
 

 

       Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 Website: www.hhro.org  E-mail: info@hhro.org Relations: 07902993351 
                  07703090068 

Appendix (D) list of bombed churched and Christian houses of worship (2003-2011)  
  

No. Name Date  Information Address  Details  

دة        حي المعلمين –الدورة  –بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  1/8/2004  وريينلآلشآنيسة مار آورآيس    .1 ابة ع ين واص ل شخص ا ومقت م بناؤه دم معظ ته
  آخرين بجروحاشخاص 

رس    .2 ار بط ولين م ة الرس آنيس
 –الميكانيك  –الدورة  –بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  1/8/2004  وبولس الكلدانية الكاثوليكية

  بجانب آلية بابل للالهوت
ل      دران ومقت ي الج رار ف ذ واض اج النواف م زج تحط
  .عدد من المؤمنين بينهم حطيبين على وشك الزواج

اة للس     .3 يدة النج ة س ريان آنيس
تصدع جزء آبير من بنائها وخلف تفجيرها عدد من    الكرادة –بغداد   تفجير بسيارة ملغومة  1/8/2004  )ام الطاق( الكاثوليك 

  القتلى وعشرات الجرحى

وات   1/8/2004  مقر المطرانية الكلدانية الكاثوليكية   .4 ق عب ن طري ر ع تفجي
  تعرضت اجزاء منه الى الهدم  الموصل –نينوى   ناسفة

ن   آات   .5 ور لالرم يدة الزه ة س درائي
د وجرح عدد       الكرادة –بغداد   تفجير بسيارة مفخخة  1/8/2004  الكاثوليك تحطم زجاج النوافذ وتناثر قطع الحدي

  من االشخاص

دان        .6 ري للكل ا الحي ار ايلي ة م آنيس
  احداضرار في المبنى ومقتل شخص و  بغداد الجديدة –بغداد   تفجير بسيارة مفخخة  1/8/2004  الكاثوليك

ة      1/8/2004  آنيسة مار بولص الكلدانية   .7 ى الكنيس اروخ عل الق ص اط
  أعقبه انفجار بسيارة مفخخة

 –حي المهندسين  –الموصل 
  المجموعة الثقافية

ابة   ل شخص واص م   7مقت روح وتحط خاص بج اش
  النوافذ وهدم جدار الكنيسة الخاجي

  تحطم زجاج نوافذ الكنيسة واضرار مادية طفيفة  بغداد  ام الكنيسةتفجير قنبلة أم  2004/ 9/ 9  آنيسة مريم العذراء للسبتيين   .8

ة      .9 ابع للكنيس ات الت ر الراهب دي
ة      الموصل –نينوى   تفجير عبوات ناسفة في الدير  16/10/2004  الكلدانية الكاثوليكية رار مادي ارجي واض دار الخ دم الج ى ته رض ال تع

  اخرى
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أنزال الصليب     ... تهدم معظم بنائها  الدورة –بغداد   م بسيارة مفخخةهجو  16/10/2004  آنيسة مار آيورآيس لالثوريين   .10 ام المتطرفين ب قي
  من على قبتها بعدما بقي دون تأثر باالنفجار

ار يوسف      .11 ال  (آنيسة م ) شفيع العم
حي  –نفق الشرطة  - بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  16/10/2004  للكلدان الكاثوليك

  ادية اخرىتهدم بعض اجزائها وأضرار م  الجامعة

  اضرار مادية وتهدم أجزاء منها  المنصور –بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  16/10/2004  آنيسة مار توما للسريان الكاثوليك   .12

  اضرار مادية وتحطم زجاج النوافذ  حي اسيا –الدورة  –بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  16/10/2004  آنيسة مار يعقوب اسقف نصيبين   .13

تحطم النوافذ وتناثر الحديد واالبواب وتهدم جدرانها   ابو اقالم –الكرادة  –بغداد   تفجير بسيارة ملغومة  16/10/2004  كآنيسة الروم الكاثولي   .14
  واصابة عدد من الجرحى

