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. أعطیت المعلومات الالزمة وقد  صورة 20صفحات تحتوي على   6أراني المحقق   

: محمد سعید عبد الرحمن ((المولى)) والمكنى باستاذ أحمد أو شیخ أحمد.1الصورة رقم   



وفي البدایة قمت بتدریس األعضاء الشرعیین لدولة العراق اإلسالمیة حتى شھر   2007التحقت بدولة العراق اإلسالمیة في آذار من العام  
شغلت منصب نائب   2007لموصل. وفي منتصف شھر تشرین األول لت منصب الشرعي العام لمدینة ا. ثم شغ2007تموز من العام 

كنت على علم بالعدید  وقد الوالي لمدینة الموصل حتى نھایة شھر تشرین الثاني من نفس العام. كنت أنا الرجل الثاني في مدینة الموصل 
. )قطع الطرق( صادرةماإلسالمیة من عملیات الخطف واإلعدام واالغتیاالت والفدیة والالعراق من أنشطة دولة   

 اإلسالمیة. أنا أعرفھ جیًدا ولديالعراق في دولة لمدینة الموصل  يمیر األمناألكان . : إسمھ ھو نجم ویكنى بأبو سالم2الصورة رقم 
حتى تم إلقاء القبض علي من قبل قوات التحالف. كان تحت امرتھ شخص یدعى أبو علي (انظر   2007 تموزعالقة جیدة معھ منذ 

) وأبو خالد (أبو منار) وأبو آیة وأبو عبد العزیز وولید. بعد أن تم القاء القبض على أبو سالم من قبل قوات التحالف شغل  4الصورة رقم 
عطى أوامر ألعضائھ بالقتل والخطف. اود التنویھ بأن األسماء المذكورة أعاله ھي  جاسم أبو أحمد مركزه كاألمني العام وقد علمت إنھ أ

.2007م في تموز من العام الألمراء. قابلت أبو س  

. وقد التقیت بھ بعد أن  2006دولة العراق اإلسالمیة في عام  فيأو أبو أحمد والذي كان یشغل منصب قاضي أبو حذیفة : 3الصورة رقم 
عندما قابلت أبو حذیفة علمت أنھ . 2007من السجن من قبل الشرطة العراقیة في شھر تموز أو بدایة آب من العام تم إطالق سراحھ  

في وقت الحق ، اعتقلت  وعین قاضیا مرة أخرى في الجانب األیسر من الموصل مع أبو عبد هللا الذي كان أیضا قاضیا. قد  قاض سابق. و
علمت أن أبو حذیفة كان ینسق مع رجال الجیش  وقد . عیینشر نكان كل من أبو حذیفة وأبو عبد هللا قاضییوقد قوات التحالف أبو حذیفة. 

ال أعرف ما إذا كان قد ولكني  ، كان لھ الحق في المعاقبة (مالیة أو عقوبة اإلعدام)وعندما كان قاضیا. لدولة العراق اإلسالمیة واألمن
في شھر  تقریبا على أبو حذیفة  تم إلقاء القبض. آبأو بدایة  تموزأمر بعقوبة اإلعدام أم ال. التقیت بھ بعد إطالق سراحھ من السجن في 

ر.أكتوب  

في الموصل. كان أبو علي  دولة العراق اإلسالمیةمع  يأمیر أمنیشغل منصب كان مكنى بأبو علي. : محمد ذیب وال4الصورة رقم 
. كان أبو علي مسؤوالً عن عملیات الخطف  2في الصورة رقم الظاھر م الاألیمن واألیسر وكان نائباً ألبو س ي الموصلنبجامسؤوالً عن  

عندما كان مسؤوالً عن الجانب األیمن فقط من الموصل. بعد ذلك ذھب إلى  0072التقیت بأبي علي في تموز وقد والقتل (االغتیال). 
لكال جانبي الموصل قبل شھرین من أسره من قبل قوات  يمنأ عاد من ھناك تم ترقیتھ إلى رتبة أمیروعندما  سوریا لتلقي العالج

. خطفالمباشر المسؤول عن االغتیال وال يمیر األمناألعلمت أنھ كان وقد التحالف.   

