
 

  

  
  

  
  

  تفجير آنائس ودور عبادة) ء ( ملحق 
  

العنوان المعلومات المتوفرة تاريخ الحادث االسم الكامل الضررت
آنيسة مار آورآيس 

هجوم بسيارة مفخخة حي المعلمين– الدورة –بغداد لالثوريين  1/8/2004 دة       .1 ابة ع صين واص ل شخ ا ومقت م بناؤه دم معظ ته
اشخاص آخرين بجروح

 – الميكانيك – الدورة –بغداد 
بجانب آلية بابل للالهوت

 مار بطرس آنيسة الرسولين
هجوم بسيارة مفخخةوبولس الكلدانية الكاثوليكية 1/8/2004 ل       .2 دران ومقت ي الج رار ف ذ واض اج النواف م زج تحط

.عدد من المؤمنين بينهم حطيبين على وشك الزواج
آنيسة سيدة النجاة للسريان 

تفجير بسيارة ملغومة الكرادة–بغداد )ام الطاق( الكاثوليك  1/8/2004 تصدع جزء آبير من بنائها وخلف تفجيرها عدد من           .3
القتلى وعشرات الجرحى

مقر المطرانية الكلدانية 
تفجير عن طريق عبوات ناسفة الموصل-نينوى الكاثوليكية  1/8/2004 تعرضت اجزاء منه الى الهدم  .4

آاتدرائية سيدة الزهور 
تفجير بسيارة مفخخة الكرادة–بغداد لكاثوليكلالرمن ا 1/8/2004 د وجرح عدد              .5 تحطم زجاج النوافذ وتناثر قطع الحدي

من االشخاص
آنيسة مار ايليا الحيري 

تفجير بسيارة مفخخة بغداد الجديدة–بغداد للكلدان الكاثوليك 1/8/2004 اضرار في المبنى ومقتل شخص واحد  .6

بغداد تفجير قنبلة أمام الكنيسة 9/ 9 /2004 سبتيينآنيسة مريم العذراء لل تحطم زجاج نوافذ الكنيسة واضرار مادية طفيفة   .7

 – حي المهندسين –الموصل 
المجموعة الثقافية

اطالق صاروخ على الكنيسة أعقبه 
انفجار بسيارة مفخخة 1/8/2004 آنيسة مار بولص الكلدانية ابة    .8 ل شخص واص م 7مقت روح وتحط خاص بج   اش

النوافذ وهدم جدار الكنيسة الخاجي

دير الراهبات التابع للكنيسة   .9
ة    الموصل-نينوى تفجير عبوات ناسفة في الدير16/10/2004الكلدانية الكاثوليكية ارجي واضرار مادي دار الخ دم الج ى ته رض ال تع

اخرى 
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ورآيس يآنيسة مار آ  .10
صليب       ... تهدم معظم بنائها  دورة ال-بغداد هجوم بسيارة مفخخة16/10/2004لالثوريين أنزال ال قيام المتطرفين ب

من على قبتها بعدما بقي دون تأثر باالنفجار

شفيع (آنيسة مار يوسف   .11
 حي – نفق الشرطة -بغداد هجوم بسيارة مفخخة16/10/2004 للكلدان الكاثوليك)لالعما

تهدم بعض اجزائها وأضرار مادية اخرىالجامعة

للسريان ا آنيسة مار توم  .12
اضرار مادية وتهدم أجزاء منها المنصور-بغداد هجوم بسيارة مفخخة16/10/2004الكاثوليك

اسقف آنيسة مار يعقوب   .13
اضرار مادية وتحطم زجاج النوافذ حي اسيا– الدورة –بغداد هجوم بسيارة مفخخة16/10/2004نصيبين

تحطم النوافذ وتناثر الحديد واالبواب وتهدم جدرانها     ابو اقالم– الكرادة –بغداد  ملغومةتفجير بسيارة16/10/2004آنيسة الروم الكاثوليك  .14
واصابة عدد من الجرحى

رح    حي االثوريين– الدورة –بغداد تفجير عبوة ناسفة16/10/2004آنيسة مار شمعون  .15 رى وج ة أخ ذ واضرار مادي اج النواف م زج تحط
عدة أشخاص

دان الكنيسة الطاهرة للكل  .16
اج    الموصل-نينوى تفجير بعبوات ناسفة7/11/2004الكاثوليك م زج دران وتحط ى والج ي المبن رة ف رار آبي اض

النوافذ

تهدم معظم بنائها ومقتل ثالث اشخاص وجرح عدد      الميكانيك- الدورة –بغداد تفجير بسيارتين مفخختين9/11/2004آنيسة مار متي ومار بهنام  .17
آخر 

آيس روآنيسة مار آ  .18
ها بسيارة مفخخة يرتم تفج الدورة-بغداد هجوم بسيارة مفخخة9/11/2004لالثوريين

 بسيارة مفخخة تفجيرهاتم  الدورة-بغداد هجوم بسيارة مفخخة9/11/2004آنيسة شيخ متي ومار بهنام  .19

