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اإن الآراء الواردة في هذه الدرا�شة تعّبر، ح�شرًا، عن وجهة نظر اأمم للتوثيق والأبحاث. 
من َثّم فهي ل تعك�س باأي �شكل من الأ�شكال اآراء »معهد العالقات الثقافية الخارجية 

)ifa(« اأو مقاربته الموؤ�ش�شاتية.

 »)ifa( كان اإنجاز هذه الدرا�شة ون�شرها بدعم من »معهد العالقات الثقافية الخارجية
الممول من وزارة الخارجية الألمانية.  

اأمم للتوثيق والأبحاث، 2011
هاتف: I  01/553604  �شندوق بريد: 11 ـــ 5222 بيروت لبنان

ديوان الذاكرة اللبنانية، م�شروع ن�شري بتوقيع اأمم للتوثيق والأبحاث، ُيعنى، على وجه العموم، بتاريخ لبنان، 

وعلى وجه الخ�شو�س، بذاكرته الحمالة الحروب.

www.umam-dr.org   I   info@umam-dr.org
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SPONSORSHIP
AND FUNDING
It is obvious that this project could only 

be accomplished on a solid basis of 

moral and material partnerships - local 

and foreign ones. UMAM is delighted 

that its local partnership circle has 

widened because of this project, and 

will be crystallized through the activities 

listed above, as well as the website 

www.memoryatwork.org, a Lebanese 

platform for dialogue on dealing with 

the past. UMAM also has to admit that 

this project could not have seen the 

light of day if not for the expertise and 

financial sponsorship of the following 

international institutions:

++ Institut für Auslandsbeziehungen e.V.

++ Federal Republic of Germany - Foreign Office

++ International Center for Transitional Justice

++ Heinrich Böll Foundation - Middle East Office

++ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ت�شميم واإخراج: ه�شام �شالم
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ال َغْرَو أْن سارَع اللبنانيوَن، أو َفْلَنُقْل 

ُمعظُم اللبنانيين، إلى االجتهاِد في 

نسياِن كترمايا. ولَْيَس ِمْن َعَبٍث أْن 

، ُمَتَجّنبيَن،  نقوَل كترمايا، ال أكثَر وال أقلَّ

داً من »الجرائِم«  أْن ُنَعّيَن عدداً ُمَحدَّ

التي يتناوُلها هذا التقرير. على أنَّ 

المكتوَب ُيقرُأ من ُعنواِنِه، وعنواُن هذا 

التقرير: »كترمايا: جريمتان وأكثر«؛ 

وإذا كانت جريمتا كترمايا، األولى، 

أي ِتْلَك التي َذَهَب ضحيََّتها الجّدان 

أبومرعي وحفيدتاُهما، والثانية، أي 

ِتْلَك التي َذَهَب ضحيََّتها َمْن حاَمت 

بهاُت بارتكاِب الجريمِة األولى  َحْولَُه الشُّ

قاِبَلتْيِن لإلحصاِء من َحْيُث عدُد َمْن 

ُقِتَل خالل كلِّ واحدٍة ِمْنُهما )4 + 1(، 

فإنَّ الفظاعَة التي كانتا مناسبًة لها  

ناهيَك عّما وارَْتُه هذهِ الفظاعُة من رثاثٍة 

اجتماعية انعقَد ما ُيْشِبُه اإلجماَع على 

السكوِت عنها، وناهيَك عّما أضاَءْت 

عليِه من أخطاَء مهنيٍة في َتَدبُّر »حادٍث 

« تأرَْجَحِت المسؤوليُة َعْنها َبْيَن  فرديٍّ

األمنّيين الذين أوِكَل إليهم التَّحقيُق 

في الجريمِة األولى وَبْيَن مرِجِعّيِتِهم 

القضائّية، و ناهيَك عّما َنَشرَْتُه على المأِل 

ِمْن َتَخبُّط اإلعالِم اللبناني على ُمستوى 

َمْرِجِعّياته »المهنية األخالقية«  ، تلَك 

ُه بأبعاِدها الثَّالَثِة هذهِ:  الفظاعُة  أقلُّ

ما َوارَْتُه، وما أضاَءْت عليِه، وما َنَشرَْتُه  

َعِصيٌَّة على اإلحصاء.

ألنَّها كذلَك، فمقاصُد هذا التقريِر، الّثاني 

عن الفظاعة العادّية و»البناء على المجهول«!

عن الفظاعة العادّية و»البناء على المجهول«!
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ْلِسلة المْوسومِة »من الحادث  في السِّ

لم األهلي«،  الفردّي إلى تهديِد السِّ

ليعِة  على كثيٍر من التَّواضع ؛ في الطَّ

ِمْن هذهِ المقاصد أْن نعوَد، ُمَتَعّمدين، 

َولَْو من باِب التَّذكيِر األْشَبَه بتحريِك 

كيِن في الُجْرح، إلى كترمايا ألنَّ في  السِّ

االْسِتْنكاف عن تلك »الَعْوَدِة«، ِبَصرِْف 

النََّظِر عن الُعنواِن الذي ُيْمِكُن أن ُيوَضَع 

َتْحَتُه هذا االْسِتْنكاُف، ُمشاَركٌة، بمفعول 

، في هذهِ الَفظاعة. فال ُمبالََغَة  رجعيٍّ

في الَقْوِل بأنَّ فظاعَة كترمايا، ِبوجوهها 

تى، الّسافرِة منها والُمَقنََّعة، ُزْبَدُة  الشَّ

، وَهُلمَّ  خراٍب سياسيٍّ اجتماعيٍّ وأمنيٍّ

جّراً، ُيكاِبُر اللبنانيوُن عن االعتراِف بأنَّه، 

َبة ٍأحياناً،  َفٍة ُمَنضَّ ولو ِبِصَيغ رَْمزيٍَّة ُمَخفَّ

بيَئُتُهُم الحاِضَنُة وأثاُثُهُم الّمنزِلّي. أّما 

الَمْقِصُد الّثاني من َوراِء هذا الُجْهِد 

الذي ُيحاِوُل الَجْمَع، في سياٍق واِحٍد، 

بين »التَّْوثيِق« و»القراءِة« فالتَّوقُّف 

« َتفيُض دالالُتُه عن  عْنَد »حادٍث فرديٍّ

العين  مكاِن وقوِعِه وزماِنِه وهوّيِة الضَّ

فيه، ضحايا وَقـَتَلة، حّتى لُيْمِكُن َوْصُفُه 

بالتَّرَجَمِة »الَحرْفّية« عن فاِئٍض ِمَن 

الُعْنِف الُمْحَتِقِن سواٌء لدى »الَقَتَلِة 

الَيَدِوّيين« أو لدى »الُجمهور«  َمْن 

َحَضَر ِمْنُه الجريمَة في ساَحِة كترمايا 

خصي لتوثيِقها، أو  وَشَهَر هاِتَفُه الشَّ

َمْن اْسَتْهَلَك رواياِت الجريمِة وصَورَها 

من ِخالِل وساِئِل اإلعالم... َفَمْهما َبَلَغ 

َحَذُر المرِء ِمَن الُمفاَضَلِة بيَن »جراِئِم 

كترمايا«، ومن التََّحزُِّب لـ »جريِمٍة« على 

حساِب أَُخَر، َيْبقى أنَّ الَقْتَل الُمتمادي 

الذي أْوَقَعُه بْعُض الكترماويين بالّشاِب 

المصرّي محمد سليم مسّلم، بما في 

َذلَِك التَّمثيَل بُجثَِّتِه، َوَقَع في َوَضح 

النَّهار، في مكان عاّم، على مرأى من 

هود«، الُمبايعيَن أحياناً،  ُجمهوٍر من »الشُّ

وَمْسَمع، في حين أنَّ َقْتَل الَجّدْين 

وحفيَدَتْيِهما، على بشاَعِتِه، وقع ِخْلَسًة 

ووراَء أبواٍب ُمْغَلَقٍة، وفي حين أنَّ 
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»االستحقاَق األخالقي« الذي ُأريَد ِمْن 

ُر  َقْتِل الجّدين وحفيَدَتْيِهما، لرّبما، التَّستُّ

عليه لم ُيْفَتَضْح إاّل في أعقاِب هذا 

موي. الُمَسْلَسل الدَّ

من هنا ُيمكُن الَقْوُل أنَّ خروَج الَقْتِل 

من الَحيِِّز الخاصِّ إلى الحيِّز العاّم هو ما 

ُر لنا أْن َنَتَساءل عن َمَحلِّ ما َشِهَدْتُه  ُيَبرِّ

« من ُجْمَلِة  كترمايا من »حادٍث فرديٍّ

ريِح،  الُعْنِف اللبناني، الُمْضَمِر منه والصَّ

والذي ُيحاُل إليه، بالعامّية اللبنانية، 

ْلم األهلي.  داِت السِّ ِبَوْصِفِه من ُمَهدِّ

ياِق  م ال َيْخُرج عن السِّ والحاُل أن ما َتَقدَّ

 ، العامِّ الذي ساَر عليه اإلعالُم اللبنانيُّ

وعلى َوْجٍه خاّص اإلعالُم المكتوُب الذي 

ُنتاِبُعُه في هذا التَّقرير. فهذا اإلعالُم 

باعيَة التي َذَهَب  لَْم يرفع الجريمَة الرُّ

الجّدان وحفيدتاُهما ضحاياها إلى َمرَْتَبِة 

الموضوِع الذي َيْسَتِحقُّ الُمتابعَة إاّل َبْعَد 

الجريمِة الجماعّية التي أْوَدْت بمحمد 

َل َبْعُض َمْن َكَتَب  سليم مسّلم، وإْذ َتَوسَّ

بـ »القْتل الُمقاِرن« َمْدَخاًل إلى التَّعليِق 

على ما أُْهريَق في كترمايا من دٍم، َفَلْيَس 

باعّية وبين سوابَق لها  بين الجريمِة الرُّ

أن اْنَعَقَدِت المقارنُة واْسَتَوت، وإنما 

َبْيَن َقْتِل مسّلَم والّتمثيل ِبُجثَِّته على 

أيدي بعض الكترماويين، وبين »جريمِة 

َحرٍْب« َشِهَدْتها إحدى البلداِت اللبنانية 

خالَل النِّزاِع الُمَسلَّح الذي اندلَع في عام 

2008)*(، وإنَّما َبْيَن َقْتِل مسّلم وَسْحِلِه 

وبين النهايِة 

الوخيمِة لرئيِس 

وزراٍء عراقيٍّ في 

شوارِع بغداَد عام 

!)**(1958

•

َيبدأ هذا التقريُر بتجميِع وقائَع ما 

جرى في كترمايا على ما أْورََدْتها 

ٍل ُثمَّ َيْنَتِقُل  حُف من دون أّي َتَدخُّ الصُّ

إلى قراءِة هذهِ الوقائَع ُمحاِوالً رَْصَد 

الخياراِت الّتْحريرّية التي َتَبنَّْتها كلُّ 

عن الفظاعة العادّية و»البناء على المجهول«!

)*(  المق�شـــود، »مجـــزرة حلبا« 

التـــي وقعت فـــي 10 اأيـــار 2008. 
وممـــا يذكـــر اأن الم�ص���ري اليوم 
هـــي من عقد المقارنـــة بين حلبا 

وكترمايا.
)**(  المق�شـــود، بالطبع، رئي�س 

الـــوزراء العراقي نوري ال�شـــعيد؛ 
اأنظر مقتطفات مـــن مقالة لفوؤاد 

دعبول، �س 97 اأدناه.
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ُحِف َمْوِضِع الُمتابعة،  واحدٍة ِمَن الصُّ

ومحاوالً اإلضاءَة على َبْعِض ما َتْنَفِتُح 

عليه هذهِ الخيارات: لماذا َذَهَب بعُض 

ُحِف، مثاًل، إلى تناوِل ما َنْصَطِلُح  الصُّ

»الجريمتين«، )على  على َتْسِمَيِتِه بـ

باعّيَة هي األولى،  افتراِض أنَّ الجريمَة الرُّ

والجريمَة الجماعّية هي الثانية(، في 

سياٍق واِحد؟ لماذا َذَهَب البعُض منها، 

في صياَغِة أخبارها، إلى تقديم الحديِث 

عن »الجريمِة األولى« على »الجريمِة 

الثانية« ُرْغَم أنَّ »الثانية« كاَنْت، َيْوَمها، 

َبَب في النَّْشر، وُرْغَم  بيَت القصيِد والسَّ

أنَّ هذا البعَض كاَن قد اْسَتْوفى تغطيَة 

الجريمِة األولى...

وإذ َيَتَساَءُل التَّقريُر هذهِ األسئلَة ال 

َف عنَد الخياراِت اللغويِة  َيْمِلُك أاّل َيَتَوقَّ

التي َتَبنَّْتها َهذهِ الصحيفُة أو تلك سواٌء 

في َمْعرِِض َوْصِف الجريمِة األولى أو 

الجريمة الثانية أو في َمْعرِِض َوْصِف 

حايا، ال سّيما ضحيََّة الجريمِة الثانية،  الضَّ

أي َمْن حاَمْت َحْولَُه ُشْبَهُة ارتكاِب 

الجريمِة األولى.

َغِة والُمصطلحات،  ومن حديث اللُّ

َيْنَتِقُل التقريُر إلى استقراِء َبْعِض معالم 

رورة«، أي التَّصريحاِت  »ِخطاِب الضَّ

التي َحتََّمْت الوقائُع الُمتسارَِعُة على 

الّسياسييَن والمسؤوليَن اإلدالَء بها، 

ولََعلَّ هذا القبيَل من الَحديِث الَعَلِنيِّ 

أْن يكوَن األصدَق تعبيراً عن أصحاِبِه 

رورِة« ال َيَدُع لَُهم  باعتباِر أنَّ إمالَء »الضَّ

هامَش مناورٍة واسعاً؛ وإذ اتََّفَق أن الَقْتَل 

في كترمايا َوَقَع ُقَبْيَل فترٍة وجيزٍة من 

االنتخاباِت الَبَلِديَّة َفاَل َعَجَب أْن راعْت 

َتصريحاُت الّسياسيين هذا االْعتبار.   

وألنَّ ضحّيَة الجريمِة الثَّانيِة من الّتابعّيِة 

الِمْصرية، وألنَّ جريمًة ِمْن هذا القبيِل 

، مروَر الكرام  ، أو ُيْفَترَُض أاّل َتُمرَّ ال َتُمرُّ

على العالَقِة بين »الَبَلِد القاِتِل« و»الَبَلِد 

القتيل« فلم َنَر ُبّداً ِمن التَّوقُّف ِعْند 

الواِقَعِة في ُبْعِدها اللبناني  المصري 
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لَِنَتَبيَّن دوَن كبيِر عناءٍ أنَّ الفظاَعة 

لَْيَسْت سبباً كافياً لتعكيِر َصْفِو العالقِة 

بين بلَدْيِن ِعْنَدما َتْجَمُع بينهما، أو َبْيَن 

حكوَمَتْيِهما على األقل، مصالُح عليا.

 في زَْحَمِة هذهِ االعتباراِت، ال ُيْمِكُن 

أن ُنْغِفَل أنَّ ما َشهَدْتُه كترمايا جريمٌة 

َبٌة، وِمْن ُهنا َفَلْم َيُكْن ُبدٌّ ِمْن متاَبَعِة  ُمَركَّ

الَمساَرْيِن األمني والقضائي، ال سيما أنَّ 

»الجريمَة الثَّانية«، باعتراِف، أو ما ُيْشِبُه 

ُلطاِت األمنّيِة والقضائّية،  اعتراَف السُّ

ما كانت لَِتَقَع لوال دخوُل َخَلٍل ما 

على ماَجَرياِت التحقيق الميداني في 

، ينتهي  الجريمِة األولى... لسوِء الَحظِّ

األمُر بالجريَمَتْيِن إلى »البناِء على 

الَمْجهول« ولَْيَس قوُلنا هذا بالّصورِة 

البالغّيِة العابرة... فحّتى لو َسلََّم المرُء 

ريَق إلى معرَفِة الحقيقِة  َجَدالً بأنَّ الطَّ

ْين أبو مرعي  في شأِن َمْقَتِل الجدَّ

والحفيَدَتْين قد انقطَع إلى غير رَْجَعٍة 

مع َقْتِل الُمْشَتَبِه به ِبَقْتِلِهم، َكْيَف لَُه 

ريِق إلى َمْعرَِفِة  أْن ُيَسلَِّم بانقطاِع الطَّ

الحقيقِة في شأِن َمْقَتِل الُمْشَتَبه ِبِه 

ِبَقْتِلِهم في حيِن أنَّ َعَشرَاِت الهواتِف 

رَْت َقَتَلَتُه بالُجرِْم  كّيِة والَغِبيَِّة قد َصوَّ الذَّ

الَمْشهود؟

َبْعَد هذهِِ الُمتاَبَعِة للَمَسارين األمني 

والقضائي، َيْنَعِطُف التَّقريُر لَِيْعرَِض 

نماذَج ِمّما جاَء في ِكتاباِت أصحاِب 

فين  »مقاالِت الرأي« وسواُهم ِمَن الُمَثقَّ

والباحثين؛ أّما ختاُمُه َفُمَكرٌَّس لثقاَفِة 

حاَفِة اللبنانيَِّة من خالِل  ورِة في الصِّ الصُّ

ُحُف  َوِر التي َنَشرَْتها الصُّ َجْولٍَة بين الصُّ

َمْوِضُع المتاَبَعِة إلى جاِنِب األْخباِر 

ُع المرُء،  والُمتابعاِت، وهي، على ما َيَتَوقَّ

ُصَوٌر، ِصْنَو الخياراِت التَّحريرّية، ُتَعبُِّر 

عن َمواِقَف عميقِة التَّباُيِن واالْختالِف، 

لَْيَس ِمّما َشِهَدْتُه كترمايا من َجريَمَتْيِن 

)وأكثَر( فقط، وإّنما من »الفظاَعِة 

العاّدية«...

•

َيْحِمُل هذا التقريُر، إعداداً، توقيَع الزّميِل 

عن الفظاعة العادّية و»البناء على المجهول«!
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حسن عباس؛ َغْيَر أنَّ الَفْضَل َيْعرُِفُه 

ذووه، وألنَّه كذلك ال َيَسُع أمم للتوثيق 

واألبحاث إاّل أْن َتْعرَِف الَفْضَل الذي َيديُن 

بِه هذا الَبْحُث، فكرًَة وَمْشروعاً، للزَّميلِة 

يدة ماري كلود سعيد التي كان لها  السَّ

ْبُق، َبْيَننا، في التَّنبيِه على ضرورِة  السَّ

الّتَمّلي الجاّد ِمّما َشِهَدْتُه كترمايا ذلَك 

اليوَم من أّياِم نيسان 2009 ِبَوْصِفِه أكثَر 

ْبُق في  «،  وكاَن لها السَّ من »حادٍث فرديٍّ

إطالِق الَعَمِل على توثيِق هذهِ الواقعة.

أمم للتوثيق واألبحاث



11

ال تكاُد َتُمرُّ أّياٌم، أو أحياناً أقلُّ من أيام، من 

دوِن أْن َتْشَهَد منطقٌة لبنانيٌة، من مناِطِق 

القلِب أو األطراِف، واقعًة أمنّيًة ما يبدأ 

الّتعاطي معها أو ينتهي بَحْمِلها على َمْحَمِل 

الحادِث الفردي... والحادُث الفرديُّ اصطالحاً 

« واقعٌة ذاُت طابٍع  أي بـ »التَّواُضع اللبنانيِّ

ُعْنفيٍّ ال تعدو المسؤولّيُة َعْنها وَعْن نتاِئِجها 

وُمَترَّتباِتها، األفراَد األعياَن المتورطيَن فيها، إلى 

الجماعاِت الطائفّيِة أو الحزبّيِة أو المناطقّيِة 

التي ينتموَن إليها سواٌء كان هذا اإلنتماُء وليَد 

االّتفاِق، اتفاِق الوالدة، او باالختياِر الُحّر.

عليه، فإّن الُمسارعَة، في العادِة إلى َوْصِف 

واقعٍة ما بـ »الحادِث الفردّي« إنما ُيْقَصُد ِمْنها 

إلى َدرِْء تفسيراٍت وتأويالٍت قد ُتْنزُِل الواقعَة 

المعنيََّة في ســياٍق أعمَّ    ســياِق الُمنازَلَة 

الجاريِة َبْيَن الجماعاِت اللبنانّيِة وإحاالِتِه 

موية. الدَّ

، فأيُّما واقعٍة، دونما اعتباٍر لُمَقّدماِتها  ِمْن َثمَّ

أو خلفياِتها أو لَعَدِد ما َتَسبََّبْت ِبِه مْن ضحايا 

أو لطبيعِتها الحربّيِة بالمعنى الّتْقني للكلمِة، 

)أنواُع األَسلحِة الُمستعملِة خاللَها، انتظاُم 

َمًة وائتمارُُهم  الُمشاركين فيها مجموعاٍت ُمَنظَّ

بأوامَر تراتبّيٍة، إلخ...(،  أيُّما واقعٍة آيلٌة أن 

ُتوَصَف بـ »الفردّيِة« والعكُس أحياناً صحيح: 

ال تحتاُج واقعٌة ما إلى ُمحاكاِة الحرِب في 

مشاهِدها وتفاصيِلها لَِتْخُرَج أو ُتْنِذَر بالخروِج، 

عن الحاِدِث الفردّي.

اإنَّ في المعاري�ض َلَمندوَحة َعن الَكِذب 
َعُة والُفْسحة. يقال: إنك لفي ُنْدحةٍ وَمْندوحةٍ من  المندوحُة أي السَّ

ُيغني  ما  االتِّساع  من  بالقول  التعريض  في  أنَّ  يعني  َسَعةٍ،  أي  كذا: 

د الكذب. الرجَل عن َتعمُّ

عن الحادث الفردي بو�شفه ل�شان حال الجماعة...

عن الحادث الفردي بوصفه لسان حال الجماعة...
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أِن اللبناني  هذا في الّتعريف؛ أما الُمَجرَّب بالشَّ

وأدبّياِته فال َيْحَتاُج  ما إن َيَتنامى إلى َسْمِعِه 

أنَّ حادثاً فردّياً قد َوَقَع في هذِه الَمَحّلة 

أو تلَك المنطقِة، وما إْن َيِقَف على أسماء 

الَقْتلى  والَجْرحى  ال يحتاُج إلى كثير َتْدقيٍق 

كَّ على  وَتْمحيٍص في التَّفاصيِل لُيَقّدَم الشَّ

َس أنَّ في  التَّصديِق في أنَّه فرديٌّ حقاً، ولَيَتوجَّ

األْمِر إنَّ وأخواِتها.

