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كلمة املركز 

ــة  ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــتى، فمن ــم ش ــه جلرائ ــاله إىل جنوب ــن ش ــي م ــعب العراق ــاء الش ــّرض أبن       تع
احلديثــة، واجلرائــم تنهــال عــى العراقيــن كاملطــر الغزيــر إذ عانــى العراقيــون مــن اجلرائــم السياســية واالقتصاديــة 

ــرايف. ــر الديموغ ــي والتغ ــي والعرق ــاد الدين واالضطه
      ونحــن يف املركــز العراقــي لتوثيــق جرائــم التطــّرف ارتأينــا أن نســلَط الضــوء عــى عــدد مــن تلــك اجلرائــم 
بشــكل موجــز مــن خــال إصــدار )سلســلة جرائــم التطــّرف( نعــرض فيهــا عــددًا مــن صــور اجلرائــم ووثائقهــا 
ــر النــاس هبــا، يف الوقــت الــذي نعمــل عــى توثيــق اجلرائــم بشــكل  الرســمية؛ ليطلــع القــارئ الكريــم عليهــا ونذكَّ

تفصيــي يف إصــدارات خاصــة.
     وهــذا العــدد يســلط الضــوء عــى جرائــم املقابــر اجلاعيــة التــي ارتكبهــا النظــام البعثــي الصدامــي حتــت عنــوان 
)املقابــر اجلاعيــة شــعب حتــت الــراب ( و التــي زاد عددهــا لغايــة يومنــا هــذا عــى الـــ)210 مقابــر(، ُفتــح منهــــا
)105مقابــر( فقــط، حيــث النصيــب األوفــر مــن تلــك املقابــر ألبنــاء العــراق الشــيعة يف الوســط واجلنــوب ثــم 
إخوهتــم األكــراد يف الشــال، وكشــفت املقابــر قســوة النظــام البعثــي و وحشــيته التــي ضمــت أناســًا ُدفنــوا أحيــاًء 
ــال  ــل والرج ــاء احلوام ــات والنس ــال والفتي ــن األطف ــوا ب ــة، ومل يفرق ــة خمتلف ــاليب إجرامي ــوا بأس ــا ُقتل وضحاي

العاجزيــن.
      وال عجــب مــن تصاعــد العــدد بعــد فــرة مــن الزمــن إذ مــازال يتــم اكتشــاف مقابــر جديــدة بــن فــرة وأخــرى 
تــم ارتكاهبــا يف زمــن نظــام البعــث الصدامــي، آملــن أن نكــون قــد وفقنــا إلظهــار ظامــة مــن ظامــات الشــعب 

العراقي.
                                              

رئيس املركز                             

                             د.عباس عطية القرييش
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إن العثــور عــى مقابــر مجاعيــة يف العــراق تضــم 
بقايــا آالف اجلثــث ملواطنــن عراقيــن وغرهــم مــن 
ــة  ــن القانوني ــن الناحيت ــة م ــل إدان ــو دلي ــرب ه الع
واإلنســانية ملارســات ال يمكــن التجــاوز عنهــا 

ــوة. ــكل ق ــا ب ــب إدانته وجت
) األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو مو�سى(

بقايا رفات اشخاص دفنوا أحياًء يف املقابر الجامعية

أم تجمع عظام ولدها يف كيس بالستييك 

هذا ما بقي من أبيهأخ يجلس بجانب جثامن أخيه 

 الذي تركه طفال 
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مقربة السلمان
)حمافظة املثنى(

إحــدى املقابــر اجلاعيــة يف جنــوب العــراق  تــم اكتشــافها  يف صحــراء مدينــة الســاوة  - منطقــة الشــيخية 
يف قضــاء الســلان  ووجــد فيهــا رفــات )130( ضحيــة غالبيتهــم مــن األطفــال والنســاء حيــث تــم دفنهــم 
أحيــاء، وهــذه املقــرة تســببت باهنيــار عصبــي لعــدد مــن فريــق العاملــن يف املقابــر اجلاعيــة بعــد رؤيتهــم 

مشــاهد مؤملــة حتكــي معانــاة األطفــال الضحايــا. 