ميليشيات مسلحة هاجمت الدير 2004دير مار آورآيس بالموصل  .20
االعتداء على الكاهن وسرقة بعض مقتنيات الدير حي العربي–الموصل الرهبان فيهليال  واالعتداء على 

اطالق قذيفة صاروحية على 16/7/2005الكنيسة االشورية في الحبانية  .21
تدمير جزء من مبنى الكنيسة االنبار- الرمادي –الحبانية الكنيسة

اضرار طفيفة في المبنى الماس-ك آرآوتفجير بسيارة مفخخة6/11/2005آنيسة مار آورآيس   .22

اضرار طفيفة في المبنىبغدادتفجير بسيارة مفخخة1/2/2006آنيسة السبتيين في بغداد  .23
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للكلدان آنيسة الصعود   .24
الهجوم بقذيفة صاروخية على 2/6/2006الكاثوليك

دم األمين حي –بغداد الكنيسة سة وع دران الكني د ج ي اح رة ف احداث فجوة آبي
اضرار في االرواححصول 

24/9/2006آاتدرائية مريم العذراء  .25
تفجير بسيارة ملغومة وهي مقر 

البطريرآية للكنيسة الشرقية 
القديمة

مقتل شخصان وجرح العشرات حي الرياض–بغداد 

االعتداء على الكنيسة وسرقة 15/2/2007آنيسة يسوع الناصري  .26
اث       حة حي الص– الدورة –بغداد اثاثها ومقتنياتها ان وسرقة اث سة االب باردلي اختطاف راعي الكني

ومقتنيات الكنيسة

 آيسرآنيسة مار آو  .27
تم احراق الكنيسة بعد انزال الصليب من قبتها  الدورة-بغداد القيام بإحراقها17/5/2007لالثوريين

آنيسة مار يعقوب اسقف   .28
 الدورة-بغداد كنيسةالمتشددين اقتحموا 5/6/2007نصيبين

متشددين اقتحموا آنيسة مار يعقوب اسقف نصيبين        
دورة    ي ال ة ف اموا   –الواقع يا وق ي اس سرقة    ح ب

ذي    صليب ال إنزال ال اموا ب ا ق سة آم ات الكني محتوي
.يعلوها

 آنيسة مارت شموني  .29
فر تلكيف-نينوى انفجار عن طريق عبوة ناسفة11/6/2007لالشوريين اراس ابة ث  االنفج ن اص دنين    ع واطنين م ة م الث

.الكنيسة بجروح واحدث اضرار في احد جدران

الموصلانفجار عبوة مفخخة6/1/2008الراهبات الكاترينات دير  .30

اب    د ب ة عن از مفخخ طوانة غ ولين وضعوا اس مجه
ة موصل      ك في منطق ات الكاثولي دة   دير الراهب الجدي

سيمة     رار ج اق أض ى الح ا أدى إل ة مم رب المدين غ
المجاورة د من المنازلبالدار وعد

دير راهبات بنات مريم   .31
تحطم زجاج النوافذ واضرار في الجدران الزعفرانية-بغداد تفجير عبوة ناسفة6/1/2008الكلدانيات

تحطم زجاج النوافذ واضرار في المبنى الزعفرانية-بغداد تفجير عبوة ناسفة6/1/2008آنيسة مار بولس الكلدانية  .32

 حي النور–الموصل انفجار سيارة مفخخة6/1/2008        العذراءمريم آنيسة  .33
ارأدى روح     االنفج دنيين بج ة م ابة أربع ى إص  إل

سة   رة بالكني ة آبي رار مادي اق أض ة وإلح مختلف
دور مجاورة لها وأربعة

 للكلدان آنيسة مار بولص  .34
ة          إلى الحا   االنفجار أدىالموصلسيارة مفخخةانفجار 6/1/2008الكاثوليك رة ببواب ة آبي ق أضرار مادي

   وسياج الكنيسة من دون خسائر بشرية
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آنيسة مار آورآيس للكلدان   .35
تفجير عبوة ناسفة قرب الكنيسة ولم تحصل اضرار           الغدير-بغداد تفجير عبوة ناسفة6/1/2008الكاثوليك

بالكنيسة لكنها اثارت رعبا لدى المؤمنين 

تفجير عبوة ناسفة قرب الكنيسة ولم تحصل اضرار           الكرادة-بغداد تفجير عبوة ناسفة6/1/2008آنيسة الروم االرثذوآس  .36
في الكنيسة ، لكنها أثارت رعبا لدى المؤمنين

37.  
 وآنيسة مار افرام للسريان 

ام ( يسوع آاتدرائية قلب
)االحزان

ة في             آرآوكمفخختين انفجار سيارتين9/1/2008 ه الحاق اضرار مادي سة  االنفجار نتج عن الكني
  .وتكسر زجاج الكنيسة

  .ةالحاق اضرار مادية في الكنيسآرآوكة مفخخةسيارانفجار 9/1/2008للكلدانآنيسة مريم العذراء   .38

