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Contribution of Mosulyoon  

 

Report: ISIL harvesting organs of prisoners and transplanting them 

into its fighters or for trade 

 

Fatwa is an order issued by the religious clergy who are 

considered the elite that is capable of derive the necessary 

justifications from the religious texts and the reality people live, 

and it is tantamount to the divine order because they, the clergy, 

are the heir of the prophet, as they are described in the doctrinal 

texts, therefore, they are authorized to issue "divine orders" (aka 

Fatwa) which is an indisputable and unchallenged order, and its 

execution is mandatory the moment it is issued, and violating it 

would lead to accuse the violator with infidelity because he/she is 

clearly violating a divine order. And this is what ISIL is basing its 

orders and decisions upon. 

 

ISIL's Fatwa and research committee issued a Fatwa dated back to 

January 31, 2015, permitting its followers to harvest organs from 

its captures and prisoners to spare its fighters' lives. Below is the 

full text of the Fatwa: 

 

( ISIL translation of the Fatwa goes here) 

https://www.facebook.com/Mosul-Eye-552514844870022/
https://www.facebook.com/mosulyoon/?fref=ts
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On Feb 8, 2016, the Facebook page Mosulyoon posted a piece of news 

about ISIL delivering the corpses of young men who were detained by 

ISIL and later it executed them. Mosulyoon said that "the corpses they 

delivered had surgery marks on them as some organs like the eyes and 

other internal organs. Also, marks of recent crushing and bruising were 

seen on the bodies claimed to have occurred a couple of weeks before, 

which they can never be inflicted in two weeks!" ISIL claimed that the 

bodies are of detainees killed during one of the air bombardment of the 

governor's office at the Western bank of the city. 

On August 5, 2015, we observed ISIL harvesting organs from the 

prisoners on death row. ISIL performed those surgeries at Saddam's 

hospital (currently Alsalam Hospital) and Alzahrawi Hospital (Alahliya). 

We investigated the matter and we found further details about those 

surgeries as we recorded them since August 6th 2015: 

 

Employees at Ibn Sina Hospital in Mosul confirmed that ISIL has 

established a new and a private surgical department within the hospital. 

The department is exclusive to foreign doctors employed by ISIL and 

equipped with state of the art medical equipment which is not available 

to any other hospital in Mosul. Also, a new center was established next 

to the Center for Nuclear Medicine at the Medical complex in Mosul 

with similar qualities. ISIL's goal behind establishing those departments 

is to harvest organs from prisoners on death row. 

 

Until now, ISIL performed more than 160 surgeries to extract organs 

(especially kidneys) on prisoners ISIL executed later after harvesting 

their organs. Employees at the forensic medicine confirmed that about 

160 bodies were delivered to the forensic medicine were with open 

torsos which confirms performing such surgeries on them. All were 

young male age between 20-35 years old. 
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The head of the organs bank is a German doctor employed by ISIL, never 

leaves the hospital; constantly Residing on hospital premises. We 

weren't able to get his name, but he resides at the second floor within 

Ibn Sina Hospital where the department of surgical procedures is 

housed. 

 

Also, as it is highly and credibly confirmed to Mosul Eye by a source from 

within the hospital that organ preservation containers are constantly 

brought to the hospital, transported by special fleet of cars (mini truck 

Kia cars equipped with mobile refrigerators) transports the organs to an 

unknown location. And another source (we were not able to confirm the 

information) mentioned that those organs are sent to Turkey though 

Syria continuously either for trading or for transport to other 

destinations. 

 

To further investigate the possibility and the plausibility of 

transportation of harvested organs, we advised a doctor about the 

possible life span of organs after harvesting and their warranty for 

transplantation, and the doctor confirmed that the organ must be 

transplanted within six hours of its extraction from the donor's body in 

order for it to the transplantation to be successful, therefore we cannot, 

for sure, confirm that those harvested organs were transported out of 

Mosul, and those surgeries were performed within Mosul and Syria, but 

it is only made possible by transporting the donor himself and the 

receiver to the same site to perform this type of surgery. 

