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 [الصفحة الثالثة] 

في المحلبیة بالموصل. انا  1976شیخ أحمد. ولدت في أكتوبر أو أستاذ أحمد ب والمكنى)) ىلواسمي أمیر محمد سعید عبد الرحمن ((الم 
عبد الرحمن علي. لدّي ماجستیر في الدراسات اإلسالمیة من جامعة الموصل. خدمت في الجیش العراقي   اءمتزوج واسم زوجتي اسر

مارس الخطابة. كنت عاطال عن العمل عندما . كنت أعمل كإمام وخطیب في جامع الفاروق لكني لم أ2002-2001لمدة عام ونصف من 
وقد كان راتبي الشھري   2007ر آذار من العام تم إلقاء القبض علي من قبل قوات التحالف. إنضممت لدولة العراق اإلسالمیة في شھ



صاریف جوال.  دوالر أمریكي أخرى كنفقات طعام وم 100ودوالر أمریكي كنفقات سفر  100ألف دینار عراقي باإلضافة لمبلغ  110
 كنت أشغل منصب الشرعي العام في مدینة الموصل عندما تم القاء القبض علي من قبل قوات التحالف.

طلب مني فالح یعمل مع المجموعة العسكریة.  دولة العراق اإلسالمیة حیث كانكان عضوا في والذي كان لي صدیق واسمھ فالح حسن  
 2007ل مع شرعییھا بعد حصولي على شھادة الماجستیر في شھر كانون الثاني من عام اإلنضمام إلى دولة العراق اإلسالمیة والعم

عندما  .2007ووافقت على اإلنضمام لدولة العراق اإلسالمیة والتقیت بالشرعي العام لمدینة الموصل ألول مرة وكان ذلك في شھر شباط 
درس  طلب مني أن أوبعد أسبوعین أو ثالثة أسابیع التقینا مرة أخرى،  وقال لي أننا یجب أن نلتقي مرة أخرى. و قابلتھ سألني عن دراستي

 شرعیي دولة العراق اإلسالمیة وأنا بدوري قبلت.

وأبو جعفر   ریانوأبو نور ومعاذ وأبو    عامراإلسالمیة التابعین لي ھم العراق دولة  شرعیي، وكان 2007من عام  بدأت التدریس في آذار
ھم إلى وقد قمت بتقسیمالدینیة والثقافیة.  مواضیعحول ال دروسعلي. قمت بتدریس ھؤالء األعضاء  ونبیل وأبو عبد الرحمن وأبو

وخالل ھذه الفترة  2007كان لكل مجموعة محاضرة لیوم واحد في األسبوع. واصلت التدریس حتى منتصف شھر تموز و  مجموعتین
الحاج حامد وشخص  العام بالشرعي  كنت التقين أي ترتیب مسبق دوومن وقت آلخر   ولكنيكانت لدي عالقات مع ھؤالء األعضاء فقط 

الموصل.الذي كان یعمل في منطقة المجمع الثقافي بالقرب من جامعة وھو الدكتور فراس معھ و آخر   

والحاج حامد  أبو بشرى القائد األمني وكانت ھناك بعض القضایا بین والي مدینة الموصل أبو عبد هللا الشامي   2007في تموز من عام  
دولة العراق  حاج صفوان. سمعت أن أسباب ھذه القضایا ھي أن جماعة جیش المجاھدین واجھت مشاكل مع والالدكتور فراس و

العراق  إلى دولة  مبعد انضمامھو جیش المجاھدین بأخذ أموال من الناس دولة العراق اإلسالمیةاتھمت حیث  قبل االنضمام اإلسالمیة
بقتل أربعة من أمراء   شاميأمر والي الموصل أبو عبد هللا الوعلیھ . واإلخالل ببیعتھماإلسالمیة قرر جیش المجاھدین االنفصال عنھم 

تم عزل الحاج  و مدینة الموصل خارجونقلھم  مناصبھمبد هللا الشامي وأبو بشرى من  تم إبعاد أبو ع  حصول ھذابعد و  جیش المجاھدین
.ج صفوان والدكتور فراس من مناصبھم ومعاقبتھماحالحامد و  

