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»األنباء« - »خاص«

 اليــزال تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي ميثل لغــزا كبيرا 
لدى الكثيرين، حيث ال تتوافر 
أي معلومــات عــن التنظيم 
مــن الداخــل إال عبــر مقاطع 
الڤيديــو التي ينشــرها على 
مواقــع التواصل االجتماعي. 
في ظل هذا التعتيم املتعمد من 
التنظيم على أفراده وأنشطته 
تسنى للوفد االعالمي للكويت 
إقليــم  إلــى  أثنــاء زيارتــه 
كردستان زيارة احد املقرات 
االمنية فــي اربيل للقاء عدد 
من عناصر ما يسمى تنظيم 
»داعــش« احملتجزيــن لــدى 
اجلهــات االمنية فــي اربيل. 
في السطور التالية اعترافات 
مثيرة حملتجزين من التنظيم 
أحدهما جاء من قضاء تلعفر 
واآلخر من بــادوش التابعني 
ملدينــة املوصل تلقي الضوء 
على جوانب من أنشطة داعش 

وتصرفات أفراده وقادته. 
عبر مقطعي ڤيديو تنشر 
»األنباء« نصهما الكامل على 
موقعهــا اإللكتروني يتحدث 
احملتجزان عن أسباب التحاق 
داعــش  بتنظيــم  الشــباب 
واملردود املادي الذي يحصلون 
عليه وكيف خدعوا في البداية 
حتى تبينــت أمامهم حقيقة 
التنظيــم وأفــكاره الضالــة. 
اخلضــوع  عــن  يتحدثــان 
للتعذيب بســبب تهم واهية 
وكيف قتل الكثيرون ال لشيء 
إال لظنون غير حقيقية، ومن 
ذلك قتل ٢٠٠ شــرطي عراقي 
انضموا للتنظيم فقط بسبب 
شكوك ومخاوف من عودتهم 
الحقا إلى السلطات العراقية.
كذلــك يوضحــان رغبــة 
نسبة كبيرة من العناصر في 
الهروب لكن مــا مينعهم هو 
عــدم وجود منفذ أمامهم بعد 
تفخيخ جميع طرق اخلروج 
من تلعفر وغيرها من املناطق 
التي يســيطر عليها التنظيم 

حاليا بعبوات ناسفة.
عن اجلانب الفكري لتنظيم 
داعــش، قال احملتجــزان: إن 
التنظيم يضمر الشر جلميع 
دول املنطقة والدول اإلسالمية 
كافة، كما أن العنصرية تهيمن 
علــى فكر أفــراده، حيث يتم 
التمييز حســب اجلنســيات 
واألعــراق، وأكدا فــي الوقت 
نفسه أن التنظيم مخترق من 
عدة جهات ودول بينها إيران.
كمــا بينا أيضــا أنه حتى 
أعضاء التنظيم لم يســلموا 
من شره، حيث إن كثيرا منهم 
تعرضــوا للقتــل والتعذيب 
أنهــم يســاعدون  بذريعــة 
األهالــي علــى الهــروب مــن 
مناطق ســيطرة التنظيم، أو 
أنهــم يتعاملون ويتخابرون 

مع السلطات العراقية.
وفيما يتعلق باألسلحة قاال 
إن جانبا كبيرا من األســلحة 
الثقيلة، كالدبابات واملدرعات، 
التــي حصل عليهــا التنظيم 

عندما ســيطر علــى املوصل 
مت نقلهــا إلى ســورية، فيما 
يتم جلب الذخائر من سورية 
وهي روسية وتركية وإيرانية. 
كما أوضحا أن تداول خطوط 
التلفون ممنوع متاما في أماكن 
ســيطرة التنظيــم حتــى إن 
أحدهم جلأ إلى مكان ســري 
للحصــول على خــط تلفون 

بسعر ١٠٠٠ دينار.
وفي تفاصيل االعترافات، 
أوضــح احد عناصــر داعش 
القــوات  لــدى  احملتجزيــن 
العراقية ويدعى )جنيد( وهو 
تركمانــي انــه كان في قضاء 
تلعفــر غربي املوصــل وقام 
بتســليم نفســه بعد سقوط 
املوصل، مشــيرا الى ان أهله 
يســكنون بغداد ولم يقوموا 