اغتيال الطفولة 
 )حذاءان لصبي وصبية دفنا مع والديهام (    

بأي ذنب قتلوه !
باودر صحي مع جثامن طفل رضيع 

 مقربة السلامن  
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 عثــر عــى رفــات 185 جثــة لنســاء وأطفــال وشــيوخ يف املقــرة 
ــي 1988  ــود لعام ــي تع ــوك والت ــريب كرك ــة غ ــة الواقع اجلاعي
ــع  ــخاص يف املوق ــات 105 اش ــى رف ــر ع ــث  عث و 1991 حي
األول و 52 يف املوقــع الثــاين فيــا عثــرت يف املوقــع الثالــث عــى 
رفــات 28 شــخصًا حيــث ان موقــع املقــرة كان مقــرًا إلحــدى 

ــي الصدامــي. الوحــدات العســكرية التابعــة للنظــام البعث

مقربة طوبزاوة 
)حمافظة كركوك (

نقود معدنية عراقية وجدت مع الضحايا

عملة معدنية عراقية ضحية قتل خنقا
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ــط أو  ــن النف ــب ع ــا للتنقي ــاء  وال موقع ــتثار او البن ــا لاس ــذا موقع ــن ه مل يك
ــن مــن خمتلــف  ــا عراقي ــا ضحاي ــه بقاي ــان موقعــا وجــدت في ــل كــ ــار ,ب األث
األعــار والقوميــات واألديــان أعدمــوا بالرصــاص وتوحــدت بقاياهــم التــي 
ــاز  ــهل عكـ ــة س ــم يف منطق ــوار مقتنياهت ــرة بج ــادق كب ــي خن ــدت فــ وج
التابعــة ملحافظــة األنبــار بمقرة مجاعية،موجــــود فيـــها)رفات 812(  شــخصًا 
عراقيــًا، مــن نســـاء وأطفـــال و رجـــال، و أغلــب الرفــات وجــد عليهـــا اثــار  

إطاقــات ناريــة يف الــرأس. 

مقربة سهل عكازة 
)حمافظة األنبار( 
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مقربة الربجسية 
) حمافظة البصرة (

تقــع هــذه املقــرة عــى بعــد 70 كــم عــن مركــز مدينــة البصــرة 
وتبعــد عــن أقــرب شــارع عــام 50 م وتبلــغ املســاحة التقريبيــة 
للمقــرة 7 دوانــم وأقــرب نقطــة دالــة هلــا هــي مديريــة حــرس 

احلــدود حيــث يوجــد فيهــا أكثــر مــن 4000 ضحيــة.

رأس ضحية

 يكشف تعرض الضحية للتعذيب قبل دفنه 

مغدوران ُدفنا مكتويف األيدي إىل الخلف
والد يحمل رفات ولده 
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مقربة املدينة 
)حمافظة البصرة (

ــة تعــود إىل عــام 1991 يف ناحيــة عــز الديــن ســليم الواقعــة ضمــن قضــاء املدينــة  يف شــال  مقــرة مجاعي
ــًا تعــود إىل مدنيــن.  حمافظــة البصــرة حيــث تضــم رفات

قواتنا األمنية أثناء عثورهم عىل املقربة 

مجموعة من عظام الرفات املبعرثة يف موقع الجرمية
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قرب مجاعي جنوب العراق
)حمافظة املثنى(

قــر مجاعــي يضــم رفــات كــرد كانــوا قــد )ُدفنــوا وهــم أحيــاء( يف صحــراء تقــع يف أقصــى جنــوب العــراق  
ــة  ــادات مجاعي يف ثانينيــات القــرن املــايض وبالتحديــد عــام 1983 وكان النظــام الســابق قــد نفــذ محلــة إب
ضــد أبنــاء العــراق مــن الشــيعة واألكــراد، قادهــا آنــذاك وزيــر دفاعــه عــي حســن املجيــد وراح ضحيتهــا 
182 ألــف شــخص، فيــا تــم هتجــر العديــد إىل مناطق نائيــة واحتجــزوا يف معســكرات قبــل دفنهــم أحياء. 

