
تقارير وتحقيقات

الإعدام  حكم  الأجانب  الإرهابيني  احد  يواجه 
العراقي  الق�ضاء  قبل  من  اإدانته  متت  اأن  بعد 
 بالنتماء لداع�ش الرهابي وا�ضرتاكه بالقتال 

�ضد القوات العراقية يف املو�ضل. 
الف�ضيل  الق�ضائية   "اأبو  لل�ضلطة  تقرير  وذكر 
البلجيكي" وهكذا يكنيه التنظيم، �ضاهم اأقاربه 
ثم  الن�رصة  ومن  جبهة  ل�ضفوف  جتنيده  يف 
مفا�ضل  يف  �ضفوفه  يف  عمل  الذي  داع�ش 
ا�ضتخدام  عن  اعرتافاته  يف  يك�ضف  عدة، 
وغاز  الكيمياوي  لل�ضالح  الإرهابي   التنظيم 
بعد  بلجيكا  مغادرته  عن  متحدثا  الكلور، 
اإىل  والتوجه  فيها  الهند�ضة  كان  يدر�ش  اأن 
التنظيمات  �ضفوف  يف  لاللتحاق  �ضوريا 
الإرهابية ف�ضاًل عن  بيانه للتق�ضيمات الإدارية 
)بالل  والإرهابي  لداع�ش.   والولة  والوليات 
من  اجلن�ضية  بلجيكي  املر�ضوحي(  العزيز  عبد 
عاما،  العمر   25  من  يبلغ  مغاربية  اأ�ضول 
املركزية  التحقيق  حمكمة  امام  اعرتف 
الر�ضافة  يف  الإرهاب  بق�ضايا  املخت�ضة 
 واطلعت "الق�ضاء" على جزء من اإفادته قبل اأن 
املوت  �ضنقًا حتى  بالإعدام  ي�ضدر بحقه حكم 
وقال  املركزية.   اجلنائية  املحكمة  من  قبل 
احمل  اإين  لذلك  بلجيكا،  يف  "ولدت  الإرهابي 
وقد  مغاربية،  ا�ضول  من  البلجيكية  اجلن�ضية 
 در�ضت الهند�ضة يف جامعة انتوربن يف بلجيكا 
تعرفت  ان  بعد  اإ�ضالمية  ميول  لدي  واأ�ضبحت 
 على احد ال�ضدقاء هناك وقمت بالطالع على 
والفكار  الت�ضدد  على  التي حتث  الكتب  بع�ش 

 املتطرفة". 
الثورة  اندلعت  الثناء  هذه  "يف  وا�ضاف 
وبع�ش  النرتنت  اىل  التجئ  وبداأت  ال�ضورية 
تقوم  التي كانت  العمال  املواقع  واطلع على 
احلر  ال�ضوري  واجلي�ش  الن�رصة  جبهة  بها 
وقتالهم �ضد  القوات ال�ضورية وحترير الرا�ضي 

واأحوال النا�ش التي تعي�ش هناك". 
اأفكار متطرفة ومت�ضددة  لدي  "اأ�ضبحت  واأفاد 
ما �ضبب يل خالفات مع عائلتي انتهت بطردي 
وهو  اأقاربي  مع  توا�ضلت  حتى  من  املنزل 
قد  كان  الذي  الدين(  )عز  املدعو  عمتي  ابن 
القوات  �ضد  بالقتال  و�ضارك  اىل  �ضوريا  ذهب 
ال�ضورية وكذلك بع�ش الأ�ضدقاء ممن اأ�ضبحوا 
يحثوين على  النتقال اإىل �ضوريا والقتال هناك 

وقررت بعد ذلك النتقال اإىل هناك". 
اأملانيا  اإىل  "غادرت بلجيكا  الف�ضيل  ابو  وزاد 
برفقة  �ضوريا  اإىل  بعدها  ومن  تركيا  ثم  ومن 
التي  مغاربية  اأ�ضول  من  الهولندية   زوجتي 
تزوجتها وكانت لديها رغبة الذهاب ل�ضوريا، 
م�رصوعة  غري  ب�ضورة  هناك  دخلنا  وبعد  اأن 
بانتظارنا  املقاتلني  من  جمموعة  كانت 
جبهة  اإىل  هناك  وانتميت  اىل  حلب  واأخذوين 