 [الصفحة الرابعة]

 

 

لفترة قصیرة قبل و آبتم تعیینھ والي (محافظ) الموصل تقریبا في : أبو عمر والمكنى كذلك بأبو عمر عواد وأبو عواد. 5الصورة رقم 
أنمار الوالي. تم القبض  تم تعیین أبو عمر  إلقاء القبض على. بعد ھأبو عمر نائب وقد كانعین أنمار والیا للموصل بعد ھذا القبض علیھ. ثم 

التقیت مع أبو عمر عدة مرات   وقد .2007 تشرین الثاني من العامأو بدایة   تشرین األولعلى أبو عمر من قبل قوات التحالف في نھایة 
یث إنھ  حداریة. وإ منیة وإعالمیةربما ثالث إلى أربع لقاءات. كان أبو عمر مسؤوالً عن جمیع شؤون الموصل من عسكریة وشرعیة وأ

.والشرطة العراقیةالحرس الوطني العراقي قوات التحالف و وإستھدافكان مسؤوالً عن الشؤون العسكریة كان   

  انھ عمل مع حكم في مؤسسة الفرقان االعالمیة. مؤسسة الفرقان كنت أعرف لكن  ال أعرف اسم الشخص في الصورة :  6الصورة رقم 
وخطابات أبي عمر البغدادي وشؤون إعالمیة أخرى لست   ةالعسكریتوثق العملیات قراص مدمجة مسؤولة عن إنتاج أ ھي ال اإلعالمیة

دولة العراق اإلسالمیة.  ھو عضو في 6رقم الشخص في الصورة على درایة بھا.   



أو   شھر تموزحیدر ألول مرة في نھایة بكان مسؤوالً عن مؤسسة الفرقان اإلعالمیة قبل حكم. التقیت : إسمھ حیدر وقد 7الصورة رقم 
كان مع شخص آخر یدعى عبد أو حسین وكذلك حیدر. بعد فترة ُعیِّن حكم مسؤوالً عن   6. الشخص الموجود في الصورة رقم آببدایة 

دولة العراق   في  ھو عضو . حیدراإلعالمیینلتحالف أعتقلت حیدر ومجموعة من سمعت فیما بعد أن قوات اوقد مؤسسة الفرقان لإلعالم. 
 اإلسالمیة.

انضممت عندما  عامراألیسر. قابلت الموصل كان مسؤوال عن الشریعة (مستشار دیني) عن جانب : إسمھ عامر وقد 8الصورة رقم 
  رعیین وقدمادة التربیة اإلسالمیة لمجموعة من الشلمل كمدرس كنت أعوفي ذلك الوقت  2007لدولة العراق اإلسالمیة في آذار من العام 

إنھ األیسر، وكان جزء من وظیفتھ ھو الموصل جانب  في الشرعییناألمیر (الشرعي) لجمیع  عامر. كان الطالبأحد ھؤالء  عامروكان 
ینسق مع األمراء العسكریین على الجانب  مرعاالمستشارین الدینیین وإلقاء المحاضرات وتقدیم المشورة للمقاتلین. كان كان مسؤول عن 

دولة العراق    عضو في  عامر. تم اعتقالي قبلھ بأیام قلیلة من قبل قوات التحالف. عامرجیدة مع  كانت عالقتي وقداألیسر من الموصل. 
 اإلسالمیة.

 [الصفحة الخامسة]

             

      

تم اختیاره   ھذا) في الخلیة األمنیة. بعد عيكان یعمل مستشاًرا دینیًا (شر آب شھر  التقیتھ فيعندما : أسمھ أبو عبدهللا و 9الصورة رقم 
في نفس الشھر تمت ترقیتھ لیكون قاضیا لكل الموصل. في معظم األوقات كان واألیمن. الموصل المسؤول عن جانب   عيالشر منصبل

كان أبو عبد هللا مسؤوالً وقد األیسر. الموصل تم تعیینھ قاضیا في جانب  حذیفةبعد اإلفراج عن أبو و .األیمنالموصل جانب   واجد فيیت
كان وعلى أحد أم ال.  عن حل المشاكل ومعاقبة المقاتلین والمخطوفین. ال أعرف بالضبط ما إذا كان أبو عبد هللا قد أمر بعقوبة اإلعدام