س أّنه غالباً ما  وِمْن أْبَرِز سماِت هذا التَّوجُّ

ُيصيُب وُيْخِطىُء معاً. ُيصيُب في َتْطفيِفِه من 

ْدَفَة في وقوِع الحاِدِث، وهو ما  َن الصُّ ُمكوِّ

ُيَعبَُّر عنُه عادًة بالَقْوِل إنَّ الحاِدَث لَْيَس ابَن 

ساَعِتِه، وإنَّ له، اْستطراداً، َنَسباً عالياً رفيعاً، 

وُيخِطىُء في َتْعظيِمِه من مدلوالتِه السياسّية 

وابِ  ومن ُمَترَّتباِتِه اآلنّية وفي َجْمِعِه بين الصَّ

ُس لماذا ال يّؤدي كلُّ  ُيَفّسُر هذا التَّوجُّ والَخطأ 

حادٍث فرديٍّ إلى »األْعظم«، وفي اآلِن َنْفِسِه 

لماذا ال ُيْمِكُن فكُّ ُلْغِز »األعظم« ِعْنَد وقوِعِه 

إاّل بالَعْوَدِة إلى ُمَسْلَسِل الحواِدِث الفرديَّة التي 

َسَبَقْت عليه.

ُث عن الحاِدِث الفردّي بوْصِفِه  وبما أنَّنا ال َنَتَحدَّ

َمقولًة عاّمًة وإّنما بوْصِفِه مقولًة خاصًة َنَحَتْت 

َمعانيها واشتقاقاِتها ووجوَه استعمالِها تجربٌة 

ل  ت اإلضافُة بأنَّ ُمَجرََّد َتَوسُّ لبنانيٌَّة مديدٌة، َحقَّ

البعِض بهذه الِعبارِة »حادث فردي« لَِوْصِف 

َدُه  واقعٍة ما، ونأَي البعض اآلخر َعْنها، أو تردُّ

في تبّنيها، ُهَو في الَمْتِن من »الحاِدِث« إْن لَْم 

اعاِت واألياِم التي تلي وقوَعُه  َيُكْن خالَل السَّ

فالِحقاً، أْي في ما يلي ذلَك من َعْوٍد َعَلْيه، على 

»الحادِث«، سواٌء من باِب االْستذكاِر العاِبِر أو 

من باِب الّتأسيِس َعَلْيه واالستشهاِد به.

ريعِة أْن َتْصُلَح  لعلَّ هذه الُمالحظاِت السَّ

ِل والتَّحقيق في »الحاِدِث  َمْدَخاًل، ِبرَْسِم التَّأمُّ

الفردّي« ِبَوْصِفِه محطًة دوريًَّة ال َيني قطاُر 

ِف عنَدها. حياِة اللبنانيين اليومّيِة ِمَن التَّوقُّ

على تقاُطع ثالثٍة، إذاً، َتَقُع هذه المحّطُة: 

»األْمِن« و»الّسياَسِة« و»التَّاريخ«، وَحْسُب 

الحاِصرََتْيِن الُمحيَطَتْيِن بكّل واحدٍة من َهِذِه 

الُمْفرداِت أن ُتفيَد ما ال ُبدَّ من التَّنبيِه َعَلْيِه، 

ِمْن أنَّ معنى كّل منها في الُجْمَلِة التي تؤّلف 

»الحادَث الفردّي«، ومحلَّها، لَْيَس بالضرورِة ما 

ُيْفَهُم ِمْنها ابتداًء، فـ »األمُن« َقْد َيْعني مزاجاً 

ِر َيسوُد ُهنا أو ُهناك أو البلَد بأّمه  من التَّوتُّ

وأبيه، و»السياسُة« َقْد َتْعني االْستعداَد لدى 
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« والبناِء  ف »الحادِث الفرديِّ فريٍق سياسيٍّ لَِتَلقُّ

ٍر ما،  َعليه. أما »التَّاريُخ« فقد ُيحيُل إلى َتَصوُّ

موهوٍم أو حقيقّي، لِِصَلٍة َبْيَن َهذا الحاِدِث أو 

ذاك وسوابَق لَُه وعليه كما قد ُيحيُل إلى رمزّيٍة 

ما، خاصٍة أو عاّمة.

كذلَك، وبقدٍر ال بأَس ِبِه ِمن االطمئناِن، ُيْمِكُن 

القوُل إنُه ما ِمْن حاِدٍث َيْسَتْدعي من ُسلطٍة 

أمنّيٍة أو سياسّيٍة أو دينّيٍة، أو ما إلى ذلَك من 

ُسُلطاٍت، المبادرَة إلى َوْصِفِه بـ »الفردي«، ال 

َيْحَتِمُل قراءًة ميدانيًة ما ُتْخِرُجُه مــن الّدائــرِة 

الفرديَّة  قراءًة، لوالها لما أِنَس واصفوه 

»الفردّي« ضرورَة الُمسارعِة إلى ذلك. بـ

هَو كذلَك، وكذلَك أيضاً أنَّ كلَّ »حاِدٍث فردّي« 

ال ُيشعُل َحْرباً! ولََعلَّ المالحظَة هذِه، على 

بديهّيِتها، أْن َتْفَتَح باباً من األْسئلِة َيْستَحقُّ 

الولوَج: هل َيْسَتقيُم القوُل مثاًل إنَّ »الحادَث 

« من حياِة اللبنانيين، َهو تأتأُة الُعْنِف  الفرديَّ

في أزِْمَنِة حروِبِهم الباردِة؟ أم إنَّ الَعْكَس هو 

« مؤسسٌة إفتراضّيٌة  : »الحادُث الفرديُّ األصحُّ

من مؤسساِت »الّسْلِم األهلّي البارد« َتْعَمُل 

على َتْنضيِب الوقائِع العنفّيِة الُمْسَتْلِهَمِة، َعْمداً 

أو اتفاقاً، تذكاراِت »الَحرْب« وخطوِط َتماِسها، 

ِسّيان الوهمّيِة أو الحقيقّيِة، وعلى َتْخفيِض 

مدلوالِتها واْستطراداً، المسؤولّيِة عنها وعن 

ُمَترَّتباتها، بحيُث َتعوُد أفعاالً جرميًَّة فرديًة 

يجري عليها القانوُن وأحكاُمه. أسئلٌة ُتبديها 

الوهلُة األولى »صعبًة« وحْكراً على راسخيَن 

« ُيكَتُب  ، ال َيْلَبُث »حاِدٌث فرديٌّ في العلِم، ُثمَّ

للواِحِد مّنا، والواحدِة، أن َيْشَهَد َعَلْيِه، أو أن 

ُيتاِبَع دقاِئَقُه  ال َيْلَبُث حاِدٌث ِمْن هذا القبيِل 

أن ُيبّين َكْم أّنها »َسْهلة« وكم أنَّ الصعوبَة في 

مكاٍن آخَر في الكالِم على »الحاِدِث الفردّي« 

ِبَوْصِفِه هذا أحياناً وبوْصِفِه ذاك أحياناً أُخرى، 

ال في مالَبَسِتِه حياَتنا اليومّية.

في نسب هذا المشروع

في العاشِر من نيساَن 2008، عشيََّة الّذكرى 

الثالثِة والثالثيَن على األحِد الّثالِث َعَشَر منه، 

اليوَم الّصْفَر من »الَحرِْب األهليِة«، انعقدْت 

في أَحِد فنادِق العاصمِة بيروَت، بدعوٍة من 

جمعّيِة أمم للتوثيق واألبحاث، َتْحَت الُعنواِن 

العاّم »ما العمل؟  لبناُن وذاكرُته حّمالُة 

الحروب«، األولى من ثماني َنَدواٍت ُمْغَلَقٍة 

عن الحادث الفردي بو�شفه ل�شان حال الجماعة...
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شارَك فيها ناشطوَن ِمَن الُمجتمِع المدنّي، 

وسياسيوَن، ورسميوَن، وخبراُء لبنانيوَن وَغْيُر 

لبنانيين. وإذ دارْت أعماُل الّندوِة األولى 

ْهِل الُمْمَتِنِع: »َكْيَف َوَضَعِت  ؤال السَّ على السُّ

ْبُع  الحرُب أوزارَها؟«، َتَطرَّفت النَّدواُت السَّ

األخرى إلى مواضيَع أقلَّ عمومّيٍة ِمْن ِمْثِل 

مسألِة المفقوديَن خالل »الَحرِْب«، وآفاِق 

الُمالَحَقِة القانونيِة على ما َشِهَدْتُه »الَحرِْب« 

من ارتكاباٍت، ومناهِج االستذكاِر وسواها. لْيَس 

المقاُم هنا لالستفاضِة في بياِن ما كاَن من أْمِر 

هذه الندواِت، وفي تقويِم ما لعلَّها أضاَفْتُه 

إلى الّنقاِش الُمتَِّصِل عن »الَحرِْب«. يعنينا من 

هذا، ُهنا، أنَّ هذه الندواِت كانت مناسبًة 

لمزيِد َتعاُرٍف بين أفراٍد وهيئاٍت َيْجَمُع بينهم، 

على فردّياِتِهم وخصوصّياِتِهم، هاجُس مواَصَلِة 

التَّفكيِر، معاً، في َتَدبُّر َترَِكِة الماضي دونما 

الغفلِة، أو االْستقالة، عن استقباِل َتَحّدياِت 

الحاضِر  َوِمْن ناِفِل الَقْوِل أنَّ توزيَع األزِْمَنِة 

على هذا النَّحو مَن ُموجباِت التَّواُصِل لَْيَس إاّل.

كاَن لهذه المجموعِة التي قّرَبْت َبْيَنها 

المشاركُة الَفّعالُة في النَّدوات الثماني  كان 

د أحياناً، ومن الَتَقلُّص  لها، على َشيٍء من التََّمدُّ

أحياناً أخرى  أْن واَظَبْت على اللقاِء دورّياً 

خالل أْشهٍر، وأْن أْفَضْت لقاءاُتها إلى اقتراِح 

جملٍة من النَّشاطاِت ومن المشاريِع الَبْحثيَِّة 

ذاِت الّتوظيِف الَعَملي التي تأُخُذ بطرَفي 

التَّفكيِر في الماضي والعمِل على الحاِضر.

ومّما اقُترح َتْحَت إلحاِح ما َيُمرُّ بلبناَن منذ 

2005  وال َعْيَب من االعتراِف بإلحاحاِت 

اللحظِة  أن ُيصاَر إلى إعداِد مجموعٍة من 

اِت / التقارير عن وقائَع جاريٍة، أو ِشْبَه  الَمَلفَّ

َدًة  جاريٍة، َيجوُز اعتبارُها، على َنْحٍو ما، ُمهدِّ

لـ »الّسلِم األهلي« وأن ُيضاَء، في ِسياِق 

الَبحِث، بشكٍل خاّص، على التَّعاطي السياسّي 

والقضائيّ معها، على أن ُتتََّخذ هذه  واإلعالميّ 

الملفاُت َمَتى ما َنِجزَت َمْدخاًل إلى توسيِع 

دائرِة الّنقاش في ما ُيْمَتَحُن به اللبنانيوَن، يومّياً 

تقريباً، من تهديٍد لِِسْلِمِهم األهلي.

د بتناُزِل المجتمِع  من ُهنا، ومن ضيِق َذْرٍع مؤكَّ

المدنّي عن مسؤولّيتِه في ولوِج مياديِن الشأِن 

العام، من أبواِبِه الُمَخلَّعة أصاًل، واكتفائه، في 

ما يتصُل بقضايا »الحياِة والموِت« التي ُيفترُض 

أن اللبنانييَن متساووَن بين أيديها  اكتفائِه 

بنشِر الكلمِة الطيبِة  من هناك، ومن ضيِق 
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الّذرِع ذاك، وتسليماً بأن العنَف الُمتهاَدى بيَن 

اللبنانييَن من عهِد آدِمِهْم وصاِعداً يسَتحُق 

النظَر فيِه، والتمّلي منُه، بعيٍن ال َيرفُّ لها 

جفٌن، وال اإلشاحَة عنه قرفاً منُه واستحياًء، كان 

َمأتى هذِه الفكرِة التي تبلورت شيئاً فشيئاً 

تحَت العنواِن العامِّ من »الحادِث الفرديِّ إلى 

لم األهلي«. تهديِد السِّ

شأَن التقريرين الّسابَقين اللذين َتَناول 

أَحُدُهما  جريمَة قتِل جورج أبو ماضي في 

عيِن الرمانِة في تشريَن األّوَل من عام 2009، 

وَتَناول اآلخُر قضّية »الزيادين« التي َتَلْت ما 

ُيعرَف بـ »أحداث الجامعة العربية« )كانون 

الثاني 2007(، واللذين ُنشرا، تحَت العنواِن 

َنفِسِه: »من الحادِث الفرديِّ إلى تهديِد السلِم 

ابقين، ال تّدِعي  األهلي«  شأن التقريرين السَّ

فحاُت اإلحاطَة بجملِة الهواجِس التي  هذه الصَّ

توِقُظها »الحوادث الفردّية«، أو تقديَم جواباٍت 

شافيٍة عما تنفتُح عليه من أسئلٍة وتساؤالٍت. 

َمْت بِه  َحْسُبها، على ما جاَء في ختاِم ما َقدَّ

أمم لمطبوعٍة سابقٍة، أن ُتْحَمَل على النّية التي 

ُوضعت من أجلها، وأاّل ُتسأل عما ال تّدعيه 

أصاًل...

عن الحادث الفردي بو�شفه ل�شان حال الجماعة...
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النه����ار على ال�شــــفحة ال�شــــابعة منها اأوردت خبرًا 
عن الجريمة الأولى، غداة وقوعها، وقد جاء الخبر 
تحــــت عنوان »جريمــــة قتل في كترمايا �شــــحاياها 
م�شّنان وحفيدتاهما«. وقد جاء في الخبر المذكور 

ما يلي:
»هزت بلدة كترمايا في اإقليم الخروب اأم�س جريمة 
قتــــل مروعــــة ارتكبهــــا مجهــــول اأو اأكثر في و�شــــح 
النهار، داخل منزل يو�شــــف اأبو مرعي بالقرب من 
م�شــــجد البلدة، حيــــث عثر على يو�شــــف اأبو مرعي 
)75 عامًا( وزوجته كوثر )70 عامًا( وحفيدتيهما 
زينــــة )7 اأعوام( واآمنة )9 اأعــــوام( ووجد الجميع 

مقتولين وقد اأ�شيبوا بطلقات نارية عدة.

وتبّين اأن الفتاتين هما ابنتا رنا يو�شــــف اأبو مرعي، 
المطلقــــة من محمــــد م�شــــطفى الروا�ــــس، وتعمل 
مدّر�شــــة فــــي البلدة، وخــــالل عودتها اإلــــى المنزل 
قرابة الرابعة والن�شــــف بعــــد الظهر لم تتمكن من 
فتح الباب. وبعد ال�شــــتعانة بالجيران �شدمت بما 

�شــــاهدته. وح�شــــرت قوة من الجي�ــــس وقوى الأمن 
الداخلي و�شربت طوقًا حول المكان، كذلك ح�شر 
الطبيــــب ال�شــــرعي والأدلة الجنائيــــة وفتح تحقيق 
لك�شــــف المالب�شــــات. واأفيد اأن القتل تم بوا�شــــطة 
�شالح حربي، واأن م�شد�شًا وهميًا وجد بالقرب من 
جثة اأبو مرعي. وعلم اأن زوج رنا خارج لبنان، ربما 
في ال�شــــعودية منذ نحو �شنتين، ا�شتنادًا اإلى اأفراد 

من عائلته المقيمة في �شبلين« )1( . 

بعــــد وقــــوع الجريمــــة الثانيــــة ن�شــــرت النه����ار على 
ال�شفحة التا�شــــعة منها خبرًا طوياًل تحت عنوان: 
»جريمة كترمايا ا�شتتبعت بـ"ت�شفية" الم�شتبه فيه 
والتحقيقــــات تنتظــــر تقرير الخبــــراء الجنائيين«. 
اإلى جانب الخبر، ن�شــــرت النهار �شورتين: اأولهما 
تحتها التعليق التالي: »جّثة م�شّلم معلقة من الرقبة 
بعمود حديد و�شط كترمايا اأم�س«؛ وثانيتهما تحتها 
التعليــــق التالي: »تمثيل بجثة م�شــــّلم فوق ال�شــــيارة 
التــــي "قطرته" من م�شت�شــــفى �شــــبلين اإلى �شــــاحة 

)1( النهار، 29 ني�شان 2010.

»الجريمتان«: وقائع ووقائع...
نتابع في هذا الف�شل الفتتاحي كيف عر�شت ال�شحف مو�شع المتابعة وقائع الجريمتين الأولى 
والثانيـــة محاولين اأن نتبّين اأّيًا من هذه ال�شـــحف تناولـــت الجريمة الأولى، قبل يوم من ارتكاب 
بع�س اأهالي كترمايا الجريمة الثانية، واأّيًا منها تناولت الجريمتين في خبر واحد بمنا�شبة وقوع 

الجريمة الثانية منهما.

»الجريمتان«: وقائع وروايات
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كترمايــــا اأم�ــــس«. اأمــــا المقالــــة التي حملــــت توقيع 
عبا�س �شالح فجاء فيها:

»الجريمة المرّوعة التي وقعت م�شاء اأول من اأم�س 
في بلدة كترمايا ال�شـــوفية، وراح �شـــحيتها جدان 
وحفيدتاهما، ا�شتتبعت اأم�س بجريمة اأخرى اأكثر 

ا�شتفزازًا للم�شاعر الن�شانية.
فـــي اخت�شـــار، اأثارت �شـــورة الإعـــدام الميداني 
للم�شـــتبه في ارتكابه الجريمة، الم�شـــري محمد 
�شليم م�شّلم، �شدمة وا�شعة حيال "عدالة ال�شارع" 
والجريمـــة بجريمـــة. فالق�شـــة هـــي مـــن اأغرب 
الق�شـــ�س التي تعتـــري العمل التحقيقـــي الأمني  
الق�شـــائي في لبنان، بل هي �شـــابقة من �شاأنها اأن 
تمّهد ل�شرب القانون و�شيادة �شريعة الغاب، ف�شاًل 
مرعي  عـــن اأنها اأ�شـــاعت، اأو تكاد، دم عائلـــة اأبو
بين اأهال غا�شـــبين، اإلى درجة بات ي�شعب معها 
تحديـــد اأهداف القاتل الحقيقيـــة ومراميه. علمًا 
اأن معلومات تحدثت عن ارتكابه جريمته الرباعية 

المرّوعة بطعن �شحاياه بال�شكين باأب�شع ال�شور.
وفي معلومات لـ النهار اأن التحقيقات في الجريمة 
مرعي  التي هّزت بلدة كترمايا في منزل يو�شف اأبو
نف�شـــه )78 عامـــًا( وزوجتـــه كوثـــر )79 عامـــًا( 
وحفيدتاهما زينـــة )7 اأعوام(، واآمنة )9 اأعوام( 
انطلقت بوتيرة �شـــريعة بعيـــد وقوع الجريمة، وتم 
بداية تحديد الأ�شخا�س الذين ي�شتبه في ارتكابهم 
الجريمة، واأوقف الم�شري محمد م�شّلم الفار من 
العدالة بعد محاولته العتداء جن�شيًا على فتاة من 
البلدة، والذي يعي�س مع والدته المتزوجة )زواجًا 
ثانيًا( من �شخ�س لبناني من اأبناء المنطقة، وهو 

جار العائلة المنكوبة.
وبالتحقيق معه، وبعد �شـــبط تي �شيرت في منزله 
عليهـــا اآثار دماء وبع�س الأدلة التي يمكن اأن تقود 
اإلـــى معرفة هويـــة القاتل، اعترف م�شـــّلم باأنه هو 

من ارتكب الجريمة، لكن كالمه وو�شـــفه الوقائع 
لم يكونا مقنعين للمحققين الذين ل يعولون كثيرًا 
علـــى العترافات الفورية في مثـــل هذه الحالت، 
اإذا لم تقتـــرن العترافات باأدلـــة قطعية ل يمكن 
اأن يرقى اإليها ال�شـــك، ول �شيما في جرائم القتل 
التي تترتـــب عليها عقوبات غالبًا ما تكون اأحكامًا 

بالإعدام، اأو بالموؤبد.
ومن هـــذا المنطلق عمد المحققـــون، على جاري 
العـــادة، اإلى و�شـــع النيابة العامة فـــي جبل لبنان 
في �شـــورة اعترافات م�شّلم، فطلب المدعي العام 
منهـــم ا�شـــطحاب الم�شـــتبه فيه اإلى مـــكان وقوع 
الجريمـــة، لي�ـــس لتمثيلهـــا، واإنما للدللـــة وتوثيق 
بع�س ما اأورده اأمامهم من عنا�شر تدل على اأنه هو 
من ارتكب الجريمة قبل التحقيق معه في اأ�شـــباب 
فعلته المفتر�شـــة، لتتـــم مطابقتها في وقت لحق 

مع الوقائع التي ح�شلت عند وقوع الجريمة.
وقبيـــل ظهـــر اأم�ـــس، ا�شـــطحبت قـــوة م�شـــتركة 
من رجـــال المفرزة الق�شـــائية والأدلـــة الجنائية 
والـــدرك م�شـــّلم موثـــوق اليديـــن وحاولـــوا دخول 
المنطقة بطريقة ل ت�شـــترعي انتباه الأهالي، لكن 
المحـــذور وقـــع، فما اإن �شـــاهد اأحد اأبنـــاء البلدة 
رجال ال�شابطة العدلية في البلدة، ومعهم م�شّلم، 
حتـــى راحـــوا يتناقلون الخبـــر الذي امتـــد كالنار 
في اله�شـــيم، وت�شـــدى عدد كبير منهـــم للدورية 
الأمنية قبل اأن ت�شل اإلى المنزل وتعر�شوا لإحدى 
�شياراتها التي اأ�شيبت باأ�شرار كبيرة، كما تعر�س 
رجال الأمـــن اإلى "تدفي�س" وتدافع قبل اأن ي�شـــل 
اأهالي البلدة الغا�شـــبون الذين انهالوا على م�شّلم 
ب�شـــرب مبرح اأدى اإلى اإ�شابته بجروح بالغة. غير 
اأن رجال قوى الأمن ا�شـــتطاعوا اإنقاذه ونقلوه اإلى 
م�شت�شـــفى �شـــبلين، لكـــن الأهالي عرفـــوا بالأمر 
و�شـــحبوه من الم�شت�شـــفى بعد ذبحه وربطوا جثته 
ب�شيارة راحت تجوب �شوارع المنطقة، و�شوًل اإلى 
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�شاحة كترمايا، وهناك نزعت مالب�شه وعلق على 
عمـــود في �شـــاحة البلـــدة وتم التمثيـــل بجثته بعد 

موته!«)2(. 

