمالي من قبل عصابات ارهابية تكفريية ادت
اىل عدة اصابات منهم طفل اصابته خطرية ،اضافة اىل اضرار مادية كبرية
بمنازل املدنيني.

 2014/1/27بثت مجاميع إرهابية مما يسمى الجبهة اإلسالمية مقاطع
فديو على يوتيوب أظهرت لقطات قصف البلدات الشيعية قرب مطار
النريب بحلب بالدبابات ،كما أظهر فيديو آخر ،استهدافهم لألهالي يف
بلدة الفوعة الشيعية بريف ادلب بمدفع ثقيل.

 2014/2/1اظهر شريط مصور الحد الهواة بث على االنرتنت ،مقاتلني
مرتبطني بالقاعدة اإلرهابية ،وهم يحزون رأس رجل شيعي بسكني
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صغرية وسط حشدا من الناس من بينهم العديد من االطفال وهم
يتكلمون ويضحكون ويلتقطون صورا ملشهد الذبح.

 2014/2/3قصفت مجموعات تكفريية مسلحة بلدة (الزهراء) الشيعية
بريف حلب الشمالي ،ما أسفر عن استشهاد الطفلة (بيسان سلطان
زيات) التي تبلغ من العمر ( 20يوماً).

 2014/2/5أفاد مصادر خربية عن قيام التكفريين بتدمري قبة مقام السيدة
سكنية بنت األمام علي (ع) يف مدينة داريا بريف دمشق ،بعد استهدافه
املتكرر بصواريخ غراد.

 2014/2/7استشهاد الطفلني (محمد عبد العزيز حج مهديد ،وعبد العزيز
حج مهدي) ( 13سنة) وجرح  4آخرين أحدهم بحال الخطر جراء سقوط
أربع صواريخ من نوع «غراد» أطلقها التكفريين من بلدة (عندان) على
بلدة (الزهراء) الشيعية املحاصرة بريف حلب الشمالي.

 2014/2/9أفادت معلومات واردة من ريف حماة يف سوريا عن ارتكاب
عناصر إرهابية من «جبهة النصرة» مجزرة مروعة بحق أبناء قرية
(معان) الشيعية يف ريف حماة ،وقالت مصادر مطلعة أن مئات الشهداء
من اطفال ونساء وشيوخ ذهبوا ضحية املجزرة ،حيث تم قتل االهالي
داخل منازلهم وسط تعتيم إعالمي كبري.
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 2014/2/10مازالت «جبهة النصرة» التكفريية تشدد الحصار على بلدتي
نبل ( 50ألف نسمة) والزهراء ( 15ألف نسمة) الشيعيتني ،والذي أدى اىل
منع إيصال أي نوع من احتياجات السكان الغذائية والدوائية ،إضافة اىل
ازدياد اإلصابات يف صفوف املدنيني الشيعة من القذائف التي يمطرها
املحاصرون على البلدتني من القرى التي يسيطر عليها التكفرييني.

 2014/2/11استشهاد الطفل (علي هيثم جظه) إثر سقوط قذيفة
استهدفت الشيعة يف مدينة الزهراء.

 2014/2/12تتعرض مدينة (بصرى الشام) لهجمات متواصلة باألسلحة
املتوسطة وقذائف الهاون من قبل التكفرييني يف محاولة القتحامها
وتكرار املجازر التي قاموا بها بحق الطائفة الشيعية ،إضافة اىل فرض
الحصار االقتصادي عليها.

 2014/2/16استشهاد طفل من قريتي (نبل والزهراء) إثر سقوط صواريخ
أطلقها التكفريين.

 2014/2/17استشهد الطفل (حسن عبد الهادي) بعد اصابته بالقذائف
الصاروخية التي سقطت على مدينتي (نبل والزهراء) من قبل
العصابات التكفريية.
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 2014/2/17اختطاف امرأتني (خاتون حنبالس ،فاطمة حمدان قوقو) من
مدينة (نبل) املحاصرة اثناء محاولتهم الخروج اىل مدينة حلب

 2014/2/30استهدفت الجماعات االرهابية بلدتي (نبل والزهراء)
الشيعيتني يف ريف حلب بعدد من الهجمات الصاروخية.

 2014/3/2سقوط عدة قذائف على قرية الفوعة بريف ادلب واستشهاد
امرأة ،إضافة اىل بعض االضرار املادية.

 2014/3/6استهدفت العصابات اإلرهابية املسلحة اهالي مدينة (نبل)
املحاصرة بأربع صواريخ نوع (غراد) ،ما ادى إىل إصابة (يحيى عبد السالم
شربو) والطفلة (نور حسني بصطيقة) بجروح ،اضافة إىل إحداث اضرار
مادية كبرية جدا.

 2014/3/11استهدف الجماعات االرهابية قرية (الفوعة) ذات الغالبية
الشيعية بسيارة مفخخة انفجرت وسط املدينة مما تسبب بسقوط
عدد من الشهداء والجرحى.
 2014/3/11أعلن (فيلق الشام) االرهابي مسؤوليته عن استهداف بلدتي
نبل والزهراء بريف حلب بصواريخ غراد.
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 2014/3/23استشهد الطفل (فوزي احمد فواز) نتيجة اصابته بشظايا
صاروخ أطلقته العصابات االرهابية املسلحة على سقط على منزله.

 2014/3/25استشهاد السيدة (دالل يوسف سالمة) من مدينة نبل
والزهراء يف محافظة حلب ،منطقة صالح الدين ،نتيجة استهدافها من
قبل العصابات االرهابية املسلحة برصاصة قناصة.

 2014/3/25قامت املجاميع االرهابية املنخرطة يف تنظيم ما يسمى دولة
العراق والشام بإعدام احدى النساء السوريات خنقا ألسباب طائفية،
وذكر شهود عيان يف مدينة (مبنج) السورية ان الجماعات التكفريية
قامت بإعدام املرأة امام انظار املارة ،كونها تنتمي اىل الطائفة العلوية.

 2014/3/29أكدت مصادر مطلعة استهداف وتدمري ضريح الصحابي
الجليل (عمار بن ياسر) ومقام سيد التابعني (اويس القرني) يف الرقة،
وتأتي هذه االعتداءات ضمن سلسلة من الهجمات اإلرهابية ملا تسمى
بـ(الجبهة اإلسالمية) لالعتداء على مقدسات املسلمني.

 2014/3/29سقوط عدد من القذائف الصاروخية على أهالي مدينتي
(نبل والزهراء) الشيعيتني املحاصرتني من قبل العصابات اإلرهابية
املسلحة ،متسببة بإضرار مادية كبرية جدا يف منازل األهالي ،من دون
معرفة الخسائر البشرية بني املدنيني.
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 2014/4/1استهدفت العصابات اإلرهابية املسلحة اهالي مدينتي (نبل
والزهراء) الشيعيتني بعدة قذائف صاروخية سقطت اغلبها يف مدينة
نبل حيث الحقت اضرار مادية كبرية جدا بمنازل األهالي.

 2014/4/2عدة قذائف صاروخية استهدفت اهالي مدينة نبل والزهراء،
وال معلومات عن الخسائر البشرية.

 2014/4/9العصابات االرهابية املسلحة تستهدف اهالي (نبل والزهراء)
بعدة قذائف صاروخية.

 2014/4/9أفادت مصادر مطلعة بمحاولة التنظيمات اإلرهابية الوصول إىل
مقام السيدة سكينة (ع) يف مدينة داريا يف ريف دمشق منذ أسبوع من
خالل شن هجمات متكررة على املقام باألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

 2014/4/10بلدة الفوعة الشيعية يف مواجهة هجمة شرسة :اشتباكات
عنيفة مع مقاتلي جبهة النصرة اإلرهابية وعدة كتائب تتبع تنظيم
القاعدة االرهابي يف محيط بلدة الفوعة التي يقطنها مواطنون شيعة،
حيث تسعى املجاميع االرهابية التي تحاصر البلدة من ثالث سنوات
اىل اقتحامها بالقوة.
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 2014/4/11قامت العصابات االرهابية املسلحة وللمرة الثانية باستهداف
اهالي مدينة (نبل) بعدة قذائف صاروخية.

 2014/4/11اكدت مصادر اعالمية سقوط عدد من القذائف الصاروخية
على مدينة (الفوعة) ،أطلقها إرهابيون من مزارع بلدة (بنش) ،وأسفرت
عن استشهاد مدني وإصابة إثنني آخرين إضافة إىل االضرار املادية
كبرية التي احدثتها.

 2014/4/13شهدت مدينتي (نبل والزهراء) والقرى املجاورة لها ،هجمة
عنيفة من قبل الجماعات اإلرهابية ،خصوصاً لجهة بلدة (بيانون) ،فيما
أكدت مصادر من داخل (نبل والزهراء) سقوط جرحى.

 2014/4/20تعرضت مدينة (نبل) لقصف عنيف جدا بعدة قذائف صاروخية
من النوع الثقيل أطلقت من قبل مجموعات مسلحة يف بلدة (ماير)
استهدفت منازل املدنيني ،التي تعرضت اىل اضرار مادية كبرية جداً.
 2014/4/22جبهة النصرة اإلرهابية املتمركزة يف قرية (ماير) تستهدف
مدينة (نبل) املحاصرة بريف حلب الشمالي بـ  25قذيفة ،أدت اىل جرح
 6نساء ،وعدد من األطفال.

 2014/4/29قالت وسائل إعالم إن قذيفتي مورتر سقطتا على وسط
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دمشق مما أسفر عن مقتل  12شخصًا وإصابة  50آخرين ،ووقع الهجوم
يف «حي الشاغور» الذي تقطنه أغلبية شيعية.

 2014/4/29استشهد  45شخصا وجرح  85آخرون إثر انفجار سيارة
مفخخة مركونة يف منطقة العباسية تبعة سقوط صاروخ محلي الصنع
على حي «الزهراء (ع)» الذي تقطنه غالبية من املسلمني الشيعة
معظمهم من األطفال والنساء.

 2014/5/3استشهد  18شخصاً بينهم  11طفال وجرح أكثر من  50آخرين
جراء تفجريين يف بلدتي جدرين والحمريي الشيعيتني بريف حماة،
وسط البالد ،ونقلت مصادر اعالمية إن إرهابيا فجر سيارة مفخخة،
مشريا إىل أن التفجري أدى إىل إلحاق أضرار كبرية بعدد من املنازل،
وأضاف املصدر ،أن إرهابيا آخر فجر سيارة مفخخة أيضا وسط بلدة
الحمريي يف ريف حماة الغربي ما أسفر عن مقتل مواطن وجرح آخرين.

 2014/5/16داعش تستكمل هدم مقام الصحابي اويس القرني يف الرقة:
اكدت مصادر اعالمية ان تنظيم ما يسمى (داعش) استكمل تفجري
مقام الصحابي الجليل اويس القرني بمدينة الرقة شماال ،وأشارت
املصادر اىل «سماع دوى انفجارات يف املدينة ،تبني أنها ناجمة عن
استكمال االرهابيني تفجري املقام الطاهر.
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 2014/5/16قصفت املجموعات اإلرهابية املسلحة بلدتي «نبل» و»الزهراء»
ذات الغالبية الشيعية يف مدينة حلب باملدفعية.

 2014/5/25وقع تفجري بسيارة مفخخة قرب خزان املياه بحي «الزهراء
(ع)» وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية.

 2014/6/2أعدم تنظيم داعش االرهابي خمسة افراد من أسرة واحدة،
(الوالد وولدة وحفيده وزوجة حفيده وابنتهما) ،من املسلمني الشيعة إثر
هجوم على قرية زنوبة يف الريف الشرقي ملدينة سلمية يف محافظة
حماة ،بينهم مسن يبلغ  102من العمر.

 2014/6/25اكدت مصادر مطلعة أن الحصيلة األولية لالنفجار الذي وقع
قرب شارع «بيت الطويل» يف حي «وادي الذهب» ذو االغلبية الشيعية
يف حمص استشهاد مدني وإصابة أكثر من  5آخرين.
 2014/7/16سقوط شهداء وجرحى يف قصف لنبل والزهراء :كشفت
مصادر ميدانية يف بلدتي نبل والزهراء الشيعيتني ان عددا من الشهداء
والجرحى سقطوا نتيجة قصف ارهابي على املدينتني ،وقالت املصادر
ان معظم الضحايا هم من املدنيني االطفال والنساء ،وسقطوا جراء
قصف عشوائي طال املدينتني من قبل الجماعات اإلرهابية ،وتتعرض
املدينتني لحصار منذ أكثر من ثالث سنوات لرفضهما دخول الجماعات
االرهابية اىل مناطقها.
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 2014/7/26سقط عددا من الشهداء والجرحى بتفجري ارهابي ضرب
(حي االرمن) ذو الغالبية الشيعية يف مدينة حمص السورية ،بعد
انفجار سيارة مفخخة ركنت بالقرب من أحد االسواق الشعبية يف حي
االرمن ،ما أسفر عن سقوط عددا كبريا من املدنيني الشيعة.

 2014/7/28استشهدت الفتاة (حنان الضرير) وجرح  4مدنيني آخرين
بجروح متفاوتة الخطورة ،من املسلمني الشيعة ،جراء قصف قامت به
الجماعات االرهابية استهدف مدينتي (نبل والزهراء) والتي تحاصرها
هذه الجماعات التكفريية منذ عدة سنوات ،فيما ذكرت مصادر مطلعة
ان القصف تسبب ايضا يف الحاق اضرار متباينة بمنازل املدنيني يف
البلدتني.

 2014/7/29قامت العصابات االرهابية باستهداف أحياء مدينة (بصرى
الشام) الشيعية ،بعدد من القذائف الصاروخية ،وبفرتات متقطعة ،إضافة
اىل رصاص القنص خالل االيام واالسابيع املاضية.

 2014/8/17ذكرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) العاملية ،أن مجموعة
من  54امرأة وطفل من الطائفة العلوية الشيعية ،بينهم  34طفال مازالوا
قيد االحتجاز لدى إحدى الفصائل املسلحة ،وطالبت باإلفراج الفوري
عن هؤالء الرهائن ،سيما وانهم يعيشون ظروف قاسية وهم تحت
رحمة هذه التنظيمات االرهابية ،التي خطفتهم ألسباب طائفية.
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 2014/9/1استهداف نبل والزهراء ما زال مستمر :ذكرت مصادر ميدانية
مطلعة ،وقوع عدد من الضحايا املدنيني ،من املسلمني الشيعة ،بني
شهيد وجريح إثر قصف الجماعات التكفريية ملدينتي (نبل والزهراء)
بصواريخ الكاتيوشا والهاون.

وتعاني املدينتان من حصار قاسي على مستمر منذ ثالث سنوات،
تفرضه عليها جماعات متطرفة ،ما أسفر عن استشهاد العشرات من
االهالي سيما االطفال والشيوخ بسبب النقص الحاد يف االغذية
واألدوية ،وتعرضت االقلية الشيعية اىل العديد من عمليات القتل
والتنكيل والتمثيل بالجثث التي ترتكبها الجماعات االرهابية ،فضال
عن اخطاف العشرات من افرادها دون معرفة مصريهم.

 2014/10/6تتعرض مدينة (نبل) للقصف بعشرات القذائف الصاروخية
مصدره الجماعات املسلحة االرهابية يف الريف الشمالي ،كما تعرضت
املدينة ،ايضا ،لرشقات من األسلحة الثقيلة ورصاص قنص مصدره
الجماعات املسلحة يف قرية ماير املجاورة لنبل.

 2014/10/13تسللت مجاميع ارهابية مسلحة اىل مدينة (نبل) الشيعية
املحاصرة من قبل هذه املجاميع ،بعد استهدافها بعشرات القذائف
الصاروخية اسفرت عن خسائر مادية.
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 2014/10/22املجموعات املسلحة يف قرية (ماير) تستهدف املنازل السكنية
يف مدينة (نبل) الشيعية املحاصرة بمدفع عيار  23الثقيل يف محاولة
إليقاع أكرب قدر من الخسائر البشرية من خالل استهدافها للمدنيني
الشيعة.

 2014/10/28استشهد مواطن وأصيب سبعة آخرون بينهم امرأة جراء
تفجري إرهابيني عبوة ناسفة بعد وضعها على دراجة هوائية يف منطقة
الحميدية بدمشق.

 2014/10/28ذكر مصدر طبي إن  8أشخاص ،بينهم أطفال ،قتلوا ،وأصيب
حوالي  ،50جلهم من األطفال ،يف سقوط قذائف متفجرة عدة على
تجمع للمدارس يف حي السريان بحلب ،ومدرسة يف حي الحمدانية،
اضافة اىل االضرار املادية التي الحقت باملحال التجارية.

