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املدى تنفرد بن�سر تفا�سيل اإلقاء القب�ض على اكرب ع�سابة الغتيال موظفي الدولة 

رجال مرور قدما حياتيهما ثمنا للقب�ض على املجرمني
)جا�سم ثويني، وح�سني قا�سم( �سرطيا املرور دفعا حياتيهما ثمنا جلهودهما واإ�سرارهما على مالحقة ع�سابة من املجرمني ومن ثم اإلقاء 

القب�ض عليها وهي تنال االآن جزاءها العادل  خلف الق�سبان .
تبداأ احلكاية عندما ا�ستوقف ال�سرطيان �سيارة �سّكا باأمرها وكان يف داخلها اثنان من اأفراد ع�سابة لل�سرقة والقتل والت�سليب، ونتيجة 

التدقيق يف اأوراق ال�سيارة تبني اأنها  مزورة، واأثناء التدقيق باأوراقهما واأوراق ال�سيارة ، فّر املجرمان ب�سيارتهما  فقام ال�سرطيان 
النجيبان )جا�سم وح�سني( مبالحقتهما يف رحلة طويلة عربت تقاطع وزارة اخلارجية  ومن ثم منطقة ال�سنك و�سوال اإىل منطقة 

الباب  ال�سرقي وعند دخولهم النفق باجتاه تقاطع اخلط ال�سريع واثنا ء ذلك التحقت مفرزة من القوات االأمنية برجلي املرور  وجرى 
تبادل الإطالق النار بني الطرفني ، وقطع الطريق اأمام املتهمني ويف هذه املوقعة ا�ست�سهد ال�سرطيان فيما وا�سلت املفرزة االأمنية  

مالحقتها للمجرمني حتى متكنوا من اإلقاء القب�ض عليهما  .ليتبني بعد حني  ان فردي الع�سابة هما من قاما بقتل 40 مواطنا من دون 
�سبب او ذنب اقرتفوه غري اأنهم يعملون يف املوؤ�س�سات احلكومية ..

بغداد \اإينا�ض طارق

حقائق بعد احلادث
بعد اإلقاء القب�ض على اجلناة االثنني فقط 
!من جمموع عدد اأفراد الع�صابة البالغ 7 
اأف���راد، واأثن���اء  التحقي���ق معهم���ا،  تبني 
اأنهم���ا وبقية اأع�صاء الع�صابة قد ارتكبوا 
العدي���د من احل���وادث اجلنائي���ة االأخرى 
وقد اعرتف���ا بارتكابهما م���ع بقية اجلناة  
اأكرث من 30 ح���ادث اغتيال كان �صحيتها 
اك���رث م���ن 40 مواطن���ًا،كان معظمه���م من  
العاملني يف الدوائر احلكومية  او �صمن 

قوات االمن العراقية املختلفة.

هويات حكومية
يقول العميد )ع.ع( عندما مت القاء القب�ض 
)م.ح(و)اأ.اأ(  املدعوي���ن  املتهم���ني  عل���ى 
بتهمة ال�صروع بقت���ل رجلي املرور،وبعد 
�صبط امل�صتم�صكات التي كانت بحوزتهما 
، والت���ي كانت   عبارة عن هويات �صادرة 
م���ن جمل����ض ال���وزراء وبطاق���ات احوال 
انه���ا  تب���ني  ال�صي���ارات  واأوراق  مدني���ة  

اأوراق مزورة باأ�صماء وهمية .