ال�صفير تطرقت اإلى الجريمة الأولى في خبر كتبه 
مرا�شـــلها اأحمـــد من�شـــور. الخبر المعنـــون »قتل 
اأربعـــة اأفراد من عائلـــة واحدة«، والمن�شـــور على 
ال�شـــفحة الثامنة من ال�شـــحيفة، اأرفق ب�شـــورة 
كتب تعليقًا عليها: »الأم المفجوعة ليل اأم�س«. اأما 

متن الخبر فجاء فيه:

»وقعت جريمـــة قتل في بلـــدة كترمايا في منطقة 
الإقليم، اأم�س، ذهب �شحيتها اأربعة اأ�شخا�س من 
عائلة واحـــدة، بينهم طفلتـــان. اإذ عثر اأم�س على 
الجد يو�شف نجيب اأبو مرعي )75 عامًا( وزوجته 
كوثر جميل اأبو مرعـــي، وحفيدتيه زينة واآمنة )7 
و9 �شنوات( لبنته رنا، مقتولين طعنًا بال�شكاكين، 
ح�شبما اأ�شار قائد ال�شرطة الق�شائية العميد اأنور 
يحيـــى لـ ال�صفير. وكانت والدة الطفلتين هي التي 
اكت�شـــفت الجريمة عند عودتها مـــن وظيفتها في 

التعليم، عند الرابعة من بعد ظهر اأم�س.

وفـــور اكت�شـــاف الجريمة، ح�شـــرت عنا�شـــر من 
ف�شـــيلة درك �شـــحيم والجي�س اللبنانـــي وفتحت 
تحقيقًا لمعرفة مالب�شـــات الجريمـــة، مع ترجيح 

الأ�شباب العائلية.

وعّمـــت البلـــدة اأجـــواء مـــن ال�شـــتياء، واأعلن في 
كترمايـــا الحـــداد اليوم، علـــى اأرواح ال�شـــحايا، 

وا�شتنكارًا لـ"الكارثة"«)3(. 

وبعد وقوع الجريمة الثانية، اأ�شارت اليها ال�صفير 
على �شفحتها الأولى في اإطار خا�س، وذلك تحت 
عنوان »جريمتا كترمايا: من الم�شـــوؤول«. وقد ورد 

الخبر على النحو التالي:

»�شـــهدت بلدة كترمايـــا في اإقليم الخـــروب، وفي 
خالل اأقل من 24 �شاعة، جريمتين مروعتين.

مرعي  على خلفية مقتل ال�شحايا يو�شف نجيب اأبو
مرعـــي،  )75 عامـــًا( وزوجتـــه كوثـــر جميـــل اأبو
وحفيدتيهما زينة واآمنة )7 و9 �شـــنوات( بطريقة 
ب�شـــعة وطعنًا بال�شـــكاكين في البلـــدة اأم�س الأول، 
قام عدد من �شـــبان كترمايا، اأم�ـــس، وفي رد فعل 
غا�شـــب، بقتـــل الم�شـــتبه بـــه بارتـــكاب الجريمة 
الم�شـــري محمد �شـــليم م�شـــّلم والتمثيـــل بجثته 

و�شحلها في �شوارع البلدة.

واإذ �شـــدم لبنـــان بقتـــل المتهـــم باأيـــدي الأهالي 
وعلى مراأى من القـــوى الأمنية التي لم تتدخل اإل 
متاأخرة ل�شحب جثته من بين اأياديهم، طلب وزير 
الداخليـــة زيـــاد بارود من مفت�س عـــام قوى الأمن 
الداخلي اإجراء "تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل 
فـــي تقدير الموقف والم�شـــوؤولين عـــن ذلك"، في 
حين اأعلن مدير عام قوى الأمن الداخلي اأ�شـــرف 
ريفـــي، اتخـــاذ اإجراءات م�شـــلكية بحـــق عدد من 
ال�شـــباط والعنا�شـــر لخطاأهم الج�شـــيم في �شوء 

تقدير الموقف الميداني.

وتمتنع ال�صفير نظرًا لفظاعة ما ارتكب عن ن�شـــر 
�شورة جثة المتهم«)4(. 

اأمـــا الخبر المف�شـــل، فقد ن�شـــرته ال�صفي���ر على 
ال�شـــفحة ال�شـــابعة منهـــا تحـــت عنـــوان »البلدة 
ت�شـــيع ال�شـــحايا الأربعة... وال�شـــتراكي ي�شتنكر 
"القت�شـــا�س من الجانـــي" / اأهاٍل مـــن كترمايا 
يقتلـــون المتهم ويمّثلون بجثته في ال�شـــوارع«. وقد 
اأرفق الخبر ب�شــــورة كتب تعليقــــًا عليها: »يراقبن 

)2( النهار، 30 ني�شان 2010؛ )3( ال�صفير، 29 ني�شان 2010؛ )4( الم�صدر نف�صه، 30 ني�شان 2010.
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الجثــــة المعلقة على عمود«. وجاء في الخبر الذي 
كتبه اأحمد من�شور التالي:

»لم تكن بلدة كترمايا في الإقليم قد �شــــّيعت بعد 
ال�شــــحايا الأربعــــة مــــن اأبنائها الذين ق�شــــوا في 
الجريمة ال�شــــنيعة اأم�س الأول، حين قام عدد من 
اأبنائها بقتل المتهم الرئي�شــــي بارتكاب الجريمة 
وتعليقــــه على عمــــود في اإحــــدى �شــــاحات البلدة 
والتمثيــــل بجثته بعد عر�شــــه علــــى مقدمة اإحدى 

ال�شيارات في �شوارعها.

وكانــــت القوى الأمنيــــة، وبعد �شــــاعات على وقوع 
جريمة كترمايا، قد اأوقفت المدعو محمد �شــــليم 
من التابعية الم�شرية على خلفية التحقيق بمقتل 
كل مــــن يو�شــــف نجيــــب اأبــــو مرعــــي )75 عامًا( 
وزوجتــــه كوثــــر جميــــل اأبــــو مرعــــي، وحفيدتيهما 
زينة واآمنة )7 و9 �شــــنوات( لبنتهما رنا. و�شباح 
اأم�س، ومتابعة للتحقيق في الجريمة، ح�شــــر اإلى 
ف�شيلة �شــــحيم قائد ال�شرطة الق�شــــائية العميد 
اأنــــور يحيى وقائد الــــدرك العميد اأنطوان �شــــكور 
بح�شور �شــــباط قطاعات المنطقة، حيث اأ�شرفا 
على �شير التحقيقات لمعرفة مالب�شاتها وذيولها 

مع الموقوف �شليم.

واأ�شار م�شدر اأمني اإلى اأن �شليم "اعترف بارتكابه 
الجريمة عبر �شــــكين عثر عليه في منزله اإ�شافة 
اإلى عثــــور القوى الأمنية لكنزة ملطخة بالدماء"، 
لفتًا اإلى اأن لديه �شــــوابق فــــي الجرائم، واأنه كان 
"ارتكب جريمة اغت�شاب قا�شر في كترمايا منذ 
حوالى ال�شهرين". واأكد الم�شدر اأن دوافع جريمة 

قتل اأفراد العائلة ما زالت غير وا�شحة.

وعند ال�شــــاعة الثانية ع�شــــرة والن�شف من ظهر 
اأم�س، تم نقل المتهم �شــــليم ب�شــــيارة لقوى الأمن 
الداخلي ترافقها �شــــيارة اأخرى اإلى بلدة كترمايا 

لتمثيــــل الجريمــــة، وكان فــــي ال�شــــيارتين ثمانية 
عنا�شــــر اأمنيــــة. ولــــدى و�شــــول الموكــــب الأمني 
ومعهم �شــــليم بالقــــرب من مــــكان الجريمة، كان 
هناك جمهــــور كبير من الأهالي وال�شــــبان قاموا 
باعترا�س ال�شــــيارتين و�شــــحبوا المتهــــم وانهالوا 
عليه بال�شــــرب المميت. وفيما لم تتمكن عنا�شر 
قــــوى الأمن مــــن �شــــّد الجماهيــــر الغفيــــرة لقلة 
عددها، �شــــحب بع�س �شبان البلدة �شليم من بين 

النا�س ونقلوه اإلى م�شت�شفى �شبلين الحكومي.

وعلى الفور تبع عدد من �شبان البلدة المتهم اإلى 
الم�شت�شــــفى وقاموا ب�شــــحبه منها واأجهزوا عليه، 

ومزقوا ثيابه ولم يبقوا اإّل على الثوب الداخلي.

وو�شــــع ال�شــــبان جثة �شــــليم على مقدمــــة اإحدى 
ال�شيارات و�شــــاروا به حتى ال�شــــارع الرئي�شي في 
كترمايا و�شــــاحة البلدة و�شــــط ح�شــــود كبيرة من 
مختلف الأعمار. وهناك اأخــــذ بع�س الموجودين 
يطلقون �شــــيحات "اهلل اأكبر"، و"هذه هي العدالة 
لكل قاتل ومجرم"، فيما راح البع�س يطلق الأعيرة 

النارية في الهواء.

واأخيرًا �شحبت الجثة على الأر�س، ومن ثم علقت 
على عمود كهربائي مقابل الم�شــــجد و�شط �شاحة 

البلدة لعر�شه على الأهالي.

وبعد فتــــرة من الوقت قام ال�شــــبان باإنزال الجثة 
عــــن العمود وجرهــــا بالقرب من مــــكان الجريمة 
وحينها ح�شرت، وبعد �شاعة من الوقت، �شيارتان 
ع�شكريتان تابعتان لل�شرطة الع�شكرية في الجي�س 
اللبنانــــي وعمل عنا�شــــرها على و�شــــع الجثة في 
اإحــــدى ال�شــــيارات الع�شــــكرية ومــــن ثــــم غادرت 

المكان.

بعدها و�شــــلت تعزيــــزات موؤللة للجي�ــــس اللبناني 
وانت�شــــرت على طــــول الطريــــق الرئي�شــــية للبلدة 
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وعملت على حفظ الأمن وتاأمين مرا�شــــم ت�شــــييع 
ال�شحايا الأربع«)5(. 

الأخبار تحدثت عن الجريمة الأولى في ال�شــــفحة 
الثالثة ع�شرة منها في خبر �شغير عنوانه: »جريمة 

مرّوعة في كترمايا«. جاء في الخبر:
»جريمة مرّوعة وقعت ع�شر اأم�س في بلدة كترمايا 
ذهب �شحيتها المغدوران يو�شف اأبو مرعي )مواليد 
1931( وزوجتــــه كوثــــر وحفيدتاهمــــا مــــن ابنتــــه 
رنــــا اآمنة )9 �شــــنوات( وزينة )7 �شــــنوات(، حيث 
وجدوا م�شابين بطلقات نارية عديدة وم�شرجين 
بدمائهــــم في منزل اأبو مرعي، في ظروف ما زالت 

غام�شة.
والأدلــــة  الأمنيــــة  القــــوى  الفــــور ح�شــــرت  وعلــــى 
الجنائية وبا�شــــرت التحقيقات لمعرفة مالب�شــــات 

الجريمة«)6(. 
بعــــد وقوع الجريمــــة الثانية، قررت الأخب����ار اإفراد 
غالف عددها لما ح�شل وذلك تحت عنوان »الثاأر 
المجنون« ومع �شــــورة للغالف كتــــب تعليقًا عليها: 
»الذهول على وجوه ن�شــــاء من كترمايا اإثر التمثيل 

بجّثة المواطن الم�شري محمد م�شّلم«.
واأفــــردت الأخبار ال�شــــفحتين 12 و13 من عددها 
للحديث عن الجريمة. الخبر الأ�شا�شــــي المن�شــــور 
علــــى هاتين ال�شــــفحتين كتبه ر�شــــوان مرت�شــــى، 
و�شــــارك فــــي اإعــــداده خالــــد الغربي، وجــــاء تحت 
عنــــوان: »�شــــحل م�شــــتبه فيــــه والتنكيــــل بجّثتــــه«، 
ون�شــــرت حوله �شــــورة كتب تعليقًا عليهــــا: »العدالة 

في لبنان؟«.
تــــّوج الخبــــر بتروي�شــــة جــــاء فيهــــا: »فــــي كترمايا 
�شــــقط اأم�س العقد الجتماعي، اأطاح اأهاٍل �شــــلطة 

الدولــــة والق�شــــاء، قــــرروا اأن يثــــاأروا لجريمة قتل 
طفلتين وجّديهما. اأعدموا م�شتبهًا فيه قبل �شدور 
التهام ونّكلوا بجثته... غ�شــــب وح�شي فّجره تهّور 

الم�شوؤولين المعنيين«.
وممـــا جـــاء في المتـــن: »وقعت جريمة قتل وح�شـــية 
في كترمايا، اأول من اأم�س، ذهب �شـــحيتها طفلتان 
وجّداهمـــا، هـــم يو�شـــف اأبو مرعـــي وزوجتـــه كوثر 
وحفيدتاهما اآمنة )9 �شـــنوات( وزينة )7 �شنوات(. 
اأوقفــــت القوى الأمنية م�شــــتبهًا فيه قبــــل مرور 24 
�شــــاعة على الجريمــــة، واقتيد مخفــــورًا اإلى مكان 
وقوعهــــا ودمــــاء ال�شــــحايا لم تكن قد بــــردت بعد. 
انتزع اأهالي البلدة ال�شــــاب الم�شري محمد م�شّلم 
مــــن عنا�شــــر القــــوى الأمنيــــة، ونّفــــذوا فيــــه حكم 
الإعدام، وقتلوه بفظاعة، فغّطت وح�شــــية الجريمة 
الثانيــــة علــــى قتل طفلتين وعجوزين ب�شــــبب �شــــوء 

تقدير لدى الم�شوؤولين.
اإذًا، اأخــــذ اأبنــــاء البلــــدة الغا�شــــبين دور الق�شــــاء 
وتاأثــــروا بهمجية الم�شــــتبه في ارتكابــــه الجريمة، 
المواطن الم�شــــري محمد �شليم م�شــــّلم. انتزعوه 
بالقوة من عنا�شــــر الدورية التي كان يراأ�شــــها اآمر 
ف�شــــيلة درك �شــــحيم المالزم اأول ه�شــــام حامد. 
اأ�شبعوه �شــــربًا وركاًل وطعنًا بالآلت الحادة. حاول 
عنا�شــــر القوى الأمنية تفريق الأهالي الغا�شــــبين 
باإطالق النار في الهواء ل�شــــترجاع الم�شــــتبه فيه، 
لكن عددهم ال�شــــئيل )كانوا �شــــبعة(، لم ُي�شعفهم 
بدايــــة، اإل اأنهم تمكنوا في النهاية من �شــــحبه من 
بيــــن اأرجــــل الأهالــــي. كان م�شــــابًا بطعنــــات عّدة 
والدماء ت�شــــيل من اأنحاء متفرقة من ج�شده. نقلوه 
اإلى م�شت�شــــفى �شبلين الحكومي لتلقي العالج، لكن 
الأهالــــي طــــاردوه، اقتحموا الم�شت�شــــفى واأخرجوه 
مــــن غرفة الطوارئ حيث كان يرقد في حالة �شــــبه 

)5( ال�صفير، 30 ني�شان 2010؛ )6( الأخبار، 29 ني�شان 2010.
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غياب عن الوعي، انق�شــــوا عليــــه و"اأعدموه". روح 
م�شــــّلم التي فارقت الج�شد لم ت�شــــف غليل القتلة، 
فنّكلوا بجثته اأفظع تنكيل. �شــــحلوا الج�شــــد الميت 
علــــى الأر�س فــــي �شــــوارع البلدة، ومن ثم و�شــــعوه 
على غطاء محّرك اإحدى ال�شــــيارات حيث التقطوا 
ال�شــــور مع الجثة بدم بارد قبــــل اأن يدوروا بها في 
الأزقة. نزعوا عنه ثيابه الخارجية، غرزوا ق�شــــيب 
حديــــد في اأعلى حلقه وبه عّلقوه على عمود كهرباء 
فــــي �شــــاحة البلــــدة تحــــت لفتــــة للطبيب �شــــاهر 
مرعـــي. ي�شــــار الــــى اأن رفــــع الجثــــة على عمود  اأبو
الكهرباء ترافق مع رفع الأ�شوات وهي تردد عبارة 
"اهلل اأكبر"، زغردت الن�شــــاء وهتف الرجال: "جاء 

الحق وزهق الباطل، وبكترمايا ما ب�شيع الحق".
الجثــــة علقت و�شــــط ال�شــــاحة علــــى م�شــــافة اأمتار 
قليلة من الم�شــــجد. تجمهر الأهالــــي والقتلة حول 
الجثــــة المتدليــــة التــــي �شخ�شــــت عيناهــــا باتجاه 
الأعلى، كاأنهم يوؤّدون رق�شــــة المــــوت. وقف رجال 
الأمــــن يتفرجــــون، زغردت بع�س الن�شــــوة و�شــــاح 
البع�ــــس الآخــــر، فيمــــا حمــــل مــــن بقي من �شــــهود 
وجناة هواتفهم الخلوية لي�شــــّوروا "الذبيحة" التي 
غنموهــــا علــــى طبق من ذهــــب قّدمته لهــــم القوى 
الأمنية. عملية قتل همجية �شــــارك فيها الع�شــــرات 
تحت م�شّمى الثاأر، واأل�شقوها بالدين. فقال بع�س 
اأبناء كترمايا: "ب�شــــر القاتل بالقتل ولو بعد حين"، 
فيما راأى اآخرون اأن فعلتهم حق م�شــــروع، م�شيرين 

اإلى اأن  "اإعدام هذا القاتل عمل جيد ومبارك".
الوقائع المذكورة جرت على بعد ل يزيد على ع�شرات 
الأمتــــار عن منزل والدة الم�شــــتبه فيه محمد. من 
يدري، ربما كانت والدة محمد، المتزّوجة بريا�س 
عرابــــي ابن بلدة كترمايا، ت�شــــاهد ما يجري، لكن 
علــــى الأرجح اأنها لــــم تعلم اأن المقتــــول ابنها، لأن 
القب�شــــات والع�شي وال�شــــكاكين التي انهالت على 

وجه ابنها وج�شده قد غّيرت معالمه.

ا�صتباق التحقيق
عند ا�شــــترجاع الم�شــــاهد المت�شــــارعة التي تتالت 
منــــذ انت�شــــار خبــــر مقتــــل الجّديــــن وحفيدتيهما، 
يتبين اأن الإجــــراءات التي اتخذت بعد جريمة قتل 
المواطنين الأربعة، اأ�شــــهمت في ح�شول الجريمة 
الثانيــــة. فبعدمــــا توافــــرت لــــدى القــــوى الأمنيــــة 
معلومات اأولية عن م�شــــتبه فيــــه، دهمت دورية من 
قــــوى الأمــــن الداخلي منــــزل المواطن الم�شــــري 
محمد م�شــــّلم، جــــار العائلة ال�شــــحية، باعتبار اأنه 
من ذوي ال�شوابق، حيث اأوقف منذ نحو ثالثة اأ�شهر 
بتهمة اغت�شــــاب، واقتادته اإلى مخفر �شحيم حيث 
بداأت بالتحقيق معه. مّرت �شــــاعات قليلة، فاأعلنت 
م�شــــادر القــــوى الأمنيــــة اأنهــــا عثرت على �شــــكين 
ومالب�ــــس عليهــــا اآثار دمــــاء داخل منزل الم�شــــتبه 
فيــــه، علمًا باأن الأخير يعمل في م�شــــلخ لالأبقار في 
اإحــــدى بلــــدات اإقليم الخــــروب. وفي هــــذا الإطار، 
ورغم التحقيق الأولي الذي خ�شع له الم�شتبه فيه، 
فقد ترددت معلومات عن اأن الموقوف لم يدل بكل 
تفا�شــــيل الجريمــــة. وبمــــا اأن مالب�شــــات الجريمة 
كانت ل تزال غير وا�شــــحة، اإل اأن عنا�شر من قوى 
الأمــــن الداخلــــي اقتادوا الم�شــــتبه فيــــه اإلى منزل 
مرعي في بلدة كترمايا  الجــــد المغدور يو�شــــف اأبو
لغايــــات لم تت�شــــح بعــــد. فقد علمــــت الأخب����ار اأن 
الأخير اقتيد اإلى هناك للدللة على �شيء ما، فيما 
ذكــــرت معلومات اأخرى اأنه اقتيد اإلى هناك لتمثيل 

الجريمة، رغم اأن التحقيق لم يكن قد ُختم بعد.

و�شــــل الم�شتبه فيه اإلى البلدة برفقة �شبعة عنا�شر 
اأمــــن، وما اإن عّم الخبر حتى �شــــارع عدد كبير من 
اأبناء البلدة اإلى التجمع. بداأوا يحثون بع�شهم على 
الثاأر. توجهوا اإلى حيث كان الم�شــــتبه فيه موجودًا 
برفقة القــــوى الأمنية التي لم تاأخذ في الح�شــــبان 
ردات فعــــل غا�شــــبة لــــدى الأهالــــي. بع�ــــس هوؤلء 
طــــّوق المنزل واقتحمــــه، ومن ثّم انهال بال�شــــرب 
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على المتهم، وراح الفاعلون ي�شــــرخون "ا�شــــربوه 
وارجموه حتــــى الموت"، لم ت�شــــتطع القوى الأمنية 
ال�شــــيطرة على الو�شــــع لأنها اأ�شــــاءت تقديره. بدا 
اأن المحت�شدين كانوا م�شتعدين للموت �شرط النيل 
من الم�شــــتبه فيه، فرفعوا اأ�شــــواتهم: "روحنا م�س 
اأف�شــــل من دم وروح الطفلتين اآمنة وزينة"، اختلط 
�شــــوت الغ�شب باأزيز ر�شا�س كثيف اأطلقه عنا�شر 
قــــوى الأمن فــــي الهواء لفــــك الطوق عن الم�شــــتبه 
فيه، ونجحوا فــــي تحريره حيث نقلوه مكّبل اليدين 
والدماء ت�شــــيل مــــن وجهه اإلى م�شت�شــــفى �شــــبلين 
الحكومي، لكن الأهالي طاردوه وا�شتبكوا مع رجال 
الأمن اأمام الم�شت�شــــفى، وتمكنوا من الدخول اإليه 

واأخرجوه ليقتلوه.