رح     حي االثوريين –الدورة  –بغداد   تفجير عبوة ناسفة  16/10/2004  آنيسة مار شمعون   .15 رى وج ة أخ رار مادي ذ واض اج النواف م زج تحط
  اصعدة أشخ

اج      الموصل –نينوى   تفجير بعبوات ناسفة  7/11/2004  الكنيسة الطاهرة للكلدان الكاثوليك   .16 م زج دران وتحط ى والج ي المبن رة ف رار آبي اض
  النوافذ

رح عدد  تهدم معظم بنائها ومقتل ثالث اشخاص وج    الميكانيك -الدورة  –بغداد   تفجير بسيارتين مفخختين  9/11/2004  آنيسة مار متي ومار بهنام   .17
  آخر

  تم تفجيرها بسيارة مفخخة  الدورة –بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  9/11/2004  آنيسة مار آورآيس لالثوريين   .18

  تم تفجيرها بسيارة مفخخة  الدورة –بغداد   هجوم بسيارة مفخخة  9/11/2004  آنيسة شيخ متي ومار بهنام   .19

  2004  دير مار آورآيس بالموصل   .20
ر ميليشيات مسلحة هاجمت الدي

ان     ى الرهب داء عل يال  واالعت ل
  فيه

  االعتداء على الكاهن وسرقة بعض مقتنيات الدير  حي العربي –الموصل 
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ى      16/7/2005  الحبانيةالكنيسة االشورية في    .21 اروحية عل ة ص الق قذيف اط
  تدمير جزء من مبنى الكنيسة  االنبار -الرمادي  –الحبانية   الكنيسة

  اضرار طفيفة في المبنى  الماس –آرآوك   جير بسيارة مفخخةتف  6/11/2005  آنيسة مار آورآيس   .22

  اضرار طفيفة في المبنى  بغداد  تفجير بسيارة مفخخة  1/2/2006  آنيسة السبتيين في بغداد   .23

ى     2/6/2006  آنيسة الصعود للكلدان الكاثوليك   .24 الهجوم بقذيفة صاروخية عل
در  حي األمين –بغداد  الكنيسة د ج ي اح رة ف وة آبي داث فج دم اح ان الكنيسة وع

  حصول اضرار في االرواح

  24/9/2006  آاتدرائية مريم العذراء   .25
ي   ة وه يارة ملغوم ر بس تفجي
ة    ة للكنيس ر البطريرآي مق

  الشرقية القديمة
  مقتل شخصان وجرح العشرات  حي الرياض –بغداد 

ى الكنيسة وسرقة   15/2/2007  آنيسة يسوع الناصري   .26 داء عل االعت
اث       حي الصحة –الدورة  –داد بغ  اثاثها ومقتنياتها ان وسرقة اث اختطاف راعي الكنيسة االب باردلي

  ومقتنيات الكنيسة

  تم احراق الكنيسة بعد انزال الصليب من قبتها  الدورة  - بغداد   القيام بإحراقها  17/5/2007  آنيسة مار آورآيس لالثوريين   .27

  الدورة –بغداد   لكنيسةمتشددين اقتحموا ا 5/6/2007  آنيسة مار يعقوب اسقف نصيبين   .28

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

ذي    ليب ال إنزال الص اموا ب ا ق ة آم ات الكنيس محتوي
  .يعلوها

ن     تلكيف –نينوى   انفجار عن طريق عبوة ناسفة 11/6/2007  آنيسة مارت شموني لالشوريين   .29 ار ع فر االنفج دنين    اس واطنين م ة م ابة ثالث اص
  .الكنيسة بجروح واحدث اضرار في احد جدران
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  الموصل  انفجار عبوة مفخخة  6/1/2008  الراهبات الكاترينات دير   .30

