
 

 ديالى في الشيوخ استهداف و العلماء و األئمة اغتيال

 

 

 خضم في جسدية تصفية و اغتياالت حملة إلى (بغداد شرق شمال كم 54 ) خصوصاً  ديالى محافظة وفي عموماً، العراق في الخطباء األئمةو والدعاة العلماء تعرض
 .احتالله منذ البالد عموم في المنتشرة السيئة األوضاع

 

 
 (5112أكتوير /  1تشرين) ايام على اختطافه 8العثور على جثة إمام مسجد شمال شرق بعقوبة بعد 

 

ط، وهي نواة الحصاء عام و قد أعد مركز جنيف الدولي للعدالة قائمة بأسماء بعض العلماء واالئمة والخطباء والدعاة الذين قتلوا او اغتيلوا في محافظة ديالى فق
 .اقية؛ يتم من خالله التعرف على جزء من العمل الممنهج الستهداف علماء الدين، واالئمة، والخطباء تبعاً لطائفتهفي عموم المناطق العر



 

 مالحظة المنطقة المسجد الصفة / المهنة الضحية اسم التاريخ

 الجمعة صالة من خروجه بعد اغتيل الخالص األبرار جامع خطيب و إمام نعيم على مهند 22/11/2112

 أم خديجة دكتور و شيخ الخزرجي ثابت 11/11/2112

 المؤمنين

 العشاء صالة من خروجه بعد المليشيات اغتالته ديالى

 سليمان فاروق 10/11/2112

 الجوراني كاظم

 المسجد من خروجه عقب اغتيل المقدادية مهروت هللا رسول شيخ

 أم خديجة خطيب و إمام الدليمي شوقي 12/10/2112

 المؤمنين

 الميليشيات قبل من اغتيل ديالى

 أحمد الرحمن عبد 11/10/2112

  البدري

 منزله مكن خروجه عند للصوت كاتمة أسلحة من عليه النار بإطالق اغتيل بعقوبة /الجبينات الخضر جامع خطيب و إمام

 المقدادية جامع خطيب و إمام  علي مال حسن 21/11/2112

 الكبير

 نقله عن الكاظمية سجن إدارة امتنعت قد و ببغداد الحكومية المعتقالت داخل توفي المقدادية

 السيئة الصحية حالته من الرغم على للمستشفى

 قرية جامع  وخطيب إمام الصميدعي بشير 20/11/2111

  االصيور

 االصيور قرية

 قرى في

 بحمرين الصميدع

 ثماني ذات وابنته زوجته من كل رفقة الرصاص من بوابل قتل و منزله اقتحام تم

 سنوات

 المسجد من خروجه فور اغتيل المقدادية البخاري جامع خطيب و إمام بالسم قاسم 21/12/2111

 علي غالب محمد 2111/تموز

 لطيف

    قباء جامع  خطيب و إمام



 جمعة الكريم عبد 22/12/2110

 صالح

 مجهولون مسلحون يد على اغتيل جلوالء قضاء خليفة أبي جامع  خطيب و إمام

 مزهر بشير 12/12/2112

 الجوراني

 بن احمد جامع خطيب و إمام

 حنبل

 تفتيش نقطة قبل من اعتقاله بعد (المهمة الجرائم مديرية) شرطة قبل من قتل التحرير منطقة

 (الشط جديدة)

 بالتعذيب ومشوهة مقيدة وهي الهويدر، منطقة في ديالى نهر بجانب جثتة على عثر الجديدة بعقوبة السعدون جامع  إمام الطائي سعدون 10/11/2110

 اختطف و مدنية بسيارات الحكومي الحرس بزي مسلحون خطفه بعدما واإلحراق،

 .12/1/2110 يوم المغرب صالة بعد خروجهما أثناء الجامع حراس رفقةأحد

 محمد الغفور عبد 10/11/2110

 القيسي طه

 اإلمام بكلية أستاذ

 األعظم

 .وحشي تعذيب آثار وعليها ببعقوبة التحرير منطقة منازل أحد في جثته على عثر بغداد 

 الشهيد مسجد خطيب و إمام الحربي خالد 11/11/2110

  فرحان

 المصطفى حي

 بعقوبة/

 المغرب صالة بعد المسجد من خروجهم عند أصحابه من اثنين مع اغتيل

 فليح كريم نامس 12/11/2112

 الكروي

 مسلحون قبل من اغتيل ديالى/المقدادية  شيخ

 خضير غازي 20/11/2112

 الدليمي

 هبهب جامع  إمام

 الكبير

 الطريق على العمرة، من رجوعه بعد اغتياله محاولة اثر بجراحه متأثرا   توفي ديالى/بعقوبة

 مركز وبعقوبة بغداد بين الرباط

 اسكندر عدنان 11/10/2112

 القيسي جاسم

 اغتيل .بعقوبة  األقصى جامع  وخطيب إمام

 وهيب متعب حاتم 11/10/2112

 الخزرجي

 اغتيل .صيدا أبو ناحية  القرى أم جامع  وخطيب إمام

 اغتيل ديالى/ المقدادية  البخاري جامع خطيب و إمام فرحان عليوي 11/12/2112



 الدليمي حسين

 تركي حسين 12/12/2112

 األوسي عمير

 هللا نبي) جامع خطيب و إمام

  (موسى

 اغتيل .المقدادية

 حمدان فالح 21/12/2110

 المعموري

 اغتيل  ديالى السبتية جامع خطيب و إمام

 احمد عباس هاشم 11/10/2110

 الخشالي

 رياض جامع خطيب و إمام

 الصالحين

 اغتيل .األسود قرية

 رياض جامع شيخ العزاوي محمود 11/10/2110

 الصالحين

 الخشالى هاشم رفقة اغتيل األسود قرية

 كريم ياسين 21/12/2110

 العبيدي حمادي

 اغتيل ديالى األقصى جامع خطيب و إمام

 إبراهيم سمير 2110 منتصف

 مهدي

 األمريكية االحتالل قوات اغتالته ديالى القرى أم جامع خطيب و إمام

  خاصة زيارة في كان حينما بغداد في األمريكية االحتالل قوات قتلته ديالى  شيخ الجوراني منذر 2110 منتصف

 رشيد الرزاق عبد 21/11/2110

 الدليمي حميد

 الكاطون منطقة األقصى مسجد خطيب و إمام

  ديالى/

 الجمعة صالة من خروجه بعد األمريكية االحتالل قوات قتلته

 الذيابة /قرية  قباء مسجد  وخطيب إمام لطيف علي غالب 22/11/2111

 .بديالى

 اغتيل

 األمريكية االحتالل قوات قتلته ديالى  شيخ سامي وليد 10/10/2112



 القيسي

 عبد محمود 

  الرحمن

 الحاج ركة جامع  وخطيب إمام

 .سهيل

 اغتيل ديالى

 هللا نبي جامع خطيب و إمام جامل سليمان 

 موسى

 اغتيل المقدادية

 اسعد شالل 
 الخيرات جميل

 اركان الشهيد خطيب و إمام
 ببلدروز

 اغتيل ديالى

 الدين كمال 
 عاشور قدوري
 العقابي

 اغتيل ديالى .الحمزة جامع خطيب و إمام

 