.ات التحالف ابو عبد هللا قبلي بشھر تقریبام اإلعدام إذا طلب عناصر األمن ذلك. اعتقلت قواحكأمخوالً بإصدار   

وكان علي  : أسمھ علي أبو حسین وقد التقیت بھ في شھر آب وقد علمت إن والي الموصل أبو عبدهللا الشامي ھو صھره 10الصورة رقم 
ت التحالف. ھذا ما أعرفھ  قوا اإلسالمیة وتم القبض علیھ من قبلالعراق  أبو حسین مكلفا بمتابعة شؤون المعتقلین. وھو عضو في دولة 

.عنھ  

أبو علي في الصورة رقم   وقد كان كل مناألیمن. الموصل جانب في  كان یعمل مع الخلیة األمنیة : إسمھ أبو حیدر وقد 11الصورة رقم 
. 2007آب شھر التقیت بھ في نھایة وقد اإلسالمیة.  العراق . كان أبو حیدر عضوا في دولةمسؤولین عنھ 2م في الصورة رقم الوأبو س 4

. جمع المعلومات حول األشخاص واالغتیاالت واالختطاف. تم القبض علیھ من قبل قوات التحالفلوكان مسؤوالً عن المخابرات   

عامر صاحب  تربطھ عالقة جیدة بـواألیسر  الموصل جانبفي قال لي إنھ كان یعمل مع إداریین : إسمھ عجیل وقد 12الصورة رقم 
نت في منزلھ عندما التقیت اك التقیت بھ  التقیت بعجیل منذ فترة لیست ببعیدة منذ حوالي شھرین أو أقل. أول مرةكنت قد . 8لصورة رقم ا

حیث تم القبض   م بأبي بكر الخاتوني. المرة الثانیة نمنا فیھا لیلة واحدة في منزلھ. تم القبض على عجیل من قبل قوات التحالفالأنا وأبو س
. دقیقة وبدا أنھ مریض 20كان أبو بكر الخاتوني سابقاً وبعد اإلفراج عنھ التقیت بھ مرة لمدة على   

 



  [الصفحة السادسة]

 

خالل فترة عملي مع دولة العراق اإلسالمیة في شھر  : إسمھ بشار سعید موسى وھو عضو في دولة العراق اإلسالمیة. 13الصورة رقم 
لم بعدھا بعد أكثر من شھر بعت السیارة و ، فقد كان بشار سائقي.ةدالقیاأنني ال أعرف كان لدي سیارة وبما  2007تموز من العام 

إلى أي منطقة أریدھا. اعتقلتھ لیأخذني  بسیارتھ الخاصة ت أرافقھیرافقني بشار إال في بعض األحیان عندما كنت أنام في منزلھ. أحیانًا كان
.. وھو متزوج من أختي2007قوات التحالف في رمضان   

كان أبو وقد ابو عبد هللا الشامي.  الموصل سمعت انھ نائب واليإسمھ أبو نوال وھو عضو في دولة العراق اإلسالمیة. : 14الصورة رقم 
عسكریاً   أبو نوال اعتقلت القوات الكردیة أبو نوال فیما بعد. كانقد عمر. و  وبل أب كان النائب قوالذي مار أن نوال أیًضا نائبًا للوالي

. وبعد ذلك تم تعیینھ  2007تموز  شھر متخصصاً في مدافع الھاون. التقیت بھ أثناء عملي حتى تاریخ القبض علیھ. التقیت بأبو نوال في
.األیسرصل الموعندما كان یعمل أمیًرا عسكریًا في جانب  نائباً ألنمار  

كان والي   2007 من العام تموز شھر عندما التقیت بھ في ر وھو عضو في دولة العراق اإلسالمیة. ائإسمھ أبو البش: 15الصورة رقم 
أبو  ور ائو البشبأب التقیت . كنت قد التي حدثت في الموصلللمشاكل نتیجة  سمعت إنھ قد تم نقل أبو عبد هللا الشامي وأبو بشرى الموصل.