القتل العمد
بتاري���خ 31\7\ تعر����ض املواطن  )�صعد 
حمم���ود ( من �صكنة منطقة ال�صعدون اىل 
عملي���ة قت���ل بينم���ا كان عائدا م���ن وزارة 
العل���وم والتكنلوجي���ا اىل حم���ل �صكن���اه 
م�صتق���ا �صيارت���ه ) ن���وع موني���كا حديثة 
بي�ص���اء الل���ون مودي���ل 2002( واأثن���اء 
م���روره يف منطقة ب���ارك ال�صعدون خلف 
ن���ادي اجلي�ض مت اط���اق الن���ار عليه من 
ق���ام  ث���م  ،وم���ن  ال�ص���وت  م�صد����ض كامت 
اجلن���اة ب�صحب جثته ورميها يف ال�صارع 
الع���ام و �صرق���ة �صيارت���ه ،وبع���د م���رور 
عدة اي���ام تكررت ح���وادث القتل وبنف�ض 
االأ�صلوب،االأم���ر ال���ذي ح���دا بال�صلط���ات 
االأمنية اىل متابعة هذه الظاهرة وك�صف 
خفاياها  . يقول  العميد )ع.ع(: مل مي�ض 
م���ن الوق���ت ف���رتة طويل���ة عل���ى احلادث 
االول ، حت���ى قام اجلناة بارتكاب جرمية 
اأخرى، يف منطقة ب���ارك ال�صعدون اأي�صًا 
، �ص���د عميد ال�صرط���ة )����ض.م( الذي كان 
ي�صتق���ل �صي���ارة مك�صيما بي�ص���اء اللون، 
عن���د و�صوله بالقرب م���ن ال�صارع املوؤدي 
اط���اق  ،مت  الع���ايل  التعلي���م  وزارة  اىل 
الن���ار علي���ه ،  ا�صيب على اأثره���ا  اإ�صابة 
قاتل���ة يف الراأ�ض،وم���ن ث���م قام���وا برمي 
جثت���ه  يف امل���كان  نف�ص���ه ال���ذي رموا فيه 

جثة ال�صحية االأوىل.
�سحايا كتبت لهم احلياة 

لق���د كان اجلن���اة ي�صط���ادون ال�صحاي���ا 
ح�ص���ب موؤ�ص���رات كانوا يعتم���دون عليها 
م���ن �صمنها ان اغل���ب اال�صخا����ض الذين 
وج���ه  عل���ى  ال�صن���ي  �صي���ارة  ي�صتقل���ون 
اخل�صو����ض !! هم من يعم���ل يف الدوائر 
احلكومي���ة وعندم���ا يتحق���ق جن���اح ذلك 
التخم���ني يبداأون بال�ص���وؤال واال�صتف�صار 
ع���ن هوي���ة ال�صخ�ض ال���ذي ي�صتق���ل تلك 
معلوم���ات  عل���ى  واحل�ص���ول  ال�صي���ارة 

تف�صيلية عن حتركاته. 
يق���ول )ع.ع( م���ن �صكن���ة مدين���ة بغ���داد 
منطق���ة ح���ي جميل���ة  تول���د 1968، يف 
ال�صهر الثاين م���ن عام 2009، كنت اعمل  
�صائقا لدى احد املدراء العامني يف وزارة 
التخطي���ط والتع���اون االمنائ���ي ،وبينما 
كن���ت جال�صا يف �صيارته الواقفة اأمام دار 
املدير هجم عليه احد اجلناة واأطلق النار 
على را�صه من م�صد�ض كامت ال�صوت ومن 
ث���م رم���ى بجثته عل���ى الر�صي���ف املجاور 
الق���در كان  لل�صي���ارة . وا�ص���اف )ع( ان 
اقوى منهم الن���ه مل يفارق احلياة بعد ان 
مت نقل���ه  اىل امل�صت�صف���ى ،لكنه فقد ب�صره  

،وك�ص���ر فكه وهو م���ازال يعاين االمل يف 
الراأ�ض نتيجة اال�صابه وقدم �صكوى �صد 

املتهمني لينالوا جزاءهم العادل.  
بينما يقول املواطن ) اأ . ع(  مواليد 1968 
ي�صكن مدين���ة بغداد منطق���ة الزعفرانية، 
يعم���ل �صائقا يف وزارة الداخلية،يف يوم 
24\2\2009 كن���ت ا�صتق���ل �صيارة نوع 
�صن���ي بي�صاء الل���ون ومقاب���ل فندق برج 
احلياة يف منطقة الكرادة مت اطاق النار 
باجتاه���ي من م�صد����ض كامت ،عندما تقدم 
اجلن���اة  من ال�صي���ارة �صحبوين من يدي 
اليمن���ى ورموين  يف ال�صارع النهم ظنوا  
اأنن���ي فارقت احلياة، لك���ن اال�صابة كانت 
يف اجلهة اليمنى م���ن الرا�ض ،وا�صتطاع 
االطب���اء ا�صتخ���راج الر�صا�ص���ة ،وانق���اذ 
حياتي،بينما  يقول املدعوان )مظهر.ت( 
مواليد 1973يعمل م�ص���اورًا قانونيًا يف 
هيئ���ة النزاهةو)علي.م( يعم���ل حماميا، 
بتاريخ 28\2 \ كانا ي�صتقان �صيارة نوع 
�صن���ي �صلفر الل���ون يف منطق���ة ال�صناعة 
وباجت���اة �صارع الربيعي ،مت اطاق النار 
عليهما م���ن م�صد����ض كامت لل�صوت،وظن 