ة  في مدین دولة العراق اإلسالمیةیھتم بجمیع قضایا  حیىوالي الجدید لمدینة الموصل وأبو یحیى نائبا للوالي. كان أبو یال عین أبو البشائر 
طلب مني حضور  ولمدینة الموصل فقبلت. العام  شرعيالالموصل والسبب ھو سفر أبو البشائر الدائم. ثم طلب مني أبو یحیى أن أصبح 

كان االجتماع للتعرف على بعضنا البعض. حیث  اجتماع في منزل أبو سلیم  

 [الصفحة الرابعة]

  مدینة الموصل واألمیر اإلداري الجدید فاضل وأنا جانبيلقادة العسكریین لوا المأبو البصائر وصافي وأبو یحیى وأبو سكل من حضر وقد 
الموصل جانب ل عامالعي شرعامر الوقررنا تعیین  2007 شھر تموزالذین درستھم من قبل في نھایة  عیین. التقیت بالشرلھذا اإلجتماع

لكتائب دولة   واحد منھم أن یؤسس مجموعاتھم الشرعیة الخاصة األیمن. طلبت من كل الموصل جانب العام لأبو جعفر الشرعي واألیسر 
. كانت واجباتي كشرعي عام ھي كالتالي:قاضیًا شرعیًا عاًما ساميبتعیین أبو العراق اإلسالمیة. وقمنا كذلك   

بتوزیع أنا وم یقوم بتوزیع الرواتب، بینما كنت أق شرعیین، وكان ھناك فرد إداري خاص للعیینعضاء الشراألعمل كنت أدیر . 1
وتم توزیع   ایضا  دوالر أمریكي 200دوالر أمریكي ، وتلقى القادة اآلخرون  200مبلغ أخذت فقد بالنسبة لي  أما المصاریف النثریة. 
 دوالر 100الورقة تعادل ورقة ( 15ولكن تم زیادتھ الحقًا إلى   كافياآلخرین. لم یكن المبلغ عیین عضاء الشراألالمبالغ المتبقیة على 

. )أمریكي  

  مجموعاتبتأسیس كال الجانبین  فيالقادة قام ، ورشحت قاضیا بموافقة الوالي. المدینة لجانبي عیینعضاء الشراألقمت باختیار . 2
 ارھم فيیتم إختاإلسالمیة. كنت أعرف بعض أفراد الشریعة الذین العراق وقاموا بتعیین معلمي الشریعة في كل كتیبة تابعة لدولة  عیةشر

عیین.كال الجانبین من قبل قادة الشر  

. دولة العراق اإلسالمیةفي كتائب  درسونللتأكد من أن معلمیھم الشرعیین كانوا یفي جانبي مدینة الموصل تابعت مع القادة الشرعیین . 3
. اإلسالمیةكانت المحاضرات دائما عن الدراسات وقد   

 حیثاإلسالمیة من خالل وسائل اإلعالم  العراق لدولة إعالمیة مادةقبل نشر أي  اإلعالمیة اإلسالمیة العراق تابعت منشورات دولة. 4
اسمھ وخاصة لإلعالم  عيشر  قمنا بإختیاركما  .[تم الحجب] فیھا من عدم وجود أخطاء شرعیة والتأكد منشوراتكان علي أن أقرأ ال

إختیاره.، ووافقت على عامر  األیسر الموصل لجانبمن قبل الشرعي العام سالم  ث تم إختیارحی سالم  



ائب  في كت عیینعناصر الشرالكان كل من عامر وأبو جعفر أكثر خبرة عندما یتعلق األمر بالعمل مع القادة العسكریین أو كیفیة تعیین 
وأبو جعفر نائباً لھ وذلك  عام شرعيعامر اإلسالمیة، تم تعیین العراق دولة  عندما انضم جیش المجاھدین إلىو دولة العراق اإلسالمیة.

.2007 من العامفي أیار أو حزیران   

وصالح وأبو حذیفة وأبوعبد هللا وأبو إیمان وأبو امي أبو س وھم  ستة قضاة قمت بتعیینلمدینة الموصل  عام شرعيعملي كخالل فترة 
الشرعي العام  جانب األیسر وأبو جعفر الشرعي العام للكان عامر واألیسر واألیمن  الموصل لجانبي شرعیین قادة قمت بإختیاركما سعد. 

