
�سجن  من  ال�سجناء  ه��روب  خرب  ذاع  ان  ما 
تكريت، الذي يقع يف منطقة احلارة الرئا�سية 
، وقد كان هذا املوقع �سابقا  مدر�سة للدرا�سات 
الإ�سالمية  قبل ان يتحول اىل �سجن مكافحة 
الرهاب ، حتى انربت بع�ض و�سائل العالم  
لتجيريها  ال�سجناء  هروب  حادثة  م�ستغلة  
�سيا�سيا ، فبع�ض هذه الو�سائل  ربطت بني 
حادثة الهروب و ان�سحاب القوات المريكية 
المني  امللف  زمام  العراقية  القوات  وت�سلم 
ا�سهر  ان احل��ادث جاء بعد عدة  م�سرية اىل 
بقدرة  الت�سكيك  ب��ه��دف  ال�����س��ي��ادة  ي��وم  م��ن 
القوى المنية العراقية، و كاأنهم مل ي�سمعوا 
ال�سجون  اك��ر  م��ن  �سجينًا   11 ه��روب  ع��ن 
يف  بوكا  �سجن  ه��و  و  حت�سينًا  المريكية 
ال�سجناء  متكن  عندما   ، الب�سرة  حمافظة 
ال�سالك  م��ن  �سياج  يف  ف��ج��وة  اح���داث  م��ن 
وباأعرتاف  ال�سجن.  تطوق  كانت   ال�سائكة 
القوات  ف��اأن  حينها  يف  الم��ري��ك��ي  اجلي�ض 
العراقية هي التي تعقبت الهاربني ومتكنت 
من اعتقالهم ، و عدت عملية الهروب تلك اول 
ال�سجون  تاريخ  يف  ناجحة  ه��روب  عملية 
المريكية. لقد �سور البع�ض عملية الهروب 
من �سجن تكريت  ب�سكل )�سينمائي( يجعل 
خارقة  ب��اأم��ك��ان��ات  ا�سخا�سا  ال��ه��ارب��ني  م��ن 
ال�سعف  نقاط  يحددون   ، الب�سرية  للطبيعة 
قبل  ال�سفر  �ساعة  وي��ح��ددون  ويخططون 
املحدد  امل��وع��د  وي��ن��ف��ذون يف  ا���س��ه��ر  ع���دة 
اجلميع  ليتفاجاأ  بالنجاح  اخلطة  وتتكلل 
من   ، التخطيط  م��ن  ال��ع��ايل  امل�ستوى  بذلك 
ان  احتمال  اىل  �سغرية  ول��و  ا���س��ارة  دون 
يكون ا�سهل هروب يف العامل ب�سبب تواطوؤ 
ب��ع�����ض احل��را���س��ات داخ����ل امل��ع��ت��ق��ل ح�سب 
وكالت الإنباء التي تناقلت اخلرب ون�سجت 

حوله الق�س�ض!

ق�ص�ص مكررة 
ال�سجون  م���ن  ال���ه���روب  ت���ك���رار  ���س��ك��ل  ل��ق��د 
العراقية ق�سية جديرة بالتحقيق ملا تنطوي 
عليه من ابعاد �سيما القانوين منها ،ف�سياق 
الف�ساد  �سل�سلة   �سمن  حلقة  �سكل  الق�سية  
التي  المنية  ب��اخل��روق��ات  امل��ت��وج  الداري 
يحاول البع�ض ان يب�سط من وقعها ويقول 
العامل  نهاية  لي�ست  ح��ادث��ة  ه��ك��ذا  مثل  ان 
تكون  ان  يجب  لكن   و  نقول  اي�سًا  نحن  و 
و  ال�سجون   اإدارة  يف  النظر  لأع��ادة  بداية 
تطهري الجهزة المنية من العنا�سر املعادية 
التي  اجلديد  وال��ع��راق  ال�سيا�سية  للعملية 
كانت  ان  ي���دري  ل  و  عنها  امل��واط��ن  ي�سمع 
اجل  م��ن  وتفخم  ت�سخم  من���اذج   اأم  حقيقة 
زعزعة ثقة املواطن بالأجهزة الأمنية. و يف 
هذه الق�سية حتديدًا تعاملت و�سائل الإعالم 
النقاط  بع�ض  على  ي��وؤك��د  انتقائي  ب�سكل 
اأ�سحاب  بع�ض  ك��ان  و  اأخ���رى.  وي�ستثني 
لفت  التي  الزوبعة  لتلك  اأداة  الطيبة  النوايا 
وغياب  الت�سليل  دوام���ة  يف  ال��ع��ام  ال����راأي 