رغــــم ب�شــــاعة الجريمــــة، اإل اأن جفنــــًا واحــــدًا لــــم 
يرف لهوؤلء. فو�شــــط هذه اله�شــــتيريا، راح ال�شبان 
يطلبون من مندوبي و�شائل الإعالم البتعاد وعدم 
التقاط �شــــور قائلين: "حّولوه اإلى بطل لنكون نحن 
المجرمين والقتلة"، واأ�شاف اأحدهم: "نفذنا حكم 

اهلل بمجرم وهذا اأ�شعف الإيمان".

في الإطار نف�شه، اأ�شار اأحد �شبان البلدة ]...[ اإلى 
اأن "رّدة فعـــل الأهالي تخّللها غلّو"، لكنه اأ�شـــاف: 
"يجـــب األ تن�شـــوا هـــول الجريمة الذي ا�شـــتدعى 
هـــذا التنكيل". ولفت اإلى اأنه ل اأحد ي�شـــتطيع كبح 
الم�شاعر وغ�شب الأهالي الذين "هالهم ما قام به 
هذا المجرم من وح�شية وبربرية"، وختم قوله "ما 

تلوموا النا�س على ردة فعلها"«)7(. 

وو�شفت الأخب����ار »الم�شهد ال�شعبي الهمجي« بكونه 
»ينفي اأي �شــــفة اإن�شانية عن منفذي هذه الجريمة 
الب�شعة الذين انقلبوا على كل الأعراف والت�شريعات 

ال�شماوية«.

وتحدثت الأخبار عن اأن »قائد ال�شــــرطة الق�شائية 
العميــــد اأنور يحيى وقائــــد الدرك العميــــد اأنطوان 
�شكور ]اللذين كانا[ ي�شرفان على �شير التحقيقات 
فــــي الجريمة التــــي وقعــــت اأول من اأم�ــــس في بلدة 
كترمايا، والتي ذهب �شــــحيتها اأربعة ا�شخا�س من 
عائلة واحدة و�شــــال �شباح اأم�س اإلى مخفر ف�شيلة 
�شحيم، حيث تابعا التحقيقات بح�شور قائد �شرية 
بيت الدين العقيد نعيم �شــــما�س واآمر ف�شيلة درك 
�شحيم المالزم ]اأول[ ه�شام حامد و�شباط، ]وقد[ 
اتفق هوؤلء على ت�شــــليم الجثث الأربــــع اإلى ذويهم 
في م�شت�شــــفى �شــــبلين الحكومي لي�شــــيعوا ع�شرًا. 
ف�ــــسّ اجتماع ال�شــــباط ليعلــــن بعدها اأن ف�شــــيلة 
درك �شــــحيم قد اأوقفت اأحد الم�شتبه فيهم، ترافق 
ذلك مع ك�شف الوكالة الوطنية لالإعالم، نقاًل عن 
المدير العــــام لقوى الأمن الداخلي اللواء اأ�شــــرف 
ريفي، اأنه قد �شبط �شــــكين وقمي�س يحمالن اآثار 

دماء عثر عليهما داخل منزله.
المختبــــرات  اأن مكتــــب  اإلــــى  المعلومــــات  ولفتــــت 
الجنائية التابع لق�شــــم المباحث العلمية في وحدة 
ال�شــــرطة الق�شــــائية يقــــوم بتحليــــل الـــــ دي اأن اإي 
لمقارنــــة دمــــاء ال�شــــحايا ببقع الدمــــاء الموجودة 
علــــى الأدلــــة الم�شــــبوطة تحت اإ�شــــراف الق�شــــاء 

المخت�س.
ظهــــور نتائج تحليــــل العّينــــات الم�شــــبوطة يحتاج 
اإلــــى يومين في حــــّده الأدنــــى، اإل اأن القوى الأمنية 
اأرادت ا�شــــتباق النتائج باإر�شــــال الم�شــــتبه فيه اإلى 
م�شــــرح الجريمة دون تقدير للعواقــــب التي جاءت 
قاتلــــة، وعلمــــت الأخب����ار اأن نتائــــج تحليــــل عّينات 
الدماء �شــــتظهر م�شــــاء اليوم اأو �شباح ال�شبت على 
اأبعــــد تقدير. ول يزال ال�شــــبب الــــذي دفع المالزم 
اأول ه�شام حامد اإلى نقل الموقوف اإلى مكان وقوع 

)7( الأخبار، 30 ني�شان 2010.

»الجريمتان«: وقائع ووقائع...



كترمايا: عن جريمتين واأكثر

24

الجريمة مجهــــوًل، بانتظار انتهــــاء التحقيق الذي 
فتحته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

فــــي هــــذا الإطــــار، تــــرّددت معلومــــات عــــن تمثيل 
ا�شــــتباقي للجريمــــة اأراده اأحــــد القــــادة الأمنييــــن 
قبل الح�شــــول على اإ�شارة الق�شــــاء، لإظهار نجاح 
القــــوى الأمنية في القب�س علــــى الجاني قبل مرور 
24 �شــــاعة على وقوع الجريمة. في المقابل، برزت 
معلومات اأخرى نقاًل عن م�شــــوؤول اأمني، عن اأّن كل 
ما جرى كان بالتن�شــــيق مع الق�شــــاء، لفتــــًا اإلى اأّن 
نقل الموقوف جاء وفقًا لإ�شارة الأخير للدللة على 

�شيء لم ُيحّدده.
عنـــد مدخـــل البلـــدة، ُعّلقت منـــذ ال�شـــباح لفتة 
موقعـــة مـــن بلديتها جـــاء فيهـــا "كترمايا تنا�شـــد 
الدولة اإعطاءها الحق في الجريمة الب�شـــعة". لكّن 
رئي�ـــس البلدية محمـــد نجيب ح�شـــن كان قد قال 
لـ الأخبار �شـــباحًا اإن الق�شـــاء وحـــده هو المكلف 
بالتحقيق فـــي الجريمة ومعاقبة الجاني، ولم تكن 
قد �شـــاعت اأخبار توقيف محمد �شليم م�شّلم. بعد 
قتل ال�شـــاب الم�شـــري، قال ح�شـــن اإن ما �شهدته 
البلـــدة اأم�ـــس �شـــببه تعـــاٍط غير �شـــليم مـــن قبل 
الجهات الر�شـــمية، وانتقد عملية نقل الم�شتبه فيه 
اإلى م�شـــرح الجريمة، فيما كانت حالة من الغليان 
ت�شـــود الأهالي حزنـــًا على �شـــحايا الجريمة التي 

وقعت اأول من اأم�س.
ح�شــــن قال اإن رد فعل الأهالي غيــــر مقبول قانونًا، 

ول اأحد يحل محل الدولة، ولم تثبت اإدانة م�شّلم.
مــــن جهة اأخرى، نفــــى وزير العــــدل اإبراهيم نجار 
في ات�شــــال مــــع الأخب����ار اأن يكــــون النائــــب العام 
ال�شــــتئنافي كلــــود كرم قــــد اأعطى توجيهاتــــه اإلى 
القــــوى الأمنيــــة بنقــــل الموقوف من مــــكان توقيفه 

تحــــت اأي ذريعــــة كانت. كذلــــك علمت الأخب����ار اأن 
المّدعــــي العــــام التمييــــزي الرئي�ــــس �شــــعيد ميرزا 
قد عقــــد اجتماعات طلب فيها مــــن القوى الأمنية 
جمع المعلومات عن كل �شــــخ�س ظهر في ال�شــــور 
التي تناقلتها الوكالت الأجنبية لإ�شــــدار مذكرات 
توقيــــف بحق الفاعليــــن. لكّن الرئي�ــــس ميرزا ذكر 
لـــــ الأخب����ار اأنه لن تح�شــــل اأية توقيفــــات قبل دفن 

العائلة المقتولة!«)8(.

واأ�شــــاف الخبر الذي ن�شرته ال�شحيفة اأنه »علمت 
الأخب����ار اأن القــــادة ريفي و�شــــكور ويحيى قد رفعوا 
للوزير بــــارود، خــــالل اجتماعهم معه فــــي مكتبه، 
تقريرًا جاء فيه اأن المتهم اعترف خالل التحقيقات 
التي اأجراها معه النائب العام ال�شتئنافي في جبل 
لبنان القا�شــــي كلــــود كــــرم باأنه ارتكــــب الجريمة 
بحــــق الطفلتين وجّدهما وجدتهمــــا، ولفتوا اإلى اأن 
نقل الم�شــــتبه فيه، الذي ح�شل برفقة �شبعة رجال 
مــــن قوى الأمن الداخلي فقــــط اإلى مكان الجريمة 
لتمثيلها دون اأن تواكبه دورية كاملة، جاء بناء على 
اإ�شــــارة النائب العام ال�شــــتئنافي، الأمر الذي نفاه 

الوزير نّجار.

قتــــل  جريمــــة  دان  ريفــــي  اللــــواء  اأن  الــــى  ُي�شــــار 
ال�شــــحايا الأربعة في بلدة كترمايــــا، ولفت اإلى اأنه 
اتخذ "اإجراءات م�شــــلكية بحق عدد من ال�شــــباط 
والعنا�شــــر ب�شــــبب ارتكابهم خطاأ ج�شيمًا في �شوء 
تقديــــر الموقــــف الميداني، ولعدم توفيــــر الحماية 

الالزمة والكافية للم�شتبه فيه في هذه الجريمة".

جثة م�شــــّلم المعلقة غّطت على م�شــــهد اآخر موؤلم، 
�شورة رنا تحدث ابنتيها ووالديها عند اأ�شرحتهم، 
تغرق في حزنها، تح�شــــن �شــــديقة طفلتها، وتبكي 

بعيدة عن الجموع المحت�شدة لقتل م�شّلم«)9(.

)8( الأخبار، 30 ني�شان 2010؛ )9( الم�صدر نف�صه.
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وحول الخبر، وفي كادر �شـــغير خا�ـــس عنوانه »يال 
يـــا �شـــباب... الثـــاأر، الثاأر« جـــاء: »ما اإن عـــّم خبر 
و�شـــول المتهـــم اإلى م�شـــرح الجريمة، حتى �شـــارع 
عـــدد كبير مـــن اأبناء كترمايـــا اإلى المـــكان، وبداأوا 
يتنادون: "جابوا القاتل، يال يا �شـــباب، الثاأر الثاأر"، 
وردد اآخـــرون: "اإذا متنا، روحنا م�س اأف�شـــل من دم 
وروح الطفلتيـــن اآمنة وزينة". ثـــم رفعت جثة محمد 
�شـــليم م�شـــّلم على العمود و�شـــط �شـــيحات التكبير 
التـــي علت مع زغردات الن�شـــوة. اأما الرجال فكانوا 
يهتفـــون: "جاء الحـــق وزهق الباطـــل، وبكترمايا ما 
ب�شـــيع الحـــق" مع اآيـــات قراآنية: "من قتل نف�شـــًا... 
فكاأنمـــا قتـــل النا�ـــس جميعـــًا". محمد اأبـــو مرعي، 
مـــن اأبنـــاء البلدة، اأ�شـــار اإلـــى "اأن رد فعـــل الأهالي 
واقت�شا�شـــهم من القاتل وتنفيذ القتل بحقه، ربما 
تخللها غلـــّو، لكن يجب األ تن�شـــوا اأن هول الجريمة 
ا�شـــتدعى القيام بهـــذا التنكيل، فمن ي�شـــتطيع كبح 
الم�شـــاعر وغ�شـــب الأهالي الذين هالهم ما قام به 
هذا المجرم من وح�شية وبربرية؟ ول تلوموا النا�س 

على ردة فعلهم"«)10(.
وفـــي كادر اآخر عنوانه »ميرزا لمالحقة معنفي قوى 

الأمن« ورد التالي:
»ن�شـــرت الوكالـــة الوطنيـــة خبـــرًا، اأم�س، جـــاء فيه 
اأن النائـــب العـــام التمييزي القا�شـــي �شـــعيد ميرزا 
با�شـــر تحقيقاتـــه للوقوف على مالب�شـــات الأحداث 
التي جرت في كترمايا، "لتحديد هوية الم�شـــوؤولين 
عن هـــذه الأحـــداث الذين تعّر�شـــوا لعنا�شـــر قوى 
الأمـــن الداخلي وعاملوهم بالعنـــف وحّطموا زجاج 
اآلية" و�شـــحبوا م�شـــّلم، "وهو متهم بارتكاب جريمة 
وحفيدتيهمـــا"  وزوجتـــه  مرعـــي  اأبو يو�شـــف  قتـــل 
وطالـــب بمالحقتهـــم. وممـــا جـــاء فـــي الخبـــر اأن 
"بع�ـــس الأ�شـــخا�س تمكنـــوا من �شـــحب المتهم من 
الم�شت�شـــفى ثـــم قتلوه"، وهنا ل بد من الإ�شـــارة اإلى 

اأن الخبر كما اأوردته الوكالة يغفل حقيقة اأن م�شـــّلم 
م�شـــتبه فيه ولي�ـــس متهمـــًا، اإذ لم ي�شـــدر في حقه 
قرار اتهامي. ون�شـــرت الوكالـــة اأنه عقدت بعد ظهر 
اأم�س اجتماعات في مكتب القا�شـــي ميرزا ح�شرها 
النائـــب العام ال�شـــتئنافي في جبل لبنان القا�شـــي 
كلود كرم وقائد الدرك العميد اأنطوان �شـــكور وقائد 
ال�شـــرطة الق�شـــائية العميـــد اأنـــور يحيى و"من�ّشـــق 
�شـــعبة المعلومات" في قوى الأمـــن الداخلي العقيد 
و�شـــام الح�شـــن. ُيذكر اأي�شـــًا اأن الح�شـــن هو رئي�س 
فـــرع المعلومـــات، اإذ لي�س فـــي قوى الأمن "�شـــعبة" 

للمعلومات«)11(.
�صدى البلد اأ�شـــارت، في ال�شفحة 13 من عددها، 
باخت�شـــار، اإلى الجريمتين في خبر واحد مقت�شب 
بعد وقوع الجريمة الثانية منهما. في الخبر المذكور 
والـــذي جـــاء اإلى جانـــب اأخبار اأخرى تحـــت عنوان 
»اأمـــن« ورد التالـــي: »فـــي اأثناء تمثيل محمد �شـــليم 
م�شـــّلم لجريمة قتل يو�شـــف اأبو مرعي وزوجته كوثر 
وحفيدتيهمـــا انهال اأهالي كترمايا عليه بال�شـــرب، 
واأ�شـــابوه اإ�شـــابات بالغة. وعلى الفور قامت القوى 
الأمنية بنقله اإلى م�شت�شـــفى �شبلين للمعالجة. ولكن 
الأهالـــي هاجمـــوا الم�شت�شـــفى وقتلـــوه. ثم �شـــحب 
الأهالي جثة القاتل من م�شت�شـــفى �شبلين وربطوها 
في �شـــيارة وتوجهوا بها اإلى بلـــدة كترمايا. وبعد اأن 
نزعوا عن القاتل ثيابه الخارجية علقوه بق�شيب من 

الحديد من رقبته بعمود في �شاحة البلدة«)12(. 
الم�صتقبل ن�شـــرت بعد وقوع الجريمـــة الأولى خبرًا 
اأكثر تف�شـــياًل من اأخبار ال�شـــحف الأخرى. الخبر 
الذي كتبته لرا ال�شـــيد والـــذي حمل عنوان »فاجعة 
تخلـــط اأفـــراح البلـــدة باأحزانهـــا / مقتـــل جديـــن 
وحفيدتيهما في ظروف غام�شـــة فـــي كترمايا« اأتى 

على ال�شورة التالية:

)10( الأخبار، 30 ني�شان 2010؛ )11( الم�صدر نف�صه؛ )12( �صدى البلد، 30 ني�شان 2010.
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»لم تكتمل اأفراح كترمايا في اإقليم الخروب ع�شر 
اأم�ــــس بزفــــاف اأحد اأبنائهــــا اإذ ما لبث اأن �شــــيطر 
الحزن والألم علــــى اأهاليها من جراء فاجعة األّمت 

بهم واأّدت الى مقتل زوجين وحفيدتيهما.
لــــم ي�شــــعر اأحــــد بالجريمة خــــالل وقوعها ب�شــــبب 

ال�شجيج الناتج عن حفل زفاف بحوار المنزل.
هول ال�شـــدمة خّيم على البلـــدة والأم المفجوعة 
رنا برحيل والدها يو�شـــف اأبو مرعـــي )75 عامًا( 
ووالدتها كوثر اأبو مرعي وابنتيها زينة )7 اأعوام( 
واآمنـــة )9 اأعـــوام( اللتين لم تكونـــا تعرفان اأنهما 
�شـــيفارقانها اإلـــى الأبد جـــراء عمل ل اإن�شـــاني لم 
يراع طفولتهما، وفّرغ ر�شا�س الحقد في روؤو�شهم 

جميعًا.
وفي التفا�شيل، اأنه بعد عودة الأم رنا من المدر�شة 
حيث تعمل مدّر�شــــة للغــــة الفرن�شــــية، متاأخرة عن 
وقتها المعتاد �شــــاعة ون�شــــف ال�شــــاعة لم�شاركتها 
فــــي اجتماع لمجل�ــــس الأهل في المدر�شــــة، طرقت 
بــــاب المنزل حيث ت�شــــكن مــــع ابنتيها عنــــد ذويها 
بعد انف�شــــالها عن زوجهــــا، فلم يفتح لها اأحد. ثم 
عاودت مرة اأخرى وقرعت الباب بقوة اعتقادًا منها 
اأنهم لم ي�شمعوا ب�شبب �شوت المو�شيقى الناتج عن 
حفل الزفاف، اإل اأن القلق بداأ ينتابها فا�شتنجدت 
بال�شــــبان الذين كانوا فــــي المكان لخلع الباب اإذ ل 
مفاتيــــح معها، وفــــور دخولها المنزل بــــداأت تنادي 
ابنتيهــــا ووالدتهــــا اإلــــى اأن  وجدتهــــم م�شــــّرجين 
بدمائهــــم داخل الحمام، فيما ُعثر على جثة الوالد 

على ال�شرير واإلى جانبه �شالح حربي.
كان وقع ال�شــــدمة �شــــديدًا على الوالدة التي كانت 
دموعها و�شــــراخها يعربان عن ح�شــــرة �شترافقها 

مدى العمر.

وفـــور اكت�شـــاف الجريمة، ح�شـــرت عنا�شـــر من 
ف�شـــيلة درك �شـــحيم والجي�س اللبناني وفر�شـــوا 
طوقـــًا اأمنيًا في محيط المنزل والبلدة، وبو�شـــرت 
التحقيقـــات لمعرفة مالب�شـــات الجريمة والدوافع 
التي ت�شاربت المعلومات ب�شاأنها، فرجح بع�شها اأن 
يكون الـــزوج اأقدم على قتل زوجته، لخالف معها، 
ثـــم قتـــل حفيدتيه وقتل نف�شـــه، وترجـــح معلومات 
اأخرى �شـــلوع طرف اآخر فيها ب�شـــبب خالف بين 
الأم وطليقهـــا، فيما تردد اأنهم تعر�شـــوا لطعنات 

�شكاكين في اأج�شادهم.

وقد خيـــم جو من الحـــزن وال�شـــتياء والإدانة في 
البلدة واأعرب الأهالي عن �شـــدمتهم بما ح�شـــل 
معتبريـــن اأنها كارثـــة حّلت بهـــم، مطالبين القوى 
الأمنيـــة بالإ�شـــراع فـــي ك�شـــف الحقيقـــة ومعاقبة 

الفاعلين.

وقـــد اأعلـــن الأهالـــي يوم غد يـــوم حـــداد عام في 
البلدة حيث �شتقفل المدار�س والثانويات والمحال 

التجارية حزنًا وا�شتنكارًا للجريمة«)13(. 

بعد وقوع الجريمة الثانية، عنونت الم�صتقبل �شدر 
�شـــفحتها الأولى بالعنوان التالي: »اأهالي كترمايا 
يقتلون قاتـــل جدين وحفيدتيهمـــا«. العنوان يحيل 
اإلى ال�شفحة العا�شـــرة من عدد ال�شحيفة. حيث 
ن�شـــرت الم�صتقب���ل خبـــرًا عنوانه: »بارود و�شـــف 
الحادث بالخطير وريفي اتخذ اإجراءات م�شـــلكية 
بحـــق �شـــباط وعنا�شـــر/ اأهالي كترمايـــا يقتلون 
"قاتل كترمايا" ويعّلقون جثته على عمود كهرباء«. 
وقد اأرفق الخبر بثالث �شـــور ُعّلق عليها بالتتالي: 
»اأهالي ال�شحايا«، »اأثناء الت�شييع«، »القاتل معلقًا 

على عمود كهرباء«. 