حتى اآلن بزيارته.
وأشــار الى انه انضم الى 
التنظيــم في عــام ٢٠١5 بعد 
دخول التنظيم الى املوصل، 
الفتــا إلى أنه دخــل التنظيم 
برغبته ألنه كان بحاجة الى 
املال وأن اقربائه الذين كانوا 
اعضــاء التنظيم دعــوه الى 
االنتمــاء اليهم، مشــيرا الى 
انه كان يتســلم الرواتب من 
التنظيم حيث تسلم في البداية 
5٠٠ الف دينار عراقي كهدية 
من ابــو بكر الغــدادي زعيم 
التنظيم، موضحا أن الراتب 
كان حسب اعداد االسرة وانه 
كان يتقاضى شهريا ١5٠ دوالرا 

عنه وزوجته وطفله.
وأوضــح جنيد أنه انضم 
الى التنظيم وعندما يحتاجونه 
في امر ما يأخذ سالحه ويلبي 
امرهــم. واشــار الــى ان احد 
اخوتــه كان منظما للتنظيم 
وقتل اثنــاء عمليات حترير 
املوصل، ولفت الى ان أغلبية 
املســلحني الذيــن كانوا معه 
هــم تركمانيــون وباملرتبــة 
الثانيــة )اتــراك( ثــم يأتــي 

األذربيجانيون.
وأشار الى انه لم يشارك في 
العمليات القتالية لكنه عمل 
في حفر اخلنادق اضافة الى 
تقدمي اخلدمات الفنية لآلليات، 
الفتــا إلــى أن التنظيــم بــدأ 
بحفر اخلنادق مع بدء قصف 
طيران التحالف الدولي بقيادة 

الواليات املتحدة األميركية.
وأوضــح أن عــدد العرب 
خصوصا في تلعفر قليل وان 
أكثــر العــرب متواجدون في 
الشام، واشار الى انه يتواجد 
في تلعفر املهاجرون )وهم من 
االتراك واالذربيجانيني( نحو 

٧٠٠ عائلة.
وفيمــا يتعلق بالســبايا 
مــن  أســرهن  مت  اللواتــي 
األيزيديــات قــال جنيد انهن 
كان يتــم متليكهــن ألمــراء 
التنظيــم فقط، الفتــا إلى أن 
التنظيم لم يكن يعطي السبايا 
للجنود واألشخاص العاديني 
وإمنا كان يتــم تخصيصهن 
آلمر اللــواء او آمر الفرقة او 
شــيخ. كما أوضــح أن أغلب 
املسؤولني ليسوا عراقيني وان 

متطــورة فيما بينهــم وفيما 
يتعلــق بالطائرات املســيرة 
)الطائــرات التحكم عن بعد( 
قال إنها كانت تأتي ايضا من 
سورية وعبر احلدود مع تركيا.
وأضــاف جنيــد أن نيــة 
التنظيــم بعــد املوصــل كان 
التمــدد نحــو جميــع بــالد 
املســلمني مبا فيهــا اجلزيرة 
العربية واحتالل بالد الفرس 

وبالد الروم ايضا.
وحــول معاملــة األجهزة 
األمنيــة في اقليم كردســتان 
معهم، قــال: إن التعامل جيد 
وانــه يوجــد فــي قاعتهــم 
اجهزة تلفزيون ملشاهدة آخر 
التطورات، الفتا إلى أن جمعية 
الصليب االحمر الدولي قامت 
بزيارتهم، مشيرا إلى أن أهله 
ال يعرفون شيئا عن مصيره، 
الفتــا إلى أن عــددا كبيرا من 
املسلحني سلم نفسه للقوات 
البيشمركة  العراقية وقوات 

ومن جميع الفئات.
وعن رد فعل أهالي املوصل 
جتاه التنظيم، قال جنيد: إنهم 
جميعا خدعوا بالتنظيم ألنه 
فــي بدايــة ســيطرتهم على 
املوصل كانت معاملتهم جيدة 
جدا لكــن بعد مــرور الوقت 
انكش امرهم وبدأوا مبضايقة 
الناس وترهيبهم حيث كانت 
عمليات القتــل باجلملة تتم 

على مرأى من اجلميع.
وحــول معاجلــة جرحى 
احلــرب، قــال: إن أكثريــة 
اجلرحــى ال تتــم معاجلتهم 
بشكل جيد لقلة األدوية، لكن 
في البدايــة اكثرية اجلرحى 
كانــوا يتلقون العالج إما في 
تركيا او سورية، مشيرا إلى 
أنه بســبب إغــالق الطرق ال 
يتمكــن التنظيم من إرســال 

اجلرحى الى تلك البلدان. 
وأوضح ان اطباء كثيرين 
كانوا في بداية االمر في املوصل 
بينهم غير عراقيني، حيث كان 
هنالك اطباء املان وإيرانيون 
وســوريون يقدمــون العالج 
للجرحى واملرضى في الوصل.
وحول ما اذا كان التنظيم 
مخترقا مــن قبل جهات، قال: 
إن عددا من االمراء في التنظيم 
كانت لديهم اتصاالت مع القوات 
العراقيــة، وفــور وصولهــم 
انضموا الى القوات العراقية، 
مضيفا أن جميع الدول بالنسبة 