مالبس ألطفال ونساء لضحايا ُدفنوا أحياًء 

بقايا ضحايا يف املقابر الجامعية
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مقربة الزركة
)حمافظة املثنى(

ــة الســاوة خلــف مصفــى الســاوة يف منطقــة الطمــر الصحــي !   تقــع هــذه املقــرة يف حمافظــة املثنــى شــال مدين
والتــي تقــع خــارج حــدود البلديــة , املقــرة تعــود إىل ضحايــا مــن شــيعة العــراق، أرض املقــرة صحراويــة تغطيهــا 

الكثبــان الرمليــة وتقــدر مســاحتها حــوايل 300م طــوالً 25 م وعرضــًا.
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ــم  ــار . ت ــة ذي ق ــز حمافظ ــب بمرك ــيد ذه ــة س ــة يف منطق ــرة مجاعي مق
اكتشــافها بعــد 17 عامــا مــن ســقوط النظــام البعثــي الصدامــي حيــث 
تــم اكتشــاف هــذه املقــرة يف أثنــاء أعــال حفريــات ألحــد املجمعــات 
الســكنية يف عــام 2021  يف منطقــة ســيد ذهــب، غــريب مدينــة النارصيــة 
ــن  ــر م ــدد كب ــود ع ــكان بوج ــك امل ــون يف ذل ــأ العامل ــد أن تفاج بع

الضحايــا  وأن الضحايــا تــم دفنهــم يف هــذا املــكان بعــد تعذيبهــم. 

مقربة سيد ذهب 
)حمافظة ذي قار (

أبطال أبناء مؤسسة الشهداء - دائرة املقابر 

الجامعية يف اثناء انتشالهم جثامني الشهداء 
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مقربة امام بكر 
)حمافظة بابل(

 تقــع هــذه املقــرة يف حمافظــة بابــل بالقــرب مــن مرقــد االمــام بكــر بــن عــي )عليــه الســام( وتبعــد عــن 
أقــرب شــارع معبــد حــوايل 90م وتبعــد عــن الشــارع الرئيــس بابــل - النجــف حــوايل 220م.

 تعود هذه املقرة إىل ضحايا من الوسط واجلنوب ومجيعهم من الشيعة. 

رفات يف هذه املقربة

ألطفال وفتيات ونساء 

ثوب لطفلة بعمر سنتني 

دفنت مع أمها 
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مقربة شهداء حطني
)حمافظة ميسان(

تقــع يف حمافظــة ميســان يف  منطقــة مفتوحــة بدايــة طريق 
ــم  ــوايل 8 ك ــة ح ــز املحافظ ــن مرك ــد ع ــب وتبع الطي
ــتك  ــل باس ــف معم ــام 500م خل ــارع الع ــن الش وع
ميســان وجمــاور قيــادة اللــواء العارش/حــرس احلــدود، 

املقــرة تعــود إىل ضحايــا عراقيــن مــن الشــيعة. 
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مقربة تالل محرين 
)حمافظة صالح الدين(

مقــرة جبــال محريــن تقــع عــى جانــب الطريــق الواصــل بــن قضائــي تكريــت وطــوز خرماتــو، حيــث تبعــد 
عــن قضــاء طــوز خرماتــو مســافة 40كــم وتبعــد عــن الشــارع العــام مســافة 2كــم وحتديــدا عــى سلســلة 

تــال محريــن )تــل كصيبــة( هــذه املقــرة تعــود لضحايــا األنفــال عــام 1988مــن أبنــاء شــعبنا الكــردي. 
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مقربة الوادي القديم
)حمافظة كربالء املقدسة (

ــرب  ــودة ، ق ــيد ج ــام الس ــن مق ــد  300م م ــى بع ــة ع ــاء املقدس ــة كرب ــرة يف حمافظ ــذه املق ــع ه تق
طريــق كربــاء – نجــف حســب إفــادة الشــهود تــم دفــن الضحايــا وبعــد أخــذ عينــات DNA منهــا 
يف مقــرة جنــة الشــهداء يف حمافظــة كربــاء وهــي مقــرة خاصــة بدفــن رفــات املقابــر اجلاعيــة ويبلــغ 