احلقيقة.

�صجن تكريت ...هل كانت ر�صوة  
؟

م�����س��در م��ن داخ���ل ���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة �سالح 
حل�سا�سية  ا�سمه  ك�سف  ع��دم   طلب  ال��دي��ن  
مل  العملية  قائاًل:ان  الينا   حتدث  املو�سوع 
 ، لها  خطط  ان  �سبق  ك��ان  و  ارجتالية  تكن 
فقبل ع�سرة ايام طلب ال�سجناء مفك انابيب 
)ا�سكول �سبانه( بحجة ان لديهم م�سكلة يف 
ومتت  ل�سالحها  ويحتاجون  امل��اء  انابيب 
ال�سجن  ادارة  قبل  من  لطلبهم  ال�ستجابة 
)ا�سكول  ال���  بجلب  احلرا�ض  اح��د  ق��ام  حيث 
مبلغ  باملقابل  منهم  لل�سجناء واخذ   ) �سبانه 
 ( كان  والباقي  الداة  ل�سراء  دينار  الف   50

بخ�سي�سا ( .
�صرطي و�صابط خفر ! 

ال�  تلك  هياأوا  قد   ال�سجناء  ان  الوا�سح  من 
)ا�سكول �سبانه( للهرب يف ايام العيد لعلمهم 
ان اجراءات احلرا�سة ت�سعف يف هذه اليام  
داخل  متواجدا    يكن  مل  اذ  ماح�سل  وه��ذا 

�سجن مكافحة الره��اب   �سوى �سابط خفر 
واحد و اربعة حرا�ض خرج ثالثة منهم بدون 
�سوى  يبق  فلم  بيوتهم   اىل  ر�سمية  موافقة 

ال�سابط و حار�ض واحد . 

كيف هرب اخر ال�صجناء؟
بك�سر  ال�سجناء  ق��ام   ، امني  م�سدر  ح�سب 
الهوائية يف دورة املياه )بال�سكول �سبانه( 
احلواجز  جت�����اوزوا  ث��م  م��ن��ه��ا  اخل����روج  و 
ال��ع��ال��ي��ة م��ن خ���الل ال�����س��ع��ود ع��ل��ى اكتاف 
بع�سهم البع�ض ح�سب الرواية التي تتداولها 
.وال�سوؤال  املحافظة  يف  المنية  الج��ه��زة 
ال�سجني  هرب  كيف   : هو  هنا  نطرحه  الذي 
ي�ستطيع  ل  و  عاليًا  احلاجز  كان  اذا  الخري 
ال�سجني  جتاوزه مبفرده ! وح�سب امل�سدر 
من   12 اعتقلت  المنية  القوات  فان   ، نف�سه 
الهاربني فيما ظل اربعة اآخرون قيد املالحقة 

ان  امل�������س���در:  اك����د  و   ،
امراء  هم  الهاربني  كل 
ال���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
وحمكومون  الرهابي 

بالعدام. 