 2014/10/29فجر االرهابيني سيارة مفخخة يف حي الزهراء الشيعي ،يف
محافظة حمص ،ما أسفر عن وقوع  12شهيد وعدد كبري من الجرحى
يف صفوف املدنيني.

 2014/11/3إصابة طفلني (علي محمد جعويك ،وعلي رياض جعويك) يف
الرابعة والسادسة من العمر ،اضافة اىل الشاب (رياض علي جعويك)،
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بجروح إثر استهداف املجموعات املسلحة مدينتي نبل والزهراء
الشيعيتني ،بريف حلب الشمالي بعدة قذائف صاروخية.

 2014/11/23شن ارهابيون هجوم عنيف على مدينتي نبل والزهراء
الشيعيتني من املحور الشرقي ،مستخدمني مختلف انواع السالح
الثقيل واملتوسط ،يف محاولة لدخول القرية املحاصرة منذ اندالع االزمة
السورية.

 2014/11/26تحذيرات من مجزرة بحق شيعة نبل والزهراء :فقد نقل أحد
وجهاء مدينتي (نبل والزهراء) الشيعيتني ،ان املدينة تتعرض لهجوم
شرس من العصابات املسلحة ،سقط خاللها عشرات الشهداء ومئات
الجرحى ،وسط تعتيم اعالمي كبري.
 2014/11/26داعش يذبح مواطن شيعي :أفادت مصادر اعالمية بان تنظيم
داعش التكفريي أعلن عن اعدام شخص من الشيعة االسماعيلية
بتهمة الردة يف حمص ،ونقلت املصادر عن بيان تناقلته مواقع تكفريية
مرتبطة بالتنظيم أن «شرطة التنظيم يف محافظة حمص اقامت حد
الردة بحق اسماعيلي مرتد» ،مشرياً اىل ان «عملية تنفيذ الحد تمت
أمام جمع من املسلمني» ،ونشر التنظيم صوراً للعملية تظهر مراحل
ذبح الضحية ،ويبلغ عدد ابناء الشيعة االسماعيلية حوالي ،200يعيش
معظمهم يف السلمية الواقعة يف ريف حماه.
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 2014/11/29أحبط اهالي مدينة (نبل والزهراء) الشيعيتني ،بريف
حلب الشمالي ،اعتداء جديدا شنته (جبهة النصرة) التكفريية التابعة
لتنظيم القاعدة اإلرهابي ،على (جمعية الجود) شرق بلدة الزهراء ،بعد
ان تمكنت من تدمري آلية عسكرية مفخخة كان يقودها السعودي
التكفريي (أبو حسناء الجزراوي) قبل وصولها اىل هدفها.
واضافت مصادر مطلعة ان اشتباكات عنيفة استمرت بني االهالي
واملسلحني ،فيما أكد مدير مستشفى (نبل والزهراء) ان املشفى يعاني
من نقص حاد يف املواد الطبية ،إضافة اىل تعرضها اىل قصف عنيف.

 2014/12/7توعد قيادي يف (جبهة النصرة) التكفريي التابع لتنظيم القاعدة
اإلرهابي ،يف القلمون ويدعى (أبو علي الشيشاني) بالهجوم على نساء
وأطفال الشيعة يف لبنان ،وجاء التهديد يف لقطات فيديو تناقلتها مواقع
جهادية إلكرتونية قبل ساعات من إعالن الجبهة أنها قتلت أحد الجنود
اللبنانيني املحتجزين لديها كونه من اتباع املذهب الشيعي ،وكانت
جبهة النصرة أعلنت إعدام أحد الجنود اللبنانيني املحتجزين لديها
ويدعى (علي البزال) وهو شيعي ،وهددت بإعدام جندي آخر.

 2014/12/16استهداف الشيعة لدى احيائهم ذكرى اربعينية االمام
الحسني عليه السالم يف منطقة السيدة زينب (ع) :سقط املواطن
حسن عبد الكريم جغاصي فيما اصيب سبعة من رفاقه اثناء مسرية
االربعني التي انطلقت من حرم السيدة رقية (ع) اىل السيدة زينب (ع)،
والتي تعرضت اىل إطالق نار من قناص.
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 2014/12/16قصف مكثف يطال بلدتي نبل والزهراء :اعلنت مصادر ميدانية
يف بلدتي (نبل والزهراء) الشيعيتني ،سقوط عشرات الصواريخ خالل
ساعات قليلة ،أطلقتها وحدات تابعة ملا تسمى (الجبهة اإلسالمية) التكفريية
استهدفت املدينتني ،ما أسفر عن سقوط عددا من الشهداء والجرحى بني
صفوف املدنيني الشيعة.
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السويد
Sweden

Stockholm

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

Iraq

 2014/12/30انفجار يستهدف حسينية «الزهراء» (ع) :افاد مصدر أمنى ان
«سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من حسينية الزهراء (ع) يف منطقة
دور السكك جنوبي كركوك ما أسفر عن اصابة  5مدنيني بينهم  3من
عائلة واحدة.

 2014/12/31تفجري منازل للمسلمني الشيعة :قام مسلحني مجهولني
بتفجري  10منازل للشيعة بعد اخالئها من ساكنيها بعبوات ناسفة يف
منطقة جرف الصخر شمالي بابل دون خسائر بشرية.
 2014/12/31شهداء وجرحى بسلسلة تفجريات يف العاصمة :ضربت
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سلسلة تفجريات بسيارات مفخخة مناطق (الزعفرانية ،الكمالية،
جميلة ،الطالبية) الشيعية بالعاصمة بغداد ما اسفرت عن استشهاد
واصابة العشرات من االشخاص.

 2014/1/1سقوط شهيدين واصابة سبعة من املسلمني الشيعة بهجوم
شنه تكفرييني بإطالق النار على مجلس للعزاء بوفاة الرسول (ص) يف
حي الشرطة وسط مدينة خانقني

 2014/1/2أفاد مصدر بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب
الطريق يف ناحية اللطيفية ،جنوبي بغداد ،ما أسفر عن استشهاد أربعة
مدنيني من الشيعة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

 2014/1/2استشهد  15شخصاً وأصيب  27بجروح متفاوتة بتفجري
سيارة مفخخة كانت مركونة قرب معرض للسيارات يف منطقة بلدروز
الشيعية شرق محافظة ديالي.

 2014/1/3مصدر أمني أكد استشهاد مواطنني من املسلمني الشيعة
وإصابة  3آخرين بجروح بعبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبي
بمنطقة املحمودية جنوب بغداد.
 2014/1/4نزوح جماعي للعوائل الشيعية :نزحت عشرات العوائل من
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منطقة «صنديج» التابعة لناحية جرف الصخر شمال محافظة بابل
اىل الجوامع والحسينيات يف قضاء املسيب بسبب تهديدات تنظيم
(داعش) االرهابي للعوائل الشيعية ،إضافة اىل قتل عدد من سكان
املنطقة.

 2014/1/5ذكر مصدر أمني مطلع ان سيارة مفخخة انفجرت يف منطقة
جميلة شرقي بغداد ما أسفر عن استشهاد مدني واصابة عشرة
اخرين من الشيعة.

 2014/1/5عبوة ناسفة كانت موضوعة يف السوق العربي وسط بغداد
أدت اىل استشهاد مواطن شيعي واصابة  6اخرين بجروح.

 2014/1/5سيارة مفخخة انفجرت يف سوق شالل بمنطقة الشعب
شمال شرقي بغداد وأسفر االنفجار عن استشهاد اربعة اشخاص
وجرح  11اخرين من الشيعة.

 2014/1/5استشهد مدني واصيب  5اخرين من الشيعة بانفجار عبوة
ناسفة موضوعة داخل حاوية للنفايات بالقرب من مسجد الخالني
وسط بغداد.
 2014/1/5انفجار سيارتني مفخختني يف قضاء الطوز :انفجار سيارتني
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مفخختني كانتا مركونتني على جانب الطريق مستهدفة دورا سكنية
للمسلمني الشيعة انفجرتا بالتزامن موقعة اربعة شهداء و 15جريح.

 2014/1/6مسلحني مجهولني نصبوا نقطة تفتيش وهمية يف أطراف
ناحية العظيم شمال بعقوبة وأوقفوا عدداً من الشاحنات وطلبوا من
سائقيها ابراز بطاقات هوياتهم الشخصية وقتلوا على أثرها ستة
اشخاص عرفوا بأنهم من املسلمني الشيعة فيما تم حرق شاحنتني.

 2014/1/7استشهد مسلم شيعي وأصيب آخر بجروح بانفجار عبوة
ناسفة كانت موضوعة يف حاوية قمامة يف قضاء الطوز الشيعي شرق
تكريت ،وصادف مرورهما قرب مكان االنفجار.

 2014/1/8ذكر مصدر أمنى ان  15شيعي سقطوا بني شهيد وجريح
بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب نقطة تفتيش تابعة
للشرطة يف قضاء تلعفر الذي يسكنه الشيعة غرب املوصل.

 2014/1/9استشهد واصيب  24شاب من الشيعة بانفجار سيارة مفخخة
بالقرب من مطار املثنى يف بغداد.

 2014/1/12أكد مصدر أمني إن سيارة مفخخة مركونة إىل جانب الطريق،
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انفجرت قرب ساحة «عدن» يف منطقة «الكاظمية» املقدسة ما أسفر
عن استشهاد  3أشخاص وإصابة  15آخرين بجروح.

 2014/1/12انفجار سيارتني مفخختني استهدفت قضاء «طوزخورماتو»
الذي يسكنه الشيعية الرتكمانية ما أسفر عن استشهاد  10واصابة 35
اخرين.

 2014/1/13شهدت العاصمة بغداد تفجريات بسيارات مفخخة يف مناطق
يقطنها الشيعة أدت اىل سقوط العشرات من الضحايا املدنيني.

 2014/1/14احرق تكفرييني مرقدين دينيني على الطريق الرئيس الرابط
بني كركوك وناحية ليالن ،ما أسفر عنه الحاق اضرار مادية كبرية
باملزارين.

 2014/1/14انفجار يستهدف الشيعة بمدينة الصدر :انفجرت سيارة
مفخخة كانت مركونة يف ساحة مظفر بمدينة الصدر الشيعية شرقي
بغداد ما أسفر عن استشهاد اربعة اشخاص واصابة  10اخرين بجروح
مختلفة.

 2014/1/15استشهد واصيب العشرات من االشخاص يف سلسلة
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انفجارات بالسيارات املفخخة والعبوات الناسفة يف مناطق (مدينة
الصدر ،الحسينية ،الشعب ،ساحة االندلس ،الصناعة ،العبيدي،
فلسطني ،تقاطع الواثق) التي تسكنها الغالبية الشيعية بالعاصمة
بغداد.

 2014/1/19انفجرت سيارة مفخخة يف حي الجمهورية وسط قضاء
طوزخورماتو شرق تكريت بمحافظة صالح الدين ،أعقب ذلك انفجار
عبوة ناسفة يف نفس املكان ،مستهدفاً الشيعة الرتكمان ما أسفر عن
استشهاد مدني واحد وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

 2014/1/20افادت مصادر امنية بان  126مدني سقطوا بني شهيد وجريح يف
سلسلة تفجريات جديدة هزت عدة مناطق تسكنها الغالبية الشيعية
من العاصمة بغداد بعد يومني فقط من تفجريات مماثلة.

 2014/1/20انفجرت سيارة مفخخة بوسط قضاء طوزخورماتو وأسفر عن
سقوط  11جريح من املسلمني الشيعة الرتكمان.

 2014/1/21افاد مصدر أمني بأن سيارة مفخخة كانت مركونة يف منطقة
النهضة وسط بغداد انفجرت وأسفر االنفجار عن اصابة  11شخص
بجروح ،وإلحاق إضرار مادية بعدد من السيارات واملباني.
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 2014/1/22انفجار عبوتني ناسفتني يف الحي العسكري وسط قضاء
طوزخورماتو بالتعاقب ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة  13آخرين
بجروح من الشيعة الرتكمان.

 2014/1/25استشهد واصيب ثمانية مدنيني يف تفجريين مزدوجني بعبوة
ناسفة وسيارة مفخخة يف قضاء «طوزخورماتو» ذات الغالبية الشيعية
من الرتكمان بمحافظة صالح الدين.

 2014/1/25اكدت مصادر مطلعة إن  17شخصا على األقل استشهدوا
يف أعمال عنف بتفجري سيارات مفخخة وإطالق قذائف املورتر على
مناطق تقطنها االغلبية الشيعية.

 2014/1/26استشهد واصيب ثمانية مدنيني شيعة يف تفجريين مزدوجني
االول بواسطة عبوة ناسفة واالخرة بسيارة مفخخة يف منطقة البساتني
وقعا قرب دائرة الكهرباء يف قضاء الطوز الشيعي بمحافظة صالح الدين.

 2014/1/29ضربت سلسلة تفجريات بالسيارات املفخخة والعبوات
الناسفة مناطق تسكنها الغالبية الشيعية بالعاصمة بغداد (بغداد
الجديدة ،الشعلة ،الطالبية) مخلفته عشرات الشهداء والجرحى بني
صفوف املدنيني.

138

SRW

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

 2014/1/29استشهد مدني واصيب ( )5اخرون بانفجار عبوة ناسفة
موضوعة يف منطقة النعريية ذات االغلبية الشيعية جنوب شرقي بغداد.

 2014/1/29أكد مصدر مطلع استشهاد ثالث موظفات خالل اقتحام
ارهابيني يرتدون احزمة ناسفة ملبنى تابع لوزارة النقل يف شارع
فلسطني ببغداد

 2014/1/31انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل محل كماليات
يف السوق الرئيسي وسط قضاء الطوز الذي تسكنه غالبية شيعية
تركمانية ،ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

 2014/1/30سيارة مفخخة كانت مركونة يف شارع املغرب بمنطقة الكسرة
شمالي بغداد انفجرت ،ما أسفر عن استشهاد اثنني من املدنيني الشيعة
واصابة تسعة اخرين بجروح مختلفة ،فيما انفجرت عبوة ناسفة كانت
موضوعة على جانب الطريق يف ساحة  83بمنطقة الطالبية الشيعية
شرقي بغداد اسفرت عن اصابة خمسة مدنيني بجروح

 2014/2/1أكد مصدر أمني إن سيارة مفخخة انفجرت يف ساحة مظفر
يف مدخل مدينة الصدر (ذات الغالبية الشيعية) ،ما أسفر عن استشهاد
مدني شيعي واصابة  5آخرين بجروح مختلفة».
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 2014/2/1سيارة مفخخة انفجرت يف شارع فلسطني شرق بغداد ما
أسفر عن استشهاد مدني واصابة  9آخرين بجروح مختلفة

 2014/2/2ذكر مصدر أمني ان سيارة مفخخة انفجرت يف املحمودية ذات
الغالبية الشيعية ،ما أسفر عن استشهاد ثالثة مدنيني واصابة ()11
اخرين بجروح مختلفة ،وكانت سيارة مفخخة انفجرت يف وقت سابق
من نفس اليوم يف املحمودية اسفرت عن استشهاد اربعة اشخاص
واصابة ( )15اخرين.

 2014/2/3أكد مصدر أمنى انفجار  7سيارات مفخخة يف بغداد يف
مناطق (ابو دشري ،املحمودية ،الحرية ،مدينة الصدر ،البلديات) واسفرت
التفجريات عن استشهاد واصابة  70من املدنيني الشيعة بينهم 9
شهداء و 61جريحا.
 2014/2/3أكد مصدر أمنى إن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة «الشرطة
الرابعة» جنوب غربي بغداد ما أدى إىل مقتل  3أشخاص على األقل
وإصابة  18آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
 2014/2/4استشهاد واصابة  54شخص يف بغداد بعدة تفجريات شملت
سيارات مفخخة واحزمة ناسفة يرتديها انتحاريني.

 2014/2/6ذكر مصدر أمنى ان سلسلة تفجريات بسيارات مفخخة يف
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بغداد بمناطق شيعية (الحرية ،الشعب ،العبيدي ،شارع الزيوت النباتية
بمنطقة الكرادة ،جميلة ،كمب سارة) وقد اسفرت هذه التفجريات
االرهابية عن استشهاد واصابة  46مواطن كحصيلة أولية.

 2014/2/6اصيب  6اشخاص بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة (جكوك)
التابعة ملدينة الكاظمية املقدسة شمالي بغداد.