)13( الم�صتقبل، 29 ني�شان 2010.
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افتتحت الم�صتقبل مقالها كالتالي:
»فـــي حـــادث غير م�شـــبوق، �شـــكلت جريمـــة القتل 
الرباعية التي ارتكبها الم�شري محمد �شليم م�شّلم 
في بلدة كترمايا وذهب �شـــحيتها يو�شف اأبو مرعي 
وزوجته كوثر وحفيدتيهما اآمنة )7 �شـــنوات( وزينة 
الروا�س )9 �شـــنوات(، �شدمة لأهالي البلدة الذين 
عمدوا اإلـــى الإنتقام فورًا من القاتل، بعد �شـــاعات 
علـــى الجريمة فقتلـــوه وطافوا به اأرجـــاء البلدة ثم 

علقوه على اأحد اأعمدة الكهرباء«)14(. 
ومما جاء في متنها:

»وكانت ف�شيلة درك �شحيم قد اأوقفت محمد م�شّلم 
بعد �شاعات على ارتكاب الجريمة، بعدما �شبطت 

داخل منزله �شكينًا وقمي�شًا عليها اآثار دماء.
واأثناء �شــــوق م�شــــّلم الــــى البلدة لتمثيلــــه الجريمة 
تجمــــع الأهالي في ال�شــــارع الرئي�شــــي وهــــم بحالة 
غ�شب �شــــديد، وراحوا يطالبون باإعدام القاتل في 
�شاحة البلدة، ثم اعتر�شوا �شيارتين تابعتين لقوى 
الأمــــن الداخلي بداخــــل اإحداهما م�شــــّلم وتمكنوا 
من �شحبه من ال�شــــيارة وهو ل يزال مكّبل اليدين، 
وانهالوا عليه بال�شرب، ما ا�شتدعى القوى الأمنية 
اإلى نقله اإلى م�شت�شــــفى �شــــبلين، فتبعهــــم الأهالي 
واأقدمــــوا على قتله، ثم و�شــــعوا جثتــــه على مقدمة 
�شــــيارة جابت �شــــوارع �شــــبلين و�شــــوًل اإلى �شــــاحة 
بلدة كترمايا، وعملــــوا على تعليق الجثة على عمود 

الكهرباء.
وعلى الأثر ح�شــــرت قوة من الجي�س اللبناني حيث 

عمل عنا�شر على نقل الجثة«.
الدي����ار تحدثــــت عــــن الجريمــــة الأولــــى فــــي خبر 
و�شع �شــــمن اإطار خا�س على ال�شفحة الأولى من 

عددها. حمــــل الخبر عنوان »جريمــــة في كترمايا 
�شحيتها جّد وجّدة مع حفيدتيهما« وجاء فيه:

»وقعــــت جريمة مروعة فــــي بلدة كترمايــــا ـــ اقليم 
الخروب ذهب �شــــحيتها يو�شــــف اأبو مرعي مواليد 
1931 وزوجتــــه كوثــــر مــــع حفيدتيهمــــا مــــن ابنته 
رنــــا، اآمنــــة البالغــــة من العمــــر 9 �شــــنوات وزينة 7 
�شــــنوات، ولفتــــت المعلومــــات اإلــــى اأن المغدوريــــن 
وجدوا م�شابين بطلقات نارية عديدة وم�شرجين 
بدمائهــــم فــــي منزل اأبــــو مرعي لظــــروف ما زالت 
غام�شة، وعلى الفور ح�شرت القوى الأمنية والأدلة 
الجنائية وبا�شــــرت التحقيقات لمعرفة مالب�شــــات 

الجريمة«)15(. 

بعــــد وقوع الجريمــــة الثانية، ن�شــــرت الدي����ار خبرًا 
على �شــــفحتها الأولى، )مع تتمة على ال�شفحة 20 
منها(، اأرفق ب�شــــورة كتب تعليقــــًا عليها: »الأهالي 
في �شــــاحة كترمايــــا«. الخبر حمل عنــــوان »تطبيق 
العدالة مهمة الق�شــــاء وحــــده / اإهمال الدولة دفع 
باأهالــــي كترمايــــا لتطبيق �شــــريعة "العيــــن بالعين 

و..."«. وجاء في م�شمون الخبر التالي:

»�شكلت ردة فعل الأهالي في كترمايا على الجريمة 
التي اأودت بطفلين وعجوزين في البلدة �شــــابقة لم 
تح�شل من قبل، عندما نفذ الأهالي حكم الإعدام 
بالقاتــــل على مــــراأى من القوى الأمنيــــة التي كانت 
قــــد اعتقلت المجرم و�شــــاقته اإلى منزل ال�شــــحايا 

لتمثيل الجريمة.

الإهمــــال الناتــــج عن القــــوى الأمنية دفــــع الأهالي 
"العيــــن  �شــــريعة  ال�شخ�شــــي، وتطبيــــق  لالنتقــــام 
بالعين و..." فيما تطبيق العدالة هو مهمة الق�شاء 

المخت�س وحده.

)14( الم�صتقبل، 30 ني�شان 2010؛ )15( الديار، 29 ني�شان 2010.
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واأثناء تمثيل الم�شري محمد �شليم م�شّلم لجريمة 
قتل يو�شـــف اأبو مرعي وزوجته كوثـــر وحفيدتيهما 
اآمنـــة وزينـــة الروا�س انهـــال عليه اأهالـــي كترمايا 
بال�شـــرب، ممـــا اأدى اإلـــى وفاته. وفي التفا�شـــيل 
اأنه بعد عمليات ال�شتق�شـــاء التـــي اأجرتها القوى 
الأمنية فـــي جريمة كترمايا اأوقفت ف�شـــيلة درك 
�شـــحيم القاتـــل بعدما �شـــبطت في منزله �شـــكينًا 
وقمي�شـــًا عليها اآثـــار دماء، واأجريـــت التحقيقات 
معه واعتـــرف بجريمته باإ�شـــراف قائد ال�شـــرطة 
الق�شائية العميد اأنور يحيى وقائد الدرك اأنطوان 
�شكور اللذين و�شال اإلى مخفر �شحيم �شباح اأم�س 
في ح�شـــور قائد �شـــرية بيـــت الديـــن العقيد نعيم 
�شـــما�س واآمر ف�شـــيلة درك �شـــحيم المـــالزم اأول 
ه�شام حامد وعدد من ال�شباط، كما تم ا�شتدعاء 
عدد من الجيران وال�شتماع اإلى اإفاداتهم للتو�شل 
اإلـــى معطيات حول التحقيقات، كما تم ال�شـــتماع 
اإلـــى اإفادة والـــدة الطفلتين رنا اأبـــو مرعي، وبناء 
عليه اأوقف اأحد الأ�شخا�س من التابعية الم�شرية 
ويدعى محمد وجار ال�شـــحايا. ولدى ا�شـــطحاب 
عنا�شـــر قوى الأمن الداخلي الم�شري من مخفر 
�شـــحيم باتجاه كترمايا ل�شتكمال التحقيقات معه 
فـــي مكان الجريمة، وفي هـــذا الوقت كان الأهالي 
تجمعـــوا فـــي �شـــاحة البلـــدة وهـــم في حالـــة من 
"اله�شتيريا" و"الغ�شـــب" ال�شديد يطالبون باإعدام 

القاتل في �شاحة البلدة.

ولدى و�شـــول �شـــيارتي قـــوى الأمن الداخلـــي اإلى 
�شـــاحة البلدة وفـــي داخل اإحداهمــــا القاتل هاجم 
الأهالي ال�شـــيارتين وتمكنوا من اإخراج القاتل من 
ال�شيارة وانهالوا عليه بال�شرب مما اأدى اإلى مقتله 
على الفور، وعند نقل الجثة اإلى م�شت�شـــفى �شبلين 
من قبل القوى الأمنية تم �شحبها من قبل الأهالي 

وو�شعوها على �شـــيارة وطافوا بها البلدة وعلقوها 
على اأحد اأعمدة الكهرباء في البلدة«)16(. 

الل���واء، بعد وقـــوع الجريمة الأولـــى، اأوردت خبرًا 
فـــي ال�شـــفحة 17 منهـــا، نبهـــت اإليه فـــي عنوان 
ن�شـــرته على �شـــفحتها الأولى هو التالي: »جريمة 
تـــرّوع كترمايـــا والإقليم / قتل متعمـــد لجّد وجّدة 
وطفلتيـــن«. اأما الخبر الذي كتبه ع�شـــام الحجار 
فقد ن�شـــر في عمود م�شـــتطيل عنوانه »4 قتلى في 

جريمة مروعة في كترمايا« وجاء فيه:
»�شـــهدت بلدة كترمايا في اإقليم الخروب، ع�شـــر 
اأم�س، جريمة مروعة ذهب �شحيتها كل من يو�شف 
اأبو مرعي )مواليد 1931( وزوجته كوثر اأبو مرعي 
)65 عامـــًا( وحفيدتهما اآمنة )9 �شـــنوات( وزينة 

)6 �شنوات(.
وفي التفا�شيل اأن والدة الطفلتين رنا وهي مطلقة 
منذ خم�س �شـــنوات مـــن محمد م�شـــطفى خليفة 
الروا�ـــس، وتعي�ـــس ابنتاهـــا اآمنة وزينـــة في منزل 
جديهما، وقد ح�شرت عند ال�شاعة الثالثة من بعد 
ظهر اأم�س، اإلى منزل اأبويها فلم تجد اأحدًا، واإنما 
وجدت حقيبتين مدر�شيتين لطفلتيها، فبداأت ت�شاأل 
عنهمـــا، حتى اأنها �شـــاألت عنهما في م�شت�شـــفيات 
المنطقة، وثم دخلت اإلى الطابق الأر�شـــي لمنزل 
والديهـــا، لتجـــد والدتهـــا كوثـــر مقتولة فـــي اأحد 
حمامات المنزل، وطفلتيهـــا اآمنة وزينة مقتولتين 
اأي�شـــًا في حمام اآخر، بينما وجدت والدها يو�شف 
اأبو مرعي مقتوًل وممددًا على ال�شـــرير، وذلك اإثر 
اإ�شـــابتهم بطلقـــات نارية عدة من �شـــالح حربي، 

اأدت اإلى م�شرعهم على الفور.
على الأثر ح�شرت قوة من الجي�س والقوى الأمنية 
والأجهزة الجنائية وبو�شـــرت التحقيقات لك�شـــف 

)16( الديار، 30 ني�شان 2010.
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مالب�شـــات الجريمـــة، وتم رفع الب�شـــمات والأدلة 
الجرميـــة، فيمـــا ا�شـــتبعد المحققـــون نظريـــة اأن 
يكـــون الجـــد قد ارتكـــب الجريمة وقتل نف�شـــه، بل 
اإن الطفلتيـــن راأوا ]راأتا[ حدثًا ما يجري في غرفة 
الجـــد وهربوا ]هربتا[ اإلى الطابق الأر�شـــي حيث 

لحقهم ]لحقهما[ الجاني واأجهز عليهما«)17(.

وبعـــد وقـــوع الجريمـــة الثانيـــة، تطرقـــت الل���واء 
اإلـــى الحادثـــة علـــى �شـــدر �شـــفحتها الأولـــى في 
خبـــر عنوانه »كترمايـــا تقت�ّس من قاتـــل الجّدين 
والطفلتين«، ن�شـــرت اإلى جانبه �شورة كتب تعليقًا 
عليهـــا: »الجاني في جريمـــة كترمايا بعد قتله بعد 

تمثيل الجريمة«. جاء في الخبر المذكور:

»اأثـــارت جريمة القتـــل في كترمايا غ�شـــب اأهالي 
البلـــدة، وفـــي ردة فعل عنيفـــة، قام اأبنـــاء البلدة 
باختطاف الم�شتبه به الموقوف الم�شري الجن�شية 
محمد �شليم م�شّلم من �شيارة قوى الأمن الداخلي 
التي كانت اأح�شرته مخفورًا اإلى البلدة ل�شتكمال 
التحقيق معه في منزل المغدورين الأربعة يو�شـــف 
اأبو مرعـــي وزوجته كوثر وحفيدتيهمـــا اآمنة وزينة 
الروا�ـــس، واأقدموا على قتله علـــى الفور، ثم رفعوا 
جثته علـــى مقدمة �شـــيارة وجالوا بها في �شـــوارع 
البلـــدة ومـــن ثـــم علقـــوه على عمـــود كهربـــاء في 
�شـــاحتها الرئي�شـــية ليتم بعدها ربط الجثة بحبل 

وجرها على الطريق الرئي�شي.

وعلى الفور ح�شـــرت قوة مـــن الجي�س وتمكنت من 
انتزاع الجثة من الأهالي و�شـــط غ�شبهم ال�شديد، 
ونقلوها اإلى م�شت�شفى �شـــبلين الحكومي، و�شيرت 
دوريـــات موؤللـــة مـــن الجي�ـــس وعنا�شـــر مكافحـــة 
ال�شـــغب وقـــوى الأمـــن الداخلي ب�شـــكل مكثف في 

البلدة التي �شـــيع اأهاليها جثث �شحاياهم الأربعة 
ع�شر اأم�س«)18(. 

اإلــــى هــــذا الخبر، ن�شــــرت الل����واء خبــــرًا اآخر على 
ال�شــــفحة ال�شــــابعة منهــــا. الخبــــر كتبــــه ع�شــــام 
الحجار اأي�شــــًا واأرفق ب�شــــورة كتب تعليقــــًا عليها: 
»جثة القاتل المقت�س منه في كترمايا« وجاء تحت 
عنوان »كترمايا اقت�شــــت من قاتــــل اأبنائها الأربعة 
اإعدامــــًا / بــــارود عزى الأهالي واأ�شــــف ل�شــــتيفاء 
الحــــق بغير الطرق الق�شــــائية«. وقــــد جاء في متن 

الخبر:

»فــــي رّدة فعــــل على جريمــــة نكراء، اأثارت غ�شــــب 
المجتمــــع اللبنانــــي عمومًا واأهالــــي اإقليم الخروب 
خ�شو�شــــًا اقت�ــــس اأبناء بلــــدة كترمايا مــــن منفذ 
الجريمة المروعة، التي اأودت بحياة اأبنائها يو�شف 
اأبــــو مرعي وزوجتــــه كوثر وحفيدتيهمــــا اآمنة وزينة 
الروا�ــــس، وهو الم�شــــري الجن�شــــية محمد �شــــليم 
م�شــــّلم وذلك اأثناء تمثيله عمليــــة القتل في البلدة، 
حيث انهال اأهالي البلدة عليه بال�شــــرب واأ�شــــابوه 
اإ�شــــابات بالغة ونقل بعدها اإلى الم�شت�شــــفى حيث 
فــــارق الحيــــاة، لكن نــــار الغ�شــــب الم�شــــتعلة لدى 
الأهالي لم تنطفئ فعمدوا اإلى �شــــحب جثة القاتل 
من م�شت�شــــفى �شبلين وربطوها في �شيارة وتوجهوا 

بها اإلى بلدة كترمايا.

وفــــي التفا�شــــيل، اأنــــه بعد عمليــــات ال�شتق�شــــاء 
والتحــــري التي اأجرتهــــا الأجهــــزة الأمنية في هذه 
الجريمة اأوقفت ف�شــــيلة درك �شحيم القاتل بعدما 
�شبطت في منزله �شكينًا وقمي�شًا عليها اآثار دماء 
تم العثور عليهما داخل منزله، واأجرت التحقيقات 
معه بجريمة القتل المروعة، وذلك باإ�شــــراف قائد 
ال�شرطة الق�شائية العميد اأنور يحيى وقائد الدرك 

)17( اللواء، 29 ني�شان 2010؛ )18( الم�صدر نف�صه، 30 ني�شان 2010.
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العميد اأنطوان �شــــكور اللذين و�شــــال �شباح اأم�س، 
اإلى مخفر ف�شيلة �شــــحيم حيث تابعا التحقيقات، 
في ح�شــــور قائد �شــــرية بيــــت الديــــن العقيد نعيم 
�شــــما�س، واآمر ف�شيلة �شــــحيم المالزم اأول ه�شام 
حامد وعدد من ال�شــــباط وتم ا�شــــتدعاء عدد من 
الجيران وال�شــــتماع اإلــــى اإفاداتهم، للتو�شــــل اإلى 
معطيــــات تتعلــــق بالجريمة، كما تم ال�شــــتماع اإلى 
والدة الطفلتين ال�شــــحيتين رنا اأبــــو مرعي. وبناء 

عليه اأوقف القاتل.

ولــــدى ا�شــــطحاب عنا�شــــر قــــوى الأمــــن الداخلي 
الموقوف م�شــــّلم من مخفر �شحيم باتجاه كترمايا 
ل�شتكمال التحقيقات معه في مكان وقوع الجريمة 
كان الأهالــــي تجمعــــوا منــــذ ال�شــــباح في ال�شــــارع 
الرئي�شــــي للبلــــدة وهــــم بحالــــة الغ�شــــب ال�شــــديد 
يطالبــــون باإعــــدام القاتــــل في �شــــاحة البلدة ولدى 
و�شــــول �شــــيارتي قوى الأمــــن الداخلــــي وفي داخل 
اإحداهما القاتل هاجم الأهالي ال�شيارتين وتمكنوا 
من اإخراجه من ال�شيارة واإنهالوا عليه بال�شرب ما 

اأدى الى مقتله على الفور.

وعنــــد نقل الجثــــة اإلى م�شت�شــــفى �شــــبلين من قبل 
القــــوى الأمنيــــة �شــــحبها الأهالــــي وو�شــــعوها على 
مقدمة �شيارة وطافوا بها البلدة وعلقوها على اأحد 
اأعمــــدة الكهرباء في البلــــدة. فيما حــــاول البع�س 
من الأهالي المطالبة باإحــــراق جثة القاتل ورميها 
للكالب و�شط هتافات "اهلل اأكبر" واإطالق عيارات 
ناريــــة في الهــــواء اإل اأن قــــوة من الجي�ــــس تدخلت 
وتمكنــــت من �شــــحب الجثــــة، واأودعتها م�شت�شــــفى 

�شبلين الحكومي و�شط تجمعات كثيفة لالأهالي.

وفــــي هذا الإطار، اأفادت م�شــــادر اأمنية اأن القاتل 
كان مطلوبًا من قبل ال�شــــلطات الأمنية والق�شائية 

لرتكابه جرائم مخالفة لالآداب وم�شــــيئة لالأخالق 
فــــي البلدة ممــــا حمل الأهالــــي على النتقــــام منه 

وقتله.
اإلى ذلك، يقــــوم مكتب المختبرات الجنائية التابع 
لق�شم المباحث العلمية في وحدة ال�شرطة الق�شائية 
بتحليــــل الــ دي اأن اأي لمقارنة دماء ال�شــــحايا ببقع 
الدمــــاء الموجودة علــــى الأدلة الم�شــــبوطة وذلك 

تحت اإ�شراف الق�شاء المخت�س«)19(. 
ال�صرق الأو�صط ن�شــــرت بعد وقوع الجريمة الثانية 
خبرًا كتبه يو�شــــف دياب وكاروليــــن عاكوم. الخبر 
الــــذي جــــاء علــــى ال�شــــفحة ال�شــــابعة منهــــا حمل 
عنوان: »قتل رجاًل م�شنًا وزوجته وحفيدتيهما فثاأر 
لهم اأبناء بلدتهم وعلقوه على عمود في ال�شــــاحة / 
اأهالي بلدة لبنانية يقتلون عاماًل م�شــــريًا« ن�شرت 
فوقه �شورة كبيرة كتب تعليقًا عليها: »اأهالي البلدة 
اللبنانية يتابعون اأم�س تعليق جثة المتهم الم�شري 
بقتــــل عائلة من نف�ــــس البلدة اأم�ــــس«. وقد جاء في 

الخبرما يلي:
»عا�شــــت بلــــدة كترمايا في منطقــــة اإقليم الخروب 
فــــي جبل لبنان، اأم�ــــس، اأحداثًا غيــــر عادية بعدما 
اأقدمت مجموعة من ال�شــــبان فــــي البلدة على قتل 
العامل الم�شــــري محمد �شــــليم م�شــــّلم، 39 عامًا، 
اأثنــــاء تمثيله لجريمــــة ارتكبها وذهب �شــــحيتها 4 

اأ�شخا�س من عائلة واحدة، ثم مثلوا بجثته.
وفي تفا�شيل الحادثة، اأن والدة الطفلتين، رنا، التي 
تعمل مدّر�شــــة، وتعي�س مــــع ابنتيها في بيت والديها 
بعد انف�شالها عن زوجها محمد م�شطفى الروا�س 
الذي يعمل في ال�شــــعودية، فجعت باأفــــراد عائلتها 
م�شرجين بدمائهم وطعنات ال�شكين وا�شحة على 
اأج�شادهم بعد عودتها من عملها. فح�شرت القوى 

)19( اللواء، 30 ني�شان 2010.
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الأمنيــــة اإلى المنــــزل وفتحت تحقيقــــًا في الحادث 
لمعرفة مالب�شات الجريمة. لكن، وبعد اأقل من 24 
�شــــاعة على الفاجعة، وفي حين كانت بلدة كترمايا 
تعي�س يوم حداد على اأبنائها الأربعة، األقي القب�س 
علــــى القاتل وهو م�شــــري الجن�شــــية يدعى محمد 
�شــــليم م�شّلم، و�شــــبط معه �شكين و�شــــترة ل تزال 
وا�شحة عليها اآثار الدماء. فعمدت القوى الأمنية، 
وبعد اعتراف المجرم بفعلته، اإلى نقله اإلى م�شرح 
الحادثة لتمثيل جريمته. واأثناء اقتياد عنا�شر من 
قــــوى الأمن الداخلي للموقوف م�شــــّلم اإلى م�شــــرح 
الجريمة لتمثيل جريمته التي اأودت بحياة يو�شــــف 
اأبــــو مرعــــي، 75 عامًا، وزوجتــــه كوثــــر، 70 عامًا، 
وحفيدتيهمــــا الطفلتين زينــــة الروا�ــــس، 7 اأعوام، 
واآمنــــة الروا�س، 9 اأعوام، بعد اأن اعترف بارتكابها 
وذبح ال�شــــحايا ب�شــــكين حاد كان ي�شــــتخدمها في 
ملحمــــة يعمــــل فيها قبــــل اأن يلــــوذ بالفــــرار، ولدى 
و�شــــول الموكب اإلى المكان انق�س عــــدد من اأبناء 
البلدة وانهالوا عليه بال�شــــرب واأ�شــــابوه اإ�شــــابات 
بالغــــة. وعلى اأثر ذلك، قامــــت القوى الأمنية بنقله 
اإلــــى م�شت�شــــفى �شــــبلين للمعالجة، ولكــــن الأهالي 
لحقوا به وهاجموا الم�شت�شــــفى وقتلوه، ثم �شــــحبوا 
جثتــــه مــــن داخــــل الم�شت�شــــفى وربطوها ب�شــــيارة 
وعــــادوا بها اإلى بلدة كترمايــــا. وبعد اأن نزعوا عن 
القاتل ثيابه الخارجية، ربطوا رقبته بق�شــــيب من 

الحديد وعلقوا الجثة بعمود في �شاحة البلدة.