ب��ن��وا احل��م��ام��ات 
وهربوا منها 

يقول مهدي ال�سامرائي 
حمافظة  جمل�ض  ع�سو 
ال������دي������ن: ان  �����س����الح 
واج��������������ب اجل����م����ي����ع 
ك�سف  يف  امل�����س��اه��م��ة 
ان  واأ���س��اف:  احلقيقة 
كل من ي�سمع املو�سوع 
يدخل يف باله ان هناك 
ات��ف��اق��ا ب���ني احل��را���ض 
هنالك  اأو  وال�����س��ج��ن��اء 
 . ر������س�����وة  و  ����س���ف���ق���ة 

ولكن بحكم اطالعي على املو�سوع تبني ان 
تواطوؤا   لي�ض  و  باملئة  مئة  اهمال  املو�سوع 
�سبانه(  )�سكول  جلب  بال�سجن  فمنت�سب، 
اإليها  لت�سليح  بعد ان اخربوه انهم بحاجه 
�سبكة املياه داخل ال�سجن و اح�سر لهم اللة 
تت�سمن  دي��ن��ار  ال��ف  خم�سني  منهم  وقب�ض 

مهدي  وا�سار   . الكرامية    مع  الداة  �سعر 
ال�سجناء  منها  التي هرب  ان احلمامات  اىل 
هم انف�سهم عملوا يف بنائها �سابقًا .فقد كان 
ي�ستعني  احل��م��ام��ات  ببناء  املكلف  امل��ق��اول 
اجور  مقابل  البناء  بال�سجناء وي�سغلهم يف 
باملنطقة  كبرية  خربة  فلديهم  لذلك   ، يومية 
املحيطة  امل��ن��اط��ق  و  ال��ط��رق  و  ال�سجن  و 
و  احل��را���ض ونومهم  ت��واج��د  ام��اك��ن  وحتى 
احلرا�سات  تبديل  اوق��ات  و  الواجب  نقاط 
و   . متكاملة   للهروب  خطتهم  كانت  حيث 
بخ�سو�ض التحقيق قال مهدي : هناك جلنة 
احلرا�سات  عن  امل�سوؤولني  وجميع  حتقيقية 
حمجوزون حجزا اعتياديا يعرف بامل�سطلح 
الع�سكري) حجز ثكنة( فالتهمة املوجهة لهم 
�سكلنا  :لقد  مهدي  .واأك��د  فقط  الهمال  هي 
جلنة حتقيقية من اللجنة المنية يف جمل�ض 
او  �سفقات  وج��ود  عدم  لنا  وتبني  املحافظة 
اداري   ف�ساد  او  ر���س��وة 
بل اهمال، فعندما تنظر 
قوية  لك  تبدو  للهيكلية 
�سكلية  ب��ال��واق��ع  لكنها 
يتم  ك���ي���ف  ال  و  ف���ق���ط 

اهمال هكذا مو�سوع؟ 
ولندري ان كانت )قوة 
الوهمية  ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة   )
ان  اأم  ج��دي��دًا  اكت�سافًا 
م�سخ�ض  امل���و����س���وع 
دقيقة ومل جتر  ب�سورة 
يقف  وم���ن  ؟  م��ع��اجل��ت��ه 
وراء اهمال قوة و�سعف 
؟  الهيكليات  ه���ذه  م��ث��ل 
اب��الغ اجلهات  وه��ل مت 
ال��ع��ل��ي��ا ب��ه��ك��ذا ن���وع من 
البنيوية يف  اله�سا�سات 
ت�سكيالت عنا�سر مراكز 
وال�سجون  ال�����س��رط��ة 
يطرحها  وغ���ريه  ال��ط��راز  ه��ذا  م��ن  ا�سئلة  ؟ 
فرتة  بني  ي�سمع  م��ادام  با�ستمرار  امل��واط��ن 
واخرى عن هروب جمرمني ثم القاء القب�ض 
على ق�سم منهم والبقية اما طلقاء ميار�سون 
قد  انهم  اأو  اخ��رى  م��ّرة  الجرامية  اعمالهم 
اجلوار  دول  يف  ال��ع��راق  خ��ارج  اىل  هربوا 

بي�ض  مثل  تتكاثر  التي  حا�سناتهم  حيث 
الفاعي !