 2014/2/7ذكر مصدر أمنى إن سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب
من إحدى املستشفيات األهلية يف قضاء الطوز (ذات الغالبية الشيعية)
انفجرت ،ما أسفر عن استشهاد  15شخصا وإصابة  20آخرين.

 2014/2/8استشهد واصيب  13شخصا بينهم نساء بانفجار عبوة
ناسفة وسط سوق شعبي يف منطقة الحي العسكري بقضاء الطوز ،يف
استهداف متكرر للمكون الشيعي من الرتكمان يف صالح الدين.

 2014/2/9ذكرت مصادر امنية وشهود عيان ان مسلحني ينتمون اىل
تنظيم ما يسمى بـ (داعش) االرهابي هاجموا  6اشخاص قرب قرية
(ينكجة) من الرتكمان الشيعة غيلة وقاموا بإعدامهم ثم بحز رأسهم
جميعا.
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 2014/2/9ذكر مصدر أمنى ان سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب
من سوق (العوره) يف مدينة الصدر شرقي بغداد انفجرت ما أسفر عن
استشهاد اثنني واصابة  7اخرين بجروح مختلفة وإلحاق اضرارا مادية
جسيمة.

 2014/2/9انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف
حي االمام احمد وسط قضاء الطوز ،ما أسفر عن إصابة مدني شيعي
بجروح وتضرر عدد من املنازل.

 2014/2/10قال مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت بمقهى شعبي يف
شارع  20بمنطقة البياع جنوب غرب بغداد ،ما أدى اىل مقتل مدني
شيعي وإصابة عشرة اخرين بجروح.
 2014/2/11انفجار سيارتني مفخختني كانت األوىل مركونة على جانب
الطرق يف منطقة املدائن والثانية يف منطقة جسر دياىل جنوبي العاصمة،
ادى اىل اصابة  6اشخاص بجروح مختلفة.

 2014/2/12انفجار عبوتني ناسفتني بالتزامن يف الشارع العام وسط
الطوز إحداها استهدفت دورية امنية ،أسفرت عن إصابة ثالثة عناصر
من الدورية ومدني صادف مروره لحظة االنفجار ،اعقبها انفجار العبوة
الثانية التي لم تسفر عن أية أضرار.
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 2014/2/12قام ارهابيني بإلقاء السم يف مشروع ماء (اللقاء) وسط قضاء
الطوز ذو الغالبية الشيعية من الرتكمان ،وقامت املساجد والحسينيات
والشرطة بتحذير املدنيني عرب مكربات الصوت بعدم استخدام مياه
اإلسالة حتى التأكد من سالمته.

 2014/2/13ذكر مصدر أمنى إن عبوتني ناسفتني كانتا موضوعتني داخل
(السوق العربي) بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد انفجرتا
بشكل مزدوج ،ما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين
بجروح متفاوتة وإلحاق اضرار مادية بعدد من املحال القريبة.

 2014/2/16شهدت العاصمة بغداد انفجار  3بسيارات مفخخة وعبوتني
ناسفتني استهدفت مناطق تواجد الشيعة ،واسفرت عن استشهاد
وجرح  65مدني.

 2014/2/17انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة عند مدخل معارض
السيارات يف منطقة البياع ،ما أسفر عن مقتل شخص واصابة  10اخرين
بجروح مختلفة والحاقها اضرارا مادية بعدد من السيارات.
 2014/2/18اعلنت مصدر أمنى عن استشهاد واصابة  85شخصا بسلسلة
تفجريات يف مناطق شيعية مختلفة من محافظة بابل جنوب بغداد
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 2014/2/19أفاد مصدر أمنى بإن سيارة مفخخة كانت مركونة على
جانب طريق قرب مقهى شعبي ،وسط قضاء الدجيل يف محافظة
صالح الدين ،انفجرت ما أسفر عن استشهاد ثالثة اشخاص وجرح
 18آخرين.

 2014/2/19استشهاد شقيقني واصابة  15شخص بتفجري مزدوج بعبوتني
ناسفتني موضوعتني على جانب الطريق يف حي الطني وسط قضاء
الطوز

 2014/2/20أفاد مصدر أمنى بأن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت بقريتي
جكن خراب فم بك التابعتني لقضاء تلعفر.
 2014/2/23أكد مصدر أمنى عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب
طريق قرب (سوق مريدي) يف مدينة الصدر شرقي بغداد انفجرت،
ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من االشخاص ،مبيناً أن حصيلة
الضحايا لم تعرف بعد.
 2014/2/25استشهد مدني من املسلمني الشيعة (الرتكمان) بانفجار
عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق يف منطقة املفرق غرب
قضاء الطوز ،مستهدفة سيارة مدنية يستقلها (عبد اهلل خريو مجيد) ،ما
أسفر عن استشهاده يف الحال

 2014/2/27انفجار سيارتني مفخختني وعبوة ناسفة استهدفت املسلمني
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الشيعة يف مناطق (مدينة الصدر ،خان سعد ،أبو دشري) ما أسفر عن
سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

 2014/2/28ذكر مصدر أمنى ان عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة
قرب مدرسة ابتدائية يف ناحية سليمان بيك بقضاء الطوز شرق
تكريت انفجرت ما أسفر انفجارها عن استشهاد مدني واصابة ثالثة
اخرين بجروح مختلفة.

 2014/3/3أفاد مصدر مطلع ان  13شخصاً أصيبوا بانفجار سيارة مفخخة
يف سوق الحي العسكري خلف جامع املعراج ،استهدفت املسلمني
الشيعة.

 2014/3/5سلسة من التفجريات بـ(ست سيارات مفخخة وعبوات
ناسفة) ضربت مناطق (الشعب والكرادة وكراج االمانة والزعفرانية
والشعلة والصدر والبياع) التي يسكنها املسلمني الشيعة يف العاصمة
بغداد ،واسفرت عن استشهاد العشرات واصابة املئات بجروح مختلفة.

 2014/3/6استشهد واصيب  5اشخاص من املسلمني الشيعة بانفجار
عبوة الصقة وضعت يف سيارة مدنية يف منطقة الطهمازية وسط مدينة
الحلة مركز محافظة بابل.
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 2014/3/6هزت سلسلة انفجارات بالسيارات املفخخة والعبوات الناسفة
مناطق شيعية من العاصمة بغداد مخلفة عشرات الشهداء والجرحى
من املسلمني الشيعة.

 2014/3/8انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة قرب السوق يف حي
القاهرة شمالي بغداد اسفرت عن استشهاد مدنيني اثنني واصابة
تسعة اخرين بجروح.

 2014/3/9فجر انتحاريا يقود باص لنقل عدد من املوظفني وطلبة ومدنني
داخل نقطة تفتيش االثار يف مدخل مدينة الحلة مركز محافظة بابل،
ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من  ،200واحرتاق  60سيارة.

 2014/3/10استشهد واصيب  5اشخاص من عائلة واحدة كانوا يستقلون
سيارة مدنية بانفجار عبوة ناسفة غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة
دياىل.

 2014/3/15ضربت سلسلة تفجريات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة
مناطق تسكنها الغالبية الشيعية يف بغداد واسفرت عن استشهاد
واصابة العشرات من االشخاص.
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 2014/3/18اعلنت مصدر أمنى ان سبعة عشر مواطن من املسلمني
الشيعة بينهم اثنان حالتهما خطرة اصيبوا باعتداء إرهابي بسيارة
مفخخة يف منطقة باب بغداد قرب فندق امليزان بمحافظة كربالء
املقدسة.

 2014/3/18ذكر مصدر أمنى ان عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب
الطريق يف منطقة جسر دياىل جنوب شرقي بغداد انفجرت ،مما
اسفرت عن استشهاد اثنني من املدنيني الشيعة واصابة  10اخرين
بجروح مختلفة.
 2014/3/19افاد مصدر أمنى عن انفجار سيارة مفخخة يف سوق شعبي
بشارع الربيعي يف منطقة زيونة ببغداد ،ما ادى اىل سقوط عدد من
الضحايا بني شهيد وجريح.

 2014/3/19انفجرت عبوتني ناسفتني كانتا موضوعتني بالقرب من
سوق شعبي بمنطقة النصر والسالم (25كم) غرب العاصمة بغداد،
ما أسفر عن استشهاد مدني واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.

 2014/3/22تعرض مزار السيد محمد بن اإلمام علي الهادي (ع) يف
محافظة صالح الدين قضاء الدجيل اىل قذيفة هاون سقطت جوار
السياج الخارجي للمزار ولم تنفجر ،ما أدى اىل إصابة عجلة مدنية يف
بدنها بدون إصابات يف األرواح.
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 2014/3/27ذكر مصدر أمني مطلع ان عبوتني ناسفتني انفجرتا يف
محطة بلد بمحافظة صالح الدين كانتا تستهدفان سيارة تقل عاملتني
يف العتبتني العسكريتني ما أسفر عن اصابة السائق واملفتشتني.

 2014/4/3سيارة مفخخة انفجرت يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما
أسفر عن استشهاد ثالثة أشخاص وإصابة  11آخرين بجروح متفاوتة،
من املسلمني الشيعة.
 2014/4/3افاد مصدر أمني ان تسعة اشخاص ،بينهم امرأة مع ابنتها،
سقطوا بني شهيد وجريح سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة قرب
مجمع تجاري وسط الحلة ،متوقعا ارتفاع الحصيلة وذلك لكون االنفجار
وقع يف منطقة مكتظة باملواطنني الشيعة.

 2014/4/4استشهاد واصابة ثمانية مدنيني شيعة بانفجار عبوة ناسفة
يف سوق شعبي بمنطقة الحسينية شمال شرقي بغداد.

 2014/4/6شهدت محافظة كربالء املقدسة ومحافظات الجنوب انقطاعا
متواصال إلمدادات املياه بسبب شحتها أثر قيام مجاميع داعش
االرهابية بإغالق احدى نواظم السدود يف الفلوجة ،فيما ظهر الداعية
االرهابي (طه الدليمي) مرحباً بقطع املياه عن الشيعة يف جنوب العراق
واكد بان الثورة هي ثورة سنية ضد الشيعة ،وان قطع مياه نهر الفرات
سيقتل ثالثة ارباع الشيعة يف جنوب العراق من العطش.
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 2014/4/9استشهد وأصيب عشرات األشخاص يف سلسلة تفجريات
بست سيارات مفخخة يف مناطق متفرقة يسكنها املسلمني الشيعة
يف العاصمة بغداد (الصدر ،الشعب ،الشماعية ،الكرادة ،الكاظمية) ،إضافة
اىل انفجار يف ناحية الحفرية ،شمال الكوت بمحافظة واسط جنوباً.

 2014/4/19أفاد مصدر أمني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من سوق شعبية يف منطقة النهروان ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن
استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

 2014/4/20استشهد وأصيب  24شخص من املسلمني الشيعة أثر انفجار
سيارة مفخخة استهدفت زوار مرقد السيد ادريس يف منطقة الكرادة
يف العاصمة بغداد.

 2014/4/20انفجار سيارتني مفخختني بالتزامن يف محافظة املثنى،
استهدف املسلمني الشيعة املسافرين جنوباً يف مطعم سياحي ونقطة
تفتيش على طريق النجم السياحي ،شمالي غرب السماوة ،وأدى اىل
سقوط  29بني شهيد وجريح.

 2014/4/20اقتحم عدد من االنتحاريني مبنى كلية االمام الكاظم (ع)،
التابعة للوقف الشيعي ،يف حي أور ما أسفر عن استشهاد شخص
واصابة تسعة اخرين يف حصيلة أولية ،أثر تفجري أحد االنتحاريني
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نفسه عند مدخل الكلية.

 2014/4/20أفاد مصدر أمني إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب
طريق يف ناحية الحصوة شمالي بابل انفجرت ،ما أسفر عن استشهاد
ثالثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2014/4/21انفجار سيارة مفخخة قرب حسينية الزهراء يف شارع الفالح
بمدينة الصدر ،ما ادى اىل سقوط  19بني شهيد وجريح من املسلمني
الشيعة.

 2014/4/21شهدت العاصمة بغداد سلسلة من الهجمات االرهابية
بواسطة السيارات املفخخة يف مناطق (الصدر والشعب) ما أسفر عن
سقوط العديد من الشهداء والجرحى اغلبهم من املدنيني الشيعة.

 2014/4/22أفاد مصدر أمني إن عبوة الصقة كانت مثبتة بسيارة مدنية
انفجرت ،لدى مرورها بالقرب من بدالة الطالبية ،شرقي بغداد ،مما
أسفر عن استشهاده يف الحال.

 2014/4/22افاد مصدر أمني ان  4اشخاص استشهدوا واصيب  8اخرين
بجروح جراء تفجري ارهابي استهدف تجمعا انتخابيا يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد.
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 2014/4/22استهدفت دراجة نارية مفخخة ،مقهى شعبي بمنطقة كرادة
داخل ،وسط بغداد ،ما أسفر عن سقوط ستة شهداء و 18جريح.

 2014/4/23أدى انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوق شعبي للمسلمني
الشيعة يف قرية بايبوخ الشبكية بناحية بعشيقة شرق املوصل اىل
استشهاد  8اشخاص واصابة  45اخرين بجروح.

 2014/4/24ذكر مصدر طبي مطلع ان عدد ضحايا انفجار السيارة املفخخة
يف ناحية النيل ارتفع اىل  13شهيد و 27مصاب ،يذكر ان من بني الشهداء
استاذ جامعي يف كلية القانون جامعة بابل.

 2014/4/25انفجار سيارة مفخخة اعقبها انفجار عبوة ناسفة يف نادي
الصناعة الرياضي بالعاصمة بغداد ،لتوقع أكثر من  126مدني من
املسلمني الشيعة بني شهيد وجريح.

 2014/4/27أعلن مصدر أمني استشهاد  5مواطنني شيعة وإصابة أكثر
من  30آخرين بجروح ،بتفجري سيارة مفخخة كانت مركونة اىل جانب
طريق يف سوق «الحي» بمدينة «الصدر» ذات الغالبية الشيعية شرقي
بغداد.
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 2014/4/28استشهد واصيب  17شخص من املسلمني الشيعة ،كحصيلة
لتفجري انتحاري يف قضاء طوزخورماتو بمحافظة صالح الدين.

 2014/4/29أعلن مصدر مطلع يف محافظة دياىل عن استشهاد  18شخصا
وإصابة  40آخرين ،عشرة منهم حالتهم خطرية ،يف حصيلة أولية للتفجري
املزدوج الذي وقع يف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

 2014/5/2أعلنت مصادر امنية عن استشهاد آمر فوج يف الجيش برتبة
مقدم مع اثنني من زمالئه أثناء منعهم النتحاري حاول تفجري نفسه
بزوار من املسلمني الشيعة املتوجهني إىل مدينة سامراء مشياً على
األقدام إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام علي بن محمد الهادي (ع).

 2014/5/4أفاد مصدر أمني بوقوع تفجري انتحاري وهجوم مسلح
استهدف حافلة تقل زوار من املسلمني الشيعة ملرقد االمام الهادي (ع)
أثناء عودتهم من سامراء على الطريق العام الرابط بني قضاء سامراء-
بغداد بالقرب من قضاء بلد ( 80كم جنوب تكريت) ،وبلغت حصيلة
االعتداء  9شهداء و 27جريحا بينهم  11امرأة.

 2014/5/5أكد مصدر مطلع انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم جنة
العراق يف قضاء طوزخورماتو ،ما أدى إىل سقوط ثالثة شهداء و 14جريح
من املسلمني الشيعة.
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 2014/5/7داعش يشن حربا طائفية جديدة :شن تنظيم ما يسمى
«داعش» اإلرهابي حربا طائفية جديدة ضد املسلمني الشيعة بحرقه
حقول الحنطة الخاصة برتكمان منطقة «قره تبه» شمال شرق بعقوبة،
التابعة ملحافظة دياىل.

 2014/5/7العثور على مقربة جماعية لضحايا النظام السابق :كشف
مصدر امنية عن العثور على مقربة جماعية تعود لضحايا النظام
السابق ،من املسلمني الشيعة ،شمال مدينة النجف ،ضمت رفات
ضحايا بينهم نساء واطفال مع ادوات التعذيب والقيود ،تعود إىل فرتة
االنتفاضة الشعبانية التي جرت خالل العام .1991

 2014/5/13ذكر مصدر أمني ان سيارة مفخخة كانت مركونة يف مرآب
لوقوف السيارات القريب من «مستشفى بلد العام» اسفرت عن مقتل
ثالثة اشخاص واصابة عشرة اخرين من املسلمني الشيعة.