 

As for harvesting eyes, the doctor confirmed that it is impossible to 

transplant the eyes even if they were transplanted within very short 

time after harvesting and that is because the high complexity of the 

procedure itself as it requires samples and many tests to match the 

donor to the receiver, therefore, we rolled out the possibility of ISIL 

harvesting of eyes for trade or transplantation, and as we further 



Mosul Eye special report: ISIL Organ Trade 2016 

 

investigated, we found out that ISIL "gouges out" eyes in an indication of 

the accusation the prisoner was executed for, which is mainly spying. 

 

Investigation results: 

 

1. ISIL performed more than 183 surgeries to harvest organs from 

prisoners on death row and transplant them to ISIL members after 

their injury or their need for organ transplantation like heart and 

kidney transplantation. Those surgeries were performed in Mosul 

at Ibn Sine hospital, Assalam hospital (previously Saddam hospital) 

and Alzahrawi hospital. 

2. ISIL performing medical exams for prisoners on death row confirm 

that ISIL prepares this prisoners for surgeries it performs in Mosul.  

3. ISIL transported prisoners from Mosul discretely for organ 

harvesting either in Syria or other countries. 

4. It is still not confirmed that ISIL is engaged in organ trade, mainly 

because the medical facts regarding the the life span of the 

harvested organs. We have our doubts that ISIL transported the 

donor's to the transplantation site, which the only method that 

guarantee the storage longevity of an organ for transplanting as it 

is still alive within the donor's body.  

5. The number of bodies received by the forensics at Aljamhouri 

Hospital in Mosul on February 6, 2016, was 38 bodies, 18 of them 

the eyes were removed, as a form of punishment ISIL carried on 

those who are accused of spying and ISIL gouges them based on 

"You Reap What You Sow". 

6. We have a list of the executed names according to Mosulyoon and 

we will deliver it to Human Rights Watch. 
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 .السجناء ونقلها لعناصرها او بيعها ألعضاءاستئصال داعش : تقرير 

  6132فبراير  31صدر هذا التقرير في الموصل 

  موصليون ،Mosul Eye : أصدر التقرير 

 

أمر يصدره رجال الدين الذين يعتبرون انفسهم نخبة دينية قادرة على استخالص  هي الفتوى

وكما  -العلماءاي –الحجج الالزمة من النصوص الدينية والواقع، وهي بمثابة أمر الهي، النهم 

، "الهي"حكم  بإصدارهم ورثة االنبياء، لذلك فهم مخولون انورد في نصوص الفقه االسالمي 

وهو حكم غير قابل للرد او الطعن، وتنفيذه ملزم وواجب في حالة صدوره، ومخالفته تعني 

 .يخالف صراحة حكما الهيا ألنهمخالفة تؤدي بصاحبها الى الكفر 

 .وهذا ما تستند عليه داعش في احكامها وقراراتها

تجيز التباعها اء عن هيئة البحوث واالفتفتوى  6132يناير  13اصدرت داعش بتاريخ 

 : انقاذ مقاتليها، وهذا نص الفتوى  ألجلاستئصال االعضاء من االسرى والسجناء 

 الدولة االسالمية"

 هيئة البحوث واالفتاء
  0448\4\01التاريخ               86:رقم الفتوى  

 هل يجوز أخذ شيء من اعضاء المرتد األسير لمن يحتاجها من المسلمين؟ \س
لم يعد تخفى تلك الحاالت المرضية التي تعج بها مشافي المسلمين، التي مازالت مستعصية على األطباء شاقة ال شك انه 

 .من األمراض التي تهدد اصحابها بالهالك والتلفشابهها  كأمراض القلب، والكلى وما على المرضى،
المرتد الى جسم المسلم انقاذا لحياته او والذي يظهر وهللا تعالى اعلم بالصواب ان نقل األعضاء السليمة من جسد 

 .اصالحا لما تلف من اعضائه، له ما يدل على جوازه من عموم نصوص وقواعد الشرع
عام يشمل كل صور االنقاذ للنفس  اآليةوالمالحظ ان سياق ( أحيا الناس جميعا فكأنماومن احياها "يقول هللا تعالى 