قلق املواطنني 
ب�ساأن املو�سوع  قلقهم  مواطنون عربوا عن 
و ال�سرية التي احيطت بها الق�سية  بالرغم 
من علمهم بخطورة املعلومات لكنهم طالبوا 
باأن يعرفوا كل �سيء ولو بعد حني . املواطن 
للغمو�ض  قلق  انا   : قال  حممد  الزهرة  عبد 
املو�سوع  بخ�سو�ض  الجواء  يكتنف  الذي 
فائدة  عن  ح�سني  علي  املواطن  ويت�ساءل   .
اذا كانوا يهربون بعد ذلك.  املتهمني  اعتقال 
هروب  :ان  ابراهيم  �سعد  املواطن  وي��وؤك��د  
وحمكومون  خ��ط��رون  ه��م  ���س��ج��ن��اء  ه��ك��ذا 
بالإعدام ي�سكل خطرًا على �سالمة املواطنني 
لذلك فنحن خائفون و ل ندري يف اأي حلظة 
مّرة  الجرامية  اعمالهم  اىل  الطلقاء  يعود 
فقد  ف���اروق  منتهى  امل��واط��ن��ة  ام��ا   . اخ���رى 
الراأي  على  التحقيق  نتائج  بعر�ض  طالبت 
العام باأ�سرع وقت ممكن و ان يطلع املواطن 
على ما ح�سل من دون اخفاء �سيء و قالت 
املو�سوع  و�سل  اي��ن  ت�ساأل  كمواطنة  انها 
ان���ا مل  اب���و ع��ب��ا���ض:  امل���واط���ن  ق���ال  ؟. فيما 
املو�سوع  عن  حيكت  التي  ال��رواي��ة  ا�سدق 
بتواطوؤ  قوله  حد  على  باملئة  مليون  ا�سك  و 
ال�سجناء  مع  ال�سجن  ادارة  يف  امل�سوؤولني 
و  مبفردهم  ال�سجناء  فهرب  ال  و  الهاربني 
اما   . م�ستحيل  ام��ر  اح��د  م�ساعدة  دون  من 
ب�ساأن  قلق  ان��ه  فقال،  حممد  ح��امت  امل��واط��ن 
هذه  ي�ساع  ما  ب�سبب  خا�سة  املو�سوع  هذا 
اليام من هرب ال�سجناء الربعة الباقني اىل 
امل�سددة  الج���راءات  من  الرغم  على  �سوريا 
على احلدود.بينما قال  املواطن خالد عمار : 
يجب ان ل توؤثر مثل هكذا كبوات على ثقتنا 
و امياننا بالو�سع المني وبكفاءة و نزاهة 
ويعتقد  المنية.  ال��ق��وى  يف  ابنائنا  اغلب 
المنية  اخلروقات  ان  املواطنني  من  الكثري 
يف الج��ه��زة امل�����س��وؤول��ة ع��ن ح��م��اي��ة حياة 
حدوث  يف  الرئي�سي  ال�سبب  ه��ي  امل��واط��ن 
اجلماعية  وخ�سو�سا  هذه  الهروب  ح��الت 

منها. 

املواطنون طاردوا الهاربني
ابنائها   من  فرقًا  �سكلت  تكريت  يف  الع�سائر 
ملطاردة الهاربني كما �سجل تعاون املواطنني 
مع الجهزة المنية التي تبحث عن الهاربني 
ان  ق���ال  اب���و ج��ن��ان  .امل���واط���ن  ال�سجن  م��ن 
القاعدة لي�ض لها ار�سية يف املجتمع العراقي 
لذلك فاملواطنون يطاردون ال�سجناء الهاربني 
و كان لهم دور يف القب�ض على اكرهم  وكان  
اآخرهم قد اعتقل من قبل املواطنني يف بلدة 
ال�سلوعية . اما املواطن احمد ابراهيم فقال 
: اننا نطارد املطلوبني لكي ياأخذوا جزاءهم 

العادل و لكي ل ت�سيع دماء ال�سهداء هباًء.