 2014/5/13بلغت الحصيلة االولية للتفجريات االرهابية التي ضربت
العاصمة بغداد اكثر من  50شهيدا وجريحا ،وذكرت مصادر امنية ان
التفجريات ضربت مدن (الصدر ،البلديات ،حي اور ،مجمع املشن،
جميلة ،ساحة عقبة) التي تسكنها األغلبية الشيعية ،فيما أكد مصدر
طبي ان عدد الضحايا مرجح للزيادة بسبب قوة التفجريات.
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 2014/5/15أكد مصدر أمني استشهد واصيب  12شخصا بانفجار سيارة
مفخخة يف سوق «القيارة» بـ»مدينة الصدر» ذات الغالبية الشيعية يف
العاصمة العراقية بغداد.

 2014/5/15شهداء وجرحى بانفجار سيارتني مفخختني استهدفت
الشيعة :قال مصدر رسمي ان سيارتني مفخختني انفجرتا بالتزامن
يف منطقة الكرادة ،ذات االغلبية الشيعية ،وسط بغداد ،وأوضح املصدر،
أن احداها انفجرت قرب محكمة الكرادة ،فيما انفجرت االخرى يف الحي
الصناعي قرب الجامعة التكنولوجية.

 2014/5/20مقربة جماعية للمسلمني الشيعة يف ذي قار :عثر يف مدينة
«الناصرية» التابعة ملحافظة ذي قار على مقربة جماعية تضم رفات عدد
من ضحايا االنتفاضة الشعبانية من املسلمني الشيعة لعام  1991ضد
النظام البعثي السابق.

 2014/5/20أكد مصدر حكومي إن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب
«مجمع حطني» الذي يسكنه األغلبية من املسلمني الشيعة يف ناحية
االسكندرية ( 50كم شمالي بابل) ،انفجرت ،ما أسفر عن إصابة ثالثة
مدنيني صادف مرورهم لحظة التفجري.

 2014/5/22تعرض مجموعة من طلبة العلوم الدينية يف حوزة النجف
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االشرف ،العتداءات وتصرفات غري انسانية من قبل جهات رسمية ،بعد
اقتيادهم بشكل مهني اىل مركز الشرطة بحجة عدم تجديد اقامتهم
ألغراض الدراسة ،يذكر ان الحادث تعرض اىل استهجان واسع من قبل
الحوزات الدينية ومراجع التقليد واملنظمات الحقوقية يف العالم.

 2014/5/23استشهد واصيب العشرات من الزائرين الشيعة املتوجهني
اىل مدينة الكاظمية املقدسة إلحياء زيارة ذكرى استشهاد االمام موسى
بن جعفر الكاظم (ع) ،بعد ان فجر انتحاري تكفريي يرتدي حزام ناسف
نفسه وسط الزائرين يف ساحة «اللقاء» بمنطقة «املنصور» غرب بغداد.

 2014/5/25اكتشاف مقربة شهداء طريق كربالء :کشفت وزارة حقوق
اإلنسان عن مقربة جماعية تضم رفات  27شخصا من املسلمني
الشيعة ،بينهم أطفال ونساء يف املنطقة صحراوية بین مدينتي
(النجف وكربالء) دُفنوا أحباء خالل االنتفاضة الشعبانیة.

 2014/5/27استشهد ثالثة اشخاص وأصيب سبعة بجروح ،جميعهم من
املدنيني ،يف تفجري سيارة مفخخة يف قطاع  25قرب سوق «الوحيالت»
بمدينة «الصدر» ذات الغالبية الشيعية شرق بغداد.

 2014/5/27افاد مصدر أمنى ان ارهابي يرتدي حزاما ناسفا قد فجر
نفسه داخل حسينية ابو التمن يف منطقة الشورجة وسط العاصمة
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بغداد ،وأسفر التفجري االرهابي عن استشهاد وجرح أكثر من  63مدنيا
من املسلمني الشيعة.

 2014/5/28فجر مسلحني مجهولني عددا من العبوات الناسفة يف
عشرة منازل تعود ملواطنني من الرتكمان الشيعة يف أربعة أحياء وسط
قضاء الطوز( ،ذات الغالبية الشيعية  40كم شرق تكريت) ،ما أسفر عن
استشهاد أربعة منهم وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

 2014/5/28تفجري سيارة مفخخة يقودها انتحاري يف ساحة عبد
املحسن الكاظمي ،يف مدينة الكاظمية املقدسة شمالي بغداد ،ما أسفر
عن استشهاد شخصني واصابة  10اخرين من املسلمني الشيعة.

 2014/5/29أفاد مصدر أمنى مطلع ،إن «ارهابيني يستقلون سيارة حديثة
أطلقوا النار من أسلحة رشاشة باتجاه خمسة مزارعني شيعة من
القومية الرتكمانية اثناء تواجدهم يف بستانهم بمنطقة الشمسيات،
( 20كم جنوبي شرق املوصل) ،مما أسفر عن استشهادهم يف الحال».

 2014/6/1أطلق مسلحني  15قذيفة هاون على منازل عشرية السعيدات
الواقعة يف ناحية جرف الصخر  60كم شمال غرب الحلة ،وأسفرت
االنفجارات عن استشهاد  4من النساء واألطفال وإصابة  10آخرين
بجروح مختلفة.
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 2014/6/2بلغت حصيلة السيارة املفخخة التي انفجرت يف محافظة
النجف االشرف (والتي كانت مركونة قرب سوق شعبية يف الحي
العسكري شمالي املحافظة)  21شخص بني شهيد وجريح.

 2014/6/5استشهد وأصيب  43شخصاً من املدنيني بانفجار سيارة
مفخخة كانت مركونة أمام مبنى مستشفى الحلة التعليمي وسط
مدينة الحلة ذات الغالية الشيعية بمحافظة بابل.

 2014/6/7ضربت سلسلة تفجريات بالسيارات املفخخة والعبوات
الناسفة ( 6تفجريات بعبوات ناسفة وخمس سيارات مفخخة) مناطق
ذات الغالبية الشيعية بالعاصمة بغداد ما أدت إىل استشهاد وإصابة 81
مواطناً من املسلمني الشيعة.

 2014/6/9اختطف مسلحون خمسة مدنيني من املسلمني الشيعة
كانوا يف طريق عودتهم اىل قضاء الطوز من محافظة صالح الدين
واقتادوهم اىل جهة مجهولة.

 2014/6/9ارتفعت حصيلة التفجري االنتحاري املزدوج يف قضاء الطوز ذو
الغالبية الشيعية ،إىل  30شهيدا و 185جريحا ،ووقع التفجري األول بقنبلة
على جانب الطريق ،بينما استهدفت سيارة مخففة ،يف التفجري الثاني،
حاجز تفتيش.
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 2014/6/10ضربت سلسلة تفجريات بالعبوات الناسفة ن مناطق التي
تسكنها غالبية شيعية يف العاصمة العراقية بغداد ما أدت إىل استشهاد
وإصابة العشرات من املواطنني الشيعة ،واستهدفت مناطق (مدينة
الصدر ،الشعب ،أور).

 2014/6/10مستشار أسامة النجيفي يدعو اىل ازاحة الشيعة :اعترب
«امليزان» مستشار لرئيس مجلس النواب «اسامة النجيفي» ،ان
«الحكم للسنة وهم من حكموا العراق طيلة القرون املاضية وال نسمح
للشيعة باختيار رئيس الوزراء» ،يذكر ان «امليزان» له ارتباط مباشر
برئيس الحزب االسالمي العراقي اياد السامرائي ويقيم حاليا يف
االردن.

 2014/6/11أكدت مصادر امنية مطلعة ،أن ثمانية أشخاص سقطوا بني
شهيد وجريح بتفجري سيارة مفخخة نوع (كيا) والتي انفجرت داخل
مرآب للسيارات عند املدخل الشمالي من جهة محافظة بابل يف منطقة
الخنافسة 8( ،كم شمالي كربالء املقدسة).

 2014/6/11انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من املجلس
البلدي يف قضاء النعمانية شمال محافظة واسط ،وأسفر انفجارها عن
اصابة ( )14شخصا بجروح مختلفة.
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 2014/6/11فجر انتحاري يرتدي حزام ناسف نفسه داخل مجلس عزاء
يف قطاع  16بمدينة الصدر شرقي بغداد أسفر عن استشهاد اثنني
واصابة  16آخرين ،من املسلمني الشيعة ،بجروح كحصيلة اولية.

 2014/6/14استشهاد رجل الدين السيد «البطحائي» وعائلته :قامت
عناصر داعش االرهابية بعملية اجرامية بقتل رجل الدين السيد
(رضا البطحائي) مع زوجته الحامل وطفلهما على طريق سامراء عند
عودتهم من زيارة االمامني العسكريني عليهما السالم ،يذكر ان السيد
انتقل اىل مدينة النجف األشرف منذ سنتني ،وقبل أيّام ذهب مع أهله
لزيارة اإلمامني يف سامراء ،ولم يتمكن من العودة لتأزّم الوضع األمني.

 2014/6/15داعش تُهجر  200عائلة شيعية من املوصل :قالت وزارة الهجرة
واملهجرين يف بيان ،إن عصابات داعش اإلرهابية هجرت  200عائلة
من املسلمني الشيعة (الشبك) من مدينة موصل مشريةٍ أن داعش
تسعى لتهجري املكون الشيعي كافة من املحافظة ،وأضافت ،إن اللجان
الخاصة بالوزارة سجلت منذ شهر تشرين األول للعام املاضي ولغاية
شهر آذار للعام الحالي  10آالف عائلة شبكية نازحة ومهجرة محافظة
نينوى جراء عمليات التهجري التي تقوم بها داعش.

 2014/6/16أعدم  1700طالب من أتباع أهل البيت :نشر تنظيم داعش
صوراً قال إنها عملية إعدام جماعية نفذها بحق ( )1700من طلبة كلية
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القوة الجوية كونهم من املسلمني الشيعة ،وأظهرت الصور التي نشرت
يف مواقع التكفرييني ،العشرات من املسلحني وهم يطلقون الرصاص
باتجاه املئات من الشبان الذين ظهروا بمالبس مدنية ،وبعضهم
من وضع يديه خلف رأسه ،فيما ظهر بعضهم مضرجاً بدمه ،يذكر
أن التنظيم أفرج عن ( )800من املسلمني السنة واسماهم (مرتدّي
السنّة) ،من الذين يعملون يف القاعدة ذاتها ،يف استهداف طائفي واضح.
 2014/6/19أفاد مصدر أمنى إن صاروخ كاتيوشا ،سقط قرب محيط مرقد
االمام علي الهادي (ع) يف مدينة سامراء ،ما أسفر عن اصابة تسعة
بجروح ،فيما سقط صاروخ آخر يف منطقة البو نيسان( ،تبعد اقل من 1
كم عن املرقد) ،ما أسفر عن اصابة خمسة بينهم طفل وامرأة.
 2014/6/22وذكر مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت يف شارع الفالح
بمدينة الصدر اسفرت عن اصابة خمسة اشخاص بجروح ،كما
انفجرت عبوة ناسفة ثانية يف سوق الحي الشعبي باملدينة اسفرت
عن مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بجروح.

 2014/6/23مجزرة رهيبة يف قرية بشري الشيعية :قامت عصابات داعش
االرهابية بمجزرة رهيبة يف قرية بشري جنوب كركوك والتي يقطنها
الرتكمان الشيعة بحق االهالي العزل حيث قتلت  15شخصا من النساء
واألطفال ،وتسلم الطب العدلي  15جثة غالبيتها لنساء واطفال عليها
اثار طلقات نارية يف مناطق متفرقة من الجسم ،وذكر شهود ان اغلب
الجثث كانت متفسخة بسب بقائها لعدة ايام يف القرية بعد قتلهم من
قبل املسلحني.
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 2014/6/23كشفت مصادر حقوقية ان مجاميع داعش االرهابية قامت
باقتحام منازل املواطنني الشيعة من مكون (الشبك) الذين نزحوا من
قرية كوكجلي شرقي املوصل واخذوا العبث بها وتفخيخها ،وأشار املصدر
ان املواطنني الشبك يف قريتي كوكجلي وبازوايا أصبحوا هدفا سهال
لهذه املجاميع االرهابية ،مؤكدا وقوع عمليات قتل وخطف بحقهم.

 2014/6/23كشف املفوضية العليا لحقوق االنسان ،أن تنظيم «داعش»
قام بقتل شقيقني من املكون الشبكي (وهم اقلية من املسلمني
الشيعة يسكنون شمال العراق) وحرق جثتيهما ومن ثم رميها بمقربة
كوكجلي يف محافظة نينوى ،فيما اشارت اىل أن عناصر من التنظيم
اختطفوا  26شبكياً بينهم خمسة اشقاء.

 2014/6/25كشفت منظمة تعنى بمتابعة جرائم اإلبادة الجماعية ،عن
قيام املجاميع املسلحة االرهابية بقطع رؤوس اطفال رضع وتصوير
حاالت االغتصاب للنساء اثناء اقتحامها ملنطقتي بشري وطوزخورماتو،
وافادت املنظمة ان الحملة الشعبية الوطنية إلدراج تفجريات العراق
على الئحة جرائم اإلبادة الجماعية (حشد) قالت يف تقرير لها إن
«مجاميع مسلحة تمكنت من اقتحام قرية بشري التي تقع اىل الجنوب
من مدينة كركوك واربع قرى يف طوزخورماتو مدججني بأحدث أنواع
األسلحة باإلضافة اىل آليات عسكرية والهمرات التي استولوا عليها بعد
اشتباكات مع الجيش العراقي».
 2014/6/26انفجرت سيارة مفخخة يف منطقة املحمودية ( 20كم جنوب
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العاصمة بغداد) ،ما أدت إىل استشهاد وإصابة  58شخصاً غالبيتهم من
املدنيني الشيعة ،وذكر مصدر أمني أن « 12شخصا استشهدوا وأصيب
 46آخرون بانفجار عبوة ناسفة وحزام ناسفة مع سقوط قذائف هاون
على سوق شعبي بمنطقة املحمودية».

 2014/6/26وأفاد مصدر أمني أن عصابات داعش اإلرهابية قامت بحرق
ثالثة محال تجارية يف سوق بناحية السعدية  80كم شمال شرق
بعقوبة مركز محافظة دياىل ،وبني املصدر أن أصحاب املحال امتنعوا
عن تقديم أي جزية أو مساعدات مالية إىل عصابات داعش مما دفع
تلك العصابات إىل احراق محالهم ،وفرض التنظيم اإلرهابي دفع جزية
مالية على املواطنني الشيعة يف الناحية أو التطوع والقتال ضمن صفوف
التنظيم اإلرهابي ،كما فرضت أيضاً على املزارعني مبالغ مالية كجباية
أو ضريبة على محاصيلهم الزراعية ،مما اضطر الكثري منهم إىل ترك
مزاولة عمل الزراعة ،وعدم تسويق محاصيلهم الزراعية إىل األسواق.
 2014/6/27فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه يف منطقة (باب
الدروازة) قرب الحضرة الكاظمية املقدسة ،شمالي بغداد ،ما أسفر عن
استشهاد  7أشخاص ،وجرح  36شخصاً من املسلمني الشيعة ،اعتربت
حصيلة أولية قابلة للزيادة.

 2014/6/27تنظيم داعش يفجر مزارات ومساجد للمسلمني الشيعة:
كشف مصدر مطلع يف محافظة املوصل ان مسلحي تنظيم ما يسمى
(بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام /داعش) االرهابي قاموا بتدمري
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عدد من املزارات واملساجد الشيعية يف مدينة تلعفر غرب املوصل ،وقام
مسلحو (داعش) بتدمري ثالثة مزارات وثالثة مساجد يف تلعفر ،هي
(مزار خضر الياس ،مرقد سعد بن عقيل ،مرقد آر ماموط ،مسجد االمام
الحكيم ،مسجد ومنارة أهل البيت ،حسينية الصادق «آل جوالق»).

 2014/6/30أظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل االجتماعي ،أحد دور
العبادة التابعة للرتكمان الشيعة من أهالي بلدة «قره تبّه» وهو مدمر
بالكامل فضال عن تدمري عدد من الدور واملحال التجارية القريبة ،يذكر
أن قره تبّه ،بلدة تابعة إدارياً ملحافظة دياىل تقطنها غالبية من الرتكمان
املسلمني الشيعة.