مرتین. التقیت بأبي   2في الصورة رقم الظاھر م الر في منزل أبو سائأبو البش وھو نائب صافيوالمسؤول اإلداري والعسكریین و المس
أبو  تم تعیینبعد شھر واحد ور والیاً للموصل لمدة شھر وسائقھ أبو ھند أو أبو قیس. ائر مرتین أو أكثر في الشارع. كان أبو البشائالبش

.ر. بعد ذلك لم أرھم مرة أخرىائلموصل بدالً من أبو البشل اوالی 5رقم الصورة ي الظاھر فعمر   

الظاھر في   منزل علي أبو حسین يفواحدة مرة  ھالتقیت : إسمھ أبو بشرى وھو عضو في دولة العراق اإلسالمیة. 16الصورة رقم 
عندما كان أبو عبد  يقائد األمنالمعھم. كنت أعرف أنھ كان ما حدث روایتھ حول كان سبب لقائنا ھو االستماع إلى وقد . 10 الصورة رقم
متھم بقتل الكثیر كان والي السابق للموصل. ما سمعتھ ھو أن المقاتلین لم یحبوا أبو بشرى وكانوا یقولون إنھ شخص سيء. الهللا الشامي 

وریا.س ذھب إلىأعتقد أنھ وسمعت أنھ غادر العراق، وقد جیش المجاھدین.  عضو في جماعةمن الناس وھو   

  [الصفحة السابعة]

 





.قدمت المعلومات الالزمة رسالة وقدوایصال و شخصیةبطاقات  علىأراني المحقق سبع صفحات تحتوي   

ھذه ھي ھویة األحوال المدنیة العراقیة األصلیة خاصتي وإسمي فیھا صحیح وكذلك جمیع المعلومات المذكورة  : 1رقم  المادة المصادرة
 في ھذه الھویة.

 [الصفحة التاسعة]

 

 

: ھذه ھي ھویة األحوال المدنیة العراقیة إلبني. 2رقم المادة المصادرة   

 

 

: ھذه ھي ھویة األحوال المدنیة العراقیة ألمي وإسمھا سمیرة شریف عبد القادر. 3رقم المصادرة  المادة  

 



: ھذه ھي ھویة األحوال المدنیة العراقیة لزوجتي.4رقم المادة المصادرة   

 [الصفحة العاشرة]

 

 

 

كنت في وقد األیمن. الموصل ھذه الورقة إلى أبو الزبیر وھو أمیر عسكري ولكنھ لیس مسؤوالً عن جانب  عودت: 5رقم المادة المصادرة 
. سألت أبو الزبیر اإلداريالتقیت بأبي الزبیر الذي سألني عما إذا كان بإمكاني تمریر مبلغ معین إلى عندما الجانب األیمن من الموصل 

. لقد أنفقت مبلغًا معینًا وھذا ما تبقى ، قم بإعادتھ إلى قد قمت ببیع الطحینو طحینمحملة بالأننا صادرنا شاحنة  :عن المبلغ. أخبرني
ألف دوالر أمریكي.   38طنًا وكان السعر  85كانت  طحین. وأوضح لي أن كمیة الإعتقالي ھذا قبل یومین أو أكثر من  حصل. دارياإل

ھذا الشخص. قال أبو الزبیر إنھ دفع ال أعرف  والًرا أمریكیًا ، لكني لست د 650,4 مبلغ محمودشخص إسمھ قال أبو الزبیر إنھ دفع ل
دوالر  500,1وقد دفع ألبو فاطمة مبلغ  أنا لست على درایة بھذا الشخص. تو من السجن.لأمریكي لشخص أطلق سراحھ ل دوالر 100,4

أخذت ي حسن مقابل مصاریف على شاحنة صغیرة. دوالر أمریكي ألب 500,2أمریكي وأنا ال أعرف أبو فاطمة كذلك. وقد دفع مبلغ 
.أبو حارثإلداري العام باقي المبلغ وأعطیتھ ل  

 

 