جمل�ص النواب يتابع فقط
على  معلقة  ال�سهيل  �سفية  النائبة  ت��ق��ول   
امل��و���س��وع : ت��اب��ع ال��ربمل��ان م��ن خ��الل جلنة 
المن والدفاع الق�سية مع اجلهات امل�سوؤولة 
اجراء  �سالحيات  لديها  كونها  باحلكومة 
الداري���ني  ال�سجن  م�سوؤويل  م��ع  التحقيق 
تر�سد  و  ر����س���دت  وال��ل��ج��ن��ة  والم���ن���ي���ني 
و  التحقيق  جمريات  تطورات  و  الخفاقات 
الخرتاقات  وت�سخي�ض  الواقعية  نتائجه 
�سلمت  التي  الم��وال  و  الر�ساوي  و  المنية 
من  الهاربني  مع  بالتواطوؤ  املتهمني  لبع�ض 
حرا�ض  امنيني واداريني مع الوزارات املعنية 
املوؤ�س�سات  من  وغريهما  والداخلية  العدل 
ذات العالقة ومتابعتها م�ستمرة مع احلكومة 
ال ان اللجنة مل تقدم تقريرا ملجل�ض النواب 
بجل�سة عامة بح�سب معلوماتي اذا كنت غري 
املجل�ض  جل�سات  عن  مرتني  لغيابي  خمطئة 

ام��ام  ال��ت��زام��ي  ب�سبب 
امل���ح���ك���م���ة اجل���ن���ائ���ي���ة 
���س��ه��ادت��ي �سد  ل��ت��ق��دمي 
بق�سية  ال�سابق  النظام 
ال�سيخ  ال��وال��د  اغ��ت��ي��ال 
ان  ال  ال�����س��ه��ي��ل  ط��ال��ب 
قامت  الربملانية  اللجنة 
ما  و  ب�����اإج�����راءات�����ه�����ا  
بح�سب  منها  م��ط��ل��وب 
القانونية  �سالحياتها 
.فيما قال ع�سو جمل�ض 
عبد  وائ�������ل  ال�����ن�����واب 
املو�سوع   : ال��ل��ط��ي��ف  
جمل�ض  على  يعر�ض  مل 
كنائب  ان���ا  و  ال���ن���واب 
املو�سوع  على  اطلع  مل 
و�سائل  خ���الل  م���ن  ال 

العالم . 

الهروب من �صجن بادو�ص 
تهريب  عمليات   ع��دة  ب��ادو���ض  �سجن  �سهد 
اآخرها  ك��ان  الأخ��رية  ال�سنوات  فى  �سجناء 
الثالثاء امل�سادف 27/�سباط /2007 عندما 
ال�سيطرة  م��ن  ومتكنوا  م�سلحون  اقتحمه 
ع��ل��ى ال�����س��ج��ن وق���ام���وا ب��ت��ه��ري��ب ع���دد من 
اأحكام  م��دد  يق�سون  ك��ان��وا  مم��ن  ال�سجناء 

�سدرت بحقهم. 
وم���ن ي��ج��ل ب��ن��ظ��ره ح���ول ج����دران ال�سجن 
التي  ال�سائكة  وال���س��الك  ارتفاعه  وم��ق��دار 
بعدم  ت��ام  يقني  على  يكون   ، فوقه  و�سعت 
ال��ه��رب منه ،  ن��زي��ل يف  اأي  جن��اح حم��اول��ة 
ت��ك��ررت، واختتمت  ال��ه��روب  ول��ك��ن ح���الت 