لجانب األیمن ، ثم كشرعي عام لیمان أبو إ قمت بتعیینواألیمن. استبدلت أبو جعفر بأبي عبد هللا الذي أصبح قاضیًا شرعیًا.  للجانب
أبو نور قائداً شرعیاً للجانب األیمن. أصبح أبو حذیفة الشرعي العام لمدینة   وقمت بتعیین لجانب األیمنلأصبح أبو إیمان قاضیاً شرعیاً 

شرعي في الجانب  ، لكنھ احتفظ أیًضا بمنصبھ كقاضي ونصف نائب والي مدینة الموصل لمدة شھر شغلت أنا منصب عندما الموصل 
الحقا. أبو حذیفةتم إلقاء القبض على األیسر.   

 [الصفحة الخامسة]

عندما كنت أشغل منصب الشرعي العام لمدینة الموصل:دون تدخل القضاة وبنفسي خاذ القرارات في القضایا التالیة اتقمت ب  

وقع ھذا الحادث قبل أن  وقد  اإلسالمیةالعراق من دولة  قتلت جماعة أنصار السنة ثالثة أفراد أحدھم من الجیش اإلسالمي واآلخران. 1
اتھمت جماعة أنصار السنة أحدھم بأنھ ضابط في قد . والسبعاوي عشیرةمن وھم األفراد الثالثة أقارب كان . العام شرعيشغل منصب الأ

 ساميوأصبح أبو  الشرعي العامبعد أن أصبحت الحقا وأیًضا.  ھماقتلتم حاول االثنان اآلخران مقاومتھما وحین  الشرطة العراقیة وقتلوه
.نصار السنةالشرعي العام أل أبو قیس و یدعى شخص آخربرفقة كان یة والذي أبو سم يجیش اإلسالملل الشرعي العامقاضیًا، التقینا مع    

حكمي وقال بألنصار السنة  العام طریق الخطأ، بینما قُتل اآلخران عن عمد. لم یقبل الشرعيأن أحد األفراد قُتل عن  وقد كان حكمي ھو
حاول أبو عبد هللا وأبو إیمان أیًضا حل ھذا ثم إن الثالثة قتلوا بالخطأ. فیما بعد تولى القاضي أبو حذیفة الحكم ولم یتم التوصل إلى نتیجة. 

دوالر  20000ورقة ( 200عائلة األفراد الثالثة مبلغ وقد طلبت ادثة حتى یوم القبض علي. ھذه الحلحل التوصل إلى لم یتم لكن  الوضع
. أمریكي)  

بشرف شخص آخر وقد أقسم التالي: إتصل بي القائد العسكري لجانب الموصل األیمن لیخبرني بوجود شخص  حادثة. قمت بالحكم في ال2
جلدة.  80أمرت بجلد الشخص على ظھره   

.حد األشخاصأل بشرفھ أقسمجلدة ألنھ  80. حكمت على محمد بزونة بأن یجلد 3  

اإلسالمیة باختطاف ثالثة أفراد واحتجازھم في أحد العراق : قام جھاز األمن التابع لدولة التالیةفي عملیة االختطاف  قمت بالحكم. 4
أنھ یجب إطالق سراحھم بعد  وحكمت في حینھا ین لشركة نفطالثالثة مقاولحیث كان األشخاص  األیمن الموصل جانبالدولة في سجون 

بعد دفع الفدیة تم  و وأبو علي حاضرین المأبو س  كل من دوالر أمریكي) وكان 000,10ورقة ( 100أن تدفع أسرة كل فرد فدیة قدرھا 
. إطالق سراحھم  

وقد طلبوا بیع اإلسمنت األبیض إلى شمال العراق. شخًصا كان ی الجھاز األمني لدولة العراق اإلسالمیة في إحدى المرات اختطف. 5
جانب األیمن وناقشنا وضع ھذا  للالتقیت بالقائد العسكري دوالر أمریكي) من أجل اإلفراج عنھ. ثم  000,10( ورقة 100أكثر من 
إذا كانت تباع في شمال العراق. لذلك  لمدنیین عادیین ولم یكن یعلم ما بل قام بالبیع  اكتشفنا أنھ لم یبیع مباشرة إلى شمال العراقو الشخص