تم تسلیم ھذه الرسائل من قبل أبو عرب. ال أعرف ما إذا : تم إعطائي ھذه الورقة من قبل والي الموصل أنمار. 6رقم المادة المصادرة 
إلیھا رأیت  ولكن عندما نظرت كانت ھذه الرسالة مرسلة من قبل أبو عرب أم شخص آخر. قال لي أنمار ال أعرف شیئًا عن ھذه الرسالة

وھو   ألیسرلموصل افي جانب ا  كانشعالن والمعلوم إن ،   "شعالنى لإسلم "تُكتب علیھا الحظت انھ قد اسم أحمد. عندما قرأت الرسالة، 
مواطن سعودي. وضعت الرسالة في جیبي واحتفظت بھا ونسیت تسلیمھا. لقد فوجئت عندما عثرت علیھا قوات التحالف. أبلغوني أنھم  

في منزلي. ال أفھم معنى ھذه الرسالة ألنھا لم ترسل إلي. اعثروا علیھ  

 [الصفحة الحادي عشر] 

. 2007 شھر تشرین الثاني من العامتقریبًا في أي الة قبل أكثر من شھر من أسري تلقیت ھذه الرسلقد    



 

 

تحتوي ھذه الرسالة على التحیة والسالم. كاتب ھذه . 6رقم المادة المصادرة : كانت ھذه الرسالة ملحقة بظھر 7رقم المادة المصادرة 
ھذه الرشاش ویحذره من وجود غارات جویة في مناطقھم. سبب وھ الرسالة یطلب من المستلم أن یتحرك إلى جانبھ لیحضر معھ مسدس

. الموقف رقدأن ییبلغ المتلقي أن یحضر معھ رذاذًا لمحاربة البعوض و . وھوالغارة ھو أجھزة الھاتف المحمول  

 

 

 

.دون ضغط أو إكراهویدي وبمحض إرادتي ھذه اإلفادة بخط كتبت   

 مالحظات المدعي العام:

أمیرمحمد سعید عبد الرحمن ((المولى)) [تم الحجب]  

نجم عبدهللا حسن صالح ((الحمداني)) [تم الحجب]  

حارث مؤید حامد محمد ((الطائي)) [تم الحجب]  

محمد عبدهللا حامد والمكنى بأبو علي [تم الحجب]  

عبد العزیز علي عمر علي ((الخفاجي))  [تم الحجب]  

ید ((النعیمي))ھبو ر حارث عبد الكریم بكر والمكنى بأ [تم الحجب]  

ربیعة ثامر أحمد [تم الحجب]  

محمود حسن ماجد خمیس  [تم الحجب]  

أحمد محمد علي أحمد ((الطائي)) والمكنى بأبو شھاب [تم الحجب]  

علي فیاض عبید علي ((الدلیمي)) [تم الحجب]  

ریان ثامر خلیل محمد ((الحدیدي)) [تم الحجب]  

((الخاتوني))عجیل أحمد إبراھیم حمو  [تم الحجب]  



یشار سعید موسى سلیمان ((عطو))  [تم الحجب]  

. المعتقل أبو نوال14  

. غیر معتقل زیدان عبدهللا صالح خلف ((الجبوري)) والمكنى بأبو بشائر 15  

 [الصفحة الثانیة عشر] 

. غیر معتقل صالح الرفا والمكنى بأبو بشرى16  

. غیر معتقل أبو حسن 17  

ن أحمد موسوي والمكنى بأبو عبد هللا أو أبو قسورة عبد الكمیل ب  [تم الحجب]. 18  

نبیل نوري مخلف غریب ((الجمیلي))  [تم الحجب]. 19  

ني))ومحمد قاسم محمد عباس ((الحمد  [تم الحجب]. 20  

 

 المواد المصادرة: 

:1رقم المادة المصادرة   

 ھویة األحوال المدنیة العراقیة 

 [تم الحجب] 

:مزورةأحتمالیة أن تكون ھویة   

00024218رقم الھویة:   