ألفراد التنظيم كفار.
وحول مكان تواجد ابو بكر 
البغدادي، قال: ان البغدادي ال 
يأتي الى العراق بل انه يراقب 

االمور عن بعد.
بــني  التعايــش  وبصــدد 
قبــل  واألديــان  القوميــات 
احتــالل داعــش للموصــل 
قــال انــه كان هنالك تعايش 
سلمي بني املسلمني واأليزديني 
واملسيحيني دون اي فرق بني 
احد لكــن بعد احتالل داعش 
للمنطقــة قــام بقتــل رجال 
األيزيديني وســبي نســائهم 
كما قــام بنهب وحجز بيوت 
املســيحيني الن املســيحيني 

من طريــق ملــيء بالعبوات 
الناسفة وأثناء الليل لكنه كان 
على دراية بخريطة العبوات 
الناسفة، مشيرا إلى أن التنظيم 
منع استخدام الهاتف خصوصا 
بعد عمليات حترير املوصل 
وان الشريحة غالية جدا حتى 
إنه جلأ إلى مكان سري لشراء 

شريحه كلفته ١٠٠٠ دينار. 
وأوضح أن االسلحة التي 
استولى عليها التنظيم اثناء 
ســيطرته على املوصل قسم 
كبير منها نقل الى سورية منها 
الدبابات واملدافع واألســلحة 
االخرى وان الذخائر تأتي من 
ســورية وأنها كانت روسية 

وتركية وإيرانية.
كما كشــف عن أنهم كانوا 
يستخدمون اجهزة اتصاالت 

اإلداري فــي داعــش وكيفية 
التعليمــات، قــال إن  نقــل 
التعليمات تأتــي من االدارة 
العسكرية للكتيبة والكتيبة 
توزع التعليمات، مشيرا الى 
انــه التقى املســؤولني حتى 
رتبة آمر لواء الذي كان تركيا 
واشار الى ان تعامل املسلحني 
فــي البدايــة كان جيدا وبعد 
بدء عمليــات حترير املوصل 
بدأوا باملضايقات، مضيفا أنه 
بعد ان متت محاصرة تلعفر 
انكشفوا اكثر للناس، ولذلك 
هناك الكثيــرون من املنتمني 
الفرار  للتنظيــم يعتزمــون 
لكنهم ال يستطيعون والناس 

على نار ينتظرون الفرج.
وعــن كيفيــة هروبه من 
داعش قــال جنيــد إنه هرب 

انه بعد ما رآه من ممارســات 
التنظيــم قــرر الفــرار منهم 
ألنهم على خطأ ويستخدمون 
الترهيب ضد األهالي كما انه 
شاهد بأم عينيه ان مسلحي 
التنظيم قتلوا ٢٠٠ شرطي من 
عناصر الشرطة العراقية من 
»التائبني« الن أعضاء التنظيم 
كانــوا يقولــون عندمــا يتم 

الهجوم علينا سيخونوننا.
وأضاف أنه ســاعد عائلة 
بعبور تلعفر الى اماكن وجود 
القوات العراقية وذلك ادى الى 
سجنه من قبل التنظيم عقابا 
على ذلك، موضحا أن االهالي 
في تلعفر يعانون من نقص 
شديد في املواد الغذائية كما أن 
مياه الشرب ايضا قليلة جدا.
وفيمــا يتعلــق بالتنظيم 

هنالك في تلعفر )هيئة حرب( 
ومسؤوله طاجيكي ونائبه آمر 
فرقة وهو تركماني، مشيرا إلى 
أن أغلبية املسؤولني في تلعفر 
هم من التركمان وان القاضي 
في تلعفر الذي يسمى )قاضي 

الدماء( هو من القيارة.
وبالنســبة إلى العراقيني 
املنتمني إلى داعش قال جنيد إن 
أغلبهم من كبار ضباط اجليش 
العراقــي الســابق خصوصا 
الطيارين والفنيني، الفتا الى 
وجــود عدد من اجلنســيات 
العربية كمــا أنه التقى اثنني 

أو ثالثة من اخلليجيني. 
وأكــد جنيــد أن مــا فعله 
باملوصــل  داعــش  تنظيــم 
وأطرافهــا هو القضــاء على 
»الســنة« هناك، مشــيرا إلى 

تركــوا ديارهم ولم يبق احد 
منهم في املنطقة.