الن�رصة". 
"اأبو الف�ضيل" اإىل احد املع�ضكرات  اإر�ضال  ومت 
هناك  تدريبه  وجرى  الن�رصة  جلبهة  التابعة 
ال�رصعية  الدورة  اىل  بال�ضافة  على  ال�ضلحة 
بع�ضهم  مدربني  يد  على  البدنية  واللياقة 
اأجانب حتى  عمل �ضمن مفارز املرابطة، كما 

يقول. 
وبني الإرهابي البلجيكي "مت ف�ضلي من جبهة 
الرباء  اأبو  الن�رصة نتيجة خالفات مع املكنى 
اتهمني  �ضدي  تقارير  قدم  كونه   البلجيكي 
وبعد  الإباحية،  املواقع  على  بالتفرج  فيها 

امل�ضلحة  الف�ضائل  بني  بداأت  ال�رصاعات  ذلك 
الإ�ضالمية  الدولة  تنظيم  برز  حتى  �ضوريا  يف 
تنظيم  اخذ  ذلك  اثر  وعلى  اآنذاك".   )داع�ش( 
باأخذ  وقمت  نفوذه  وب�ضط  بال�ضيطرة  الدولة 
ي�ضيطر  التي  اىل  املناطق  والنتقال  عائلتي 
عليها التنظيم حتى انخرطت يف �ضفوفه هناك 
وقابلت وايل حلب ابو  حف�ش اجلزراوي وجرى 
تعييني بعد ذلك يف ال�رصطة الإ�ضالمية �ضمن 
ولية حلب".  وي�ضتدرك الإرهابي اأن "ال�رصطة 
ال�رصطة  الأول  اأق�ضام؛  ثالثة  اىل  مق�ضمة 
العام  الع�ضكري  تابعة  اىل  وهي  الع�ضكرية 
ع�ضكري،  قا�ش  وهناك  اجلند  ديوان  �ضمن 
اىل  الق�ضائية  تابعة  ال�رصطة  الثاين  والق�ضم 
قا�ضي الولية، اما الق�ضم الثالث وهي ال�رصطة 
ومهمتها  الدورية،  اىل  وتق�ضم  الإ�ضالمية 
 النت�ضار وطماأنة النا�ش بان الدولة الإ�ضالمية 
الثاين  النوع  اما  الأمن،  توفر  وهي  موجودة 
مهمتها  القب�ش على الأ�ضخا�ش الذين �ضدرت 
العدل  كاتب  قبل  من  بالقب�ش  اأوامر  بحقهم 

املرتبط  بالق�ضاء والقا�ضي". 
وا�ضتكمل : تعر�ضت يف هذه الأثناء اىل اإ�ضابة 
نتيجة  اليمنى  واليد  والظهر  الراأ�ش  يف  بليغة 
للعمل  عدت  بال�ضفاء  متاثلي  وبعد   الق�ضف 
ولكن انتقلت اإىل خمفر اآخر ليتم نقلي بعد ذلك 
الإداري  مكتب  �ضمن  وعملت  الرقة  اإىل  ولية 
الف�ضيل  اأبو  وي�ضتعر�ش  للولية".   العام 
حلب  لوليتي  الإدارية  التق�ضيمات  البلجيكي 
والرقة يف تنظيم داع�ش  الإرهابي كونه عمل 
وايل  من�ضب  �ضغل  من  "اول  ان  قائال  هناك، 
بعده  وتوىل  حف�ضة  اجلزراوي  ابو  هو  حلب 
الولية  �ضمن  منا�ضب  عدة  وهناك  العديدون 
وامل�ضوؤول  العام  الوايل  والع�ضكري  نائب  وهو 
العام  وال�رصعي  العام  والإداري  العام  الأمني 
لواء  كذلك  وكان  ال�رصطة  والق�ضاة،  وم�ضوؤول 
اأربع  من  واملوؤلف  الولية  �ضمن  الفرقان 
كتائب وهي كتيبة خالد ابن  الوليد وكتيبة ابو 
بكر ال�ضديق وكتيبة عمر ابن اخلطاب وكتيبة 
حلب  "ولية  اأن  اإىل  ونوه  معاذ".   بن  �ضعد 
الباب  قاطع  وهي  قواطع  ثالثة  اىل  مق�ضمة 
وقاطع منبج وقاطع ال�ضكنة  الذي جرى تغيري 
الرقة،  ولية  وعن  م�ضلمة".   قاطع  اإىل  ا�ضمه 
اأو�ضح الإرهابي اإنها "تق�ضم اإىل خم�ضة قواطع 
وال�رصقي  وال�ضمايل  والغربي  اجلنوبي  وهي 
واملدينة وقد انتقلت للعمل يف هذه الولية يف 
مكتب الإداري العام من ثم يف  ديوان احل�ضبة". 
التي  الدواوين  الإرهابي  ي�ضتعر�ش  وكذلك 
ديوان  "وهي  اخلالفة  م�ضتوى  على  كانت 
بيت  وديوان  والغنائم  الفيء  اجلند  وديوان 
وديوان  واملظامل  الق�ضاة  وديوان  املال 
التعليم وديوان الزكاة  وديوان ال�ضحة وديوان 
الدعوة  وديوان  اخلدمات  وديوان  العقارات 
التجهيز  احل�ضبة  وديوان  وديوان  وامل�ضاجد 