لمة من الهالك والتلف واجب شرعي بكل وسيلة متاحة مشروعة وماال يتم المؤمنة ومنها نقل األعضاء، وانقاذ المس
 .الواجب اال به فهو واجب

اجاز فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم للمضطر ان يقتل الكافر الحربي، او المرتد اذا اضطر ألكل لحمهما انقاذا و قد 
 هـ.ا..."ه قتل الحربي، والمرتد، واكلهما بال خالفويجوز قتل ل: لنفسه من الموت، يقول االمام النووي رحمه هللا 

فاذا كان الفقهاء قد اجازوا للمضطر اكل لحم اآلدمي دفعا للمهلكة والضرر عن نفسه، فألن يجاز نقل األعضاء من 
المرتد الى المسلم انقاذا له من باب اولى واحرى، خصوصا وقد تقرر ان نفس واعضاء المرتد ال عصمة لها، بل هي 

 :السابق ال تخلوا من حاالت  التأصيلرة غير محترمة، واألعضاء المستفادة من جسد المرتد بناء على مهد
 .اعضاء يمكن االستفادة منها قبل وبعد الموت فهذه يستوي فيها الحكم -0
 :اعضاء ال يمكن االستفادة منها اال قبل الموت وهي على قسمين  -2
 ".ها، فهذه ال حرج من أخذها حال الحياة، لفوات المقصود بعد الموتاعضاء تبقي الحياة مستقرة بعد أخذ -أ

https://www.facebook.com/Mosul-Eye-552514844870022/
https://www.facebook.com/Mosul-Eye-552514844870022/
https://www.facebook.com/mosulyoon/
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خبرا عن تسليم داعش لجثث شباب كانوا  6132 فبراير 8نشرت صفحة موصليون بتاريخ و قد 

جميع الجثث التي تم تسليمها كانت  "معتقلين لدى داعش واعدمتهم، وقالت موصليون ان 

عليها اثار عمليات جراحية وقد اقُتِطعت منها بعض االعضاء كالعيون وبعض االعضاء 

. "الداخلية، وعليها اثار دهس وسحق جديدة وال يمكن ان تكون قد حدثت قبل اسبوعين

لي على مبنى وادعت داعش ان الجثث تعود الى سجناء قتلوا نتيجة القصف الجوي للتحالف الدو

 .محافظة نينوى في الساحل االيسر من الموصل

ين رصدنا قيام داعش بأخذ اعضاء بشرية من السجناء المحكوم 6132اغسطس  2بتاريخ 

ومستشفى ( السالم حاليا) العمليات الجراحية في مستشفى صداملديها، وقامت بإجراء  باإلعدام

ضوع، استطعنا الوصول الى وتحقيق في المو ، وفي اليوم التالي بعد بحث(االهلية) الزهراوي

 : 6132اغسطس  2بشأن هذا الموضوع وهي كاالتي، وقد دّوناها منذ  تفاصيل اكثر

أكد عاملين في مستشفى ابن سينا التعليمي في الموصل انشاء داعش لقسم خاص داخل 

باء اجانب المستشفى إلجراء عمليات جراحية خاصة، القسم مغلق بالكامل وال يدخله إال اط

عاملين مع داعش، القسم مجهز بأحدث االجهزة الطبية والتي ال تتوفر في مكان آخر في 

 .مستشفيات الموصل، ومركز آخر بجوار مركز الطب الذري في المجمع الطبي في الموصل

الهدف من انشاء داعش لهذين القسمين هو اجراء عمليات جراحية الستخراج االعضاء من 

 .باإلعدامسجناء محكومين 

عملية جراحية الستخراج االعضاء خاصة  321حتى االن قامت داعش بإجراء اكثر من 

على سجناء قامت بإعدامهم بعد استخراج أعضاءهم وأكد عاملون في دائرة الطب ( الكليتين)

جثة لسجناء سلمتهم داعش للدائرة كانت اجسادهم مفتوحة ما يؤكد اجراء عملية  321العدلي ان 

 .عام  12و  61االعضاء لهم، وكلهم من الشباب بين  استخراج

ول عن بنك االعضاء هو طبيب الماني يعمل مع داعش ال يخرج من المستشفى أبدا وهو ؤالمس

مقيم فيها، لم نستطع معرفة اسمه لآلن لكنه يتواجد دائما داخل مستشفى ابن سينا في الطابق 