اب    د ب ة عن از مفخخ طوانة غ عوا اس ولين وض مجه
ة موصل       ك في منطق ات الكاثولي ر الراهب دة   دي الجدي

يمة     رار جس اق أض ى الح ا أدى إل ة مم رب المدين غ
  المجاورة دار وعدد من المنازلبال

  تحطم زجاج النوافذ واضرار في الجدران  الزعفرانية –بغداد   تفجير عبوة ناسفة  6/1/2008  دير راهبات بنات مريم الكلدانيات   .31

  تحطم زجاج النوافذ واضرار في المبنى  الزعفرانية –بغداد   تفجير عبوة ناسفة  6/1/2008  آنيسة مار بولس الكلدانية   .32

  حي النور –الموصل   انفجار سيارة مفخخة 6/1/2008  سة مريم العذراءآني   .33
روح      دنيين بج ة م ابة أربع ى إص ار إل أدى االنفج
 مختلفة وإلحاق أضرار مادية آبيرة بالكنيسة وأربعة

  دور مجاورة لها

دان       .34 ولص للكل ار ب ة م آنيس
ة      أدى االنفجار إلى ال  الموصل  انفجار سيارة مفخخة 6/1/2008  الكاثوليك رة ببواب ة آبي حاق أضرار مادي

  وسياج الكنيسة من دون خسائر بشرية

دان     .35 ورآيس للكل ار آ ة م آنيس
تفجير عبوة ناسفة قرب الكنيسة ولم تحصل اضرار     الغدير –بغداد   تفجير عبوة ناسفة 6/1/2008  الكاثوليك

  بالكنيسة لكنها اثارت رعبا لدى المؤمنين

تفجير عبوة ناسفة قرب الكنيسة ولم تحصل اضرار     الكرادة –بغداد   تفجير عبوة ناسفة 6/1/2008  آنيسة الروم االرثذوآس   .36
  في الكنيسة ، لكنها أثارت رعبا لدى المؤمنين

ريان و      .37 رام للس ار اف ة م آنيس
ة في الكنيسة         آرآوك  انفجار سيارتين مفخختين  9/1/2008  )ام االحزان( يسوع آاتدرائية قلب ه الحاق اضرار مادي االنفجار نتج عن

  .وتكسر زجاج الكنيسة

  .الحاق اضرار مادية في الكنيسة  آرآوك  انفجار سيارة مفخخة 9/1/2008  آنيسة مريم العذراء للكلدان   .38

  .الحاق اضرار مادية في الكنيسة  آرآوك  انفجار سيارة مفخخة 9/1/2008  آنيسة ام االحزان للكلدان   .39
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راح    الموصل  انفجار سيارة مفخخة  17/1/2008  ة الطاهرة للكلدان الكاثوليكآنيس   .40 ابة شخصين بج ى إص ار إل ا , أدى االنفج بينهم
  شرطي وإلحاق أضرار مادية بجدار الكنيسة

دوميكان     .41 اء ال اعة لالب ة الس آنيس
منطقة الساعة قرب آنيسة   تفجير بسيارات مفخخة  9/4/2008  الالتين

  الساعة في الموصل
ى      ا ا ادى ال ب مم ين بالتعاق يارتين مفخخت ار س نفج

  .اضرار مادية بجدران آنيسة الساعة

تفجير بوابة الكنيسة في منطقة   14/10/2008 تفجير بوابة آنيسة مسكنتة للكلدان   .42
  الموصل –نينوى   المياسة في الموصل

يبت      ة واص ة الكنيس ون بواب لحون مجهول ر مس فج
ر   المسيحيين في    باضرار مادية ، اثناء احداث تهجي

  2008الموصل 

  نفق الشرطة –بغداد   تفجير عبوة ناسفة  11/7/2009  )شفيع العمل (آنيسة مار يوسف    .43
ون      ا مجهول وة ناسفة زرعه تعرضت الى انفجار عب
ي      ة ف رار مختلف ى اض ة ، وادت ال ة الكنيس ي باح ف