.، لكنھ لم یفعل ذلكبمحض إرادتھطلبت من ھذا الشخص أن یتبرع لنا بشيء   

ھرب واحد منھم. وبعد أن أكد القاضي أبو عبد هللا أنھم وقد  ثالثة أفراد واطفخدولة العراق اإلسالمیة  أمنیيذات مرة سمعت أن . 6
. مھم)اقتلھم (أعدقام ب  عسكریون في الجیش العراقي  

[الصفحة السادسة]   

وحامت حولھ  دولة العراق اإلسالمیة اختطفوا شخصا وأخذوا سیارتھ وجھاز الكمبیوتر داخل السیارة مسلحيذات مرة سمعت أن . 7
كذلك. ھسیارتوفي الجیش العراقي. لذلك صادرنا الكمبیوتر وأطلقنا سراح الشخص  عسكريبأن الكمبیوتر یخص ابن عمھ وھو  التھم  

جھاز  سمعنا أن و  ذھبت لرؤیتھ. كان في سیارة أبو سعد مع أبو سعد وشخص آخرأنمار و ذات مرة اتصل بي والي مدینة الموصل. 8
أبو ھو وكان القاضي  من عنده وقد )أمریكي دوالر 000,10ورقة ( 100 مبلغشخًصا وأخذ  قام بإختطاف دولة العراق اإلسالمیةأمن 

قرر أبو سعد أن ھذا الشخص  وقد  ضابط في الجیش العراقي.  والذي ھو الشخص بحمل شیك خاص بأخیھ تم إتھام. في حینھا عبد هللا
.لذلك أعدنا لھ المال وسیارتھ علمنا أنھ ال عالقة لھ بأخیھحیث إننا  بريء  



منھ   ي لدولة العراق اإلسالمیةمناأل الجھاز . أخذعندما كنت أشغل منصب شرعي عام  اقبت شخًصا كان متعاقًدا یعمل مع األمریكیینع. 9
).دوالر أمریكي 000,10ورقة (أكثر من  100أكثر من   

، مثل األخ أو العاملین في الشرطة العراقیة اإلسالمیة باختطاف أفراد من عائالتالعراق یقوم أفراد األمن والجیش التابعین لدولة . 10
والتخلي عن عملھ.   تھ الشخصیةتسلیم مسدسھ وبطاق خص الذي یعمل في الشرطة العراقیةطلبون من الشثم یمعظم األوقات.  في األب

.عائلتھ الشخص المختطف منسراح  طلقونیبمجرد أن یتم ذلك   

: لقد تم خطفھ أوال ثم أخذ منھ المبلغ المالي.9مالحظة: توضیح بخصوص النقطة رقم   

ھم دولة العراق اإلسالمیة أن یيأخبرني أمنفي ذلك الوقت لم یكن القاضي أبو عبد هللا موجوداً في مدینة الموصل. في أحد المرات . 11
تھم بأخذ أموال من أعضاء دولة العراق اإلسالمیة وم نائبا قضائیایشغل منصب كان ھذا الشخص  وقد شخًصا مع ابنھاف  اختطقاموا ب

من دولة العراق  أكثر من خمسة من أعضاء   تقدم بعد ھذاھذه األموال للعمل في قضایاھم لكنھ لم یفعل ذلك.  دفعتالمحتجزین في السجن. 
. حھ ھو وابنھلذلك أطلقنا سرا ھذا الشخص كان أمینًا وعمل على قضایا المعتقلین ا وأكدوا إنشھدواإلسالمیة و  

دولة العراق اإلسالمیة باختطاف شخص ووضعھ  عسكریيقام حیث ألن القاضي كان غائبًا.  في حادثة أخرى حكمت ثانیة مرة وفي . 12
یضحك على الناس ویأخذ أموالھم.  وھو بالصدفة رأیتھم في الشارع وقالوا لي أن ھذا الشخص ساحر ومحتالو في صندوق سیارتھم

.قالوا ال، لكن الناس في منطقتھ قالوا ذلك. طلبت منھم تركھ وشأنھ وفعلوافدیھم أي شھود ، سألتھم إذا كان ل  