 .الثاني للمستشفى حيث يوجد قسم العمليات

أكد لي مصدر وهو طبيب يعمل في المستشفى ان صناديق حفظ االعضاء تأتي باستمرار كما 

نصف حمولة   KIAسيارة من نوع )الى المستشفى وهناك سيارات خاصة تنقلها والسيارات هي 

 .تقوم بنقل االعضاء الى جهة مجهولة( مجهزة ببراد

ارسالها الى تركيا عبر سوريا ان هذه االعضاء يتم ( لم نستطع توثيق معلوماته)وذكر مصدر 

 .بشكل مستمر لبيعها او ارسالها لجهات أخرى

الالزمة وألجل التحقيق في امكانية ارسال هذه االعضاء استشرنا طبيب حول الفترة الزمنية 

االعضاء صالحة بعد استخراجها، فأكد لنا ان الحد االقصى لهذه االعضاء بعد استخراجها  إلبقاء

لذلك ال نستطيع ان نجزم بان االعضاء خرجت من الموصل، وان ساعات فقط، و ٦هي 
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العمليات الجراحية تمت داخل الموصل او في سوريا، او حتى في تركيا ولكن ليس بنقل 

 .واجراء العملية( المستقبل)و الشخص الثاني ( المرسل)االعضاء بل بنقل الشخص األول 

نقل العيون حتى بعد استخراجها وحتى مع  اما عن العيون فأكد لنا الطبيب انه من المستحيل

فترة زمنية قصيرة، الن موضوع العيون معقد جدا ويتطلب عينات وفحوصات كثيرة جدا حتى 

تتم المطابقة، لذلك فنحن استبعدنا موضوع قيام داعش باستخراج العيون من اجل زرعها او 

كعقوبة " العيون( اقتالع)ل سم"بيعها، لذلك اكملنا تحقيقنا، ووصلنا الى ان داعش استخدمت 

 .لمن تتهمهم بالتجسس

 

 : نتائج التحقيق 

عملية جراحية الستخراج االعضاء من سجناء محكومين  ٣٨١من  بأكثرقامت داعش  .3

مثل  ألعضاءحاجتهم  وهم أحياء ونقلها الى عناصر من داعش بعد اصابتهم او باإلعدام

مستشفى ابن سينا، مستشفى )في الموصل تم اجراء هذه العمليات  ولكلى، ب و االقل

 (.مستشفى الزهراوي والسالم –صدام 

، وهذا ما يؤكد لنا ان داعش باإلعدامداعش فحوصات طبية لسجناء محكومين  إجراء .6

 .تجهز السجناء للعمليات الجراحية التي تقوم بها داخل الموصل

نقلوا لغرض  نقلت داعش سجناء من داخل الموصل بفترات متقطعة، ونعتقد انهم .1

 .استخراج االعضاء منهم في سوريا او دول أخرى

قدرة ة المتعلقة بلحقائق الطبي، الن اباألعضاءلمتاجرة لم نتأكد من قيام داعش با .4

االعضاء على الصمود لفترة طويلة بعد استخراجها، لكن لدينا شكوك كبيرة بان داعش 

ه هي الطريقة الوحيدة التي الى مكان اجراء العملية، وهذ( المرسل)نقلت االشخاص 

 .يبقى في جسد المرسل ألنهيمكن بها حفظ العضو لفترة طويلة، 

الطب العدلي في المستشفى الجمهوري في الموصل بتاريخ  الى لجثث التي وصلتعدد ا .2

جثة اقتلعت منها العيون، وهي عقوبة نفذتها  ٣٨جثة،  ١٨عددها  ٦١٣٦فبراير  ٦

الجزاء من جنس "جسس استنادا الى ما تسميه داعش داعش بحق الذين اتهمتهم بالت

 ".العمل

وسنزود بها منظمة ( موصليون)نمتلك اسماء مجموعة من المعدومين استنادا الى  .2

 .هيومن رايتس ووتش

 


