
االربعاء 15 يوليو 2009   11محليات
ر وادعاء المرض محاوالت الهروب تنوعت بين حفر األنفاق بالمالعق والتنكُّ

نفق بط�ول 70 مترًا وعمق ثالثة أمتار كان يجهز لعملي�ة الهروب الكبير عام 1999هروب 7 ن�زالء ضمنهم »أبو حبيل« ع�ام 1998 في احدى أش�هر عمليات الهروب

سجين فاّر عمل في الحالقة لمدة ش�هر وجمع مبلغًا من المال ليهرب لخارج البالدعش�رات محاوالت الفرار أحبط�ت كان أبرزها في أع�وام 1999 و2000 و2007

.. وللسجناء في هروبهم قصص وحكايات

إعداد: محمد ناصر
فتحت حادثة هروب الس���جني الباكستاني احملكوم عليه باالعدام 
الب���اب على مصراعيه امام خطورة مثل هذه احلوادث وما تعكس���ه 
م���ن عملية الفرار من العقاب الذي كان من املفترض ان يناله، اضافة 
إلمكانية عودة السجناء الفارين ملواصلة اعمالهم اإلجرامية التي من 

شأنها زيادة عدد احلوادث االمنية املتفرقة.
وطبعا لم تكن حادثة الهروب األولى، بل سبقها العديد من احملاوالت 
التي فشل بعضها وجنح بعضها اآلخر، وكان للسجناء الفارين على 
مر الس���نوات املاضية طرقهم واس���اليبهم في الهروب والتي تتنوع 
وتختلف باختالف تفكيرهم وباس���تخدام ما تيس���ر لهم من اساليب 
وادوات يستطيعون استثمارها في عملية الهروب، بدًء من حفر األنفاق 
باملالعق والسكاكني مرورًا بالتنكر وصواًل الدعاء املرض وغيرها من 

االساليب العديدة.
وسنتعرض ألبرز حاالت الهروب التي شهدتها الكويت في السنوات 

الفائتة.

هروب جماعي

شهدت بداية العام 1996 محاولة هروب جماعي من السجن املركزي حني 
قامت مجموعة من السجناء بتكسير بعض ابواب السجن والقيام بأعمال 
تخريب وتدمير داخل مستشفى السجن باالضافة الى تدميرهم وحرقهم 

لكاميرات التصوير واملراقبة املوجودة داخل ارجاء السجن.
واستطاعت القوة املتواجدة داخل السجن صد هجوم بعض املساجني 
حتى وصول مجموعة من القوات اخلاصة ودوريات النجدة التي قامت 
مبساعدة قوة السجن على وقف وانهاء اعمال التخريب والدمار التي كان 
يقوم بها بعض السجناء والتي متثلت في إحراق املكتبة واملستشفى 
وكسر األبواب ما ادى بالتالي الى خروجهم الى ساحة السجن فبادرت 
قوات الداخلية بإطالق النار لتفريق السجناء إلجبارهم على االنضباط 
حلني وصول القوات اخلاصة. ولكن املساجني خططوا لقيادة وانيت 
داخل السجن يحتوي على عدد من اسطوانات الغاز الى السور وتفجيره 
لفتح ثغرة في الس���ور، متكنهم من الهروب بعد احكام احلراسة على 
البوابة اال ان احد احلراس املوجودين في برج املراقبة اطلق النيران 
عليهم وعلى الوانيت الذي انفجرت اسطوانات الغاز فيه وسببت على 

ما يبدو احتراق املستشفى. ودفع 
فشل هذه احملاولة بعض السجناء 
الى محاولة اخرى وهي كسرهم 
ألقفال العناب���ر بأدوات حديدية 
يحتفظون بها خفية وخرجوا بعد 
ذلك من الباب اجلنوبي الى ساحة 

السجن احملكمة اإلغالق.

»من هنا هربت«

حادثة هروب اخرى فيها من 
الطرافة و»الفراغة« اذ متكن سجني 
عام 95 محجوز على ذمة بعض 
القضايا من الهروب بقطع الشباك 
العلوي بواسطة منشار صغير، 
اال ان الطري���ف في املوضوع ان 
السجني كتب على احلائط عبارة 

»من هنا هربت«.

بنجابي باكستاني

متكن س���جني باكستاني عام 
96 كان يقضي عقوبة الس���جن 
ملدة 15 عاما من الفرار من السجن 
املركزي اثناء فترة الزيارة العادية 
السر السجناء واستطاع السجني 
الهروب من خالل مساعدة اقرباء له 
جاءوا للزيارة من خالل استبدال 
مالبس الس���جن وارتداء مالبس 
وطنية باكستانية وهي ما يطلق 
عليها »البنجابي« وهرب مع الزوار 

لدى مغادرتهم للسجن.