بهروب جماعي. 
�سبعاوي  )امي��ن  النزيل  م��ع  كانت  البداية 
كانون   9 ي��وم  ف��ر  ال���ذي  احل�سن(  اب��راه��ي��م 
اأحد  مب�ساعدة   2006 ع��ام  دي�سمرب  الول 
�سباط اخلفر .النزيل امين وكما هو موجود 
يف ا�سبارته من مواليد 1971، حا�سل على 

احلكم  ومت  ال���دويل،  القانون  يف  دك��ت��وراه 
عليه بتاريخ 2005/8/26  ملدة �ستة اعوام 

من قبل املحكمة املركزية يف بغداد. 
اي  ب��دون  �سبعاوي  امي��ن  �سفحة  وط��وي��ت 
م�ساكل �سوى وجود مدير ال�سجن ومعاونه 

رهن العتقال بتهمة التق�سري. 
بعد ع�سرين يوما من هروب امين، وحتديدا 
يف  �سغب  اعمال  اندلعت  ال�سحى  عيد  يف 
حماولة  يف  نزلئه  بع�ض  قبل  من  ال�سجن 
حيث  ذوي��ه��م  زي���ارة  م�ستغلني  للهرب  منهم 
قاموا بالختباء بني زوار ال�سجن من الن�ساء 
والطفال يف الوقت الذي ا�سرم فيه اخرون 
الطعام يف حماولة  احدى �سالت  النار يف 

منهم ل�سغال امل�سوؤولني باإطفاء احلريق. 
ال�سجن  مدير  حممود  علي  العقيد  وا���س��ار 
والتي  ال��ق��اع��ات  بقية  ان   : اإىل  حينه  يف 
وم�سريني  �سودانيني  ن��زلء  على  حتتوي 
و���س��وم��ال��ي��ني وات����راك 
حماولة  اأي  ت�سجل  مل 
منه  ت��اأك��ي��د  يف  ل��ل��ه��رب 
ع��ل��ى وج���ود اخل��ل��ل يف 
والتي  ال��ق��اع��ات  اح���دى 
من  ن��زلء  على  حتتوي 

مدينة املو�سل ح�سرا.
بيومني  ب��ع��ده��ا  ���س��در 
العدل  وزارة  م��ن  ق��رار 
ن��زلء  ب��ع��ق��وب��ه  يق�سي 
بقطع  ب���ادو����ض  ���س��ج��ن 
 30 مل��دة  عنهم  ال��زي��ارة 
ي���وم���ا ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ما 
ال�����س��ج��ن و  ح�����دث يف 
من  �سجينا   37 نقل  مت 
نزلء ال�سجن اىل �سجن 
حمافظة  يف  ���س��و���س��ة 
ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة لأن���ه���م 
�سغب  باعمال   �ساركوا 

كعقوبة لهم.. 
ال ان م�سلحني جمهولني هاجموا يف ال�ساعة 
ال�سجن  الثالثاء  يوم  من  والربع  اخلام�سة 
واقتحموه واأطلقوا �سراح عدد من املعتقلني 

بدون اأي مقاومة تذكر!
عمل مافيات منظم

بادو�ض  �سجن  على  بالهجوم  امل�سلحون  قام 
والربع  اخلام�سة  ال�ساعة  يف  الثالثاء  يوم 
اأوًل بتفجري �سيارة مفخخة  العملية  وبداأت 
يف م��ن��ط��ق��ة ال����ريم����وك ع��ل��ى م��ق��ر ل��ق��وات 
اأربعة  اأ�ست�سهاد  العراقي واأدت اىل  اجلي�ض 
مواطنني وجرح ثمانية ع�سر مواطنًا بينهم 
بزرع  قاموا  كما   ». اجلي�ض  اف��راد  من  ع��دد 
اىل  امل��وؤدي  الطريق  على  العبوات  من  ع��دد 
الأمنية  القوات  ام��دادات  ليعرقلوا  بادو�ض 
عدد  اأنفجر  وبالفعل  العملية،  تنفيذ  اأث��ن��اء 
الكهربائي  التيار  بقطع  قاموا  كذلك  منها، 
�سجن  على  الهجوم  مت  »وق��د  املنطقة.  ع��ن 
بادو�ض بثماين ع�سرة �سيارة من نوع اوبل، 