عــدد الشــهداء 2300 شــهيد مل يتعــرف  إال عــى جثــان 45  والباقــي مازالــوا جمهولــن. 
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مقربة  
)جنوب حمافظة كربالء( 

مقــرة مجاعيــة جنــوب كربــاء، ضحاياهــا ُدفنــوا أحياًء 
حيــث تــم العثــور عــى املقــرة يف الصحــراء عــى بعــد 
ــددًا  ــم ع ــاء وتض ــة كرب ــوب مدين ــرًا جن 20 كيلوم
مــن الضحايــا  قتلــوا عــى يــد رجــال البعــث الصدامــي 
ــن  ــر م ــدد كب ــور عــى ع ــم العث ــث ت ــام 1991م حي ع

ــا العراقيــن بينهــم نســاء وأطفــال. الضحاي

بقايا شعر رأس لفتاة يف ريعان شبابها
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مقربة مهاري 
)حمافظة الديوانية(

تقــع هــذه املقــرة يف حمافظــة القادســية يف منطقــة صحراويــة مفتوحــة تبعد 
عــن مركــز املدينــة 90كــم وتبعــد عــن أقــرب ناحيــة ) قريــة ســيد عبــد 
اهلل ( حــوايل 7كــم  وتبعــد عــن أقــرب شــارع معبــد 10 كــم مســاحتها 
2500 م2، ومــن خــال إفــادات الشــهود واألدلــة واملستمســكات التــي 

عثــر عليهــا فــإن املقــرة تعــود إىل الثانينيــات مــن القــرن املــايض. 
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مقربة تل شيخة 
)حمافظة املثنى(

ــم  ــداد( تض ــوب بغ ــم جن ــاوة )300ك ــة الس ــوب مدين ــراق جن ــوب الع ــة يف جن ــرة مجاعي مق
رفــات أكثــر مــن 70 ضحيــة مــن العراقيــن ، بينهــم أطفــال، اعدمــوا عــام 1988 عــى يــد نظام 

البعــث الصدامــي غالبيتهــم مــن النســاء ، والرضــع واألطفــال دون عمــر عشــر ســنوات. 

مقتنيات الشهداء
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مقربة احليدرية
)حمافظة النجف االشرف (

تقــع املقــرة يف منطقــة صحراويــة وتبعــد حــوايل 30 كــم عــن مركــز حمافظــة 
النجــف وحــوايل 4 كــم عــن مركــز ناحيــة احليدريــة مــن جهــة الطريــق العــام 

املــؤدي إىل حمافظــة النجــف - كربــاء. 

أبطال دائرة املقابر الجامعية يف أثناء تأدية واجبهم 

ضحية قتل معصوب العينني

مجموعة عظام 

لضحية قتل عام 1991.
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مقربة احملاويل
)حمافظة بابل(

تعــود هــذه املقــرة إىل ضحايــا االنتفاضــة الشــعبانية عــام 1991 وتقــع 
ــل  ــداد - باب ــن بغ ــط ب ــذي يرب ــق ال ــى الطري ــل ع ــرة يف املحاوي املق
بالقــرب مــن تــل أبــو حجــل األثــري، وهــي إحــدى محــات اإلعــدام 
اجلاعيــة التــي كان يرتكبهــا النظــام البعثــي البائــد وتضــم عــددًا كبــرًا 

مــن رفــات أبنــاء العــراق  الشــيعة الذيــن أعدمــوا بشــكل مجاعــي. 

ام تحمل صورة ولدها املفقود يف املقابر 

الجامعية 

وترصخ لعل ابنها يرشدها اىل جثامنه  
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مقربة بسماية 
)حمافظة بغداد(

تقــع املقــرة يف حمافظــة بغــداد ناحيــة الوحــدة يف منطقــة بســاية قــرب ميــدان رمــي معســكر بســاية 
ــا جنــوب رشق املحافظــة وحــوايل  ــروع جممــع بســاية الســكني وعــى بعــد 30كــم تقريب داخــل مش

600م عــن طريــق الرابــط بــن حمافظتــي بغــداد و واســط.

