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تقرير

جريمة قتل ضابط
وانتحار المشتبه فيه:
ماذا حصل في
فصيلة األوزاعي؟
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الموقوف ّ
الفار
كان في فصيلة
األوزاعي «على سبيل
األمانة» ،ألن نظارة
الفصيلة الموقوف فيها
ّ
ال تتسع لموقوفين جدد

َ
ّ
ُيحشر عشرون موقوفًا في غرفة تتسع
ً
أصـ ــال ألرب ـع ــة مــوقــوفــني ف ـق ــط .ومـعـظــم
هــذه الـنـظــارات يفتقر إلــى الـحــد األدنــى
من مقومات احترام الحق اإلنساني .أما
أسباب هذا االكتظاظ ،إضافة إلى نقص
ال ـس ـجــون ،فـيـبــدأ مــن الـنـقــص فــي عديد
عناصر َّ
السوق واآلليات لدى ّالفصائل
اإلقليمية ،والذي ينجم عنه تعذر سوق
املوقوفني لحضور جلسات املحاكمات،
مـ ــا ي ـع ـنــي إرجـ ـ ـ ــاء ج ـل ـس ــات امل ـح ــاك ـم ــة،
ً
وتأخير إطالق املوقوفني ألشهر .فضال
ّ
عـ ــن اس ـت ـس ـه ــال الـ ـقـ ـض ــاة اتـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ــرار
التوقيف في ملفات بسيطة مع ارتفاع
ّ
معدل الجريمة أيضًا واستمرار بعض
الـ ـقـ ـض ــاة ب ـت ــوق ـي ــف م ــدم ـن ــي امل ـ ـخـ ــدرات
واعتبارهم مجرمني.
ّ
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن األزمـ ـ ــة مـمـتــدة
مـنــذ أك ـثــر م ــن س ــت س ـن ــوات ،ول ــم تنفع
كــل البرقيات التي حـ ّـررهــا ضباط قوى
األمن لقياداتهم ،أو تلك التي أرسلت إلى
القضاة ،في تخفيف املشكلة املتعاظمة
ّ
يــومــًا بعد ي ــوم .حتى إن تقرير اللجنة
ّ
التي شكلتها املديرية العامة لقوى األمن
ُ
لــدراســة أزم ــة االكـتـظــاظ والـتــي خلصت
ّ
إلى أن الحل يكمن في استحداث سجون
ُ
جديدة ،دفن في أدراج وزارة الداخلية.
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ل ــم ت ـكــن امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـ ــزور فيها
ال ـشــاب حـســن ال ـح ـســني ،بــرفـقــة والــدتــه،
ش ـق ـي ـقــه ح ـس ــني امل ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي فـصـيـلــة
األوزاعـ ـ ــي .أم ــس ،وص ــل حـ ُســن ووالــدتــه
لزيارته في مركز الفصيلة .أخرج حسني
م ــن ال ـن ـظ ــارة وج ـلــس مـعـهـمــا ف ــي غــرفــة
مـ ـج ــاورة ،ق ـبــل أن ت ـقــع م ـش ــادة كــالمـيــة
ت ـط ــورت إل ــى ّق ـيــام ح ـســن بـلـكــم شقيقه
صـيـلــة النقيب
امل ــوق ــوف .تــدخــل آم ــر الـفـ ّ
جــالل شــريــف وعـنــاصــر لـفــض الـخــالف،
عـ ـل ــى أن ي ـ ـحـ ــرر م ـح ـض ــر ضـ ـب ــط بـحــق
ح ـس ــن ،ب ـج ــرم االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى م ــوق ــوف.
ّ
غـ ـي ــر أن األخ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ــذي ث ـ ـ ــارت ث ــائ ــرت ــه
تمكن مــن سحب مسدس أحــد األمنيني
وأطلق النار على النقيب شريف وعلى
ّ
العنصرين زياد العطار وعلي أمهز ،قبل
أن ُيطلق النار على نفسه.
في األثـنــاء ،الذ املــوقــوف حسني بالفرار
م ــن نـ ـظ ــارة ال ـف ـص ـي ـلــة ،م ــع  25مــوقــوفــًا
آخ ــري ــن ،ف ـي ـمــا رفـ ــض س ـب ـعــة مــوقــوفــني
ّ
الفرار ،رغم أن باب النظارة كان مفتوحًا،
والتحقيقات جارية ملعرفة إن كان حسني
الحسني قد فتح باب النظارة للموقوفني
قبل فراره.
مصادر أمنية أكدت إعادة إلقاء القبض
ع ـل ــى خ ـم ـســة م ــن الـ ـف ـ ّ
ـاري ــن ف ــي مـحـيــط
الفصيلة ،فيما ال يزال البحث جاريًا عن
ّ
الـبــاقــني .وفـيـمــا ت ــردد أن وال ــد الضابط
األول ملدير املخابرات
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استشهاد نجله ،نفت مديرية املخابرات
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ٌ
تطورت مشادة كالمية
بين شقيقين داخل فصيلة
األوزاعي إلى جريمة قتل
وانتحار ُالمشتبه في ارتكابها.
ُفقد استشهد ضابط
وأصيب عنصران ،قبل أن
ينتحر المشتبه فيه بإطالق
النار على نفسه .وتمكن 25
موقوفًا من الفرار ،بينهم
شقيق المشتبه فيه الذي
كان ًموقوفًا .فماذا حصل
فعال؟

