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حسام فاضل حسين – ضحية اطل ق الشرطة الرصاص عليه من الخلف

" نحن هربنا من الموت ،و لم نجد هنا أمامنا إل الموت "
زوجة القتيل

 -زمن قاطع،

فی  27.09.2016قتلت شرطة برلين اللئجئ العراقي حسام فاضل حسين ،خل ل عملية فی
مخیم للئجئین ،وذلك عن طریق اطل ق الرصاص عليه من الخلف .في نهایة مایو  2017توصل
مكتب المدعي العام لقرار إغل ق ملف القضية ضد ضباط الشرطة المتسببين في القتل ،بمبرر
شرعية الدفاع عن النفس .هذا یعاد ل تبرئه هؤل ء الشرطة الذین اطلقوا النار و تحدیدا من
خلف حسام فاضل حسين .ينتقد كل من حملة دعم ضحایا عنف الشرطة العنصری
 KOPو ریتش آوت  ReachOutو مجلس اللجئین ببرلین Flüchtlingsrat
 Berlinإغل ق التحقیقات ،و يدعون ئجنبا ا الی ئجنب مع أسرة الضحية لتجمع إحتجائجي ضد
عنف الشرطة القاتل.
ئجا ءت العائلة فی عام  2014من بغداد الی برلین كلئجئين ،و خل ل رحلتهم عبر البحر
المتوسط و علی طو ل طریق البلقان تعرضوا لما يتعرض له كثير من اللئجئین :الجوع و
الخوف و عدم الیقین و الذل ل و سو ء تعامل السلطات .فی النهایة وصلوا الی برلین ،آملين
فی تحقیق المن و الستقرار و فرصة لبنا ء حیاة ئجدیدة .أقامت السرة فی مخيم اللئجئین
للحالت الطارئة المسمى بـ "البالون" فی منطقة موابیت ،حاولت السرة في ألمانيا الحصو ل
علی الستقرار و نسيان المصاعب و الذل ل.
و لكن بتاريخ  27.09.2016تعرضت إبنتهم الصغیرة للعتدا ء الجنسی من قبل شخص مقیم
فی نفس المخيم .تم إكتشاف الجانی المدان و نقله بسرعة من قبل سكان المخيم إلی
مسؤولي المن فی المخيم .وفقا ا للبحاث التی ائجرتها  KOPو  ،ReachOutقا ل الحاضرون انه
فی ذلك الیوم المشمس من سبتمبر كان كثیر من السكان ئجالسين أمام المخيم .حصل المر
بسرعة ،و علی الرغم من سرعة انتشار الخبر و رغم الموقف المشحون بالتوتر ،لم یفكر أحد
بالعتدا ء على الجاني أو النتقام منه ،و كان واضحا ا للجميع بأن قوات المن و الشرطة هي
التي تولت التعامل مع الموقف ،إذ أن الشهود من سكان المخيم هم من سلموا الجاني لقوات
المن بأنفسهم.
يقو ل شهود عیان بوصو ل  30فردا ا من رئجا ل الشرطة الذی تم استدعا ءهم من قبل أمن
المخيم ،قامت الشرطة بتطويق المخيم و منع حركة كل الموئجودين ،و منع دخو ل أو خروج اي
شخص .تم فورا ا البت في قضية العتدا ء على الطفلة و استجواب الجاني و الشهود ،ثم اخذت
الشرطة الجاني بإتجاه سیارة الشرطة و وضعته بداخلها و أقفل افراد الشرطة باب السيارة
حيث ئجلس الجاني بأمان .و فجأة تم إطل ق النار.
ب غیر
في الحقیقة أطلق ثلثة من رئجا ل الشرطة الرصاص علی حسام فاضل حسين ،أ ب
ه بالعتدا ء علی إبنته ،كان یرید القتراب من الجاني ،فأصابته رصاصة ممیتة
مسلح ،علم لتو ه
أ
من الخلف .توفی حسام فی وقت لحق من ذلك الیوم فی المستشفی .أطلق علیه النار و هو
فی سن  29عاما من قبل أفراد شرطة من الخلف ،تاركا ا ورا ءه زوئجته و ثلثة اطفا ل.
حسب رواية الشرطة :حاو ل حسام فاضل حسين العتدا ء علی الجاني بسكین مطبخ .هذه
الرواية المزعومة تبرر للشرطة اطل ق النار بحجة الدفاع عن النفس ،و تخدم الصورة النمطیة
العنصریة العدوانیة بأن الرئجل العربي دائما ا یحمل سكیناا ،و ول يفكر إل فی النتقام و أخذ
الثأر .ظهرت لحقا ا سكین مطبخ كدليل إثبات لتؤكد الشرطة من خللها تلك الرواية.

دعوة للتجمع في وقفة إحتجاجية ضد عنف الشرطة القاتل
ترسم التحريات من قبل الداعمين لسرة الضحية صورة مختلفة و تطرح مزیدا ا من السئلة
التي يجب ان توضح علنا ا و أمام القضا ء :ل أحد من الشهود رأى السكین ،توافقت أقوا ل
الشهود مؤكدين بأنهم لم یشاهدوا حسام فاضل حسين مسلحاا.
نحن نسأل :لماذا اطلقت الشرطة النار؟ كانوا یریدون حمایة من؟ حماية زملئهم الذين
اطلقوا النار بإتجاههم؟ أم حماية الجانی الذي كان يقبع ئجالسا ا آمنا ا فی سیارة الشرطة؟ ما هو
الخطر الذي سببه حسام فاضل حسين ،و لمن؟
نحن نطالب بـ :




الشفافیة و التوضیح الكامل لملبسات إطل ق النار علی حسام فاضل حسين.
استكما ل التحقیق و رفع قضايا ئجنائیة أمام القضا ء ضد أفراد الشرطة الذین اطلقوا النار
علی الضحية.
توقيف كامل و فوري لضباط الشرطة المتهمین بإطل ق النار.