 2014/6/30افاد مصدر أمني ،بان اربعة هاونات سقطت قرب االماميني
العسكريني يف مدينة سامراء ،ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
 2014/7/1تنظيم داعش اإلرهابي يعدم  480سجينا شيعيا يف سجن
«باودش» على خلفيات مذهبية يف املوصل اغلبهم من محافظة البصرة.

 2014/7/1أعدم تنظيم (الدولة اإلسالمية يف العراق والشام /داعش)
اإلرهابي شابني يف ( 25و )30من العمر ،لرفضهما مبايعة التنظيم يف
احدى قرى الشيعية بناحية السعدية (80كم) شمال شرق بعقوبة
مركز محافظة دياىل العراقية ،يذكر إىل أن االعدام تم أمام جمهور من
املدنيني بأحد ساحات القرية ،وأن العصابات اإلرهابية ،رفضت دفن
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الشابني يف مقربة السعدية.
 2014/7/2أفاد شهود عيان بقيام عصابات داعش االرهابية بخطف ()15
شخصاً من الشبك الشيعة يف ناحية النمرود التابعة لقضاء الحمدانية
( 40كم جنوب شرق مدينة املوصل) واقتادتهم اىل جهة مجهولة ،كما أكد
الشهود قيام اإلرهابيون بتفجري مزاراً دينياً أثر تفخيخه بعبوات ناسفة
بعد خطفهم املدنيني.
 2014/7/3أكد مصدر حكومي أن جثث نحو  40مدنيا شهيدا من قرية
بشري ذات الغالبية الرتكمانية الشيعية ما تزال ملقاة على الطرقات،
بسبب منع عصابات داعش رفعها ،بعد أن أعدمتهم ،وتسببت
عصابات داعش اإلرهابية بنزوح وتهجري االالف األسر من مناطقها،
بعد تعرضهم للتهديد بالقتل.
 2014/7/3استشهد وأصيب  16شخصا بانفجار عبوة ناسفة انفجرت
أعقبها تفجري انتحاري نفسه (نفذه اإلرهابي محب اهلل العراقي) بحزام
ناسف استهدفا جامع وحسينية املصطفى (ص) يف حي الجهاد غربي
بغداد.

 2014/7/4هدد أحد قادة تنظيم «داعش» االرهابي يف تكريت إن تنظيمه
يف حال تمكن من احتالل بغداد فسوف يهدم مرقد االمام الكاظم (ع)،
ووصف املسلمني الشيعة بالكفرة.

 2014/7/4ذكر مصدر أمني إن عصابات داعش اإلرهابية نسفت مقام
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أبو الفضل العباس (ع) يف منطقة القبة شمال املوصل.
 2014/7/5أكد مصدر رسمي مطلع بقيام مسلحي تنظيم داعش
االرهابي بمداهمة ناحية (الرشيدية) ذات األغلبية الرتكمانية الشيعية،
وبخطف  40مدني من املسلمني الشيعة ،إضافة اىل تدمري عدد من
الحسينيات شمالي مدينة املوصل.
 2014/7/6شهدت محافظة البصرة جنوبا ،انفجار سيارتني مفخختني
وعبوة ناسفة ،ما أدت إىل استشهاد  3أشخاص وإصابة  8آخرين بجروح
من املسلمني الشيعة.
 2014/7/6استشهد وأصيب  20شخصاً من السلمني الشيعة بتفجري
انتحاري نفسه كان يرتدي حزاما ناسفا داخل محل لبيع الطيور (بعد
ان فشل يف اقتحام مقهى شعبي مجاور) يف منطقة (الوشاش) غربي
بغداد.

 2014/7/7انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند سيطرة
(الدباش) يف منطقة (الكاظمية) شمالي بغداد ،ما ادى اىل استشهاد
اربعة اشخاص واصابة  16اخرين بجروح من املسلمني الشيعة.

 2014/7/7كشفت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان عن قيام عصابات
داعش اإلرهابية بسلب الحيوانات واملواشي من قرى الشبك من
املسلمني الشيعة (بعد تهجريهم وقتل املئات منهم) وذبحها وتوزيعها
على سكان املوصل.
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 2014/7/9ذكر مصدر أمني ان سيارتني ملغومتني انفجرتا يف ناحية
األمام التابعة لقضاء املحاويل شمال الحلة ،ما أسفر عن استشهاد اربعة
مدنيني واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة ،إضافة اىل انفجار سيارة
ثالثة أمام املحكمة االتحادية يف مركز املدينة.
 2014/7/10استشهد وأصيب  11مدنياً من املسلمني الشيعة بسقوط
ثالث قذائف هاون أطلقها ارهابيو (داعش) على ناحية السعدية وقضاء
خانقني شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة دياىل مستهدفة
قرية «الطبيج» ذات الغالبية الشيعية.

 2014/7/10أكد مصدر رسمي مطلع أن مصري  97شبكيا من املسلمني
الشيعة مختطفا من قبل تنظيم (داعش) اإلرهابي ال زال مجهوال،
وتعرض الشبك ملوجة نزوح جماعية بعد سيطرة داعش على مناطق
وقرى يقطنها الشبك بأطراف املوصل.

 2014/7/11تعرض مزاري السيد غريب وابراهيم االشرت اىل هجوم
إرهاب :ذكر االمني الخاص ملزار ابراهيم بن مالك االشرت (رض) ان
مجاميع ارهابية حاولت التعرض ملزار السيد غريب بن االمري مقن
(ع) يف قضاء الدجيل فتصدت لها قوة من ابناء الحشد الشعبي خالل
معركة دامت لساعات.

 2014/7/16ذكر مصدر أمنى وقوع انفجار مزدوج بسيارتني مفخختني
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قد انفجرتا بالتعاقب قرب سوق الحي يف مدينة الصدر ذات الغالبية
الشيعية ،أسفر عن استشهاد ثمانية واصابة  51اخرين فضال عن الحاق
اضرار مادية بعدد من املحال والسيارات القريبة.

 2014/7/16أفاد مصدر مطلع يف محافظة املوصل بأن عناصر تنظيم
(داعش) تجري عملية بحث عن األهالي التي تنتمي اىل الطائفة
الشيعية أو اىل الديانة املسيحية عرب طرقها أبواب املنازل الواقعة يف
املوصل ،مدعني بان تلك املنازل هي ملك لدولتهم وال وجود لشيعي أو
مسيحي يف املدينة.

 2014/7/16وذكر مصدر أمني ان مسلحني من ارهابيي داعش قاموا
بتفخيخ مبنى حسينية االمام الحجة وتفجريها بالكامل بعد ان
اقتحموا قرية توكل يف أطراف املقدادية من جهتها الغربية ،كما قتلوا
رجال مسناً يبلغ من العمر  75عاماً بعدما حاول ايقافهم.

 2014/7/17استشهد وأصيب  12شخصا من املسلمني الشيعة ،كحصيلة
أولية ،بانفجار عبوة ناسفة قرب حسينية يف منطقة (الشورجة) وسط
بغداد.

 2014/7/18ذكر مصدر مطلع أن إرهابيي (داعش) قاموا بتفخيخ وتفجري
مقام اإلمامني (علي والرضا) (ع) وحسينية ومكتبة آية اهلل الشيخ (املريزا
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جواد التربيزي) ومدرسة دينية عائدة لديوان الوقف الشيعي يف ناحية
البشري والتي يقطنها غالبية من الرتكمان الشيعة بمحافظة كركوك.

 2014/7/19سيارة ملغومة انفجرت يف مدخل منطقة (أبو دشري) جنوبي
بغداد من جهة منطقة الدورة جنوبي بغداد ،مما أسفر عن استشهاد
شخصني واصابة سبعة آخرين بجروح من املسلمني الشيعة.

 2014/7/19امرلي تحت الحصار :ناشد مدير ناحية امرلي (التي يسكنها
املسلمني الشيعة) الحكومة االتحادية ،وحكومة اقليم كردستان ،ومراجع
الدين ،واملنظمات الدولية ،للتدخل واغاثة الناحية التابعة لقضاء الطوز
شما ًال ،والتي يحاصرها ارهابيو داعش منذ اربعني يوما ،فيما تواجه
هجمة شرسة باألسلحة الثقيلة وقذائف الهاون من قبل اإلرهابيني
اللذين قاموا بفرض حصار قاسي وقطعوا خطوط املاء والكهرباء ودمر
ابراج الهاتف النقال ،يذكر ان الناحية تضم  34قرية يبلغ عدد سكانها
خمسني الفا ومركز الناحية يصل عدد سكانه املحاصرين اىل  15الف
نسمة.

 2014/7/19افاد مصدر مسؤول إن انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر
نفسه عند مدخل منطقة الكاظمية شمالي بغداد ،ما أسفر اىل سقوط
 24شهيدا و 59جريحا من املسلمني الشيعة ،مرجحا ارتفاع حصيلة
الضحايا.
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 2014/7/20استشهد وأصيب سبعة مصلني بانفجار دراجة هوائية
مفخخة بالقرب من حسينية (الحاج عاشور عبد الصاحب) يف قرية
حبيب العامر التابعة ناحية السعدية ذات الغالبية الشيعية شمال
شرق بعقوبة مركز محافظة دياىل.

 2014/7/20افاد مصدر مسؤول بسقوط ثالث قذائف هاون على بعد 60
اىل  70مرتا من مرقد االمامني العسكريني (ع) يف قضاء سامراء جنوب
مدينة تكريت.

 2014/7/24تفجري مرقد يحيى ابو القاسم :افاد مصدر أمني أن عصابات
(داعش) فجرت مرقد يحيى ابو القاسم االثري بعبوات ناسفة يف حي
الشفاء غربي مدينة املوصل.

 2014/7/25استشهد وأصيب  50شخصاً بانفجار سيارتني مفخختني
(األوىل انفجرت قرب أسواق دجاج فارس والثانية قرب شارع األورزدي)
بمنطقة (الكرادة) ذات الغالبية الشيعية وسط العاصمة بغداد.

 2014/7/26أفاد مصدر أمني مطلع ،إن مسلحني مجهولني فجروا ،يف
ساعة متأخرة من الليل ،عددا من العبوات الناسفة زرعت بمحيط
منزل الخطيب الشيخ (جعفر اإلبراهيمي) يف منطقة حي السالم
شمال محافظة النجف ،ما أدى إىل حدوث أضرار مادية.
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 2014/7/26ذكر مصدر أمني بان تسعة مصلني ،من املسلمني الشيعة،
كانوا قد أنهوا صالة الجمعة ،سقطوا بني شهيد وجريح بانفجار سيارة
مفخخة كانت مركونة قرب حسينية املصطفى يف منطقة رأس دوميز،
جنوبي كركوك.

 2014/7/27انفجرت عبوة ناسفة يف السوق الشعبي بمنطقة الحسينية
شمال شرقي بغداد ادت اىل استشهاد واصابة سبعة مدنيني من
املسلمني الشيعة.

 2014/7/30ذكر مصدر أمني ،قيام تكفرييي داعش بتفخيخ مبنى
حسينية (االمام الباقر) يف ناحية السعدية وتفجريه ،شمال شرق مدينة
بعقوبة مركز محافظة دياىل ،بعد ان قتلوا ثالثة من حراس الحسينية
بإطالق النار عليهم.

 2014/7/31أكد مصدر أمني ،انفجار سيارتني مفخختني وعبوة ناسفة
يف مناطق مختلفة شرقي العاصمة بغداد أسفرت عن وقوع عشرات
الشهداء والجرحى من املسلمني الشيعة.

 2014/8/1داعش يهجر الشيعة من السعدية :كشف مصدر محلي
يف محافظة دياىل ،عن قيام تنظيم داعش اإلرهابي بتهجري املسلمني
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الشيعة من ناحية السعدية يف سعيه لتغيري ديموغرايف يف الناحية،
والذي أدى اىل تضاءل نسبة الشيعة اىل .%10

 2014/8/2سقوط عدد من الشهداء والجرحى ،من املسلمني الشيعة،
بانفجار أربع عبوات ناسفة كانت مزروعة بمناطق مختلفة من العاصمة
بغداد (اثنان قرب مبنى امانة بغداد ،يف ساحة الخالني ،وثالثة قرب
سوق الغزل ،فيما انفجرت الرابعة قرب وزارة التجارة وسط العاصمة).

 2014/8/3فجر عناصر تنظيم (داعش) اإلرهابي مقام السيدة زينب
(ع) يف قضاء سنجار بمحافظة نينوى ،بعد ان قاموا بإعدام عشرة من
الكرد الشيعة.

 2014/8/4نزوح االالف العوائل الشيعية التي خرجت من قضاء سنجار
إىل منطقة الجبل ،هربا من تنظيم داعش التكفريي ،الذي هدد بقطع
رؤوس املسلمني الشيعة وسبي نسائهم ،ويذكر ان هذه العوائل ما
زالت محاصرة ،وتعاني نقصا حادا يف مياه الشرب واملواد الغذائية ،من
دون ان تمتد لهم أي مساعدة حقيقية من أي جهة.

 2014/8/5انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة خلف مطعم شعبي
يف منطقة حي (البلدية) وسط مدينة كربالء املقدسة ،أدت اىل خسائر
باألرواح ،يذكر أن كربالء املقدسة شهدت يف وقت سابق انفجار عبوات
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صوتية محلية الصنع يف مناطق متفرقة منها.
 2014/8/7أفاد مصدر مطلع ،بان  48مدني من املسلمني الشيعة،
على األقل ،سقطوا بني شهيد وجريح بانفجار سيارتني مفخختني
(األوىل كانت مركونة بالقرب من حسينية املجتبى ،تالها انفجار
مركبة مفخخة نوع كوسرت يقودها انتحاري) استهدفتا حسينية وسط
محافظة كركوك يقطنها نازحون شيعة من قضاء الطوز.

 2014/8/7سلسلة تفجريات تطال العاصمة :ضربت سلسلة تفجريات
بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة مناطق (الصدر ،حي أور ،الزعفرانية،
النعريية) التي تسكنها الغالبية الشيعية يف العاصمة بغداد وأسفرت
عن استشهاد وإصابة العشرات من املدنيني.

 2014/8/7فجر إرهابيو داعش سيارة مفخخة استهدفت االطفال
والنساء يف منطقة الكاظمية شمالي بغداد ،اسفرت عن استشهاد
وجرح  30شخص من املسلمني الشيعة ،يف حصيلة اولية.

 2014/8/9أعلنت منظمة حقوقية عن قيام عناصر تنظيم (داعش)
اإلرهابي بتفجري مقام اإلمام الرضا (ع) بالقرب من قرية تيسخراب
يف سهل نينوى بعد تفخيخه بعبوات ناسفة ،إضافة اىل قتل عدد من
املدنيني الشيعة اللذين حاولوا إيقاف عملية التفجري.
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 2014/8/9أفاد شهود عيان ،انه تم العثور على مقربة جماعية تضم نحو
 200جثة مجهولة الهوية قرب قاعدة (سبايكر) الجوية يف شمال مدينة
تكريت مركز محافظة صالح الدين ،كانت مدفونة على مقربة سطح
األرض وعليها اثار أعرية نارية ،تعود لطلبة من املسلمني الشيعة قتلوا
ألسباب طائفية.

 2014/8/10استشهاد وإصابة عشرة مدنيني بينهم نساء وأطفال بسقوط
ثالث قذائف هاون ،أطلقها تكفريي داعش ،وسقطت على القرى
الجنوبية لناحية السعدية (الشيعية) يف محافظة دياىل.

 2014/8/12انفجرت سيارة مفخخة قرب حسينية (البوشجاع) بمنطقة
الكرادة وسط بغداد واسفرت عن استشهاد مدني وإصابة  7آخرين
بجروح مختلفة ،فيما انفجرت سيارة ثانية يف منطقة الزعفرانية جنوب
شرقي بغداد اسفرت عن استشهاد مدنيني اثنني واصابة خمسة
اخرين بجروح مختلفة ،كما أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة
موضوعة بجانب الطريق بالقرب من مرآب بغداد يف املقدادية  40كم
شمال شرق بعقوبة مما اسفرت عن استشهاد خمسة مدنيني واصابة
ثمانية اخرين بجروح بينهم امرأتان ،واخرى كانت مزروعة يف ساحة
املظفر بمدينة الصدر ما اسفر انفجارها عن اصابة ثالثة اشخاص
بجروح.
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 2014/8/13سيارة ملغومة انفجرت يف منطقة البياع جنوب غربي بغداد،
وأدت اىل استشهاد واصابة 11شخصا من املسلمني الشيعة ،فيما اصابوا
تسعة أشخاص بجروح بانفجار سيارة مفخخة ثانية جنوب غربي
العاصمة ،كما انفجرت عبوة ناسفة يف مدينة الصدر ادت اىل وقوع عدد
من الشهداء واملصابني.