 وھو أحدوأبو خالد، كما اتصل أبو منار  المالعام أبو ساألمني نمار وأوالي الكنت في لقاء مع  2007من العام في منتصف تشرین األول 
م الأخبرنا أبو سف نمارأوالي اللم أن یكون نائب اعسكري في الجانب األیسر. طلبنا من أبو سوأبو فؤاد القائد ال دولة العراق اإلسالمیة یيأمن

ھذا العرض ثم  أبو سالم والي. رفض الدولة العراق اإلسالمیة عندما كان في كركوك ولفترة من الوقت كان نائب  عسكري فيأنھ كان 
طلبوا مني أن أكون نائبًا للوالي وقالوا لي إننا سنعمل معًا ونساعد  دھا  وبع فؤاد فلم یقبل العرض أیًضا قمنا بعرض المنصب على أبو

فقط  علیك أنت وبعضنا البعض   

 [الصفحة السابعة]

في األمور اإلداریة والشرعیة. أخبرتھم إنني لست بعسكري ولذلك قبلت المنصب.  [تم الحجب]مساعدتھ   

أبو سالم   مع اإلداري العامالسیارة  واالجتماع باإلداري العام. كنت أركب  عیینمتابعة الشر  تشتمل على واليللكانت واجباتي كنائب 
وقد . لخالد مكتب اإلعالميالفي  أنمار قي مع والي مدینة الموصل كنا نلتوفي بعض األحیان القاضي أبو عبد هللا.  مع مرات عدیدة  أو

كنا نعمل على حل مشاكل مثل عدم وجود ما یكفي من  حول القضایا اإلداریة والعسكریة. على سبیل المثال،  ھذه اإلجتماعات تدوركانت 
. لدفع الرواتبالمال لدى اإلداریین   

طاء  عوقود وإاإلسالمیة وبدالً من ذلك، أمر ببیع الالعراق لمركبات مقاتلي دولة  قود ونمار الوالي، توقف عن إعطاء الأعندما أصبح 
والي.ال. كان ھذا قبل أن أصبح نائب دولة العراق اإلسالمیةاألموال لمقاتلي   

  منشوراتیقوم اإلعالمیون بتوزیع حیث  عملیاتھم العسكریة مباشرة إلى القسم اإلعالميیسلمون تقاریرمقاتلو دولة العراق اإلسالمیة كان 
العملیات   التي تحتوي على تقاریرفي بعض األحیان یقومون بتوزیع األقراص المدمجة و شھریة تتضمن تفاصیل كافة العملیات العسكریة

. العسكریة  

كبیر  رجل  كان  ھوو بھم،  خاص ةعناصر العسكریوقد كان یوجد أمیرعلى ال. فقط واإلداریین عیینالشر متابعة تشتمل علىكانت واجباتي 
الحال  صلب. كان ھذا  ھیكللدیھم كان م وأبو خالد ومجموعاتھم الألن أبو س ییناألمن عملولدیھ خبرة عسكریة كبیرة. لم أتدخل في  سنبال

قدیم  إلى منصبي ال بعدھا عدتحیث  2007 لعامفي نھایة تشرین الثاني  حتى تولى أبو أنیس منصب الوالي الجدید لمدینة الموصل
.عام لمدینة الموصلكشرعي   

 كنت الرجل الثاني وأحد قادة مدینة الموصل خالل خدمتي لمدة شھر ونصف كنائب لوالي مدینة الموصل.

 خالل فترة عملي مع دولة العراق اإلسالمیة كان عندي علم باالمور التالیة: 

مرات. 10. عملیات اإلختطاف: أكثر من 1  

. اإلعدامات: مرة واحدة.2  



مرات.  4اإلغتیاالت: . 3  

دوالر  000,40ورقة ( 400دوالر أمریكي) و  000,10ورقة ( 100مرات وقد حددت مبلغ الفدیة بین  10. أخذ فدیة: أكثر من 4
 أمریكي). 