  .الكنيسة

  يرالغد –بغداد   تفجير سيارة مفخخة  12/7/2009  آنيسة مار آورآيس   .44
تعرضت الى تفجير سيارة مفخخة في الشارع الواقع 
ة    ار مادي ى اض ار ال ة ، وادى االنفج ف الكنيس خل

  .مختلفة في الكنيسة

ا      حي الوحدة –بغداد   تفجير سيارة مفخخة  12/7/2009  آنيسة 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  12/7/2009  آنيسة مريم العذراء   .46

ى سقوط       ر بسيارة مفخخة أدت ال تعرضت الى تفجي
ى   ضحايا بين قتيل وجريح ، واضرار آبيرة في المبن
ن   ر م أن أآث ان ب اد شهود عي ذ ، وأف يم النواف وتحط
ر   دد آخ ادث ، وع ي الح قطوا ف خاص س ة اش ثالث

  .اصيبوا بجروح مختلفة

  الموصل الجديدة –نينوى   تفجير بواسطة قنبلة  26/10/2009  تيريزيادير القديسة    .47
دير ، الحقت اضرارا       ة داخل ال تعرضت النفجار قنبل
م   ا ل تقبال لكنه ة االس دير وخصوصا قاع جسيمة بال

  .توقع ضحايا

ع ضحايا ،   تعرضت للتفجير بواسط  الموصل الجديدة –نينوى   تفجير بواسطة قنبلة  26/10/2009  آنيسة القديس افرام   .48 ة قنبلة ، ولم توق
بحت      ة ، واص دمير الكنيس ى ت ار أدى ال ن االنفج لك
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  .غير صالحة الداء الصلوات

  المجموعة الثقافية –الموصل   تفجير بواسطة عبوة ناسفة  15/12/2009  آنيسة البشارة للسريان الكاثوليك   .49
د الساعة      وة ناسفة عن تعرضت للتفجير بواسطة عب

باحاً   رة والنصف ص ة   العاش رار مادي ى اض ، ادت ال
  .آبيرة بجدار وباب الكنيسة والدورالمحيطة بها

ريان    .50 اهرة للس ة الط آنيس
يارتين   15/12/2009  االرثوذآس طة س ر بواس تفجي

  حي الشفاء –الموصل   مفخختين

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      الخياط ودورة ر ال المستشفى ، ادى التفجي
الت        رات المح دمير عش ع ت ة م ل للكنيس دار آام ج

شخص   30التجارية والدور المحيطة وجرح حوالي 
ة   ذ مدرس ن تالمي دد م ة وع راس الكنيس نهم ح بي
ا أدى الحادث      الطاهرة المتواجدة داخل الكنيسة، آم

  .الى قتل آخرين

ة   23/12/2009  آنيسة مار توما   .51 ر عرب ا   تفجي ة تجره مفخخ
  الساعة –الموصل   الحيوانات

ر  ت لتفجي طة تعرض ا    بواس ة تجره ة مفخخ عرب
ي    رار ف ى أض ار أدى ال ات ، وان االنفج الحيوان

  .الكنيسة و تدمير منازل عديدة محيطة بالكنيسة

اة    .52 يدة النج ة س ريان  آنيس للس
وات      31/10/2010  الكاثوليك تفجير سيارة مفخخة وعب

  الكرادة –بغداد   واحزمة ناسفة ورمانات

وات   ة وعب يارة مفخخ ر س د تفجي ا بع م اقتحامه ت
ون      اريين يلبس ام انتح م قي ن ث ا وم فة بقربه ناس
د      ة بع ل الكنيس هم داخ ر انفس فة بتفجي ترات ناس س
ع   احتجازهم الاآثر من مئة رهينة في داخلها مما اوق