املتهم���ان اأنهم���ا ق���د فارق���ا احلي���اة .لك���ن 
الق���دركان اق���وى م���ن اجلن���اة ومنحهما 
فر�ص���ة جديدة للحياة ،بع���د ان مت نقلهما 
اإىل امل�صت�صف���ى من قب���ل بع�ض املواطنني 

املتواجدين  يف مكان احلادث.

خلية وتنظيم م�ستقل
واأك���د العميد )ع( : ان املتهمني املذكورين 
اع���اه  وح�صب اعرتافهم���ا ،كانا ينتميان 
اىل تنظي���م ان�ص���ار ال�صنة ،وم���ن ثم اىل 
تنظيم كتائب ثورة الع�صرين ،وبعد فرتة 
م���ن الوق���ت وعلى اث���ر خافات م���ع قادة 
التنظيم انف�صلت جمموعتهم عن التنظيم 
،وبداأوا يعملون ب�ص���ورة م�صتقلة �صمن 
خلي���ة يتزعمها املتهم )ع���اء.ح( وا�صاف 
العميد ان جمموعتهم تتكون من املتهمني 
) ح�صن .ح(، )ح�ص���ني .ك(، )ا�صعد.ك( ،) 
وليد .ف(، )حممد.ع( ، )عمر.ع( ، )هيثم 
.ح(، ) �صفاء، م(، )زياد. ر(، )فرا�ض.ر( ، 
ف�صا عن مفتي املجموعة املدعو ) ه�صام 
.ج.ح( وعمله���م كان يرتك���ز عل���ى تنفي���ذ 

عملي���ات اغتي���ال للم�صوؤول���ني يف الدولة 
وكل من ي�صتقل عجلة حكومية. 

البحث عن البقية
بعد تك���رار حوادث االغتي���االت املذكورة 
اع���اه وح�صب اعرتاف���ات املتهمني قاموا 
بتغي���ر طريقة قتل املجنى عليهم باطاق 
اك���رث م���ن ر�صا�ص���ة يف الرا����ض ،حت���ى 
يتاك���دوا م���ن فق���دان ال�صخ����ض املق�صود 
بالقت���ل احلي���اة . وح�صب العمي���د)ع.ع( 
ف���ان البحث جار للقب�ض عل���ى بقية افراد 
�صيج���دون  وانه���م  املجرم���ة  الع�صاب���ة 
انف�صهم خلف الق�صب���ان مهما طال الزمن 

بهم . 

�سبع �سحايا 
جب���ار ،قا�صم ، �صهاب، حمم���د ، فهد، عماد 
، ج���واد ، جمموع���ة عمال كان���وا �صحايا 
املجرم���ني الذن���ب له���م �صوى انه���م كانوا 
يعملون يف خمزن لتجهيز املواد الغذائية 
، الواق���ع يف منطقة ال�صناعة �صارع 52 ، 
حيث مت اطاق النار عليهم يف مقر عملهم 
وفقدوا احلي���اة جميعهم ،ليرتكوا خلفهم 
عوائ���ل كب���رة تطال���ب العدال���ة بتنفي���ذ 

اق�صى العقوبات بحق هوؤالء اجلناة ؟
مل  الع�صاب���ة  ن�ص���اط   ان  العمي���د  واك���د 
يتوق���ف عن���د هذا احل���د ، امن���ا ا�صتمروا 
يف م�صل�ص���ل القت���ل واالره���اب ،فبتاريخ 
13\3\ قاموباالعت���داء عل���ى ال�صحف���ي 
موالي���د  م���ن   ) احل�ص���ني  عب���د  )قا�ص���م 
1972،ي�صكن منطق���ة بغداد حي القاهرة 
، وبينما كان ي�صتقل �صيارته نوع تويوتا 
)بط���ة( بي�صاء اللون ، يف منطقة الكرادة 
ق���رب �صاحة امل�ص���رح الوطن���ي مت اطاق 
الن���ار علي���ه م���ن م�صد����ض كامت لل�ص���وت  
اي�ص���ا وا�صابت���ه كان���ت يف الراأ����ض لكن 
ه���ذه املرة تكررت االطاقات النارية على 
املجن���ى عليه ليتاك���دوا من  ان���ه قد فارق 

احلياة.