مرتین.  [تم الحجب] . المصادرة5  

بخصوصھا من النشرات اإلعالمیة:خالل فترة عملي مع دولة العراق اإلسالمیة لم یكن عندي علم باالمور التالیة ولكني سمعت   

مرة. 15. عملیات اإلختطاف: أكثر من 1  

. اإلعدامات: لم أسمع بھا. 2  

شخص..  15. اإلغتیاالت: أكثر من 3  

. مرات 10. أخذ فدیة: أكثر من 4  

 [الصفحة الثامنة] 

أكثر من مرتین.  [تم الحجب] . المصادرة5  

تنظیمیاً ھیكًال قام بإنشاء مار. أنلیحل محل  2007 من عامتشرین الثاني شھر نھایة في  أصبح أبو أنیس الوالي الجدید لمدینة الموصل
وأبو العام للجانب األیسر كان عامر الشرعي وقد لمدینة الموصل مع نفس الواجبات.  عي عامإلى منصبي كشرحیث عدت بعدھا جدیًدا 

للجانب األیسر. ظل الحال ھذا  وأبو سعد القاضي الشرعيب األیمن القاضي الشرعي للجان وأبو إیمان   العام للجانب األیمننور الشرعي 
.كنت في منزلي عندمامن قبل (قوات التحالف)  2008 شھر كانون الثاني لعامحتى تم القبض علي في بدایة   

 

 الھیكل التنظیمي أدناه ھو لدولة العراق اإلسالمیة في مدینة الموصل 

 
 الوالي 
 أنمار 

 
 نائب الوالي 

محمد سعید عبد الرحمن ((المولى))أمیر   
 أستاذ أحمد

 
 الشرعي العام

. أبو حذیفة 1  
. أبو عبدهللا2  

. أمیر محمد سعید عبد الرحمن ((المولى)) والمكنى باستاذ أحمد3  
2007لغایة تشرین األول  2007في الفترة من تموز   
2008لغایة كانون الثاني  2007ومن تشرین الثاني   

 
ب األیسرالشرعي العام للجان  

 عامر 
ن یقدر عددھم بخمسة أشخاصروآخ  

 
 الشرعي العام للجانب األیمن

. أبو جعفر 1  
. أبو عبدهللا2  
. أبو إیمان3  



. أبو نور4  
ن یقدر عددھم بخمسة أشخاصوآخر  

 
ین الشرعی اةضقال  

. أبو سامي1  
. صالح2  

. أبو عبدهللا3  
 

للجانب األیسر یینالشرعی ضاةالق  
. أبو حذیفة 1  

 [الصفحة التاسعة]
. أبو سعد2  

 
للجانب األیمن  ین الشرعی ضاةالق  

. أبو عبدهللا1  
. أبو إیمان2  

 
اإلداري العاماألمیر   
. حارث1  
. أبو ماھر 2  

 
 إداري الجانب األیسر 

 صفوان 
ن روأخ  

 
جانب األیمنإداري ال  

 نزار والمكنى بأبو حسین 
 آخرون 

 
 األمیر اإلعالمي العام

إعالمي مؤسسة الفرقان                                 إعالمي الموصل         
. حكیم1خالد                                                      
. نزار 2آخرون                                                  

 
العسكري العاماألمیر   
. أبو فؤاد1  

. أبو إبراھیم2  
 

 عسكري الجانب األیسر 
الح. أبو ص1  

. أرشد.2  
. أبو فؤاد3  

. جاسم أبو أحمد4  
ان وھما أبو مقداد للقاطع الشمالي وعمر للقاطع الجنوبي. شخصان آخر5  

 
 عسكري الجانب األیمن

. بارع (دادو)1  
. حیدر2  

و صفوكب. أ3  



 
 

 األمني العام 
 أبو سالم

 أبو خالد (أبو منار) 
 

]عاشرة [الصفحة ال  
 

 أمني الجانب األیسر 
آیة . أبو 1  
. أبو ھبة2  

 
 أمني الجانب األیمن

 ولید
 أبو علي

 
 أمني الجانب األیسر 

ضحى. أبو 1  
. صالح2  

. شخص ال أعرفھ3  
 

 أمني الجانب األیمن
. أبو فاطمة1  

. أبو عبد العزیز 2  
 
 

 الجزء الرابع: المالحظات: 
 

 [تم الحجب] 
 
 
 
 
 