ومعهم  املقاتلني  من  ثالثة  حتمل  �سيارة  كل 
اأ�سلحة  حت��م��الن  بيكب  ن��وع  م��ن  �سيارتان 
اإ�سكانيا  ن��وع  م��ن  �ساحنة  وك��ذل��ك  خمتلفة، 
باإ�ستهداف  اوًل  وق��ام��وا  دو���س��ك��ات،  حتمل 
بال�سجن على �سكل  املحيطة  نقاط احلرا�سة 
احلر�ض  من  خم�سة  على  و�سيطروا  اأب��راج 
البوابة  حر�ض  وه��ددوا  رهائن  واأخ��ذوه��م  
فتح  ع��دم  ح��ال  يف  الرهائن  بقتل  الرئي�سية 
الباب، ومت فتح الباب  باإ�ستخدام القذائف.« 
ويوجد  ال��ت�����س��ف��ريات  ق�سم  اىل  دخ��ل��وا  و  
و�ساألوهم  خفيفة  ب��اأح��ك��ام  ع��راق��ي��ون  ف��ي��ه 
اأي���ن ي��وج��د ال��ع��رب ؟!ف��ق��ال��وا ل��ه��م اأن��ه��م يف 
اخلفيفة  ق�سم  اىل  ودخ��ل��وا  اخلفيفة  ق�سم 
املعتقلني  م��ن  �سخ�سا   44 ���س��راح  واأط��ل��ق��وا 
ليبيون واردنيون و�سعوديون  و17  بينهم 
عراقيا من املحكومني باأحكام خفيفة واأربعة 
عراقيني من تنظيم القاعدة، وخالل ذلك قتل 
اإقتحام ق�سم  اثنان، وبعد ذلك حاولوا  منهم 
الثقيلة لأن به عددًا كبريًا من املعتقلني العرب 
املحكومني باأحكام نهائية ت�سل اىل العدام. 
�سخ�سا،   140 الفارين  املعتقلني  »عدد  »كان 
وبالفعل كان يف ق�سم اخلفيفة 140 �سخ�سا 
ولكن �سبعني منهم كانوا عراقيني حمكومني 
ال�سراح  اط��الق  و�سك  وعلى  خفيفة  باأحكام 
منهم  �سبعني  ولكن  معهم،  يذهبوا  مل  لذلك   ،
هربوا وو�سلتنا معلومات باأن قوات الأمن 
على  منهم  �سخ�سا   42 اإعتقلت  ال��ع��راق��ي��ة 
بخ�سو�ض   «   « ال�سورية.  العراقية  احلدود 
يف  امل��ت��واج��دة  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  م�سوؤولية 
ال�سجن، فقد �سدر يف حينها امر من رئي�ض 
حتى  معهم  والتحقيق  باإعتقالهم  ال���وزراء 
جديدة  اآلية  و�سع  مت  كذلك  احلقيقة،  تتبني 
من  م�سرتكة  ق��وات  قبل  من  ال�سجن  لإدارة 

اجلي�ض وال�سرطة ..