50 دوالرًا شهريًا
أمــا العنصــر اآلخــر مــن 
عناصر داعش احملتجزين لدى 
الســلطات في إربيل، ويدعى 
»وحيد« وهو من بادوش التابع 
للموصل، فقال انه سلم نفسه 
لقوات البيشمركة بعد عمليات 
حترير املوصل وانه كان مسلحا 
ويعمل باملطبــخ وإنهم كانوا 
الطعــام للجنود  يحضــرون 
ضمــن كتيبــة ابــو مصعــب 
الزرقاوي بوالية نينوى وكان 

عددهم ١٧٠ مسلحا.
ويقــول انــه انتمــى الى 
التنظيم حلاجته الى املال وانه 
كان يتقاضى 5٠ دوالرا شهريا.
وأشــار وحيد الى انه في 
بداية دخول التنظيم للموصل 
فإن قلة من اهل املوصل تركوا 
املدينة، وفيما يتعلق باالحوال 
املعيشية ألهالي املوصل قال 
إن الناس كانوا في حالة غير 
جيدة سوى الذين يتقاضون 
الراتب من احلكومة العراقية. 
وأوضح أن اهل املوصل من 
املسلحني كانوا هم املسيطرين 
علــى املدينة، مشــيرا إلى أن 
التنظيــم كان لديه الســالح 
والذخائر الكافية، أما بعد بدء 
عمليات حترير املوصل وتقدم 
القوات العراقية اغلبية القوات 

انسحبت الى سورية. 
وأوضح وحيد أن البنوك 
ايام حكم داعش كانت مفتوحة 
وذلك من اجل توزيع الرواتب 
التي كان البعض منها يأتي من 
بغداد بشكل رواتب املوظفني 
واملتقاعدين، مضيفا أن عائلته 
ذهبوا الى اجلانب األيسر من 
مدينــة املوصل، أمــا هو فقد 
قرر الهروب من مناطق داعش 
وغيره الكثير من الشباب ألنهم 
ملوا من ممارسات التنظيم.

وأضاف أن استخدام اجهزة 
االتصاالت مثل املوبايل خالل 
ايام معــارك حترير املوصل 
كان ممنوعا ومن يســتخدمه 

كان مصيره اإلعدام.
وأوضــح ان التنظيم كان 
يخزن املواد الغذائية ملسلحيه 
وأن االهالي كانوا يعانون من 
قلة وشــحة املــواد الغذائية 
وحتــى ميــاه الشــرب كانت 
قليلة جدا، مشيرا إلى أنه كان 
هنالك نساء اجنبيات عديدة 
من اجلنســيات املختلفة بني 

اعضاء التنظيم.
وعن كيفيــة توفير املواد 
الغذائيــة ومصادرهــا، قــال 
وحيد: إن املعلبات ومختلف 
املأكــوالت كانــت تأتيهم من 
سورية وتركيا وإيران، مشيرا 
الى ان بعض التجار من اهل 
املوصل كانوا يضعون األسعار 
على املواد وفق مزاجهم ألنهم 

كانوا مع عناصر التنظيم.
وعــن تعامــل االجهــزة 
االمنيــة في اقليم كردســتان 
معهم، قال: إنهم كانوا يلقون 

معاملة جيدة.

أكدا أن الكثير من املنتمني إليه يريدون الهروب ومتنعهم العبوات الناسفة

»األنباء« تنشر اعترافات موقوفني داعشيني في أربيل: 
التنظيم يضمر الشر لكل الدول اإلسالمية ويقتل عناصره بسبب الظنون

)هاني الشمري( املوقوف الثاني وحيد  املوقوف األول جنيد

شاهد مقطعي الفيديو على موقع »األنباء«

االعترافات الكاملة للموقوفني الداعشيني 
على موقع »األنباء« على الرابط التالي:

http://alanba.com.kw/766116

»داعش«  مخترق من عدة جهات.. وعقوبة استخدام املوبايل باملوصل اإلعدام

عراقيني  ليسوا  وأغلبهم  اإليزيديات  السبايا  على  يستحوذون  »داعش«  وقادة  أمراء 

األسلحة التي استولى عليها التنظيم عند سيطرته على املوصل مت نقلها إلى سورية

معظـم العراقيـني املنتمـني إلـى »داعـش« من كبـار ضبـاط اجليش السـابق

واملاء الغذاء  شح  يعانون  واألهالي  ملسلحيه..  الغذائية  املواد  يخزن  كان  التنظيم 

بعض جتار املوصل املقربني من »داعش« رفعوا أسعار السلع وفق مزاجهم