�سيارات خمتلفة االنواع
واك���د العمي���د ان الع�صاب���ة ب���داأت تغ���ر 
م���ن اختي���ار �صحاياه���ا بع���د ان تو�ص���ع 
ن�صاطها لي�صمل الكثر من موظفي الدولة 
دون ا�صتثن���اء ،فبتاري���خ 6\9\ اع���رتف 
املجرمون  بارتكابهم جرمية قتل  املجنى 
عليه )ا.ك( يعمل يف وزارة الدفاع �مواليد 
1970، كان يق���ود �صيارت���ه نوع بروتون 
بي�ص���اء اللون،يف منطقة �ص���ارع الن�صال 
،واثناء مروره من هناك ،مت اطاق النار 

عليه من م�صد�ض كامت ال�صوت .ف�صا عن 
قيامهم بقت���ل املواطن )م.ع( م���ن مواليد 
1951 ال���ذي كان يعمل �صائق���ا يف املعهد 

العايل للدرا�صات املحا�صبية واملالية.

اعرتافات جمرمني
نظ���را لكرثة اجلرائم الت���ي ارتكبها افراد 
الع�صاب���ة والت���ي بلغ���ت اع���دادا كب���رة 
�صوف نذكر ابرزها والتي ت�صر اىل مدى 

اجرامية هذه الزمرة من الاب�صر. 
اع���رتف املجرم���ون بقت���ل �صخ����ض يقود 
�صي���ارة ن���وع اوبل فكرتا زيت���وين اللون 
ع���ام 2006 ا�صافة اىل قت���ل مواطن اخر 
يف منطق���ة زيون���ة ق���رب دائ���رة االزي���اء 
العراقي���ة ، يعم���ل يف وزارة الداخلي���ة، 
ق���ام اجلن���اة  .كذل���ك  اي�ص���ا  ع���ام 2006 
بقت���ل �صخ����ض يق���ود �صي���ارة بيك���ب دبل 
قم���ارة ق���رب  وزارة الداخلية عام 2006 
، اعقبته���ا  حادث���ة اخ���رى بعد ع���دة ايام 
بع���د  القن���اة  �ص���ارع  يف  مواط���ن  بقت���ل 
التقاطع القريب من �صاح���ة امل�صتن�صرية 
ع���ام 2007 ،وا�ص���اف العمي���د )ع.ع(  مل 
ي�صلم منهم حتى بائع اخل�صرة الذي كان 
واقف���ا يف �ص���ارع الن�صال ال���ذي اغتالوه 
دون ان يع���رف �صب���ب لذل���ك ! ،لي�صتم���ر 
يف  املواطن���ني  لي�صم���ل  القت���ل  م�صل�ص���ل 
منطقة زيونة ليكون ال�صحية اجلديد لهم 
هو مواطن ب���ري ي�صكن حملة 712 الذي  
كان واقف���ا ق���رب داره ع���ام 2007 عندما 
اردت���ه ر�صا�صات اجلرمي���ة قتيا  .ف�صا 
عن اعرتافهم بقت���ل �صخ�صني كانا بداخل 
�صيارة ن���وع الفاروميو يف منطقة �صارع 
الن�ص���ال قرب حمطة الوق���ود عام 2007 
 2007 ع���ام  :يف  )ع(قائ���ا  ،وا�صت���درك 
قاموا مباحقة �صخ�ض يقود �صيارة نوع 
لومين���ا بي�ص���اء اللون ب���دون لوحات يف 
منطق���ة زيونة قرب جام���ع طيبة وعندما 
اطلق���وا الن���ار علي���ه ا�صطدم���ت �صيارته 
ب�صي���اج اجلام���ع ومل ي�صتطيع���وا  �صرقة 
منطق���ة  م���ن  مروره���م  �صيارته،واثن���اء 
املن�ص���ور وق���رب مرطبات ال���رواد قاموا 
باط���اق الن���ار عل���ى �صابط �صرط���ة كان 
واقف���ا يف اح���دى ال�صيط���رات االمني���ة،  
وبعد مطاردتهم من قب���ل القوات االمنية 
ومن خ���ال مرورهم يف �ص���وارع منطقة 
الك���رادة ق���رب �ص���ارع الزي���وت ، اطلقوا 
الن���ار عل���ى مواط���ن كان ي�صتق���ل �صيارة 
�صني م���اروين اللون ،الهدف من ذلك كان 
ال�صغال وتاخر القوات االمنية،املاحقه 
لهم .ومن ثم �صلكوا  بعد ذلك طريق   �صارع 