وتزامن ذلك مع حالة غ�شـــب �شديدة عمت البلدة 
واأبناءهـــا قبـــل اأن تتدخـــل قوة مـــن الجي�س وقوى 
الأمـــن الداخلـــي وتنقـــل الجثـــة اإلى الم�شت�شـــفى 
مجددًا، وتبا�شـــر باأمر من النيابة العامة بمطاردة 
الأ�شـــخا�س الذين قتلوا م�شّلم لتوقيفهم واإحالتهم 
اإلى الق�شـــاء المخت�س لمحاكمتهـــم. وبقي التوتر 

�شـــائدًا حتى ليل اأم�س في وقت كان اأهالي كترمايا 
متحفظيـــن عـــن ت�شـــلم جثـــث ال�شـــحايا الأربعـــة 
اإلـــى حيـــن معرفـــة دوافـــع الجريمة و�شـــبب مقتل 

الأبرياء«)20(.
الحياة تطرقت اإلى المو�شــــوع بعــــد وقوع الجريمة 
الثانيــــة علــــى �شــــفحتها الأولــــى كجزء مــــن الخبر 
اللبناني العام. جاء العنوان الذي و�شعته ال�شحيفة 
للخبر الذي يتناول ال�شاأن اللبناني كالتالي: »�شكان 
غا�شبون يقتلون وي�شــــنقون متهمًا بجريمة قتل في 
ال�شــــوف / عون وحزب اهلل يريدان تمثيلهما ب�شني 
في بيروت / والحريري يتم�شك بالعي�س الم�شترك 
مــــع كل المكونــــات«. واختيرت للخبر العام �شــــورة 
]...[ كتــــب تعليقــــًا عليهــــا: »جثمــــان المتهــــم في 
�شــــيارة لقوى الأمــــن الداخلي«. اأما في الم�شــــمون 
ذي ال�شلة بالجريمة فقد ورد التالي: »هزت الراأي 
العــــام جريمتان �شــــنيعتان ارتكبتا فــــي اإحدى قرى 
ال�شــــوف الجبليــــة. اإذ راح �شــــحية الجريمة الأولى 
رجل وامراأة م�شنان مع حفيدتيهما )7 و9 �شنوات( 
ليــــل اأول من اأم�ــــس ذبحوا بال�شــــكين. اأما الجريمة 
الثانية فوقعت حين اأوقفت القوى الأمنية م�شــــتبهًا 
به من اأ�شحاب ال�شوابق، تردد اأنه اعترف بارتكاب 
الجريمة، وعندما اقتادته القوى الأمنية اإلى البلدة 
لتمثيــــل الجريمة هجم بع�س الأهالي عليه وانهالوا 
عليه �شــــربًا فنقل اإلــــى الم�شت�شــــفى للمعالجة لكن 
بع�ــــس اأبناء البلدة اقتحموه واأخرجوه منه وق�شــــوا 
عليه طعنًا و�شــــط عجز عنا�شر ال�شرطة عن رّدهم 

ثم �شنقوه جثة هامدة«)21(. 
كمــــا ن�شــــرت الحي����اة، في  ال�شــــفحة ال�شــــابعة من 
عددها، خبرًا خا�شًا بالجريمتين جاء تحت عنوان: 
»�شحبوه من الم�شت�شفى بعدما اأو�شعوه �شربًا اأثناء 
تمثيله جريمتـــه / اأهالي كترمايا يعدمون �شـــحاًل 

)20( ال�صرق الأو�صط، 30 ني�شان 2010؛ )21( الحياة، 30 ني�شان 2010.
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وتعليقًا رجاًل ي�شـــتبه بارتكابـــه جريمة رباعية قبل 
يوم«. وفي م�شمون الخبر ورد التالي:

»لــــم ينتظر اأهالي بلــــدة كترمايــــا )اإقليم الخروب 
ــــــ جبل لبنــــان( اأن تقت�س الأجهزة الق�شــــائية من 
م�شتبه به بارتكاب جريمة رباعية اأودت بحياة رجل 
وامراأة وحفيدتيهما، وكذلك لم يدفنوا ال�شــــحايا، 
قبــــل اأن يثــــاأروا باأيديهم مــــن القاتل وي�شــــحلوه في 
�شــــوارع بلدتهم ويعّلقوه بعمود �شاعتين "عبرة لمن 

اعتبر".

فالبلـــدة وكذلك الأجهزة الأمنية، لـــم تنم ليل اأول 
من اأم�س حين اهتّزت بعد الظهر بانت�شار خبر مقتل 
يو�شـــف اأبو مرعـــي )مواليـــد 1931( وزوجته كوثر 
وحفيدتيهما اآمنة )9 �شنوات( وزينة )7 �شنوات(. 
وكانت اأم الطفلتين رنا وهي معلمة في مدينة �شور، 
عادت من عملها ع�شرًا فوجدت اأمها واأباها )كان 
يحمل م�شد�شـــًا بال�شتيكيًا( وابنتها زينة م�شرجين 
بدمائهم بينما كانت اآمنة تلفظ اأنفا�شـــها الأخيرة. 
وح�شـــرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبا�شرت 

التحقيقات لمعرفة مالب�شات الجريمة.

وبينمــــا اتجهــــت الأنظــــار بعــــد �شــــيوع الخبــــر اإلى 
احتمــــال اأن يكــــون طليقهــــا هو الفاعــــل، لكن تبين 
انهمــــا منف�شــــالن منذ �شــــنوات واأن الــــزوج يعمل 
في ال�شــــعودية، تمّكنت �شــــعبة المعلومــــات في قوى 
الأمن الداخلي من توقيف م�شــــتبه به، ف�شّلمته اإلى 
ال�شــــرطة الق�شائية في ف�شيلة �شــــحيم التي انتقل 
اإليها �شــــباح اأم�س قائد ال�شرطة الق�شائية العميد 
اأنــــور يحيى وقائــــد الــــدرك العميد اأنطوان �شــــكور 
لالإ�شراف على التحقيق في ح�شور قائد �شرية بيت 
الدين العقيد نعيم �شــــما�س، واآمر ف�شــــيلة �شحيم 
المــــالزم اأول ه�شــــام حامــــد وعدد من ال�شــــباط، 
وبمتابعــــة من وزيــــر الداخلية زياد بــــارود والمدير 

العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اأ�شرف ريفي.

ووفق م�شـــادر اأمنية وبع�س اأبناء كترمايا تحدثت 
اإليهم الحياة، فاإن الم�شـــتبه به الذي اأوقفته �شعبة 
المعلومـــات تبيـــن اأنه يدعى محمد �شـــليم م�شـــّلم 
والـــده م�شـــري واأمـــه لبنانية من كترمايـــا وكانت 
متزوجة مـــن لبناني ولها منه اأبناء اأي�شـــًا، وتبين 
اأن الم�شـــتبه بـــه يعمل جـــزارًا واأنه كان فـــارًا منذ 
�شـــهرين بعد اتهامه بمحاولة اغت�شاب قا�شر في 
الخام�شـــة ع�شـــرة من عمرها وتهديدها ب�شـــكين، 
واأن فـــي حقه مذكـــرة توقيـــف غيابية واأنه اأي�شـــًا 
مطلوب من ال�شلطات الم�شـــرية، واأنه عاد خل�شة 
اإلـــى البلدة ع�شـــية وقوع الجريمـــة واأنه يقيم قرب 

منزل ال�شحية.

ونفــــى في بدايــــة التحقيق معه اأن يكــــون له دور في 
الجريمــــة، زاعمــــًا اأنــــه كان لحظــــة وقوعهــــا عنــــد 
اأنا�ــــس ذكر اأ�شــــماءهم، فتبين بعد اأخــــذ اإفاداتهم 
اأن كالمــــه غير �شــــحيح وكذلك اأخــــذت اإفادة الأم 
)رنــــا( وبع�س الجيران، و�شــــبط في منزل الجاني 
�شــــكين وقمي�س تي �شيرت عليهما اآثار دماء ف�شّما 
اإلى �شكين وجدت في م�شرح الجريمة واأر�شلت اإلى 
مكتب المختبرات الجنائية التابع لق�شــــم المباحث 
العلمية في ال�شــــرطة الق�شــــائية، لتحليل الـ دي اأن 
اإي ومقارنــــة دماء ال�شــــحايا بالبقع الموجودة على 
الأدلة الم�شــــبوطة، لكن الم�شــــتبه بــــه كان بداأ في 
هذه الأثناء يقّر بفعلته، و�شــــباحًا اأح�شــــرته القوى 
الأمنية اإلى م�شرح الجريمة لتمثيل جريمته فهجم 
الأهالي على ال�شــــيارة الع�شــــكرية التــــي كانت تقله 
وانهالوا عليه �شــــربًا و�شــــط عجز العنا�شــــر الذين 
اأح�شروه عن رّدهم، خ�شو�شًا "اأنه مّثل ب�شحاياه"، 
وفق روايــــة بع�س اأهالي البلدة، ولم تعرف الدوافع 

التي حدت فيه ]به[ اإلى ارتكاب جريمته.
ومـــا كاد رجـــال الأمـــن ينقلـــون الم�شـــتبه بـــه اإلى 
م�شت�شفى �شـــبلين الحكومي، )البلدة المجاورة(، 
لعالجـــه، حتـــى اقتحـــم بع�ـــس اأهالـــي كترمايـــا 
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الم�شت�شفى وق�شوا عليه �شــــربًا وطعنًا ثم اأخرجوه 
و�شــــحلوه ب�شــــيارة اإلــــى و�شــــط البلدة فنزعــــوا عنه 
مالب�شه وعّلقوه من رقبته على عمود في �شاحتها نحو 
�شاعتين ريثما ح�شــــر الجي�س اللبناني بقوة كبيرة 

وفّرق الجموع ونقل الجثة اإلى الم�شت�شفى«)22(. 

البي����رق تطرقــــت اإلــــى الجريمــــة الأولى فــــي اإطار 
�شغير على �شفحتها الأولى عنوانه »جريمة مروعة 
في كترمايا �شــــحيتها زوجان وحفيدتاهما«. الخبر 

الذي كتبه اأحمد الغربي جاء على ال�شكل التالي:

»وقعت جريمة مروعة ع�شر اأم�س في بلدة كترمايا 
ذهــــب �شــــحيتها المغــــدوران يو�شــــف اأبــــو مرعــــي 
)مواليــــد 1931( وزوجتــــه كوثــــر وحفيدتاهما من 
ابنته رنا، اآمنة )9 �شــــنوات( وزينة )7 �شنوات( اإذ 
وجدوا م�شابين بطلقات نارية عديدة وم�شرجين 
بدمائهــــم في منــــزل اأبو مرعــــي لأو�شــــاع ما زالت 

غام�شة.

والأدلــــة  الأمنيــــة  القــــوى  الفــــور ح�شــــرت  وعلــــى 
الجنائية وبا�شــــرت التحقيقات لمعرفة مالب�شــــات 

الجريمة«)23(.

وبعد وقوع الجريمة الثانية، تناولت البيرق الحادثة 
في خبر ن�شرته على �شفحتها الأولى عنوانه »اأهالي 
كترمايا "ينتقمون" من قاتل ال�شحايا الأربع«، خبر 
ن�شــــرت اإلى جانبه �شورة كتب تعليقًا عليها: »�شبان 
يقومون بتعليق جثــــة الجاني على عمود كهرباء في 

كترمايا«. ورد في م�شمون الخبر المذكور التالي:

»عمد اأهالي كترمايا اإلى قتل محمد �شــــليم م�شــــّلم 
الم�شــــري الجن�شــــية والمتهم بتورطــــه في ارتكاب 
الجريمة التي اأودت اأول من اأم�س بحياة الم�شــــنين 
يو�شــــف وكوثــــر اأبو مرعــــي والطفلتين اآمنــــة وزينة 

الروا�س، وطاف الأهالي، بجثته في �شــــوارع البلدة 
وعلقوها على اأحد الأعمدة و�شــــط �شيحات غ�شب 
وتكبير وت�شــــفيق وهتافات تقول اإن اهلل اقت�س من 
المجرم. وبقي الو�شــــع على هذه الحال لحوالي 20 
دقيقــــة قبل اأن يقتنعوا ببع�س المنا�شــــدات فاأنزلوا 
الجثــــة وجروهــــا مجــــددًا فــــي ال�شــــارع الرئي�شــــي 
للبلدة و�شــــلموها اإلى عنا�شــــر من الجي�س اللبناني 
تولــــت نقلها اإلــــى خارج كترمايا فيمــــا بقي الأهالي 
يحت�شــــدون اأمام خلية م�شــــجد البلدة لي�شاركوا في 
ت�شييع ال�شحايا الأربع التي �شقطت نتيجة الجريمة 

المروعة.
والمتهم محمد م�شّلم كان يقيم في كترمايا ومنزله 
مال�شق للمنزل الذي ح�شلت فيه الجريمة واأوقف 
لدى قوى الأمن الداخلي في مخيم �شحيم على ذمة 
التحقيق ليل اأول من اأم�س بعدما اأفادت المعلومات 
اأنــــه اآخــــر من �شــــوهد فــــي المنــــزل الم�شــــتهدف، 
واأ�شــــارت اإلى اأن تناق�شات ظهرت في اأقواله خالل 
ا�شــــتجوابه ول �شــــيما لناحية اأماكن ح�شــــوره وقت 
ح�شول الجريمة، كما اأن عنا�شر قوى الأمن عثرت 
فــــي منزله على كنزة فيها بقــــع من الدماء واأخذت 
عنا�شر المباحث العلمية عينات منها وعينات من 
دماء ال�شــــحايا لإجراء فحو�شات الحم�س النووي 
ومطابقاتها والتاأكد هل الدماء على الكنزة عائدة 
لل�شحايا، بالإ�شافة اإلى اأن الم�شتبه به كان مالحقًا 
في ال�شــــابق بجرم محاولة العتداء الجن�شــــي على 

قا�شر.
وكانت التحقيقات ت�شــــتكمل في ال�شاعات الما�شية 
فــــي مخفر �شــــحيم باإ�شــــراف قائد الــــدرك العميد 
اأنطوان �شــــكور وقائد ال�شــــرطة الق�شــــائية العميد 
اأنور يحيــــى وكذلك باإ�شــــراف الجهات الق�شــــائية 
المخت�شــــة، وبعدما غادر العميدان �شــــكور ويحيى 

)22( الحياة، 30 ني�شان 2010؛ )23( البيرق، 29 ني�شان 2010.

»الجريمتان«: وقائع ووقائع...
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المخفر قرر المحققون ا�شطحاب الم�شتبه به اإلى 
مكان الجريمة ل�شوؤاله عن بع�س الوقائع وا�شطحب 
�شـــتة عنا�شر من قوى الأمن ب�شيارتين الم�شتبه به 
وتوجهـــوا به اإلى بلدة كترمايا ولدى و�شـــولهم اإلى 
هنـــاك، �شـــاهده الأهالي الذين كانـــوا قد تجمعوا 
منذ ال�شباح على جانبي الطريق الرئي�شي فاأوقفوا 
ال�شـــيارتين وهاجمـــوا َمن في داخلهـــا ]داخلهما[ 
من عنا�شـــر وقوى الأمن وتمكنوا من الو�شول اإلى 
الم�شتبه به وانهالوا عليه بال�شرب وحاول عنا�شر 
قـــوى الأمن اإنقـــاذه والفـــرار اإل اأنهم لـــم يتمكنوا 
فاأجهـــز المهاجمون عليه محققيـــن العقاب الذي 

يجب اأن يناله في نظرهم«)24(. 
كما ن�شـــرت البيرق على ال�شـــفحة الخام�شة منها 
خبرًا كتبـــه اأحمد الغربـــي وجاء بعنـــوان: »اأهالي 
يو�شـــف  بقاتـــل  الإعـــدام  نفـــذوا حكـــم  كترمايـــا 
مرعي وعائلته / بارود اأ�شـــف لـ"ا�شتيفاء الحق  اأبو
بغير الطرق الق�شـــائية"«. اإلى جانب الخبر ن�شرت 
ال�شحيفة �شورتين كتب تعليقًا عليهما: »ال�شحيتان 
اآمنة وزينـــة«؛ »جثة الجاني على الأر�س بعد اإنزال 

اأهل كترمايا عقوبة الإعدام به«. 
وفـــي م�شـــمون الخبـــر ورد التالـــي: »لـــم يتمالـــك 
ذوو �شـــحايا جريمـــة كترمايا التي ذهب �شـــحيتها 
الم�شن يو�شف اأبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما 
الطفلتان اآمنة وزينة الروا�س الذين ق�شـــوا ع�شـــر 
الأربعاء طعنًا بال�شكين، وع�شرات ال�شبان الغا�شبين 
المفجوعيـــن، من اأبناء كترمايا اأع�شـــابهم عندما 
�شـــاهدوا المتهم بالجريمة الم�شـــري محمد �شليم 
م�شـــّلم والـــذي اعتـــرف فـــي اأثنـــاء التحقيـــق معه 
بمخفـــر �شـــحيم بارتكابـــه الجريمة برفقـــة القوى 
الأمنية للقيـــام بتمثيل جريمته في منزل اأبو مرعي 
باإ�شـــراف عدد من الق�شـــاة فعمدوا اإلى خطفه من 

العنا�شـــر الأمنية و�شـــربه حتى الموت مطاردينه 
اإلى م�شت�شفى �شـــبلين. ثم جالوا بجثته في �شوارع 
البلدة و�شـــط حالة من الغ�شب ال�شديد و�شيحات 
"القاتـــل يقتـــل" والبلبلة فـــي �شـــفوف المواطنين 
والعنا�شـــر الأمنية وعلـــى الفور تم ا�شـــتقدام قوة 
كبيـــرة من الجي�س وقوى الأمـــن الداخلي اإلى بلدة 
كترمايا ل�شبط الو�شـــع. وقامت العنا�شر الأمنية 
ب�شرب طوق اأمني حول البلدة كما اأقامت حواجز 

اأمنية عند مداخل و�شاحات كترمايا.

جريمـــة كترمايـــا التي هـــزت م�شـــاعر المواطنين 
فـــي اإقليم الخروب انتهت بعمليـــة قتل المتهم قبل 
ا�شـــتكمال التحقيق من قبل ال�شـــلطات الق�شـــائية 
والأمنية ليدفن معه ال�شـــر الذي دفعه اإلى ارتكاب 

جريمته ال�شنعاء«)25(. 

الأن���وار اأوردت خبـــرًا عـــن الجريمـــة الأولـــى على 
�شـــفحتها الأولى. الخبـــر الذي اأتى تحـــت عنوان 
»ابن ثمانين عامًا يقتـــل زوجته وحفيدتيه وينتحر 

في كترمايا« جاء على ال�شكل التالي:

»اأقـــدم المواطن يو�شـــف نجيـــب )80 عامًا( على 
اإطالق النار على زوجته وحفيدتيه، فاأرداهن قبل 

اأن يطلق النار على نف�شه.

وفي التفا�شيل اأن نجيب يعاني من اأمرا�س ع�شبية، 
وقد ح�شـــل �شـــجار بينـــه وبيـــن زوجتـــه كوثر في 
منزلهمـــا في بلدة كترمايا في اإقليم الخروب، قام 
على اأثره باإح�شار ر�شا�س حربي، واأطلق النار على 
زوجتـــه فاأرداها، وفي هذه الأثنـــاء بداأت حفيدتاه 
لبنته وهما طفلتان تبلغان من العمر ع�شر �شنوات 
بال�شراخ، فاأطلق النار عليهما واأرداهما اأي�شًا ثم 

اأطلق النار في راأ�شه وفارق الحياة على الفور.

)24( البيرق، 30 ني�شان 2010؛ )25( الم�صدر نف�صه.
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والأدلــــة  الداخلــــي  الأمــــن  قــــوى  ح�شــــرت  وقــــد 
الجنائيــــة وجــــرى معاينة الجثث وفتــــح تحقيق في 

الحادث«)26(. 
وبعــــد وقــــوع الجريمة الثانيــــة انفردت الأن����وار من 
بين ال�شحف في و�شعها الخبر كمان�شيت لعددها. 
عنوان المان�شيت جاء فيه: »"عدالة" اأبناء كترمايا 
تهّز الم�شوؤولين والأجهزة الأمنية«. وتحت العنوان 
ن�شــــرت ال�شــــحيفة �شــــورتين كتب تعليقًا عليهما: 
»الطفلتــــان ال�شــــحيتان اآمنــــة وزينــــة الروا�ــــس مع 
والدتهمــــا«، »عدد من اأهالي كترمايــــا يعلقون جثة 
القاتل على عامود كهرباء بعد ظهر اأم�س«. اأما في 

م�شمون الخبر فقد جاء التالي:
»الجريمة الرباعية التي اأ�شــــابت بلدة كترمايا في 
اإقليم الخروب وهزت معها لبنان، هزت تداعياتها 
الدولــــة والأجهــــزة الأمنية بعدما لجــــاأ الأهالي اإلى 
تطبيق عدالتهم بعدما ا�شــــتبد بهم الغ�شب لمقتل 
عجوزيــــن وطفلتين بريئتيــــن، واأجهزوا على القاتل 
اأثنــــاء تمثيل جريمته ظهــــر اأم�س. وقــــد اأدان وزير 
الداخليــــة ب�شــــدة الجريمة ال�شــــنيعة مبديــــًا تفهمه 
لغ�شــــب الأهالــــي ووجعهــــم اإل اأنــــه اأ�شــــف اأن يتــــم 

ا�شتيفاء الحق بغير الطرق الق�شائية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من توقيف قاتل 
يو�شــــف اأبو مرعي وزوجته كوثــــر وحفيدتيهما اآمنة 
وزينــــة الروا�س، وهو م�شــــري يدعى محمد �شــــليم 

م�شّلم، واأجرت التحقيق معه في مخفر �شحيم.
ولــــدى ا�شــــطحاب عنا�شــــر قــــوى الأمــــن الداخلي 
الموقوف من مخفر �شــــحيم باتجاه كترمايا لتمثيل 
الجريمــــة في مــــكان وقوعها كان الأهالــــي تجمعوا 
في ال�شــــارع الرئي�شــــي وهم بحال الغ�شب ال�شديد 
يطالبــــون باإعــــدام القاتل في �شــــاحة البلدة. ولدى 

و�شــــول �شــــيارتي قوى الأمــــن الداخلــــي وفي داخل 
اإحداهما القاتل هاجم الأهالي ال�شيارتين وتمكنوا 
من اإخراجه من ال�شــــيارة وانهالوا عليه بال�شــــرب 
مــــا اأدى اإلى مقتله على الفور. ولدى نقل الجثة اإلى 
م�شت�شــــفى �شــــبلين من قبل القوى الأمنية، �شحبها 
الأهالي وو�شعوها على �شيارة وطافوا بها البلدة ثم 

علقوها على اأحد اأعمدة الكهرباء«)27(. 