جانب من املوقع الذي ُعرث عىل املقربة فيه

الكشف امليداين لفريق املقابر الجامعية

 والقوات االمنية  
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مقربة سيد عجيل
)حمافظة ميسان (

تقــع املقــرة ضمــن موقــع قيــادة الفرقــة اآلليــة العــارشة والتــي كانــت تعــرف ســابقا بمقــر الفيلق 
الرابــع والــذي يقــع بــن طريقــي )بصــرة- ميســان( و)ذي قــار – ميســان( حيــث يبعــد عــن مركز 
حمافظــة ميســان بحــوايل 13كــم تقريبــًا وتــم فتــح املقــرة بتأريــخ 2014/1/18 وهــي تعــود إىل 

ضحايــا االنتفاضة الشــعبانية عــام 1999. 
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مقربة حلبجة - دملر
)حمافظة السليمانية(

ــة ســفح جبــي بالقــرب مــن مــزارع  ــد بداي تقــع املقــرة عن
رمــان وتبعــد حــوايل 1كــم عــن موقــع بنــاء جامعــة حلبجــة 
ــارع  ــو الش ــام وه ــارع ع ــرب ش ــن أق ــم ع ــوايل 3ك وح
ــة،  ــة حلبج ــز مدين ــليانية إىل مرك ــة الس ــن حمافظ ــؤدي م امل
املقــرة تعــود إىل ضحايــا مــن القوميــة الكرديــة قضــوا نتيجة 

ــام 1988.  ــة ع ــة حلبج ــاوي ملدين ــف الكيمي القص
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ــم  ــي كان معظ ــث و الت ــزب البع ــن وح ــدام حس ــام ص ــا نظ ــي ارتكبه ــة الت ــر اجلاعي ــض املقاب  بع
ضحاياهــا مــن اجلنــوب وشــال العــراق حيــث تقــدر املقابــر اجلاعيــة املكتشــفة بعــد 2003 بحوايل 
210 مقابــر مجاعيــة فتحــت منهــا  105 وال تــزال هنــاك مقابــر مل تفتــح بعــد كــا أّن هنــاك مقابــر مــا 

زالــت ُتكتشــف بــن فــرة وأخــرى وأعــداد املقابــر يف تصاعــد.  

مقابر محافظة ميسان  
جنوب مدينة العامرة و دائرة إسالة 
قلعة صالح و مقر الفيلق السادس 
ومنطقة املاجدية ومرقد السيد  

عيل ومفرق عبد العال ومقر الفيلق 
الرابع ومعمل قصب السكر وهور 
العامرة ومنطقة الجندول وقضاء 

املرشح وقضاء امليمونة .

مقابر محافظة كربالء املقدسة
 حي العباس و منطقة الرزازة 

واملخيم و فندق كربالء السياحي 
وفندق السالم وطريق كربالء - 

النجف.

مقابر محافظة بغداد 
 الرضوانية ومديرية األمن العامة 

ومعسكر النهروان
 و منطقة بسامية عىل  طريق  

بغداد - الكوت. 

مقابر محافظة بغداد 
 الرضوانية ومديرية األمن العامة 

ومعسكر النهروان
 و منطقة بسامية عىل  طريق  

بغداد - الكوت. 

مقابر محافظة السليامنية
  قرية كآين توما ومدينة حلبجة
 ) لضحايا األسلحة الكيمياوية ( 

ومنطقة سريوان ودائرة أمن سليامنية 
وطريق اربيل - سليامنية. 

مقابر محافظة البرصة 
 منطقة الطويلة و منطقة العباسية 

وبناية الصحة الوقائية وساحة 
سعد وقضاء صفوان وطريق الزبري 
- صفوان وكلية الرتبية الرياضية 
وقضاء الزبري وطريق البرصة - 

العامرة وكرمة عيل و جبل سالم. 

 مقابر محافظة النجف األرشف 
 مركز مدينة النجف و منطقة 

املطحنة والحي العسكري  وخان 
الربع وضواحي مدينة النجف. 

مقابر محافظة دياىل 
قضاء خانقني و منصورية الجبل 

وقضاء منديل .