العام وديوان الأمن العام".  
التنظيم  ا�ضتخدام  حول  اعرتافاته  وب�ضاأن 
باأن  الرهابي  افاد  الكيميائية  لالأ�ضلحة 
"تنظيم الدولة  ا�ضتخدم الأ�ضلحة )قنابر هاون( 
خالل  الكلور  وغاز  كيميائية  مواد  حتتوي 
معاركه يف ريف الرقة  يف املخيمات وان من 
العراقي وهو  با�ضتخدامها املكنى خطاب  اأمر 

ي�ضغل من�ضب اأمري ديوان  الزكاة". 
الكتائب  "احدى  اأن  الف�ضيل  اأبو  ويوؤكد   

بن  التابعة جلي�ش اخلالفة وهي كتيبة طارق 
اجلي�ش  يف  �ضابق  �ضابط  كان  يقودها  زياد 
وهو  الفرن�ضي  �ضليمان  ابو  واملكنى  الفرن�ضي 
من ا�ضول  جزائرية".  اما يف ما يتعلق بدخوله 
اىل الرا�ضي العراقية يقول الإرهابي "انتقلت 
اأفراد  العراق مل�ضاندة  املقاتلني هناك من  اىل 
تنظيم الدولة خالل املعارك التي �ضنها اجلي�ش 
الإرهابي  وقال  ل�ضتعادة  املو�ضل".   العراقي 
"خ�ضنا معارك �ضديدة مع القوات العراقية يف 
بالتقدم  وال�ضيطرة  اجلي�ش  بدء  وعند  املو�ضل 
باجتاه  بالهرب  قمت  الأرا�ضي،  معظم  على 
من  الهرب  اأمتكن  مل  اأين  ال  ال�ضورية  الأرا�ضي 

ومت القب�ش علي داخل الأرا�ضي العراقية". 
يذكر ان الإرهابي ابو ف�ضيل البلجيكي خ�ضع 
يف  متخ�ض�ضني  ق�ضاة  قبل  من  للتحقيق 
بق�ضايا  املخت�ضة  املركزية  التحقيق   حمكمة 
الإرهاب يف الر�ضافة وبتوفر كافة ال�ضمانات 
املحكمة  اىل  اإحالته  متت  وبعدها   القانونية 
اجلنائية املركزية والتي اأ�ضدرت بحقه حكما 
لقانون  وفقًا  املوت  حتى  �ضنقًا   بالإعدام 
مبا  اإدانته  لثبوت  العراقي  الإرهاب  مكافحة 

ن�ضب اإليه".  

من الهندسة في بروكسل إلى المشنقة بتهمة اإلرهاب
من هو أبو الفضيل البلجيكي وما عالقته باستخدام الكيمياوي  
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