اإلــــى ذلــــك، تطرقــــت الأن����وار اإلــــى ما ح�شــــل في 
كترمايا على ال�شــــفحة ال�شابعة منها تحت عنوان: 
»اأهالــــي كترمايــــا الغا�شــــبون لمجزرة ا�شــــتهدفت 
4 مــــن اأبنائهــــم اأجهزوا علــــى القاتل اأثنــــاء تمثيل 
جريمتــــه وعّلقوا جثته على عامــــود«. تحت العنوان 
ن�شــــرت ال�شــــحيفة �شــــبع �شــــور كتب تعليقًا عليها: 
»اأهالي كترمايا في و�شــــط البلــــدة اأثناء تعليق جثة 
القاتــــل على عامود«، »جثة القاتــــل اأثناء نقلها على 
مقدمة �شيارة في كترمايا«؛ »الطفلتان ال�شحيتان«؛ 
»ال�شــــحية يو�شــــف اأبو مرعــــي«؛ »العميــــدان يحيى 
و�شــــكور يتابعان التحقيقات في �شــــحيم«؛ »�شيدات 
يولولن واإحداهن تلتقط �شــــورًا بهاتفها الخليوي«؛ 
»�شيارة ع�شكرية تنقل جثة القاتل«. اأما في م�شمون 

الخبر فقد ورد التالي:

ــ ال�شــــوف، الم�شــــري  »ُقتــــل منفذ جريمة كترماياـ 
الجن�شــــية محمد �شــــليم م�شــــّلم اأثناء تمثيله عملية 
قتل يو�شف اأبو مرعي وزوجته واآمنة وزينة الرّوا�س، 
وذلــــك بعدما انهــــال اأهالي البلدة عليه بال�شــــرب 

واأ�شابوه اإ�شابات بالغة.

وفــــي التفا�شــــيل، انــــه بعد عمليــــات ال�شتق�شــــاء 
والتحــــري التــــي اأجرتهــــا الأجهزة اأوقفت ف�شــــيلة 
درك �شحيم القاتل بعدما �شبطت في منزله �شكينًا 
وقمي�شًا عليها اآثار دماء. واأجرت التحقيقات معه 

)26( الأنوار، 29 ني�شان 2010؛ )27( الم�صدر نف�صه، 30 ني�شان 2010.
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بجريمــــة القتــــل المروعــــة، وذلــــك باإ�شــــراف قائد 
ال�شرطة الق�شائية العميد اأنور يحيى وقائد الدرك 
العميد اأنطوان �شــــكور اللذين و�شــــال �شــــباحًا اإلى 
مخفر ف�شــــيلة �شــــحيم حيث تابعا التحقيقات، في 
ح�شور قائد �شرية بيت الدين العقيد نعيم �شما�س، 
واآمر ف�شــــيلة �شــــحيم المــــالزم اأول ه�شــــام حامد 

وعدد من ال�شباط.
وتم ا�شــــتدعاء عدد من الجيران وتم ال�شتماع اإلى 
اإفاداتهم للتو�شل اإلى معطيات تتعلق بالجريمة، كما 
تم ال�شــــتماع اإلى اإفادة والدة الطفلتين ال�شحيتين 

رنا اأبو مرعي. وبناء عليه اأوقف القاتل.
ولــــدى ا�شــــطحاب عنا�شــــر قــــوى الأمــــن الداخلي 
الم�شــــري مــــن مخفــــر �شــــحيم باتجــــاه كترمايــــا 
لتمثيــــل الجريمــــة في مــــكان وقوعهــــا كان الأهالي 
تجمعوا منذ ال�شــــباح في ال�شــــارع الرئي�شي للبلدة 
وهــــم بحــــال الغ�شــــب ال�شــــديد يطالبــــون باإعدام 
القاتــــل في �شــــاحة البلدة. ولدى و�شــــول �شــــيارتي 
قــــوى الأمن الداخلــــي وفي داخــــل اإحداهما القاتل 
هاجم الأهالي ال�شيارتين وتمكنوا من اإخراجه من 
ال�شــــيارة واإنهالوا عليه بال�شرب ما اأدى اإلى مقتله 

على الفور.
وعنــــد نقل الجثــــة اإلى م�شت�شــــفى �شــــبلين من قبل 
القــــوى الأمنيــــة �شــــحبها الأهالــــي وو�شــــعوها على 
�شيارة وطافوا بها البلدة وعلقوها على اأحد اأعمدة 

الكهرباء في البلدة.
واأفادت م�شــــادر اأمنية لوكالة المركزية اأن القاتل 
كان مطلوبًا من قبل ال�شــــلطات الأمنية والق�شائية 
لرتكابــــه جرائم مخّلة بالآداب وم�شــــيئة لالأخالق 
فــــي البلدة ممــــا حمل الأهالــــي على النتقــــام منه 

وقتله«)28(. 

ال�صرق تناولت المو�شــــوع على �شفحتها الأولى بعد 
وقوع الجريمــــة الثانية وذلك تحت عنوان: »اأب�شــــع 
الجرائم / الأهالي �شــــحلوا الم�شــــتبه فيه بجريمة 
كترمايا وعّلقــــوه على عمود«. فوق العنوان ن�شــــرت 
�شــــورة كتب تعليقــــًا عليها: »الأهالــــي يرفعون جثة 
الم�شــــتبه فيه ليعلقوها اإلى عمــــود كهرباء«، وتحت 
العنوان ن�شــــرت �شــــورة كتب تعليقــــًا عليها: »الجثة 
مدلة بعدما علقت من الوجه بـ"�شــــلف" حديد« اإلى 
�شــــورة اأخرى تجمــــع الطفلتين �شــــحيتي الجريمة 
الأولــــى باأمهمــــا. وفي م�شــــمون الخبر الــــذي كتبه 
عفيــــف الجردلــــي ورد التالي: »بعدمــــا فجعت بلدة 
كترمايا في اإقليم الخروب بالجريمة الب�شعة والتي 
اأدت اإلى قتل يو�شف نجيب اأبو مرعي وزوجته كوثر 
جميل اأبو مرعي وحفيدتيهما زينة )7 اأعوام( واآمنة 
)9 اأعوام( ت�شارعت الأحداث في هذه البلدة حيث 
اأوقفت ف�شيلة �شــــحيم الم�شتبه فيه ويدعى محمد 
�شــــليم م�شــــّلم وهو من التابعية الم�شرية و�شبطت 
�شكينًا وقمي�شًا عليه اآثار دماء داخل منزله... وقام 
مكتب المختبرات الجنائية التابع لق�شــــم المباحث 
العلمية في وحدة ال�شــــرطة الق�شــــائية بتحليل اآثار 

الدماء لمقارنته ]لمقارنتها[ مع ال�شحايا...
وفي اأثناء تمثيل محمد �شليم م�شّلم الجريمة انهال 
اأهالي كترمايا عليه بال�شــــرب، واأ�شــــابوه اإ�شابات 
بالغــــة. وعلى الفور قامت القــــوى الأمنية بنقله اإلى 
م�شت�شفى �شبلين للمعالجة، ولكن الأهالي هاجموا 
الم�شت�شــــفى وقتلوه. ثم �شــــحب الأهالي جثة القاتل 
من م�شت�شــــفى �شبلين وربطوها في �شيارة وتوجهوا 
بهــــا اإلى بلدة كترمايــــا. وبعدما نزعــــوا عن القاتل 
ثيابــــه الخارجية علقوه بق�شــــيب مــــن الحديد من 

رقبته بعمود في �شاحة البلدة«)29(. 
البن����اء تحدثت عن الجريمة الأولى على ال�شــــفحة 

)28( الأنوار، 30 ني�شان 2010؛ )29( ال�صرق، 30 ني�شان 2010.
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الرابعــــة منها في خبــــر كتبه جمــــال الغربي وحمل 
عنــــوان »جريمة مرّوعة فــــي كترمايا« جــــاء الخبر 

على ال�شكل التالي:

»عثــــر بعيــــد الخام�شــــة من ع�شــــر اأم�س فــــي بلدة 
كترمايا ـــ ق�شــــاء ال�شــــوف على اأربعة قتلى في بيت 

يعود لآل اأبو مرعي.

وفي التفا�شــــيل، وبعد عودة �شو�شــــن اأبو مرعي اإلى 
المنزل عثرت على كل من والدها يو�شف اأبو مرعي 
ووالدتهــــا كوثر وابنتيهــــا زينة )7 �شــــنوات( واآمنة 

)9�شنوات( مقتولين وم�شرجين بدمائهم.

ورجحت م�شــــادر لـ البن����اء اأن الجريمــــة المروعة 
التي هّزت البلدة لها خلفيــــات عائلية انطالقًا من 
الخالفــــات الزوجيــــة بين والــــدي الطفلتيــــن زينة 

واآمنة.

كمــــا اأفادت الم�شــــادر اأنه تم العثــــور بجانب الجد 
يو�شــــف اأبو مرعي على م�شــــد�س حربــــي يرجح اأنه 

ا�شتعمل في تنفيذ الجريمة.

وفور �شــــيوع الخبر ح�شــــرت اإلى المكان على الفور 
عنا�شــــر من الأدلة الجنائية وقــــوة من الدرك وقد 

بو�شرت التحقيقات في الجريمة«)30(. 

وبعــــد وقوع الجريمــــة الثانية، ن�شــــرت البن����اء على 
�شفحتها الخام�شة خبرًا عنوانه »الأهالي ينتقمون 
لجريمــــة كترمايــــا / قتلوه اأثنــــاء تمثيلــــه الجريمة 
وعلقوا جثته على عمود«. وجاء في م�شــــمون الخبر 

التالي:

»لم تكد �شاعات تم�شــــي على جريمة كترمايا التي 
ذهب �شــــحيتها يو�شــــف اأبــــو مرعي وزوجتــــه كوثر 
وحفيدتيهمــــا ]حفيدتاهما[ في ال�شــــوف حتى قام 
اأهالــــي كترمايــــا بقتــــل المتهــــم بالجريمــــة محمد 
�شــــليم م�شّلم اأثناء تمثيله لجريمته بعد اأن كمنوا له 

وانهالوا عليه بال�شرب، واأ�شابوه اإ�شابات بالغة.

وعلى الفور قامت القوى الأمنية بنقله اإلى م�شت�شفى 
�شبلين للمعالجة، ولكن الأهالي هاجموا م�شت�شفى 
�شبلين وقتلوه. و�شحبوا جثة القاتل من الم�شت�شفى 
وربطوها في �شيارة وتوجهوا بها اإلى بلدة كترمايا. 
وبعد اأن نزعــــوا عن القاتل ثيابــــه الخارجية علقوه 
بق�شيب من الحديد من رقبته في عمود في �شاحة 

البلدة.

وكانــــت القــــوى الأمنيــــة قد اأوقفــــت م�شــــّلم يعد اأن 
�شــــبطت فــــي منزله �شــــكينًا وقمي�شــــًا عليهــــا اآثار 

دماء«)31(.

)30( البناء، 29 ني�شان 2010؛ )31( الم�صدر نف�صه، 30 ني�شان 2010.
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»�لجريمتان«: �سردّيات ومو�قف

�أو�ساف و�أ�سماء
�أف���رد بع����ض �ل�س���حف مو�س���ع �لمتابع���ة مكان���ًا 
لجريمة كترمايا �لأولى في �أعد�دها �ل�سادرة في 
�لي���وم �لذي تال �لحادثة، ف���ي حين �أغفلتها �أخرى 
ولكنها جميعًا توقفت عند جريمة كترمايا �لثانية. 
�ل�س���حف �ل�س���ادرة بعيد وقوع �لجريم���ة �لثانية، 
�أي تلك �ل�س���ادرة ف���ي 30 ني�س���ان 2010 تطرقت 
ف���ي مقدماته���ا �إلى كلت���ا �لجريمتين. ف���ي ما يلي 
��ستعر��ض �سريع لتز�حم �لجريمتين في »�لأولية« 

على �سفحات �لجر�ئد مو�سع �لمتابعة:

 �لنهار قّدمت �لجريمة �لأولى �لتي »��ستتبعت« 
بالجريمة �لثانية.

 �ل�سفي���ر قّدمت �لجريمة �لأول���ى و�عتبرت �أن 
�لجريم���ة �لثاني���ة وقعت »عل���ى خلفي���ة« �لجريمة 

�لأولى.

 �لأخبار, في تروي�س���ة خبرها، قّدمت �لجريمة 
�لثاني���ة على �لجريمة �لأولى: »في كترمايا �س���قط 
�أم����ض �لعقد �لجتماعي« �إل �أنها في مقدمة �لخبر 

عادت وقّدمت �لجريمة �لأولى على �لثانية.

عل���ى  �لأول���ى  �لجريم���ة  قّدم���ت  �لم�ستقب���ل   
�لجريمة �لثانية معتبرة �أن �لجريمة �لأولى �سّكلت 
»�س���دمة لأهالي �لبلدة �لذين عمدو� �إلى �لنتقام 

فورً� من �لقاتل«.
 �لدي���ار قّدم���ت �لحديث عن »ردة فعل �لأهالي 

في كترمايا« على �لجريمة �لأولى.
 �لل���و�ء قّدمت في خبرها �لجريمة �لأولى على 

�لجريمة �لثانية.
 �ل�س���رق �لأو�سط قّدم���ت �لجريمة �لثانية على 

�لجريمة �لأولى.
 �لحي���اة, على �ل�س���فحة �لأولى، تحدثت جملة 
ع���ن »جريمتان �س���نيعتان« قبل �أن تب���د�أ بالحديث 
عن �لجريمة �لأولى فالجريمة �لثانية. وفي خبرها 
�لمن�سور على �سفحاتها �لد�خلية قّدمت �لجريمة 

�لأولى على �لجريمة �لثانية.
 �لبي���رق قّدم����ت ف����ي خبره����ا �لمن�س����ور على 
�ل�س����فحة �لأولى �لجريمة �لثاني����ة على �لجريمة 
�لأول����ى. وفي خبره����ا �لمن�س����ور على �س����فحاتها 

�لد�خلية قّدمت �لجريمة �لأولى على �لثانية.

»�لجريمتان«: �سردّيات ومو�قف
في �لف�س���ل �ل�س���ابق، عر�س���نا، دونما تدخ���ل، كيفية تناول �ل�س���حف مو�س���ع �لمتابع���ة لوقائع 
�لجريمتين. في ما يلي مر�جعة لجو�نب من �ل�س���رديات �ل�س���حفية تتوقف ب�س���كل خا�ض عند ما 
�حتارت ب�ساأنه تلك �ل�سرديات، عمدً� �أو تحت وطاأة �لفظاعة، على �لم�ستويين �للغوي و�لو�سفي. 

�أما �لق�سم �لأخير من هذ� �لف�سل فمخ�س�ض لردود �لأفعال، ل �سيما �لر�سمية منها.
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 �لأنو�ر بد�أت بالحديث عن »�لجريمة �لرباعية« 
ثم �نتقلت �إل���ى �لحديث عن �لجريم���ة �لثانية في 
خبرها �لمن�سور على �ل�سفحة �لأولى و�لذي �سّكل 

مادة �لمان�سيت.

 �ل�س���رق قّدمت �لجريمة �لأولى على �لثانية في 
خبرها �لمن�سور على �ل�سفحة �لأولى.

 �لبن���اء تحّدث���ت ع���ن �لجريمة �لأول���ى لتنتقل 
بعدها �إلى �لجريمة �لثانية.

على ما يظهر من هذ� �لعر�ض، فاإن معظم �ل�سحف 
مو�س���ع �لمتابع���ة قّدم���ت �لجريم���ة �لأول���ى عل���ى 
�لجريمة �لثانية ولكن بع���د وقوع �لجريمة �لثانية، 
منتقي���ًة ف���ي تركيب �لخب���ر �لخي���ار �لكرونولوجي 
�لب���ادئ بالأقدم فالأح���دث، وهو م���ا يتعار�ض مع 
�أكث���ر مب���ادئ كتابة �لخب���ر بد�ه���ة. ول يمكننا �أن 
ن���رى في هذ� �لقر�ر �إل محاولة للتخفيف عن قتلة 
م�سّلم من خالل �لتذكير باأن �لقتيل، )�لم�سري(، 
ق���ام بارتكاب جريمة مرّوع���ة قبل يوم من �إعد�مه 
�ل�سعبي، وذلك رغم �أن ل �سيء كان يثبت �أو ي�سير 

ب�سكل موثوق �إلى �أن م�سّلم هو من �رتكب �لجريمة 
�لأولى.

في تو�سيفات م�سّلم
كذل���ك يمكن �لقول �أن �لحديث عن محمد �س���ليم 
م�سّلم لم يبد�أ عمليًا �إّل بعد وقوع �لجريمة �لثانية. 
�ل�س���حف مو�س���ع �لمتابعة �أ�س���بغت عليه �س���فات 
متباين���ة. في �أعد�د هذه �ل�س���حف �ل�س���ادرة في 
30 ني�س���ان 2010 نقع على تو�س���يفات عّدة لم�سّلم 
ت�سترك في ��س���تخد�مها �سحيفتان �أو �أكثر. وهذه 
�لتو�س���يفات ه���ي �لتالي���ة: �لم�س���تبه ب���ه �أو فيه �أو 
بارتكابه �لجريمة؛ �لم�سري �أو �لعامل �أو �لمو�طن 
�لم�س���ري؛ �لقاتل �أو �لجان���ي �أو �لمجرم �أو منفذ 
�لجريمة؛ �لمتهم �أو �لمتهم �لرئي�س���ي؛ �لموقوف؛ 
�لفار من �لعد�لة �أو �لمطلوب من �ل�س���لطات؛ جار 

�ل�سحايا �أو جار �لعائلة �ل�سحية؛ )جدول 1(.
�إلى ذلك �نفردت �لأخبار في و�س���فه باأنه �لمقتول 
�أو »�لذبيحة«، و�نفردت �لديار في و�س���ف م�س���لم 
باأنه »�أحد �لأ�سخا�ض«، و�نفردت �للو�ء في و�سفه 
باأن���ه »�لمقت����ض منه«، وو�س���فته كل م���ن �لأخبار 

و�لحياة باأنه من �أ�سحاب �ل�سو�بق.

     
     

     
م  

�سل
م م

�سلي
مد 

مح
ف 

و�س
في 

































































































































41

»�لجريمتان«: �سردّيات ومو�قف

يّت�سح من هذ� �لعر�ض للم�سطلحات �لم�ستخدمة 
في و�س���ف محمد �سليم م�سّلم �أن معظم �ل�سحف 
جّرمته م�ستبقة �لم�سار �لق�سائي. �للو�ء بو�سفها 
�إي���اه ب�»�لمقت����ض منه« ب���ّررت فعل بع����ض �أهالي 
كترماي���ا من خ���الل �عتبارها �أن ما لحق بم�س���ّلم 
�لنه���ار  �لق�س���ا�ض ع���دل.  وف���ي  ه���و ق�س���ا�ض، 
و�لأن���و�ر �أعادتا �لتذكير باأن �ل�س���حّية م�س���ّلم هو 
فار من �لعد�ل���ة لالإيحاء باأنه كان خطرً� يترّب�ض 
بالآمنين، كذلك فعلت �لأخبار و�لحياة بو�سفهما 

�إّياه باأنه من �أ�سحاب �أو من ذوي �ل�سو�بق.
�ل�س���حف �أ�س���درت قر�ر�تها �لإتهامية، )و�سفت 
م�س���لم باأن���ه مته���م(، قب���ل ق���ول �لق�س���اء كلمته 
�لفي�س���ل، ل بل �إنها �أ�سدرت �أحكامها في ق�سيته 
)قاتل، جاني، مجرم(! في هذ� �لإطار يلفت �أكثر 
م���ا يلفت موق���ف �س���حيفة �لأخبار �لت���ي �نتقدت 
خبرً� �أوردته �لوكالة �لوطنية لالإعالم من منطلق 
»�أن �لخب���ر كم���ا �أوردت���ه �لوكالة يغف���ل حقيقة �أن 
م�س���ّلم م�س���تبه فيه ولي�ض مّتهمًا، �إذ لم ي�سدر في 
حّقه قر�ر �تهامي«. ولكن رغم هذ� �لتنّبه من قبل 
�لأخب���ار، فاإّن �ل�سحيفة في خبرها �لمن�سور حول 
�لإط���ار �لنقدي �لذي �أ�س���رنا �إلى م���ا ورد فيه، لم 
تتو�َن عن و�سف م�س���ّلم مرتين باأنه »مّتهم« ومّرة 

باأنه »جاني«.
كم���ا يلفت في تو�س���يفات م�س���ّلم و�س���ف �لأخبار 
له باأن���ه »ذبيحة«، وفي هذ� �لو�س���ف �نتقاد قا�ٍض 

للفعل �لذي �رتكبه بع�ض �أبناء كترمايا.
في تو�سيفات �لجريمتين

�ختلف���ت �لأو�س���اف و�لتو�س���يفات و�لنع���وت �لتي 
�أ�س���بغتها �ل�س���حف مو�س���ع �لمتابعة على كل من 
�لجريمتي���ن وف���ي م���ا يلي محاول���ة لر�س���د �أوجه 

�لمقاربة لكل من �لجريمتين:

مو�س���ع  �ل�س���حف  و�سف����ت  �لأولى �لجريم���ة 

�لمتابع���ة جريم���ة �لقت���ل �لت���ي �رتكبه���ا م�س���ّلم 
باأو�س���اف �سّتى. ولكن �سحيفتين �أو �أكثر ��ستركتا 
با�س���تخد�م �لم�س���طلحات �لتالي���ة: جريم���ة قتل 
مروعة �أو �لجريمة �لمروعة �أو �لجريمة �لرباعية 
�لمروع���ة؛ �لقتل �أو عملية قتل �أو �لت�س���فية �أو قتل 
متعّم���د؛ جريم���ة كترماي���ا؛ �لجريم���ة �أو جريم���ة 
�لقت���ل؛ �لجريمة �ل�س���نيعة �أو �لجريمة �لب�س���عة �أو 
قتل بطريقة ب�سعة �أو طعن �سحايا بال�سكين باأب�سع 
�ل�سور؛ جريمة �لقتل �لرباعية �أو جريمة رباعية؛ 

)جدول 2(.
و�لى هذه �لم�سطلحات، و�سفت �ل�سفير �لجريمة 
�لأولى ب�»�لكارثة« وو�سفتها �لأخبار باأنها »جريمة 
قتل وح�س���ية«، وو�سفتها �لم�ستقبل باأنها »فاجعة« 
)ورد ه���ذ� �لتعبير مرتين ف���ي �لم�ستقبل(، فيما 

�نفردت �لحياة بت�سميتها »�لجريمة �لأولى«.
من ناحية �أخرى، ن�س����بت بع�ض �ل�سحف �لجريمة 
�لأولى �إلى م�سّلم م�ستخدمة هاء �لن�سبة. ف� �ل�سرق 
�لأو�سط تحّدثت عن »جريمة �رتكبها« )�أي �رتكبها 
م�سّلم(، وكّل من �ل�سرق �لأو�سط، �لحياة, �ل�سرق، 
�لبي����رق، �لأن����و�ر و�لبن����اء تح����دث ع����ن »جريمته« 