كسر الحائط

استطاعت قوة السجن املركزي 
عام 96 احباط عملية هروب نفذها 
20 نزيال بعنبر املوقوفني حيث 

من الهروب من الس���جن املركزي في فبراير 1998 بعد ان قاموا بكسر 
احد شبابيك التهوية وخرجوا بعد ان تسلقوا سور السجن اخلارجي. 
يذكر ان احدهم كويتي اجلنسية والبقية ايرانيو اجلنسية وجميعهم 

من اصحاب السوابق في املخدرات واملشروبات الروحية.
وعلى ضوء ذلك قامت جهات االختصاص بإجراء التحقيقات الالزمة 
م���ع املعنيني وكذلك مت تكلي���ف ادارات البحث والتحري في دوريات 

النجدة بإجراء الالزم.
يذك���ر انه ضمن الهاربني في هذه العملية كان الس���جني أبوحبيل 

الذي عادت الكويت وتسلمته عام 2006.

الهروب الكبير

كشفت السلطات األمنية عام 1999 نفقا حفرته مجموعة من السجناء 
للفرار من السجن املركزي قبل يومني من تنفيذ عملية الهروب التي 

كانوا يعدون لها.
وأوضح مصدر أمني حينها  ان املباحث اجلنائية اكتش���فت نفقا 
طوله 70 مترا وعمقه ثالثة أمتار كان السجناء يعتزمون استخدامه 

للفرار.
ووصل النفق الى مسافة ثمانية أمتار خارج سور السجن املركزي في 

الصليبية، ومزود بوسائل إنارة مبعدل مصباح كل خمسة أمتار.
وكان الس���جناء وهم من نزالء مهجع املخدرات، كانوا على وشك 

اجناز النفق بعد يومني وتنفيذ عملية الفرار اجلماعية.

السيالني مريض

متكن سجني سيالني عام 2000 من الفرار بحيلة ادعاء املرض بعد 
ساعات من نقله الى املستشفى الصدري.

وكان الس���جني ادعى املرض، وعلى اثره نقل من السجن املركزي 
الى املستش���فى الصدري لتلقي العالج، اال انه استطاع خداع حراسه 

ليفر هاربا الى جهة غير معلومة.

الممرضة تنال اللكمات

متكن نزيالن بالس���جن املركزي من الهروب ايضا من السجن عام 
2000 من خالل استثمار فرصة حتويلهما الى مستشفى الطب النفسي 

متكنت القوة من ضبط 18 من الهاربني فيما متكنت ادارة تنفيذ االحكام 
من القاء القبض على الهارب رقم 19.

وكانت عملية الهروب قد بدأت بكسر حائط عنبر املوقوفني الذي 
يضم نزالء من جنسيات متعددة.

تبديل الحراسات

ايضا ش���هد العام 96 هروب محكوم باالعدام من مبنى الس���جن 
املركزي خالل تبديل احلراسات وقت الزيارات الصباحية للمساجني 
حيث قام بتسلق جدار السجن مستخدما احلبال التي استطاع تهريبها 
الى داخل زنزانته في عنبر »1«، وشهدت هذه احلادثة تطورات عديدة 
متثلت في هروب الس���جني الفار الى خارج البالد ثم جنحت اجلهود 
الكويتي���ة في القاء القبض على املج���رم الهارب بالتعاون مع اجهزة 

دولة شقيقة.

زجاجة طين

أثناء جولة تفتيشية ليلية ألحد الضباط على أحد العنابر شاهد 
باكس���تانيا محكوما عليه بالسجن املؤبد يحمل زجاجة معبأة مبادة 
طينية، ويلقي بها خارج العنبر. وإزاء هذا املشهد الغريب أمر الضباط 
بإعادة التش���ييك على العنبر، ليجد فتحة بعمق 25 سم محفورة في 
جانب العنبر وعرضها 30 سم، وبالتحقيق مع املوجودين في العنبر 
اقروا بأنه���م كانوا يحاولون احداث فتحة للتس���لل منها الى خارج 
السجن املركزي. وبتفتيش دقيق قام به رجال أمن السجن، عثر على 
كميات من الرمل املخلوط برمل الساحة حيث كانوا يجيدون اخفاءه 
وخلطه مع الرمل حتى ال يثير الش���بهات، وبالتحقيق مع الس���جناء 
اخلمسة اعترفوا بأنهم كانوا قد اتفقوا مع بعض األشخاص في السجن 
م���ن اجل تدبير مأوى في حالة جناحهم وج���وازات مزورة للخروج 
بها من الكويت الى باكس���تان. واثر هذه احملاولة فتح حتقيق موسع 
في السجن املركزي وقامت فرق األمن بالتفتيش على مختلف عنابر 

السجن ضمن اجراءات مشددة.