ال�صع���دون، ليطلق���وا النار عل���ى �صخ�ض 
كان يق���ود �صيارة نوع ني�صان باترول يف 
منطقة ب���ارك ال�صع���دون لت�صتمر ماحقة 
اجلناة م���ن قبل قوات االم���ن وي�صتمروا 
يف القت���ل الع�صوائ���ي للمواطن���ني وم���ن 
ث���م  بعد ذلك �صل���ك اجلناة طري���ق منطقة 
الغدي���ر ليطلق���وا النار عل���ى �صخ�ض كان 
يق���ود �صيارة بيجو �صف���راء اللون لتعيق 
م���ن حرك���ة رج���ال االم���ن يف مطاردته���م 
املع���ايل  م���ن متو�صط���ة  اي�صا،وبالق���رب 
الواقعة يف منطقة الغدير ،قاموا باطاق 
الن���ار ع�صوائيا على امل���ارة من املواطنني 
ليقت���ل �صخ����ض كان واقف���ا يف ال�ص���ارع 
، اثن���اء مروره���م ف���وق اجل�ص���ر ال�صريع 
م���ن منطق���ة الزعفرانية وباجت���اة منطقة 
بغ���داد اجلديدة قاموا باط���اق النار على 
�صائق �صيارة نوع بروتون بي�صاء اللون 

،وهربوا من قب�صة العدالة ؟

يعد ا�ستتباب االمن
ب���داأوا  اجلن���اة  ان  اإىل  )ع(  وا�ص���ار 
يتخبط���ون يف القيام بجرائ���م القتل بعد 
ا�صتتباب الو�صع االمني عام 2008 ،وما 
نق�صده انهم بدوا بالقت���ل الع�صوائي من 
اجل ال�صرقة فق���ط لتمويل ن�صاطهم الذي 
انح�ص���ر يف بع����ض املناط���ق القريبة من 
منطقة ن�صاطه���م االجرامي ، منها  منطقة 
�ص���ارع فل�صط���ني حيث قام���وا بقتل ثاثة 
ا�صخا����ض كان���وا ي�صتقلون �صي���ارة نوع 
لومين���ا بي�صاء الل���ون ،ف�صا عن  قيامهم 
بقت���ل ،مواط���ن  كان يق���ود �صيارت���ه نوع 
مت�صوبي�ص���ي �صال���ون ذهب���ي  يف منطقة 
�صاحة امل�صتن�صري���ة، عندما كان متوجها 
اىل �ص���ارع القن���اة ،ومن ث���م قيامهم بقتل 
مواطن كان يق���ود �صيارة �صني ر�صا�صي 
الل���ون عندم���ا كان متوجه���ا م���ن �ص���ارع 

الربيعي باجتاة ج�صر ال�صناعة .

�سناعة الكامت 
اج���راء  بع���د  )ع.ع(  العمي���د  يق���ول 
التحقيقات اجلنائية مع اجلناة املقبو�ض 
عليهم مت القاء القب�ض على املتهم )�ض.م( 
من مواليد 1980 ي�صكن منطقة البلديات 
اع���رتف با�صرتاك���ه يف عملي���ات  ال���ذي  
بت�صني���ع  قيام���ه  ع���ن  ف�ص���ا  االغتي���ال، 
اجهزة الكامت الت���ي ت�صتخدم يف عمليات 
االغتيال يف املنطقة ال�صناعية يف ال�صيخ 
عم���ر. ونح���ن م�صتم���رون يف البحث عن 
بقية اف���راد الع�صابة الت���ي �صتجد نف�صها 

يف قب�صة العدالة.

من القاعدة اإىل القتل الع�سوائي مرورا بكتائب الع�سرين!!