 2014/8/15فجر عناصر داعش االرهابي مسجداً للمسلمني الشيعة
قبل أن يقوموا بإعدام مؤذنه يف بلدة جلوالء التي سقطت بيد التنظيم
بعد قتال عنيف مع قوات البشمركة الكردية التي كانت تحميها.

 2014/8/18ناحية آمرلي التي تقع يف قضاء طوز خورماتو ( 90كم شرق
مدينة تكريت مركز محافظة صالح الدين) على وادي (كور دره) وتضم
قبيلة تركمانية من املسلمني الشيعة ،مازالت تعاني جراء الحصار
القاسي لعصابات داعش االرهابية بشكل كامل ،وأدى اىل قطع جميع
املساعدات االنسانية واملواد الغذائية على أكثر من  17ألف نسمة
بينهم نساء واطفال وشيوخ ومرضى.

 2014/8/24استشهاد عشرة اطفال يف آمرلي :ذكرت مصادر ميدانية ان
عشرة اطفال استشهدوا نتيجة قصف املجاميع االرهابية للمستوصف
الصحي ملدينة آمرلي من جهة قرية كنجه التي باتت حاضنة للدواعش
ومنطلقا لهم يف تنفيذ الهجمات وقصف املدينة.
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 2014/8/25استشهد وأصيب  34شخصاً من املسلمني الشيعة بتفجري
انتحاري داخل حسينية اإلمام علي (ع) بمنطقة بغداد الجديدة جنوب
شرقي العاصمة بغداد ،بعد ان فجر انتحاريا يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه
داخل الحسينية.

 2014/8/25أفاد مصدر أمني مطلع بأن عددا من االشخاص سقطوا
بني شهيد وجريح بتفجري سيارتني مفخختني بالتزامن يف منطقة
باب طويريج وشارع ميثم التمار ،وسط كربالء املقدسة (108كم جنوب
بغداد).

 2014/8/26انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق
يف منطقة الكرادة وسط بغداد ،فيما انفجرت سيارة ثانية كانت مركونة
على جانب الطريق يف منطقة بغداد الجديدة قرب السينما البيضاء
شرقي العاصمة ،ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بالعشرات من
املسلمني الشيعة.

 2014/8/30أفاد مصدر أمني مطلع ،بأن انتحاري يقود سيارة ملغومة فجر
نفسه يف منطقة (اليوسفية) جنوب بغداد مما أدى إىل استشهاد وإصابة
عشرة أشخاص من املسلمني الشيعة.

 2014/9/6تمكنت فرق اإلنقاذ ،التابعة للدفاع املدني ،من انتشال العشرات
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من جثث ضحايا قاعدة (سبايكر) العسكرية ،الذين استشهدوا على
يد تنظيم داعش اإلرهابي بعد قتلهم يف مجزرة كبرية عرفت على
مستوى واسع.

 2014/9/6قال نائب عن محافظة دياىل ،إن جماعة داعش اإلرهابية
قطعت مياه الشرب عن أهالي قضاء بلدروز (ذات الغالبية الشيعية)
والتي تبعد  30كم شرق بعقوبة مركز املحافظة ،والقرى الشيعية
املحيطة به منذ أسابيع ،من خالل إغالق تدفق املياه إىل قناة (الروز)
اإلروائية القادمة من سد الصدور ،محذرا من نزوح قسري ألكثر

 2014/9/27استشهاد وإصابة العشرات من املدنيني الشيعة بهجوم
إرهابي :ذكر مصدر أمني مطلع أن سيارة ملغومة كانت مركونة على
جانب الطريق يف منطقة املحمودية جنوبي بغداد ،أسفر انفجارها عن
استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة  24آخرين بجروح ،ويعد هذا االنفجار
هو الثاني من نوعه الذي تشهده املنطقة يف اقل من يومني ،بعد أن
انفجرت سيارتان ملغومتان قرب مبنى القائمقامية واملستشفى العام
يف املحمودية أسفرتا عن استشهاد وإصابة  28شخصا.

 2014/9/30سلسلة انفجارات تستهدف املدنيني الشيعة يف املحافظات
الجنوبية :انفجرت  4سيارات مفخخة يف ثالث محافظات عراقية
(كربالء املقدسة ،الصربة ،بابل) ،ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات
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من املواطنني الشيعة بحسب مصادر أمنية ،وانفجرت األوىل ،والتي
كان يقودها انتحاري تكفريي ،يف كربالء املقدسة بالقرب من (قنطرة
السالم) ،كما انفجرت الثانية يف سوق (الداكري) بمنطقة العشار ،وسط
البصرة ،فيما انفجرت سيارتني ملغومتني يف ناحية الكفل جنوب مجمع
حطني غربي وشمال محافظة بابل.

 2014/10/1استشهد  13مدنيا ،على األقل ،وجرح  41اخرون بانفجار
ثالث سيارات مفخخة ،استهدفت احياء شيعية (الحرية ،الزعفرانية)
بالعاصمة بغداد.

 2014/10/1استهدفت سيارة مفخخة منطقة بغداد الجديدة ،شرقي
العاصمة ،ما أسفر عن استشهاد واصابة أكثر من  53من املدنيني
الشيعة كحصيلة أولية ،بحسب مصادر رسمية.

 2014/10/1هجوم إرهابي قرب مرقد االمام سيد محمد :استشهد واصيب
 16مدني ،من املسلمني الشيعة ،على األقل ،يف سقوط عشرات قذائف
هاون التي أطلقها تكفريي داعش على منطقة (بني سعد) القريبة من
مرقد االمام سيد محمد (ع) ،يف قضاء بلد جنوب تكريت.

 2014/10/7احباط محاولة القتحام مدينة سامراء :شن مسلحو داعش
هجوما واسع القتحام مركز املدينة بعد ان قاموا بتفجري سيارة نوع
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همر يقودها انتحاري اصيب خاللها ما يقارب  17عنصر أمنى ،يذكر ان
االستهداف التكفريي جاء على خلفية محاولتهم الوصول اىل مرقدي
االمام علي الهادي واالمام حسن العسكري (ع) ،وهي من األماكن
املقدسة لدى الشيعة واملسلمني يف عموم العالم ،إلحداث فتنة طائفية
على غرار احداث عام  2006بعد ان تمكن إرهابيني من تفجري املرقدين
الطاهرين.

 2014/10/8استشهد واصيب  16شخصا ،كحصيلة أولية قابلة لالرتفاع،
بانفجار سيارة ملغومة كانت مركونة قرب كراج بعقوبة بمنطقة
(املشتل) ،ذات الغالبية الشيعية ،شرقي العاصمة.

 2014/10/9ذكر مصدر أمنى مطلع ،ان سيارة مفخخة يقودها انتحاري
تكفريي انفجرت يف منطقة شفته وسط بعقوبة ،مركز محافظة دياىل،
ما أسفر عن استشهاد ثمانية اشخاص واصابة اربعة اخرين.

 2014/10/11سلسة انفجارات استهدفت املدنيني الشيعة :استشهد
وأصيب أكثر من  116شخص بسلسلة تفجريات إرهابية ،استهدفت
مناطق (الشعلة ،الكاظمية املقدسة) ذات الغالبية من الشيعة يف
العاصمة بغداد.

 2014/10/13استشهد وأصيب أكثر من  140مدني شيعي يف ثالثة
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تفجريات بواسطة سيارات مفخخة استهدفت بلدة (قرة تبة) ،ذات
الغالبية الشيعية ،يف محافظة دياىل شمال شرق العاصمة بغداد.

 2014/10/13استشهاد وإصابة  111مدني يف سلسلة تفجريات بأحياء
شيعية :هزت ثالثة تفجريات (سيارتني مفخختني وحزام ناسف)
إرهابية أحياء شيعية (الصدر ،الحبيبية ،الكاظمية) يف العاصمة بغداد،
انفجرت بتوقيت واحد ،بينما كانت الشوارع تكتظ باملدنيني الذين
كانوا يحتفلون بمناسبة عيد الغدير األغر ،ما أدى إىل استشهاد وإصابة
 111شخص.

 2014/10/15انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري ارهابي يف منطقة
الكاظمية شمال بغداد ،ما أسفر عن استشهاد وجرح  54شخص من
املدنيني الشيعة.

 2014/10/16سلسلة انفجارات بمناطق شيعية يف العاصمة بغداد:
استشهد وأصيب العشرات من املدنيني الشيعة يف سلسلة تفجريات
تكفريية بأربع سيارات مفخخة يف مناطق (الطالبية ،الحرية ،الدولعي،
املحمودية) التي تسكنها األغلبية الشيعية يف العاصمة ،فضال عن
االضرار املادية الجسيمة التي الحقتها باملحال والسيارات القريبة من
اماكن االنفجار.
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 2014/10/17مسلسل التفجريات اإلرهابية يستهدف املدنيني الشيعة:
استشهد وأصيب  121مدني شيعي يف سلسلة تفجريات بسيارات
مفخخة استهدفت مناطق شيعية (البلديات ،الصليخ ،الكرادة) يف
العاصمة بغداد.

 2014/10/19فجر ارهابي تكفريي ،يرتدي حزام ناسف ،نفسه بني املدنيني
الشيعة قرب حسينية يف شارع الكندي يف منطقة الحارثية غربي
العاصمة ،ما أسفر عن استشهاد  17مدني وإصابة  28جريح.

 2014/10/20سلسلة تفجريات يف محافظة كربالء املقدسة :انفجرت 4
سيارات مفخخة يف محافظة كربالء املقدسة ،ما أدى إىل استشهاد
وإصابة  53شخص ،من املدنيني الشيعة ،كحصيلة أولية ،بعد ان
استهدفت مناطق (باب طويريج ،حي الحسني ،الوند).

 2014/10/21فجر ارهابيون  3سيارات مفخخة يف منطقة الطالبية الشيعية
شرقي العاصمة بغداد ،اثنان منهما استهدفت مطعما شعبيا ،ما أسفر
عن استشهاد واصابة أكثر من  32مدني نت املسلمني الشيعة ،يف
حصيلة أولية ،بحسب مصادر مطلعة.

 2014/10/23استهدف ارهابيني تكفرييني بسيارتني مفخختني مدن
(الصدر ،الكرادة) الشيعيتني ،شرق العاصمة ،ما أسفر االنفجار االول عن
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استشهاد عشرة مدنيني وجرح  33آخرين بجروح خطرية ،فيما تسبب
الثاني بسقوط  19شهيد وإصابة  40جريح ،من املسلمني الشيعة.

 2014/10/26فجر إرهابيو عصابات (داعش) التكفريية مرقد االمام محمد
بن موسى الكاظم(ع) شرق مدينة تكريت مركز محافظة صالح
الدين ،وذكر مصدر أمني مطلع أن «إرهابيي داعش استخدموا عبوات
ناسفة يف تفجري مرقد اإلمام محمد الدري وسط قضاء الدور  25كم
شرق تكريت».

 2014/10/28فجر ارهابيون تابعون لتنظيم داعش التكفريي سيارة
مفخخة قرب مطعم شميساني يف ساحة الواثق يف منطقة الكرادة،
التي تسكنها الغالبية الشيعية ،وسط العاصمة بغداد ،ما أدى اىل
استشهاد تسعة مدنيني وإصابة  27آخرين حسب مصدر رسمية.

 2014/10/30استشهد وأصيب  19مواطن شيعي يف تفجري سيارة ملغومة
يقودها انتحاري يف منطقة (اليوسفية) جنوب العاصمة بغداد.

 2014/11/2استشهد  7مواطنني واصيب  26آخرين بانفجار سیارة
مفخخة استهدفت موكبا حسينيا يف تقاطع (الدرویش) منطقة
(السیدیة) جنوب العاصمة ،بحسب مصادر رسمية مطلعة.
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 2014/11/8سلسلة تفجريات يف العاصمة :استشهد وأصيب العشرات
من املدنيني الشيعة بسلسلة تفجريات بالسيارات املفخخة والعبوات
الناسفة يف مناطق (الصناعة ،االمني ،العامل ،الصدر) ،التي تسكنها
األغلبية الشيعية يف العاصمة بغداد.

 2014/11/10تعرض مزار السيد محمد (ع) يف قضاء بلد اىل سقوط قذيفة
هاون جوار السياج الخارجي للمزار ،أطلقها تكفرييني من مناطق
قريبة تقع تحت سيطرتهم ،يف حربهم املفتوحة ضد املسلمني الشيعة
واماكنهم املقدسة.

 2014/11/12سيارات وأحزمة ناسفة تستهدف املدنيني الشيعة :استشهد
 23شخص ،واصيب العشرات ،كحصيلة اولية ،يف عدة هجمات
بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة يف مناطق متفرقة ،وكان أكثرها دموية
يف العاصمة بغداد ومحيطها.

 2014/11/28استشهد وجرح العشرات من املسلمني الشيعة يف تفجريات
وعمليات إطالق نار يف مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ،فقد انفجرت
قنبلة قرب سوق يف حي (الحسينية) شمال شرق بغداد ،ما أسفر عن
استشهاد أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين ،فيما انفجرت قنبلة
أخرى بسوق مفتوحة أدت اىل استشهاد ثالثة أشخاص وأصيب اثنا
عشر آخرون يف منطقة سبع البور شماال ،وانهمر وابل من الرصاص
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من سيارة مسرعة يف بلدة (الطارمية) على مسافة خمسني كيلومرتا
شمال بغداد ،أدت اىل جرح عدد من املارة.

 2014/12/2برملاني سني يتطاول على املسلمني الشيعة :يف انتهاك
جديد لحقوق الشيعة وتراثهم الديني ،نشر ناشطون مدنيون على
مواقع التواصل االجتماعي تدوينه للنائب الربملاني السابق املدعو (طه
اللهيبي) اعترب فيها ان عيد الغدير الذي يحتفل به املسلمون يف كافة
انحاء العالم« ،أكذوبة طائفية».

 2014/12/3قالت مصادر أمنية مطلعة إن تسعة أشخاص استشهدوا
وأصيب  24آخرون بجروح بثالثة انفجارات استهدفت مناطق مختلفة
من العاصمة بغداد التي يسكنها الغالبية الشيعية.

 2014/12/6أفاد مصدر أمني يف العاصمة بغداد ،بأن سبعة زوار من الشيعة
متجهني صوب كربالء املقدسة سقطوا ما بني شهيدٍ وجريح بانفجار
عبوة ناسفة شرقي العاصمة يف تقاطع املهندسني بشارع فلسطني،
مبيناً ان االنفجار أسفر عن استشهاد اثنني ،وإصابة خمسة أخرين
بجروح متفاوتة.
 2014/12/6افاد مصدر حكومي ،إن عدداً من املسلمني الشيعة سقطوا
بني شهيد وجريح بانفجار ثالث عبوات ناسفة يف مناطق متفرقة من
العاصمة بغداد ،فقد انفجرت احدى العبوات يف منطقة املدائن جنوب
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شرقي بغداد ،وانفجرت الثانية يف منطقة االعظمية شماال ،بينما
انفجرت الثالث يف منطقة املحمودية جنوبا.

 2014/12/7استشهد اربعة اشخاص وجرح  18آخرين من املسلمني
الشيعة ،يف تفجري انتحاري بسيارة مفخخة أعقبة قصف بالهاونات يف
الطارمية ،شمالي بغداد.

 2014/12/7اعتداء ارهابي يستهدف زوار االمام الحسني (ع) :عشرات
الشهداء والجرحى سقطوا بتفجري سيارة مفخخة استهدفت تجمعا
لزوار اإلمام الحسني (ع) يف منطقة الشعب شمال بغداد ،فيما استهدفت
سيارة مفخخة اخرى موكبا حسينيا يف قضاء املحمودية جنوب بغداد
واسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.

 2014/12/8نجا  12زائر بحريني من منطقة (سند) ،من دون إصابات بعد
أن قام مجهول بإطالق نار على الحافلة التي يستقلونها ،بينما كانوا
متجهني إىل كربالء املقدسة.