سبعة نزالء

متكن 7 سجناء محكوم عليهم مبدد تتراوح بني عشر سنوات واالعدام 

للع���الج من ادمان املخدرات ذلك انهما عم���دا بعد االنتهاء من توزيع 
وجبة الغذاء في الواحدة ظهرا، ولدى ذهابهما للحصول على العالج 
من صيدلية املستش���فى قاما باالعتداء عل���ى املمرضة وانهاال عليها 

باللكمات ثم الذا بالفرار.

أيضًا سبعة نزالء

احبطت قوات األمن في يوليو 2000 محاولة هروب سبعة سجناء 
من الس���جن املركزي وقبضت دوريات أمن املنشآت التابعة للسجن 
على أربعة منهم داخل السجن، وطاردت الثالثة اآلخرين واعتقلتهم 

بعد هروبهم بساعتني.
وقد حفر النزالء خندقا حتت سور العنبر العاشر، واستغلوا حالة 
الطقس السيئة حيث انعدمت الرؤية بسبب الغبار فحاولوا الهروب، 
علما ان هناك اربعة أس���وار شائكة خلف العنبر، وقد جرح السجناء 
الثالث���ة الذين متكنوا م���ن الهروب مؤقتا نتيجة عبورهم األس���وار 
اخلارجية للسجن. ومتكنت ادارة املؤسسات االصالحية بالتنسيق مع 
قيادة منطقة الفروانية ودوريات النجدة، باإلضافة الى قوة السجن 
املركزي من القبض على اثن���ني من الثالثة في احدى مدارس منطقة 

الفردوس، في حني ضبط الثالث في منطقة صباح الناصر.

السجين الحالق

وفي ابريل 2004 متكن سجينان باكستانيان من الفرار ليتم بعدها 
القبض عليهما وليرويا تفاصيل هروبهما حيث تس����لقا جدار السجن 
الداخلي وقفزا منه الى الس����ور اخلارجي قبل ان يزحفا اس����فل السور 
في اجتاه البوابة اجلنوبية ثم تسلقا برج احلراسة الذي لم يكن به أي 

عسكري والذا بالفرار الى خارج السجن دون ان يشعر بهما احد.
ثم وقفا على مقربة من الشارع العام احملاذي للسجن واستقال سيارة 
اجرة، حيث اجتها ال����ى منطقة خيطان وكانا يرتديان فانيالت داخلية 

وشورتات وامضيا ليلتهما مختبئني في احد املساجد حتى الصباح.
واضاف السجينان خالل اعترافاتهما لرجال املباحث انهما في صباح 
اليوم التالي اشتريا الصحف احمللية وشاهدا صورهما املنشورة وقررا 
التنكر عكس الصور املنشورة، حيث حلق السجني صاحب اللحية في 
الصورة حليته بينما اطلق اآلخر حليته، وبعد يومني عمل احدهما حالقا 
في الصالونات في منطقة خيطان 
ملدة 28 يوما بينما كان اآلخر يختبئ 
في املسجد حتى جمعا مبلغا من 
املال وقررا الهرب الى احدى الدول 
املجاورة عن طري����ق البر، حيث 
استأجرا »تاكسي« وطلبا من قائده 
توصيلهما ليقب����ض عليهما عند 
دخولهما البلد بعدما ادعيا انهما 

فقدا جوازي سفرهما.

السكاكين والمالعق

محاولة هروب اخرى نشرتها 
الصحافة عام 2007 مت احباطها كان 
بطلها سبعة مساجني حاولوا حفر 
نفق جتاوز طوله 60 مترا باملالعق 
والسكاكني وبعض االدوات احلادة 
التي استطاعوا احلصول عليها، 
واحدثوا في حائط قدمي ومتهالك 
فتح����ة، وهو جزء من دورة املياه 
اخلاصة بالزنزانة رقم 6 في العنبر 

7 املنشأ منذ 40 عاما تقريبا.
وكشفت مصادر حينها ان الفتحة 
كانت حتديدا اسفل السيفون لدورة 
املياه، وهي صغيرة، وتتحمل دخول 
ش����خص نحيف فقط، اما السمني 
فال ميكنه املرور منها، مبينة انه 
بعد اكتشاف وزارة الداخلية النفق 
نزل عنصر امني نحيف واستطاع 
الزحف اكثر من 50 مترا واصطدم 
بحائط اسمنتي مبنهول وهو الذي 
اخر املضي في حفر النفق، ولواله 
لنجح املساجني في الهروب، الذين 
حاولوا االلتفاف على املنهول من 

ميينه ويساره. تفتيش املساجني بدقة قبل دخولهم السجن

دخان متصاعد اثر احد اعمال الشغب في السجن املركزي اثاره بعض النزالء وحاولوا من خالله الهرب

حراسة مشددة ومراقبة دقيقة لعمليات نقل املساجني