  .ةالحاق اضرار مادية في الكنيسآرآوكة مفخخةسيارانفجار 9/1/2008آنيسة ام االحزان للكلدان  .39

 للكلدان آنيسة الطاهرة  .40
ارأدىالموصلسيارة مفخخةانفجار 17/1/2008الكاثوليك راح  االنفج ى إصابة شخصين بج ا ،  إل بينهم

شرطي وإلحاق أضرار مادية بجدار الكنيسة

آنيسة الساعة لالباء   .41
منطقة الساعة قرب آنيسة تفجير بسيارات مفخخة9/4/2008الدوميكان الالتين

الساعة في الموصل
ب    ين بالتعاق يارتين مفخخت ار س ا ادىانفج ى  مم  ال
  .اضرار مادية بجدران آنيسة الساعة

تفجير بوابة آنيسة مسكنتة   .42
تفجير بوابة الكنيسة في منطقة 14/10/2008للكلدان

 الموصل-نينوى المياسة في الموصل
يبت     سة واص ة الكني ون بواب سلحون مجهول ر م فج
ر المسيحيين في            باضرار مادية ، اثناء احداث تهجي

2008الموصل 

شفيع (يوسف آنيسة مار   .43
 نفق الشرطة–بغداد تفجير عبوة ناسفة11/7/2009)العمل 

ون            ا مجهول وة ناسفة زرعه تعرضت الى انفجار عب
ي      ة ف رار مختلف ى اض سة ، وادت ال ة الكني ي باح ف

.الكنيسة

 الغدير-بغداد تفجير سيارة مفخخة 12/7/2009آنيسة مار آورآيس  .44
ش   ي ال ة ف يارة مفخخ ر س ى تفجي ت ال ارع تعرض

ار  ى اض ار ال سة ، وادى االنفج ف الكني ع خل الواق
.مادية مختلفة في الكنيسة

ا    حي الوحدة–بغداد تفجير سيارة مفخخة 12/7/2009آنيسة مار بولص وبطرس  .45 تج عنه ة ، ن يارة مفخخ ر س ى تفجي ت ال تعرض
.اضرار في الكنيسة

 شارع فلسطين–بغداد تفجير سيارة مفخخة 12/7/2009آنيسة مريم العذراء  .46

قوط    ى س ة أدت ال سيارة مفخخ ر ب ى تفجي ت ال تعرض
ى       ي المبن رة ف رار آبي ريح ، واض ل وج ين قتي حايا ب ض
ة             ر من ثالث أن أآث ان ب اد شهود عي وتحطيم النوافذ ، وأف
اشخاص سقطوا في الحادث ، وعدد آخر اصيبوا بجروح          

.مختلفة
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 الموصل الجديدة–نينوى لةتفجير بواسطة قنب26/10/2009دير القديسة تيريزيا  .47
دير ، الحقت اضرارا             تعرضت النفجار قنبلة داخل ال
م   ا ل تقبال لكنه دير وخصوصا قاعة االس جسيمة بال

.توقع ضحايا

 الموصل الجديدة–نينوى تفجير بواسطة قنبلة26/10/2009آنيسة القديس افرام  .48
تعرضت للتفجير بواسطة قنبلة ، ولم توقع ضحايا ،          

ن االن بحت    لك سة ، واص دمير الكني ى ت ار أدى ال فج
.غير صالحة الداء الصلوات

آنيسة البشارة للسريان   .49
 المجموعة الثقافية–الموصل تفجير بواسطة عبوة ناسفة15/12/2009الكاثوليك

ساعة            د ال وة ناسفة عن تعرضت للتفجير بواسطة عب
ة      رار مادي ى اض باحًا، ادت ال صف ص رة والن العاش

.المحيطة بهاوالدورباب الكنيسة آبيرة بجدار و

آنيسة الطاهرة للسريان   .50
 حي الشفاء–الموصل تفجير بواسطة سيارتين مفخختين15/12/2009االرثوذآس

د             ين تبع تعرضت للتفجير من خالل سيارتين مفخخت
م  ين دورة قاس ار ب دة أمت رى ع ن االخ دة ع الواح
ى سقوط             ر ال الخياط ودورة المستشفى ، ادى التفجي

د الت      ج شرات المح دمير ع ع ت سة م ل للكني ار آام
 شخص   30 وجرح حوالي     والدور المحيطة  التجارية

ة   ذ مدرس ن تالمي دد م سة وع راس الكني نهم ح بي
سة      ا أدى الحادث      الطاهرة المتواجدة داخل الكني ، آم

.الى قتل آخرين

تفجير عربة مفخخة تجرها 23/12/2009آنيسة مار توما  .51
اعة الس-الموصل الحيوانات

ات ،   ا الحيوان ة تجره ة مفخخ ر عرب تعرضت لتفجي
ىوان  ار أدى ال سة واالنفج ي الكني دمير  أضرار ف  ت

.منازل عديدة محيطة بالكنيسة
 