 2014/12/9افاد مصدر أمني مطلع ،بان  16شخصا وقعوا بني شهيد
وجريح من املسلمني الشيعة بهجوم صاروخي على مناطق شمالي
العاصمة بغداد ،وذكر املصدر ان «صاروخني من نوع كاتيوشا سقطا
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على منطقة الهدمة يف الكاظمية ،إضافة لسقوط ثالثة قذائف هاون يف
منطقة «جكوك» القريبة من الكاظمية ،فيما سقط صاروخان اخران يف
منطقة الدولعي ،وصاروخان سقطا على جسر الشعلة.

 2014/12/12ذكر مصدر أمني ،ان  13قذيفة هاون سقطت يف مناطق
متفرقة من محافظة كربالء املقدسة ،يف مناطق حي النصر وسيف
سعد وحي الشهداء ومدخل شارع النجف-كربالء ،فيما أشار إىل أن
قوة أمنية فككت سيارتني مفخختني يف محيط املدينة واعتقلت عدداً
من املشتبه بهم يف منطقة البساتني ،وأضاف املصدر أن «القذائف
أطلقت من جهة الخط االسرتاتيجي باتجاه كربالء».
 2014/12/19قال مصدر رسمي ،إن سيارة مفخخة كانت مركونة على
جانب الطريق بمنطقة محمودية الرشيد جنوبي بغداد ،انفجرت ،ما
ادى اىل سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
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 2014/2/15املخابرات العمانية تختطف مواطن بحريني شيعي :بعد
اختفاء مدته  19يوما تفاجأت عائلة املعتقل البحريني صادق الشعباني
( 31عاما) باتصال لعائلته مدته دقيقة ونصف يخربهم فيه انه بخري،
وكانت أنباء قد انتشرت انه قد تم تسليم الشعباني اىل البحرين من
عمان عن طريق عناصر تابعة للمخابرات العمانية وفق ما صرحت
زوجته.
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 2014/2/7نقلت صفحات إخبارية عن القيادي التكفريي (عادل املعاودة)
دعوته إىل الجهاد ضد الشيعة يف اليمن والبحرين خالل صالة الجمعة
يف جامع «محمد بن عبد الوهاب» يف العاصمة القطرية الدوحة الذي
اعتاد ما يسمى برئيس هيئة علماء املسلمني (يوسف القرضاوي) على
الصالة فيه.
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 2014/7/6صحيفة كويتية تنشر مقاال يحرض على الشيعة :نشرت
احدى الصحف الصادرة يف دولة الكويت مقاال يحرض على الشيعة
يسيء إليهم بشكل علني وصارخ ،حيث نشرت صحيفة (الجريدة)
على صفحتها األخرية للكاتب األردني (صالح القالب) يتطاول على
املرجعيات الشيعية ورموزها الدينية دون أدنى سبب سوى ثقافة
التمييز العنصري.
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 2014/5/24اتهم املسلمون الشيعة املغاربة قوات األمن واإلدارة بممارسة
التمييز على أساس املعتقد ،وهدد املسلون الشيعة باللجوء إىل املنظمات
الحقوقية الدولية بخصوص حاالت التضييق التي تعرض لها املغاربة
الذي يعتنقون املذهب الشيعي ،خاصة بعد قرار موافقة املغرب على
مشروع قرار أممي حول حرية املعتقد.

 2014/9/8أكد ناشطون اجتماعيون تعرض املسلمني الشيعة للمضايقات
جراء تنامي التحريض الطائفي الذي ترتكبه الجماعات املدعومة من
الخارج كالحركات الوهابية والسلفية ،حيث تشن عددا من الفضائيات
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ووسائل االعالم حمالت منظمة تهدف اىل الكراهية والتمييز ومعاداة
املسلمني الشيعة.
وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية حول الحريات الدينية
اشار اىل ان عدد الشيعة يف املغرب يقدر بنحو  10آالف مسلم ،منتقداً
غياب مساجد خاصة بهذه الطائفة يف البالد.
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 2014/1/2عشرات الشهداء والجرحى من املسلمني الشيعة يف الضاحية
الجنوبية :وقع انفجار بسيارة مفخخة رباعية الدفع يف شارع الشهيد
احمد قصري يف منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة وأدى
اىل سقوط  4شهداء و 60جريحاً ،إضافة اىل االضرار املادية الجسيمة.

 2014/1/5تعذيب مسلم شيعي داخل السجن :أفادت مصادر مطلعة
يف منطقة «جبل محسن» أن املواطن الشيعي (بالل محرز) املعتقل
يف سجن (القبة) ،يتعرض ألبشع أنواع التعذيب والتنكيل على أيدي
مجموعة مسلحة كبلته ،كونه شيعي ،بعد ان تفنن أفرادها يف ضربه
وتصوير العملية من دون تدخل الحكومة ملنع هذه التجاوزات.
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 2014/1/16شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت املسلمني
الشيعة :سقط العشرات بني شهيد وجريح يف اعتداء ارهابي بسيارة
مفخخة وسط مدينة الهرمل الشيعية شرقاً ،وأفادت مصادر مطلعة ان
 4شهداء و 46جريح سقطوا وان الحصيلة النهائية لالنفجار قد ترتفع.

 2014/1/21أفادت مصادر أهلية أن االنفجار اإلرهابي الذي حصل يف منطقة
حارة حريك الشيعية يف الضاحية الجنوبية لبريوت تسبب بسقوط
 4شهداء بينهما سيدتان كانتا قرب املكان ،فيما نقل  27جريحا اىل
املستشفى.

 2014/1/25صواريخ غراد تستهدف مناطق املسلمني الشيعة :سقطت 7
صواريخ استهدفت أحياء سكنية يف منطقة الهرمل الشيعية مصدرها
سلسلة جبال لبنان الشرقية ،وأعلنت جبهة النصرة وكتائب عبد اهلل
عزام االرهابيتني مسئوليتها عن القصف.

 2014/2/1أفادت مصادر مطلعة عن سقوط أربعة شهداء و 31جريح
كحصيلة أولية جرّاء تفجري انتحاري بسيارة مفخخة نوع «غراند
شريوكي» أمام محطة «األيتام» للوقود عند مدخل الشارع الرئيسي
ملدينة الهرمل ،ما أدى إىل اندالع حرائق كبرية جرّاء اشتعال الوقوع يف
املحطة.
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 2014/2/4انفجرت قذيفة «انريغا» يف أحد مستوعبات النفايات يف منطقة
«الغبريي» بالضاحية الجنوبية الشيعية ،اثناء قيام العمال بتفريغ
املستوعب يف احدى شاحنات النفايات التابعة لسوكلني ،ولم يؤد ذلك
اىل وقوع اصابات.

 2014/2/12كشفت مصدر أمنى ،العثور على مستودع يحوي متفجرات
إضافة لعثوره على صواريخ كانت مجهزة الستهداف الضاحية الجنوبية
ذات االغلبية الشيعية.

 2014/2/12مصادر مطلعة اكدت ان القوات األمنية فككت سيارة مفخخة
كانت مركونة يف موقف للسيارات يف كورنيش املزرعة كانت سرتسل
اىل ضاحية بريوت الجنوبية الستهداف الشيعية.

 2014/2/18سقطت  6صواريخ على مناطق متفرقة (اللبوة ،البزالية ،أمهز)
يف البقاع الشمالي مصدرها سلسلة الجبال الشرقية يف مرتفعات
عرسال ،يف محاوله الستهداف املناطق الشيعية.

 2014/2/18ابن وزير الداخلية اللبناني يشتُم الشيعة :علق ابن وزير
الداخلية اللبناني الجديد (صالح املشنوق) نجل الوزير (نهاد املشنوق)
بتدوينه عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي ،بكالم بذي للغاية
بحق الشيعة ،وقد القت استنكارا من قبل النشطاء الذين عربوا عن
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صدمتهم بهذه العبارات التي تخرج من نجل يفرتض أن يكون رجل
دولة.

 2014/2/19وقع انفجاران متزامنان يف منطقة (بئر حسن) جنوب بريوت
قرب قصر (رياض الصلح) على طريق املستشارية الثقافية االيرانية يف
بريوت أديا اىل سقوط  3شهداء وحوالي  40جريحاً وفق حصيلة أولية.

 2014/2/19أطلقت ما يسمى (جبهة النصرة) التكفريية من داخل األراضي
السورية  5صواريخ نوع غراد تجاه منطقتي بريتال والنبي شيت يف
وادي البقاع الشيعي.

 2014/2/23ذكرت مصادر أمنية دخول مجموعة سيارات مفخخة إىل
لبنان قدر عددها بـ  4قادمة من جهة سوريا الستهداف املناطق الشيعية
املدنية.

 2014/2/28تعرضت بلدة (بريتال) يف وادي البقاع الذي يسكنه املسلمني
الشيعة إىل سقوط أربعة صواريخ مصدرهما السلسلة الشرقية
الحدودية بني لبنان وسوريا التي تضم املجموعات اإلرهابية املسلحة.
 2014/3/3ذكرت مصادر إعالمية رسمية ان صاروخني سقطا بني بلدتي
(طليا وبريتال) قرب الطريق العام يف وادي البقاع الشمالي ،وسقط
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أحدهما قرب منطقة سكنية يف (بريتال -وادي الحبيب) ،وأضافت ان
القصف أدى اىل سقوط أربعة جرحى إصاباتهم مختلفة ،أحدهم أصيب
بشظية يف الرأس.

 2014/3/7اكدت مصادر رسمية أن أربعة صواريخ سقطت على بلدات
(العني ،النبي عثمان ،اللبوة) مصدرها الجانب السوري من سلسلة
الجبال الشرقية عند مرتفعات بلدة عرسال ،مستهدفة املسلمني
الشيعة من قبل تنظيم (داعش) التكفريي الذي أعلن مسؤوليته عن
الحادث يف وقت الحق.

 2014/3/13سقطت ثالثة صواريخ (غراد) على بلدة النبي شيت يف وادي
البقاع الشيعي ،أطلقت من قبل (جبهة النصرة) اإلرهابية من منطقة
سورية تسيطر عليها ،ما أدى إىل إصابة رجل وزوجته وأحد أطفالهما
بجروح.

 2014/3/15استشهد مواطن شيعي واصيب  3اخرون جراء إطالق
خمسة صواريخ من منطقة الحدود اللبنانية السورية على بلدتي
(اللبوة والنبي عثمان) يف البقاع.

ال مصوراً
 2014/3/25بث التكفريي املطلوب للقضاء (أحمد األسري) تسجي ً
على حسابه يف موقع تويرت ،بعدما كان اعتمد الرسائل الصوتية منذ
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تواريه عن األنظار ،وعرب االسري عن حقده وبغضه التباع اهل البيت
عليهم السالم ،من خالل ما وصفه «استحالة العيش مع الشيعة».

 2014/3/28التنكيل بجثة شيعي من جبل محسن بعد قتله :أطلق
مسلحون إرهابيون النار على املواطن (حسن املظلوم) من جبل
محسن ،حيث أردوه قتيالً ،بعد ان علموا انه من جبل محسن ،وبينما
كان يف سيارته ،فقد السيطرة عليها واصطدم ببسطات خضار ،ثم عمد
شبان على إنزاله من السيارة واالعتداء بالتنكيل به وسط الشارع
عليه وهو مصاب وينزف ما أدى إىل وفاته.

 2014/4/21سقوط  3صواريخ سورية على بلدة لبنانية :سقطت  3صواريخ
على بلدة (اللبوة – البقاع) ذات الغالبية الشيعية يف أحدث هجوم تشنه
الجماعات اإلرهابية املستوطنة يف سوريا ،وسط عنف طائفي متزايد
قرب الحدود.

 2014/4/25قصف بلدتني شيعيتني يف لبنان :افاد مصدر أمني مطلع
تعرض بلدتا (اللبوة) و(النبي عثمان) ذات الغالبية الشيعية يف البقاع
الشمالي لسقوط ثالثة صواريخ مصدرها سلسلة الجبال الشرقية.

 2014/6/20وقع انفجار يف «ضهر البيدر» بمنطقة البقاع اللبنانية الشيعية
موقعاً  35شخص بني جريح وشهيد ،إضافة اىل االضرار املادية التي
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خلفها االنفجار ،وقد نفد التفجري بسيارة رباعية الدفع من نوع «نيسان
مورانو» رصاصية اللون ،كانت متجهة من بريوت إىل البقاع على طريق
ضهر البيدر الدولي.

 2014/6/23أصيب  19مدني من املسلمني الشيعة يف تفجري انتحاري يف
الضاحية الجنوبية لبريوت ،ووقع انفجار عند مستديرة الطيونة عند
املدخل الشمالي للضاحية الجنوبية لبريوت يف وقت كانت املنطقة
تزدحم بالشبان واملواطنني ،خصوصاً وأن العديد من املواطنني كانوا
يشاهدون مباريات كأس العالم ،لحظة االنفجار

 20 2014/6/29انتحارياً دخلوا لبنان الستهداف الشيعة :ذكرت صحف
لبنانية ان ما يقرب من  20انتحاريا دخلوا اىل لبنان لتنفيذ اعمال ارهابية
ضد اهداف شيعية وبرعاية اجهزة مخابرات إقليمية ،واضافت أنها تلقّت
«أمر عمليات» بوجوب التحرك لبنانياً لضرب أهداف مختلفة إلشعال
الساحة ،كاشفا عن ورود املعلومات من أجهزة استخبارات أوروبية
وأمريكية.

 2014/9/2ذبح الرقيب (علي السيد) على يد متطرفني ينتمون اىل ما
يسمى تنظيم (الدولة اإلسالمية /داعش) كونه من املسلمني الشيعة،
وبحسب معلومات موثوقة ،فان اثنني من املشاركني يف جريمة قتل
الرقيب لبنانيان ،بينهما امللثم الذي ذبحه بالسكني ،وتشري مصادر
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أمنية إىل أن الذباحني من منطقة الشمال ،وسبق لهما أن التحقا
بتنظيم داعش ،ويشاركان بالقتال يف صفوفه.
 2014/9/21انفجار سيارة مفخخة :انفجرت سيارة مفخخة يف منطقة تقع
بني الخريبة وحام ،ضمن سلسلة الجبال الشرقية ،دون وقوع اصابات
باألرواح حسب مصادر مطلعة.
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 2014/3/17قامت سلطات النظام باعتقال  200مسلم ومسلمة من الشيعة
على خلفية اعتناقهم للمذهب الشيعي ،وجاء ذلك عقب احياءهم
لذكرى والدة السيدة زينب (ع) ،وكانت سلطات النظام اصدرت قراراً
يمنع التعبد باملذهب الشيعي يف البالد ،معتربة من يتحول إىل التشيع
خارجاً عن اإلسالم ،يف وقت تسمح فيه بالتعبد بالديانات البوذية
واليهودية واملسيحية يف تناقض غريب ،علماً ان الشيعة أقلية يف ماليزيا.

 2014/3/8قال التكفريي طارق السهرى رئيس ما يسمى الهيئة العليا
لحزب النور إن الشيعة تستهدف تدمري األمة العربية ،داعيا الجامعة
العربية للتدخل لإلصالح بني الدول العربية.
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 2014/1/23توعد تنظيم «أنصار بيت املقدس» اإلرهابي املواطنني
املصريني من اتباع اهل البيت بالقتل من خالل اضافتهم اىل قوائم
االغتياالت من اجل بث الفتنة وأضافت «ال وجود لكم يف مصر والحرب
اقرتبت».

 2014/2/19أعلن ما يسمى بائتالف الدفاع عن الصحب وآل البيت
أن األزهر تعاون مع االئتالف وطبع لهم كتبًا مجانية ملواجهة تغلغل
الشيعة يف مصر ،وإن الكتب وصل جزء منها وستتواىل الطبعات التي
كتبها علماء األزهر ملواجهة العقيدة الشيعية يف محافظة اإلسكندرية،
ثم تتواىل إىل بقية املحافظات ،ومنها كتب« :نظرية اإلمامة»« ،طريق
االتحاد» و»بحث يف زيارة املزارات.

 2014/2/21قال التكفريي (عالء السعيد) أمني عام ما يسمى (ائتالف
املسلمني للدفاع عن الصحب واآلل) إن االئتالف لن يسمح للشيعة
باملشاركة يف االحتفاالت التي ينظمها الطرق الصوفية بمسجد
الحسني ،من خالل منع أية عناصر تعتنق املذهب الشيعي بالقوة.