الـخـبــر .وقــد زار مـفـ ّـوض الحكومة لدى
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـ ـق ــاضـ ــي ب ـي ـتــر
جــرمــانــوس م ـســرح الـجــريـمــة ملعاينته،
وطلب االستماع إلى والدة مطلق النار.
هذه الجريمة أعــادت إلى الواجهة ملف
اك ـت ـظ ــاظ الـ ـنـ ـظ ــارات ب ــامل ــوق ــوف ــني ال ــذي
ّ
ُيـكـ ّـدســون كما يـكـ ّـدس الــدجــاج ،حتى إن
ّ
السجانني لم يعودوا قادرين على تلبية
احتياجاتهم .نـظــارة فصيلة األوزاع ــي
ّ
يتكدس فيها  32موقوفًا بحراسة عدد
ّ
قليل مــن الـعـنــاصــر ،علمًا ب ــأن املــوقــوف
حـ ـس ــني الـ ـحـ ـس ــني ك ـ ـ ــان مـ ــوضـ ــوعـ ــًا فــي
فصيلة األوزاّعـ ـ ــي عـلــى سـبـيــل األمــانــة،
على اعتبار أنه موقوف ملصلحة فصيلة
ّ
بئر حسن التي لم تعد تتسع ملزيد من
امل ـ ّـوق ــوف ــني .ه ــذه ال ـن ـظــارة نـفـسـهــا الـتــي
تــوفــي فـيـهــا املــوقــوفــان أحـمــد الخطيب
وكـ ـم ــال ق ـه ــوج ــي ف ــي حـ ــزيـ ــران ال ـفــائــت
بسبب اإله ـمــال والـحــالــة املـتــرديــة التي
تعانيها مـبــانــي قــوى األم ــن والـسـجــون
ً
والنظارات التي تكتظ باملوقوفني .وبدال
م ــن أن ي ـك ــون ال ـت ــوق ـي ــف م ــؤق ـت ــًا ،تـمـتــد
هــذه املـعــانــاة ألســابـيــع وأشـهــر أحيانًا،
فتستحيل النظارة سجنًا دائمًا وأحيانًا
مقابر للموقوفني.
في سجون لبنان ونظاراته نحو تسعة
آالف موقوف ّ
مجردين من أبسط الحقوق
اإلنسانية بعلم القضاء وإشــرافــه ،فيما
يقف الـضـبــاط والـعـنــاصــر عــاجــزيــن عن
إي ـج ــاد أي ح ــل .فـفــي بـعــض ال ـن ـظــارات،
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