ق�صة الهروب من �صجن الرمادي
الفر�سان  �سرطة  مركز  من  ال��ه��روب  عملية   
ابتداأها  عملية  ال��رم��ادي،  مدينة  يف  الواقع 
ان  بعد  ولقبه  العمية  عماد  ا�سمه  �سخ�ض 
حمافظة  يف  ا�سخا�ض   106 بقتل  اع���رتف 
النبار ا�سبح عماد الذباح، وهو احد امراء 
ال�سالمية  ال��ع��راق  ودول���ة  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
قلب  يف  )احل���وز(  تدعى  منطقة  وم�سوؤول 
مدينة الرمادي. عماد الذباح ومعه عبد العليم 
احد قادة التنظيم اي�سا هما من خططا للعملية 
الفر�سان. �سجن  الفجر يف  عند  التي وقعت 
بداأت الق�سة عندما طلبا ا�سعافا اوليا لزميل 
لهما، لكن ما ان دخل املقدم غني �سابط خفر 
اخلا�ض  العنرب  حرا�ض  من  اثنني  مع  املركز 
بهم حتى قام احد ال�سجناء ب�سحب امل�سد�ض 
من ال�سابط ومن ثم قام بو�سع احلر�ض بعد 
اقتحام  مت  حتى  الرهن  حتت  ال�سابط  قتل 
قتلوا  امل�����س��ج��ب  ويف  ال���س��ل��ح��ة،  م�سجب 
امل�سجب واحلار�سني  م�سوؤول  النقيب حامد 
ومن ثم ح�سلت املواجهة التي مت خاللها قتل 
ال�سجناء  من  وثمانية  ال�سرطة  اف��راد  من   6
وهروب 30 �سجينا من بينهم اربعة قياديني 
من تنظيم القاعدة ابرزهم عماد الذباح وعبد 
العليم.ويف اثناء املطاردة مت قتل ثالثة من 

الهاربني .
 27 وه����روب  غ��ري��ب  اأب���و  �صجن 

معتقال 
كما �سهد �سجن ابو غريب هو الخر هروب 
ال�سجن  من  معتقاًل   27 هرب  عندما  �سجناء 
دعا  مم��ا  ب��غ��داد   العا�سمة  غ���رب  امل��رك��زي 
ل�ستنفار لالجهزة المنية يف حينها وقد قيل 
الكثري عن جلان حتقيقية ومتابعات لكن يف 
نهاية المر ا�سدل ال�ستار على الق�سية وكاأن 

�سيئا مل يكن !

قب�صة  من  واالف��الت  بوكا  �صجن 
االمريكان !

ه���رب 11 ���س��ج��ي��ن��ًا م���ن ���س��ج��ن ب��وك��ا اكر 
متكن  عندما  حت�سينًا  المريكية  ال�سجون 
من  �سياج  يف  فجوة  اح���داث  م��ن  ال�سجناء 
ال�سجن.  ت��ط��وق  ك��ان��ت   ال�سائكة  ال���س��الك 
حينها  يف  الم��ري��ك��ي  اجلي�ض  وب���اأع���رتاف 
تعقبت  ال��ت��ي  ه��ي  العراقية  ال��ق��وات  ف���ان    ،
عدت  و   ، اعتقالهم  م��ن  ومتكنت  ال��ه��ارب��ني 
عملية الهروب تلك اول عملية هروب ناجحة 

يف تاريخ ال�سجون المريكية.

العدد )1649( ال�صنة ال�صابعة -االح��د )8( ت�صرين الثاين  2009 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com9 حتقيقات
Investigations

حتقيق: ليث حممد ر�صا

التحقيق م��ل��ف��ات  يف  احل��ق��ي��ق��ة  وت�����ص��ي��ع  ت��ت��ك��رر  واالإره���اب���ي���ني  امل��ج��رم��ني  ه����روب  ق�ص�ص 

من ب�كا اإىل �صجن تكريت ... هروب جماعي حتت مظلة التق�صري والت�اط�ؤ 
برعاية اخلروقات الأمنية !

50 األف 
دينار ثمن 
هروب 16 

اإرهابيا 
من اأحد 
ال�صجون !

اإرهابيون 
يبنون 

�صجنهم 
باأيديهم 

ثم يهربون 
منه !

الهروب ثانيًا كيف يح�صل الهروب ؟

االعتقال اواًل