 2014/3/5كشف عضو ما يسمى مجلس إدارة الدعوة السلفية عن
خطة أعدها مجلس إدارة الدعوة ملواجهة ما اسماه «املد الشيعي» وذلك
من خالل مواجهة الشيعة بكل محافظات مصر.
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 2014/4/15أنتج ائتالف ما يسمى «أحفاد الصحابة وآل البيت» ،برنامجا
وثائقيا تسجيليا جديدا للتحذير من عقيدة الشيعة حمل اسم «موالني
وعمائم» ،على شبكة يوتيوب ،ويرصد برنامج «موالني وعمائم» ،الذي
يديره التكفريي السلفي (ناصر رضوان) ،قضية التحذير من خطر املد
الشيعي يف مصر ،لتوعية املصريني بحقيقة دين الشيعة وخطورة
انتشاره ومخالفته لعقيدة أهل السنة حسب زعمه.

 2014/4/17استصدار قرار بهدم حسينية يف طنطا :أعلن وليد إسماعيل
مؤسس ما يسمى «ائتالف محبي الصحابة واآلل» أنه جاري
استصدار قرار هدم لحسينية يف طريق طنطا املحلة ،وأضاف إسماعيل
أن االئتالف يتواصل مع الجهات املعنية التخاذ واستصدار القرارات
املناسبة للحسينيات التي بنيت.

 2014/4/23نجى الناشط الشيعي املصري (محمود جابر) من محاولة
فاشلة الغتياله شمال العاصمة ،وقال جابر يف تصريح اعالمي ان
مسلحني يستخدمون دراجة نارية قاموا بإطالق النار على سيارته
لدى عودته اىل القاهرة ،مما تسبب بإصابة يف كتفه نقل على أثرها
املستشفى.

 2014/5/12األزهر يمنع قارئاً من تالوة القرآن رسميا لرتديده األذان:
أصدر الشيخ (عباس شومان) وكيل شيخ األزهر قرارا بمنع القارئ
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(فرج اهلل الشاذلي) من القراءة داخل الجامع األزهر مرة أخرى ،وذلك
لظهوره يف فيديو متداول على موقع التواصل االجتماعي يقوم فيه
برتديد األذان للمسلمني الشيعة ،وهاجم شومان يف تدوينه له عرب
صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتماعي فيس بوك الشيخ
الشاذلي مؤكدا على أن األزهر ال يتشرف بانتماء هؤالء للمؤسسة
األزهرية ،كاشفا أنه سيطلب من (محمد مختار جمعة) وزير األوقاف
بإحالة الشاذلي للتحقيق.

 2014/6/15فصل أئمة بسبب األذان :قرر مجلس قراء القرآن الكريم
باإلجماع ،برئاسة الشيخ محمد محمود الطبالوي ،فصل املشايخ (أحمد
نعينع ،وعبد الفتاح الطاروطي ،وطه النعماني ،وفرج اهلل الشاذلي) من
العضوية لثبوت قيامهم بأداء األذان الشيعي ،أوضح الطبالوي عقب
اجتماعه بالجامع األزهر ،اتخذ القرار وأرسل صوراً من القرار إىل وزارة
األوقاف ،لعدم ابتعاثهم إىل الخارج يف أي مناسبات ،كما أرسل نسخة
من القرار لوزارة الداخلية ،لعدم السماح لهم بالذهاب إىل إيران بناء
على توصية من النقابة ،فيما أكد وزير األوقاف «محمد مختار جمعة»،
أن إحالة املقرئني األربعة الذين سافروا إىل إيران والعراق دون تصريح
إىل التحقيق ،ومنع غريهم من السفر دون الحصول على موافقة مسبقة
يهدف إىل الحفاظ على األمن القومي ووحدة النسيج املجتمعي.

 2014/6/16إخالء سبيل قتلة الشيعة يف أبو مسلم :أكد مصدر قضائي
بمحكمة جنوب الجيزة أن النيابة العامة لم تطعن على قرار إخالء
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سبيل املتهمني بقتل وسحل شيعة أبو مسلم يف األحداث التي وقعت
بقرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة ،والتي راح ضحيتها
 4شيعة من بينهم القيادي «حسن شحاتة» ،وذلك لعدم كفاية األدلة
املقدم ضد املتهمني.

 2014/8/18حملة منظمة تستهدف قيادات الشيعة :شن ما يسمى
(ائتالف الدفاع عن الصحب وآل البيت) ،حملة شرسة ملهاجمة
قيادات املسلمني الشيعة يف الداخل ،وكشف (الطاهر الهاشمي) عن
تلقيه تهديدا يدعوه اىل الكف عن الدعوة ،وإال سيكون مصريه مثل
مصري شهيد املذهب الشيخ (حسن شحاتة) ،فيما قال السلفي (وليد
إسماعيل) ،القيادي باالئتالف املذكور ،على صفحته الشخصية ،إن
الهاشمي يسب الصحابة ،وأنه عندما كان يسأله الصحفيون عن أم
املؤمنني عائشة كان يرتضى عنها ،وعندما يغلق الهاتف يظل يلعنها.

 2014/9/4تكفري املسلمني الشيعة :كشفت ما تسمى (الدعوة السلفية
يف مصر) عن حقدها الدفني تجاه املسلمني من اتباع مذهب اهل البيت
(ع) ،بعد ان كفرت الحركة يف بيان نشرته على موقعها بعنوان (مقال
سلفي) ،من سمتهم (الشيعة والخوارج) ،واعتربت الجهاد ضد تلك
الطوائف واجب شرعي ،وصف البيان املسلمني الشيعة بأنهم أخبث
الطوائف وأشدها خطرًا على اإلسالم ،ألنهم مثل خوارج هذا العصر.
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 2014/9/21أصدر املسلمون الشيعة بيانًا أكدوا فيه ،استنكارهم ،الستدعاء
جهات أمنية عددًا من قياداتهم املعروفني يف الصعيد ،وأشار البيان «إن
ما تقوم به أجهزة األمن املصرية من استدعائها لعدد من الشيعة ،دون
أسباب تذكر ،هو إعادة إنتاج للعصر السابق ،سواء اإلخواني ،الذي
انتهى بمقتل الشيخ حسن شحاتة ،أو عهد املخلوع مبارك ،الذي كان
يتسم باعتقال الشيعة ظلمًا وعدوانًا» ،وشدد البيان على أن هناك
مؤامرات سلفية وهابية تحاك للشيعة ،بالتعاون مع بعض رجال األمن
القريبني منهم ،من أجل التضييق على املسلمني الشيعة.

 2014/11/10اعلنت السلطات االمنية ،مصادرة ثالث شحنات من الكتب
الشيعية التي وردت من العراق لحساب مواطنني مصريني يف مطار
القاهرة ،وسط تأكيدات القائم بأعمال وزير اإلعالم (عصام األمري) ،عدم
وجود قنوات شيعية تبث على القمر الصناعي املصري (نايل سايت)،
وأشارت مصادر اعالمية ،بان إدارة املطبوعات وأجهزة األمن التابعة
للنظام قد شكلتا لجانا مشرتكة ملتابعة محاوالت نشر الكتب الشيعية
يف مصر.
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نيجرييا
Nigeria
Abuja

 2014/7/25استشهاد وجرح العشرات من املدنيني الشيعة خالل تظاهرة
سلمية :سقط أكثر من  25شهيدا من الشيعة وجرح  30لدى فتح
الجيش النيجريي النار على املتظاهرين خالل مسرية اخر جمعه من
شهر رمضان املبارك وسط العاصمة.

 2014/7/31استشهد ستة أشخاص ،على األقل ،يف هجومني انتحاريني
ارهابيني ،استهدفا مسجدين للمسلمني الشيعة يف مدينة بوتيسكوم
بشمال شرقي نيجرييا ،الذي يشهد هجمات باتت شبه يومية لجماعة
(بوكو حرام) االرهابية ،وتشري التقارير املطلعة إىل ان عدد نفوس
املسلمني الشيعة يف نيجرييا أكثر من ثالثة ماليني شخص.
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 2014/9/13اتهمت (الحركة اإلسالمية الشيعية) ،الجيش الحكومي
بـالتخطيط «لزرع قنابل ،ومن ثم إلقاء اللوم يف أعمال العنف على
أعضائها».
وقال (عبد اهلل دانالدي) احد الرموز الشيعية يف تلك الدولة ،ان «الجيش
يضرم النريان يف بعض األماكن ،ويزرع بعض القنابل ،لتنفجر ،ويدعون
أن الحركة اإلسالمية هي التي تفعل ذلك» ،واعترب أن «املؤامرة لتلفيق
اتهامات لجماعتهم يحركها إحباط السلطات من أن الشيعة لم يسعوا
لالنتقام ملقتل  33من أعضاء الجماعة مؤخرا ،بينهم ثالثة من أبناء
زعيمها رجل الدين (إبراهيم زكزاكي) ،خالل مسرية مؤيدة لفلسطني
يف بلدة زاريا شمال غرب» ،وأضاف« ،نحن نفهم أن الحكومة تريد
استفزازنا وجرنا إىل العنف ،وعندما رأوا أننا لم نفعل ذلك ،وأننا أوضحنا
بالفعل أنه ليس لدينا مثل هذه النية ،ألننا قد تركنا كل شيء بيد اهلل.

 2014/11/4استهدف تفجري انتحاري املواكب الحسينية يف ذكرى
استشهاد اإلمام الحسني بن علي (ع) ،وقال شهود عيان ان الهجوم
استهدف منطقة (تسوهوار كاسوا) بمدينة بوتيسكوم بوالية يوبي
شمال شرق ،وأسفر عن استشهاد  28شخص واصابة أكثر من 80
بجروح ،وصوبت أصابع االتهام إىل جماعة (بوكو حرام) اإلرهابية ،التي
غالبا ما تستهدف املسلمني الشيعة يف هجماتها االرهابية.
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الهند

New Delhi

India

 2014/11/3قوات امنية تعتدي على املواكب الحسينية :اعتدت قوات
تابعة للنظام ،يف سابع ايام شهر محرم الحرام ،على املسلمني الشيعة
املشاركني يف مواكب العزاء الحسيني ،التي يقيمها االهالي احيا ًء
لذكرى استشهاد االمام الحسني بن علي (ع) يف منطقة (سرينكر)
بمدينة (كشمري) بالضرب والشتم وإطالق الغازات املسيلة للدموع
على املواطنني.
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 2014/1/21اغتيال ممثل املسلمني الشيعة للحوار الوطني :اغتالت
مجموعة مسلحة عضو فريق املسلمني الشيعة يف مؤتمر الحوار
الوطني السيد «أحمد شرف الدين» بينما كان يقود سيارته متجها
من منزله إىل الفندق الذي تجري فيه أعمال الحوار الوطني يف صنعاء.

 2014/4/17اتهمت جماعة الحوثي الشيعية مليشيات تابعة لـ(حزب
اإلصالح) باالعتداء على جامع ومدرسة زيدية يف (شبام كوكبان) ،بعد
ان قاموا بتكسري نوافذ الجامع وتتسبب يف جرح شخصني ،وقالت
مصادر مطلعة ،إن مليشيات اإلصالح قامت بالتمرتس على سطح
الجامع واملدرسة.
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 2014/4/18انفجار استهدف الشيعة يف مدينة حوث :قالت مصادر
محليه يف مدينة (حوث) إن انفجار عنيف استهدف عددا من الحوثيني
الشيعة ،وسط مدينة حوث بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء،
وأشارت تلك املصادر اىل ان األنباء التي توافرت تشري اىل سقوط عددا
من الجرحى والشهداء.

 2014/4/28اكدت مصادر مطلعة قيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية
بإطالق النار تجاه اثنني من املواطنني املدنيني الشيعة (أمني الدمني
وابن عمه مجاهد الدمني) يف مقر عملهما بمكتبة الغدير يف العاصمة
صنعاء اسفرت عن استشهادهما يف الحال ،يذكر ان املكتبة التي يعمل
بها الشابان تحوي كتبا وتسجيالت دينية ،وقد تم إغالقها عدة مرات
من قبل متطرفني.

 2014/5/15اغتيال مواطن من املسلمني الشيعة أمام بوابة مركز الكريمي
يف سوق آنس بمحافظة ذمار ،وأوضحت مصادر اعالمية ان املواطن
املغدور سقط برصاص مسلحني سلفيني يف السوق الرئيسي للمدينة.

 2014/5/21اعتقل الشيخ (ناصر محمد ناصر الجهراني) أمني عام حزب
العدالة والحرية من قبل جهاز األمن القومي ،يف مطار صنعاء أثناء
عودته من إحدى الدول العربية ،وذكر مصدر حقوقي أن عملية االعتقال
مخالفة للقانون وانتهاك سافر لحقوق اإلنسان.
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 2014/5/24استشهاد ثالثة على األقل يف هجوم انتحاري استهدف
املسلمني الشيعة ،بعد ان فجر انتحاري نفسه داخل سيارة مفخخة
قرب املركز الثقايف يف محافظة الجوف شمال البالد.

 2014/5/28أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن استهداف الشيعة
الحوثيني بمنطقة الجوف شمال شرق العاصمة ،وقال التنظيم يف بيان
إن الهجوم أسفر عن مقتل ما ال يقل عن عشرين ،بعد استهدافهم
بسيارته مفخخة.

 2014/6/2كشفت مصادر مطلعة ،أن الرئيس اليمني أمر باستخدام
الطريان الحربي للهجوم على الحوثيني الشيعة.

 2014/8/2استشهد اثنان من املسلمني الشيعة إثر كمني مسلح نصبه
مسلحون تكفرييني استهدفهما يف منطقة (خمر) بمحافظة عمران
شما ًال ،أثناء عودتهم من منطقة (ريدة).

 2014/8/14اشتباكات عنيفة دارت بني املسلمني الشيعة ومسلحون
قبليون مساندون للجماعات التكفريية يف منطقتي الصفراء والغيل
بمحافظة الجوف ،سقط على أثرها شهيد وعددا من الجرحى بني
صفوف الشيعة.
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 2014/9/9قال شهود عيان إن املعتصمني تعرضوا إلطالق نار من قبل
حراس مقر مجلس الوزراء ،املؤلف من عناصر من الجيش والشرطة،
إضافة اىل إطالق القنابل املسيلة للدموع تجاههم ،ونشرت صورا
على مواقع التواصل االجتماعي ،ألربعة شهداء من املسلمني الشيعة،
وعشرات الجرحى من املعتصمني السلميني امام املقر.

 2014/9/19أفادت مصادر مطلعة ،أن قرابة العشرات سقطوا بني شهيد
وجريح ،يف املواجهات املستمرة بني املسلمني الشيعة والحركات السلفية
املدعومة من أحزاب نافذه يف الحكومة.

 2014/9/29ذكرت مصادر مطلعة أن سيارة مفخخة يقودها ارهابي
انتحاري من تنظيم القاعدة استهدف مستشفى بمحافظة مأرب
شمالي اليمن ،وأوضحت املصادر ان عملية الهجوم االرهابي ،أسفرت
عن استشهاد  10اشخاص وجرح  50آخرين من الشيعة.

 9/10/2014استشهد  43شخصاً وجرح العشرات من الشيعة يف
تفجري ارهابي وقع يف ميدان (التحرير) وسط العاصمة صنعاء ،اثناء
خروجهم بمظاهرة سلمية للمطالبة بإصالحات سياسية.

 2014/10/19ذكرت مصادر قبلية أن مسلحني من تنظيم القاعدة اختطفوا
ستة أشخاص شيعة يف إحدى قرى محافظة ذمار وسط اليمن،
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وأوضحت املصادر أن املسلحني هددوا بتصفية املختطفني ،يذكر ان
تنظيم القاعدة يسيطر على مناطق عديدة يف اليمن ويعترب املسلمني
الشيعة من الكفار الذين يجوز قتلهم.

 2014/10/27أفادت مصادر مطلعة أن  20مواطن من املسلمني الشيعة
استشهدوا ،وجرح اخرون ،حني فجر انتحاري نفسه باستخدام سيارة
مفخخة يف منطقة (املناسح).

 2014/12/17استشهد  30شخصا ،بينهم  20طالبة ،وجرح اخرين ،أثرهجوم
بسيارتني مفخختني ،انفجرتا عند مدخل املدينة بالقرب من حافلة
تقل طالبات مدرسة الخنساء االبتدائية ،يف مدينة رداع بمحافظة
البيضاء وسط اليمن.
 2014/12/23أفاد مسؤول أمني ،إن خمس قنابل انفجرت يف الحي القديم
من العاصمة صنعاء مما أدى إىل استشهاد شخص واحد على األقل
وإصابة آخر ،فيما لحقت أضرار جسيمة بعدد من املنازل والسيارات
نتيجة االنفجارات.
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