ادث  ن    53الح ر م اهنين وأآث نهم آ هيدًا بي  35ش
  .مصابًا

م        ساحة االندلس –بغداد   تعرضت لتفجير عبوة ناسفة  20/12/2010  نآنيسة السبتيي   .53 ة، ول ن الكنيس القرب م فة ب وة ناس ر عب م تفجي ت
  .تتعرض الى اضرار بشرية او مادية
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  6/1/2011  آنيسة مار آورآيس االشورية   .54
ة     ر آنيس ط تفجي ال مخط افش
ة  ة لكنيس ارآورآيس التابع م

  المشرق االشورية
  الدواسة –الموصل 

ن  يشتمك ان  الج ط آ ال مخط ن افش ي م العراق
ل     ي الموص ة ف ة الكائن ر الكنيس تهدف تفجي  –يس

وات ناسفة      ك ستة عب منطقة الدواسة، حيث تم تفكي
ن      دد م ال ع فين، وأعتق زامين ناس ى ح افة ال باالض

  .المشتبه بهم

  24/4/2011  آنيسة القلب االقدس للكلدان   .55
انفجار عبوة ناسفة على دورية 

  الكنيسة الشرطة التي تحرس
  

ار،        الكرادة –بغداد  ة االنفج ة نتيج ارجي للكنيس ور الخ دم الس ه
  .واضرار مادية اخرى داخل الكنيسة

ة      .56 ة المقدس ة العائل ريان  آنيس للس
  الكاثوليك

  
2/8/2011  

  انفجار سيارة مفخخة
  حي شاطرلو –آرآوك   

اب       ام ب ة ام ت مرآون ة آان يارة مفخخ ار س انفج
د رح ع ى ج ن الكنيسة ، وادت ال واطنين م ن الم د م

بينهم آاهن الكنيسة االب عماد يلدا وطفل رضيع، و  
دمها،      ى ته اضرار مادية جسيمة في الكنيسة ادت ال

  .وعدد من البيوت المجاورة لها

  االنجيلية  الكنيسة المشيخية   .57
  محاولة تفجير

  حي الماس –آرآوك   

م       ر بواسطة سيارة مفخخة ت تعرضت لمحاولة تفجي
ن ق افها م وات  اآتش ت الق ة، وقام راس الكنيس ل ح ب

ق     ن طري ة ع اط المحاول وك ، باحب ي آرآ ة ف االمني
  .احداث تفجير مسيطر عليه للسيارة المفخخة

  محاولة تفجير
  حي الماس –آرآوك   

ة، اال ان      يارة مفخخ ر بس ة تفجي ت لمحاول تعرض
ة       ت المحاول وك احبط ي آرآ ة ف وات االمني الق

  ارآورآيس االشوريةآنيسة م   .58  .وسيطرت على الموقف

ريان    .59 رام للس ار أف ة م آنيس
  منطقة ساحة العمال –آرآوك   تفجير عبوة ناسفة  15/8/2011  األرثوذآس

ن  وة ناسفة زرعت م ر بواسطة عب تعرضت للتفجي
رار  دثت اض ة، وأح ل الكنيس ولين داخ ل مجه قب

  .جسيمة في مبنى الكنيسة دون خسائر بشرية



 

 

       Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 Website: www.hhro.org  E-mail: info@hhro.org Relations: 07902993351 
                  07703090068 

ن     2/12/2011  مطرانية زاخو للكلدان   .60 ة م ام المطراني ة اقتح محاول
  زاخو –دهوك   قبل متطرفين اسالميين اآراد

ل  ن قب ا م ة اقتحامه ة لمحاول ت المطراني تعرض
رس   رفين، اال ان ح راد المتط ن االآ ة م مجموع

  .المطرانية منعوهم بالقوة

مجمع  -سميل –دهوك   الهجوم عليها بالحجارة  3/12/2011  آنيسة مار دانيال لالشوريين   .61
  المنصورية

راد،       ل متطرفين اآ ارة من قب تعرضت للرشق بالحج
ارة     يحية بالحج وت المس ي البي ى رم افة ال باالض

  .ايضًا
 
 