 اإلسم: أمیر محمد سعید عبد الرحمن

 إسم األم: سمیرة شریف 

1976تشرین األول  6: والدةتاریخ ال  

نینوى \الوالدة: الموصل محل  

2007نیسان  25تاریخ التنظیم:   

 ھویات أخرى: ھویة عمل

03287رقم الھویة:   

2005نیسان  26التاریخ:   

 

: 2رقم المادة المصادرة   

 ھویة االحوال المدنیة العراقیة 

 [تم الحجب] 

 



:3رقم المادة المصادرة   

 ھویة األحوال المدنیة العراقیة 

 [تم الحجب] 

646101رقم الھویة:   

 اإلسم: سمیرة شریف عبد القادر 

 إسم األم: حیاة علي

1949تموز  6تاریخ الوالدة:   

الموصل \محل الوالدة: تلعفر  

2005آب  14التنظیم: تاریخ   

 ھویات أخرى: ال یوجد

 

:4رقم المادة المصادرة   

 [تم الحجب] 

 

 [الصفحة الثالثة عشر] 

:5رقم المادة المصادرة   

 مدفوعات أبو الزبیر

نھائیةربما مبیعات   

 [تم الحجب] 

 النص:

طن  85  

السعر بالدوالر 000,38  

46,000محمود  [تم الحجب]  

41,000 ثامر المعتقل  

15, فاطمةأبو   

25 أبو حسن بیدك  

3 [تم الحجب]  الندكروزر  

130 مجموع الدین  

   100دوالر أمریكي  200المتبقي 



:6رقم المادة المصادرة   

 الوجھ أ

 بسم هللا الرحمن الرحیم

ارنا األمیر ولكن فقط إلى ا قد اشتقنا الیكم وهللا وسالمي إلى أبو عمروجإلى أخونا العزیز أبو حارث فإنَالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
وأعتذر ألننا النستطیع جمیع السالمي إلى و موحشة.في صحراء  حیث إنناجانب آخر أو مدینة بجانبنا  انھ ال یوجدأبشركم وإبنھ األصغر 

یتوضح األمر. أخوكم األتصال بكم ألنھ فیھ خطورة. لقد أصبح األخ أبو عمر كبیر بالسن وھو ال یرید الزواج ویرید االنتظار حتى 
.شعالن یسلمھا شخصیا ألبو الحارث  

 

: 7رقم المادة المصادرة   

 الوجھ ب:

 بسم هللا الرحمن الرحیم

نحن مؤلفون من حوالي  :الوضع كما یلي. نحن حالیا قرب سامراء. [تم الحجب] السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ إلى أخونا العزیز أحمد
. [تم الحجب] الشھداء حداءفي  كان الوضع كما لوتماما سبعة إخوة بمفردنا.   

أما بالنسبة للوضع األمني فیحصل عندھم .أبلغونا بحاجتھم إلى مقاتلین فطلبوا نقلھم إلینالقد . بعملیة للقیاماالستعدادات بدأت حالیا   

 [الصفحة الرابعة عشر] 

  خللیتھا لیست كثیرة وانت تعرف كیف یكون الحال عندما تحدث. حصل غالبا بسبب أستخدام الھاتف الخلوي ولكنإنزاالت جویة ولكنھا ت
 إذا كان متاًحا وكنت قادًرا بندقیةأن تحضر معك أسلحتك الخاصة: مسدس وأن تأتي قررت  إذاالعمل غارات بین الحین واآلخر. أتمنى 

واألھم ھو العدید من   .حداء الشھداء وقیم الحالة  [تم الحجب]وضع بنظر اإلعتبار  الوضعأحضر أیًضا حقیبة إسعافات أولیة. أنت تقیم و
لذا احضر من السوق ما   [تم الحجب] شرات"إنزاالت جویة یقوم بھا كتائب "البعوض" "الحوكذلك یوجد  [تم الحجب]المصابیح األمامیة 
تھم.ھو مطلوب لمكافح  

.  وانتشار الشائعات الكاذبةمالحظة: ال تخبر أحدا حول ھذا الوضع حیث إننا نخشى التلفیق   

 

 الجزء الرابع: المالحظات: 
 

 [تم الحجب] 
 
 

 