)و�لهاء تعود �إلى م�سّلم(.
ومما يلفت و�سف بع�ض �ل�سحف للجريمة �لأولى 
باأنه���ا »جريم���ة كترماي���ا« لم���ا في هذ� �لو�س���ف 
من قّوة تذهب في م�س���لحة �لتخفيف من ق�س���وة 

�لجريمة �لثانية مقارنًة بالجريمة �لأولى.
�لجريمة �لثانية، �أي تلك �لتي  �لجريمة �لثانية
�رتكبه���ا بع�ض �أبن���اء كترمايا، عرفتها �ل�س���حف 
مو�س���ع �لمتابع���ة بتعريفات مختلف���ة: حادث غير 
م�س���بوق؛ جريمة �أخرى �أكثر ��س���تفز�زً� للم�ساعر 
�لإن�س���انية؛ جريم���ة مرّوع���ة؛ �لجريم���ة �لثانية �أو 
وح�س���ية �لجريم���ة �لثاني���ة؛ �لجريم���ة �لب�س���عة �أو 
جريمة �سنيعة �أو �أب�سع �لجر�ئم �أو ب�ساعة �لجريمة؛ 

�سريعة »�لعين بالعين و...«؛ )جدول 3(. 
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كما يت�س���ح من ه���ذ� �لعر�ض، ف���اإن كّل �لتعريفات 
�لمذكورة جاءت وجد�نية غير تحليلية وم�س���تنكرة 
لما وقع با�ستثناء تو�سيف »�سريعة �لعين بالعين...« 
�ل���ذي يكتن���ف دللت ع���ّدة �أهمها غي���اب �لدولة 

و�لرت���د�د �إلى بنى �لقت�س���ا�ض �لأهلية �ل�س���ابقة 
على ن�سوء �لدولة، وم�سطلح »حادث غير م�سبوق« 
�إنم���ا يفيد بمعنى م���ا هذ� �للون م���ن �ألو�ن �لعنف 

�لبد�ئي.
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»�لجريمتان«: �سردّيات ومو�قف

ف���ي ت�سمية �لفعل �لإجر�مي �لجماعي وفي 
تو�سيف مرتكبيه

�ختلفت �ل�سحف مو�سع �لمتابعة في ت�سمية �لفعل 
�لذي قام به بع�ض �أبن���اء كترمايا كما �ختلفت في 

تو�سيف مرتكبيه.
�لفعل �لذي �س���در عن بع�ض  تو�سيف���ات �لفعل
�أبناء كترمايا نعتته �ل�س���حف باأو�س���اف مختلفة. 
نق���ع عل���ى �لتو�س���يفات �لآتي���ة �لتي ��س���تركت في 
��س���تخد�مها �سحيفتان �أو �أكثر: �لإعد�م �لميد�ني 
�أو �إع���د�م؛ �لنتقام �ل�سخ�س���ي �أو �لإنتقام؛ عد�لة 
�ل�س���ارع �أو عد�لة �أبناء كترمايا؛ �سابقة من �ساأنها 
�أن تمّهد ل�س���رب �لقانون و�سيادة �سريعة �لغاب �أو 
�سابقة لم تح�سل من قبل؛ رد فعل غا�سب �أو رّد�ت 
فعل غا�س���بة لدى �لأهالي �أو ردة فع���ل �لأهالي �أو 
ردة فعل عنيفة؛ غ�س���ب وح�سي �أو غ�سب �سديد �أو 

نار �لغ�سب �لم�ستعلة لدى �لأهالي؛ )جدول 4(.
�إلى هذه �لتو�س���يفات �لتي ت�سترك فيها �سحيفتان 
�أو �أكث���ر، ب�س���كل من �لأ�س���كال، وردت تو�س���يفات 

�أخرى �نفرد بها بع�ض �ل�سحف.
ف� �لأخبار تحدثت عن »�لثاأر« بثالث �سيغ مختلفة: 

»�لث���اأر �لمجن���ون«، »ثاأرو� بهمجي���ة«، و»عملية قتل 
همجية... تحت م�سّمى �لثاأر«.

�لأخب���ار كانت �أكثر �ل�س���حف �إ�س���هامًا ف���ي �إثر�ء 
معج���م �أو�س���اف �لفعل �ل���ذي قام به بع����ض �أبناء 
كترمايا، فق���د ورد فيها �أن �لقتلة »يوؤّدون رق�س���ة 
�لم���وت« كم���ا وردت فيه���ا �لتو�س���يفات �لتالي���ة: 
»�له�ستيريا«، »�لم�سهد �ل�سعبي �لهمجي« و�لم�سهد 
ع���ن منف���ذي  �إن�س���انية  �أي �س���فة  »ينف���ي  �ل���ذي 

�لجريمة«.

من جانب �آخر تحدثت �لديار عن »�سريعة "�لعين 
بالعين و..."« وعن »حالة من �له�ستيريا و�لغ�سب«. 
و�عتب���رت �لل���و�ء �أن »كترماي���ا تقت����ض«... )ورد 

�لتعبير مرتين(.

�أكث���ر ما يلفت في �لتو�س���يفات  �لت���ي تبّرر لأهالي 
كترمايا فعلهم �عتباره »رّد فعل« وتلك �لتي تتحدث 
عن »عد�لة �ل�س���ارع« �أو عن »عد�لة �أبناء كترمايا« 
�لتي �نتهكت »�لعد�لة« �أو »عد�لة �لدولة« �أو »عد�لة 

�لق�ساء«.

كم���ا يلفت و�س���ف حالة �لم�س���اركين ف���ي �لتنكيل 
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بجثة م�س���ّلم باأنها »ه�س���تيريا«، وهو و�سف يخفف 
مما �رتكبوه لدو�ٍع مر�سّية.

�ل�س���حف  نعت���ت  �لفعل مرتكب���ي  تو�سيف���ات 
مو�س���ع �لمتابع���ة مرتكب���ي جريم���ة قت���ل م�س���ّلم 
باأو�س���اف عّدة نجمعها بح�س���ب قر�بتها �لدللية. 
�لتو�س���يفات �لتي ��ستركت فيها �سحيفتان �أو �أكثر 
هي: �أهاٍل غا�س���بون �أو �أهالي �لبلدة �لغا�س���بون؛ 
�لأهال���ي �أو �أهالي من كترماي���ا �أو �أهالي �لبلدة �أو 
�أهال���ي كترمايا؛ عدد من �س���بان كترماي���ا �أو عدد 
من �س���بان �لبلدة �أو مجموعة من �ل�س���بان �أو عدد 
من �أبناء �لبلدة �أو �س���كان غا�سبون �و �لع�سر�ت �أو 
�سبان �أو ع�سر�ت �ل�سبان �أو بع�ض �لأهالي �أو بع�ض 
�أبناء �لبلدة؛ �ل�سبان؛ �لموجودون �أو �لمحت�سدون؛ 
�أبن���اء �لبل���دة �لغا�س���بون �أو �أبناء �لبل���دة �أو �أبناء 
كترمايا؛ �أهالي �ل�س���حايا �أو ذوو �س���حايا جريمة 

كترمايا؛)جدول 5(.
�إل���ى ذلك و�س���فت �لأخب���ار مرتكب���ي جريمة قتل 
م�س���ّلم باأنهم »جمهور كبير من �لأهالي و�ل�س���بان« 
وباأنهم »جماهير غفيرة« وباأنهم »ح�سود كبيرة من 
مختلف �لأعمار«. كما و�س���فتهم �ل�سحيفة نف�سها 

مرتين باأنهم »�لقتلة« وباأنهم »عدد كبير من �أبناء 
�لبلدة )�أو كترمايا(« وو�سفتهم مرة باأنهم »�سهود 
وجناة« وباأنهم »�لفاعل���ون«، فيما �نفردت �لبيرق 

بو�سف قتلة م�سّلم باأنهم »�لمو�طنون«.

�أكثر ما يلفت في هذه �لتو�س���يفات تلك �لتي كانت 
دقيق���ة ول���م ت�س���مل كل �أهال���ي كترماي���ا )�لعمود 
�لثال���ث( وتل���ك �لت���ي �عتب���رت �لفاعلي���ن »�أهالي 
�ل�س���حايا« �أو »ذوي �ل�سحايا« مخففة عنهم وطاأة 

جريمتهم من منطلقات �لثقافة �لعائلية.

�لجريمتان في �لتعليقات عليها وحولها
�أث���ارت جريم���ة كترماي���ا �لثانية ردود فع���ل كثيرة 
��س���تعاد جّلها ما ح�سل في �ليوم �ل�سابق عليها �أي 

جريمة كترمايا �لأولى.

وزير �لد�خلية زياد بارود تقّدم بالتعازي من ذوي 
�ل�سحايا �لأبرياء، مدينًا ب�سدة �لجريمة �ل�سنيعة، 
مبديًا تفهمه لغ�سب �لأهالي ووجعهم، �إل �أنه �أ�سف 
�أن يتم ��ستيفاء �لحق بغير �لطرق �لق�سائية، وقبل 
�لنتهاء من ك�سف مالب�س���ات �لجريمة، خ�سو�سًا 
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�أن �لم�س���تبه فيه كان �أوقف لدى �لقوى �لأمنية في 
�أقل من 24 �س���اعة من ح�س���ولها، و�أن �لتحقيقات 
كانت جارية معه باإ�سر�ف �لق�ساء، معتبرً� �أنه من 
�لخطي���ر جدً� �أن »ن�ست�س���هل �إحق���اق �لعد�لة بهذه 

�ل�سورة«)32(.

�لح���زب �لتقدمي �ل�س���تر�كي ��س���تنكر ف���ي بيان 
بل���دة  ف���ي  ح�س���لت  �لت���ي  �لم�س���ينة  »�لجريم���ة 
كترماي���ا... ور�حت �س���حيتها عائل���ة بريئة«. كما 
��ستنكر �لحزب »�لت�سرف �لذي ح�سل وتم خالله 
�لقت�س���ا�ض من �لجاني، بينما كان من �لمطلوب 
�لحت���كام ح�س���رً� للعد�ل���ة و�لقب���ول باأحكامها«، 
م�س���يرً� �إلى �أن »�لنتقام �لذي ح�س���ل برغم هول 
وفد�ح���ة �لجريمة �لم�س���تنكرة )قت���ل �لأربعة من 
�آل �أبو مرعي( بكل �لأ�س���كال، ه���و عمل مرفو�ض، 
ل �س���يما �أن �لجاني كان في عه���دة �لقوى �لأمنية، 
مما يتطلب فتح تحقيق فوري لتحديد �لم�سوؤوليات 

�لم�سلكية و�لإد�رية عما ح�سل«)33(.

رئي����ض بلدية كترمايا محمد نجيب ح�س���ن �أكد في 
حديث تلفزيوني، �نه ل خلفيات �سيا�سية �أو عائلية 
لإقد�م محمد �س���ليم م�س���ّلم على �رتكاب جريمته 
وذك���ر �أن هذ� �ل�س���خ�ض ف���ر منذ 3 �أ�س���هر بعدما 
�أقدم على �غت�س���اب فتاة قا�سر كما ذكر �أنه دخل 
�لى لبنان خل�س���ة. ح�س���ن �عتبر �أن ما قام به �أهل 
كترمايا �إنما هو عملية طبيعية عفوية وجاءت كرد 
فع���ل، لفتًا �إلى �أن تمثيل �لجريمة قبل دفن �لجثث 

بمثابة ��ستفز�ز)34(.

وزير �لد�خلية و�لبلديات زياد بارود �أكد في حديث 
�إل���ى محطة �أو تي في، �أنه »لي����ض مقبوًل �أن ياأخذ 
�ل�س���خ�ض حقه بيده، حتى ول���و كان ذلك ردً� على 

جريمة مروعة، و�أفهم غ�س���ب �لنا�ض في كترمايا، 
لكن مو�جهة �لجريمة يكون بالقانون و�لق�ساء، وما 
ح�س���ل مع �لقاتل، هو جريمة بالمعنى �لقانوني«. 
ب���ارود �س���األ: »ماذ� ل���و لم يك���ن ه���ذ� �لمتهم هو 
�لفاعل، ماذ� لو كان هناك محر�ض؟ كيف �سنكمل 

�لتحقيق؟«)35(.

ع�سو تكتل لبنان �أوًل، �لنائب محمد �لحجار، دعا 
ف���ي حديث �إل���ى �إذ�عة �س���وت لبن���ان، �إلى »وجوب 
تكثيف �لعم���ل من �أجل �إعادة ثق���ة �لنا�ض بالدولة 
ودوره���ا«، مطالب���ًا �لمجتم���ع �لمدن���ي و�لفعاليات 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية ب�»�لمزيد من �لعمل لتثبيت 

دور �لدولة«)36(.

�لحج���ار �أعرب ع���ن قلقه �ل�س���ديد »مما �س���اهده 
�لنا����ض على �سا�س���ات �لتلفزة في مو�س���وع حادثة 
كترمايا«، وقال: »�س���عيت �أنا و�لكثير من �لخيرين 
لتخفي���ف �لتوت���ر �ل���ذي كان موج���ودً� ف���ي �لبلدة 
ب�س���بب هول �لجريمة، وهذ� �أمر لم يقابل بطريقة 
مبا�س���رة من �لأجه���زة �لأمنية �لمعني���ة«. �لحجار 
�أ�س���اف: »عندما ر�أى �أهال���ي �لبلدة �لمجرم يمثل 
جريمت���ه ُفِق���دت كل �ل�س���و�بط �لأخالقي���ة �أم���ام 
هول روؤية �ل�س���حايا و�لت�س���نيع �لذي لحق بالجثث 
وهذ� م���ا �أفقدهم �ل�س���و�بط �لأخالقي���ة ودفعهم 
�إل���ى عملية �لنتقام و�لتنكي���ل بمرتكب �لجريمة«، 
موؤكدً� »�أن هناك خطاأ فادحًا على م�س���توى �تخاذ 
قر�ر تمثيل �لجريمة في �ساحة �لبلدة«، م�سيرً� �إلى 
�أنه في غياب دور �لدولة »م�س���كلة يعاني منها �أهل 

كترمايا و�لكثير من �للبنانيين«.

رئي����ض �لجمعي���ة �للبناني���ة لحقوق �لإن�س���ان نعمة 
جمعة ��س���تنكر في بيان، »م�سرح �لفعل �لإجر�مي 

)32( �لنهار، 30 ني�سان 2010؛ )33( �ل�سفير، 30 ني�سان 2010؛ )34( �للو�ء، 30 ني�سان 2010؛ )35( �لم�ستقبل، 1 �أيار 2010؛
)36( �لم�سدر نف�سه.
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في كترمايا �إذ ��س���تتبعت جريمة قتل يو�سف �أيوب 
مرعي وزوجته وحفيدتاهما على فظاعتها بجريمة 
وح�سية �أكثر هوًل ودللة«، د�عيًا �ل�سلطات �لمعنية 
�إل���ى »فت���ح تحقيق �إد�ري وق�س���ائي �س���امل لتبيان 
ظ���روف ومالب�س���ات �أخ���ذ �لم�س���تبه في���ه لتمثيل 

�لجريمة وعدم توفير �لحماية له«)37(. 
عق���ب �نعقاد �لجل�س���ة �لأ�س���بوعية لمجل����ض نقابة 
�لمحامين ف���ي بيروت، �أدلت نقيب �لمحامين �أمل 
حد�د بت�س���ريح �س���جبت في���ه »�لجريمة �لب�س���عة 
و�لنكر�ء �لتي تهتز لها �لنفو�ض ل�سقوط �ل�سحايا، 
و�لجريم���ة �لثاأري���ة �لأخرى �لت���ي �رتكبت جماعيًا 
بحق �لم�ستبه به وغير �لماألوفة في بلد ديموقر�طي 
فيه ق�ساء وفيه موؤ�س�سات«. حد�د ر�أت �أن »�لفلتان 
�لأمن���ي يتج�س���د في �سل�س���لة �لأح���د�ث و�لجر�ئم 
�لمتكررة عبر كل �لأر��سي �للبنانية مما ي�ستدعي 
من �لدولة �س���د كل هذه �لثغ���ر�ت �لأمنية �لفادحة 

و�ل�سهر �لأمني و�تخاذ �أق�سى �لتد�بير«)38(. 
�أهالي بلدة كترمايا ورئي�ض بلديتها �أ�س���درو� بيانًا 
تو�سيحيًا حول »�لجريمة �لب�سعة �لتي �أودت بحياة 
�أربع���ة م���ن �أبن���اء كترماي���ا بتاري���خ 2010/4/28 
وبطريقة وح�سية فظيعة هزت م�ساعر �أهل كترمايا 
ومحيطه���ا، ولم يكن من د�فع �سيا�س���ي �أو ثاأري �أو 
عائل���ي �أو بهدف �ل�س���رقة منذ لحظة �كت�س���افها«، 
و�أ�سار �لبيان �إلى »�أن ما جرى من �أعمال رد�ت فعل 
ناتجة عن عدم قيام �لم�س���وؤولين بمعالجة �لو�قعة 
بم�س���وؤولية بعد �أن تم �إلقاء �لقب�ض على �لم�س���تبه 
به ليلة �لجريمة، ولم���ا كان �لأهالي بحالة �لحزن 
و�لح���د�د �لع���ام �لمعلن بالبل���دة بانتظ���ار �أمرين 
�أولهم���ا �لقي���ام بدف���ن �ل�س���حايا و�لثان���ي متابعة 
مجري���ات �لتحقيق �لجاري م���ع �لموقوف �لذي تم 
تاأكي���د قيام���ه في وقت �س���ابق بجريمة �غت�س���اب 

قا�س���ر ودخوله �إلى لبنان خل�س���ة. �إن ما جرى من 
قيام �لجه���ات �لأمنية بنقل �لمته���م في حينه �إلى 
موق���ع �لجريمة، �إم���ا لتنفيذه���ا �أو لغاية ل نعرفها 
قب���ل دفن �ل�س���حايا، لي�ض �س���وى عامل ��س���تفز�ز 
لم�س���اعر �أهالي �لبلدة �لت���ي �نتهكت كر�متهم في 
�أمنهم و��س���تقر�رهم و�لتاأكي���د على عدم �لتعاطي 
مع �لأمر من و�قع م�سوؤول من جهة و�إنز�ل �لعقوبة 
بالمجني من جهة ثانية، بل �إن �إح�س���اره �إلى موقع 
�لح���ادث �أدى �إلى غليان في دماء �لأهالي لهول ما 
�س���اهدوه م���ن و�قع لجث���ث �س���حاياهم �لتي كانت 
ت�سبح في دمائها م�سوهة باأ�سلوب �سنيع، معتبرين 
�أن ف���ي ه���ذ� تحدي���ًا ]...[ للمرة �لثانية لم�س���اعر 
جميع �أهالي كترماي���ا لما يعنيه و�قع �لجريمة من 
قيام ذ�ت �لمتهم في فترة ثالثة �أ�سهر من �نتهاك 
لأعر��سهم و�س���المتهم، محملين �لجهات �لأمنية 
و�لق�س���ائية �لتي رمت ه���ذه �لقنبلة ف���ي بحر من 
�لأهال���ي �لموؤمنين �لآمنين �لم�س���المين، ود�عين 
�لم�س���وؤولين ف���ي كافة قطاع���ات �لدول���ة �للبنانية 
وعل���ى ر�أ�س���هم فخام���ة رئي����ض �لجمهوري���ة �إيالء 
�لأمر �هتمامًا خا�س���ًا لأن كترمايا لي�س���ت عا�سية 
على �لقانون �أو ماأوى لالإرهاب كما ت�س���تغل و�سائل 
�لإعالم �لحادث دون �لعودة �إلى حقائق، معتبرين 
�أن م���ا ج���رى لي�س���ت ل���ه دللت موجه���ة �أو جرى 

�لتح�سير لها �أو كانت هدفًا لديها«.

وطال���ب �لبي���ان ب�»تبي���ان �لأم���ور �لتي ج���رت في 
�لتحقي���ق مع �لجاني حيث ثب���ت باأن فح�ض �ل� دي 
�أن �إي للدماء �لتي هي على ثياب �لمجرم تطابقت 
مع دم���اء �ل�س���حايا، وبالتال���ي فاإنه مج���رم فعليًا 
ولي����ض متهم���ًا«. ودعا �لم�س���وؤولين �إل���ى »�لتعاطي 
مع هذه �لحادثة �لأليمة من و�قع �إن�س���اني م�سوؤول 
يحم���ي م�س���اعر �أهلن���ا وكر�متهم وعدم ت�س���وير 

)37(�لم�ستقبل، 1 �أيار 2010؛ )38( �لم�سدر نف�سه.
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بلدتنا بغي���ر �ل�س���ورة �لحقيقية له���ا حفاظًا على 
كر�متها وكر�مة �أهليها وم�ستقبل �أبنائها في كافة 
�لمج���الت، ور�جين م���ن �لمر�جع �لر�س���مية فتح 
تحقيق �سامل يو�سح معالم وحقائق ما جرى �أمام 

�لر�أي �لعام حفظًا لكر�مة �لبلدة و�أهلها«)39(. 

وجاء في ختام �لبيان نف�سه: »�إن م�سوؤولية م�ستقبل 
�أبناء كترمايا هي �أمانة في �أعناق كل م�س���وؤول في 
�لدولة �للبنانية، وعليه، فاإننا ننا�س���د �لم�س���وؤولين 

�لتعامل مع �لحدث بو�قع �ل�سمير �لحي«)40(. 

�ل�س���يخ ماه���ر حم���ود ر�أى، ف���ي موقفه �ل�سيا�س���ي 
�لأ�س���بوعي، �أن �لمطل���وب من �ل�س���لطات �أن تكون 
�أكثر حزمًا و�أكثر �س���رعة ف���ي تنفيذ حكم �لعد�لة، 
و�لمع���ادلت  للتو�زن���ات  �لأح���كام  تخ�س���ع  و�أل 
و�لت�سويات كما ر�أينا �سابقًا ونرى د�ئمًا... بالعك�ض 
تمامًا �إن تلكوؤ �ل�س���لطات عن تنفي���ذ حكم �لعد�لة 
�س���يفتح �لمجال لأن ياأخذ كل ذي حق حقه بيده... 
�لمطلوب �أحكام جازمة وقاطعة وو��سحة م�ستقلة 
ل تتاأثر ب�س���غوط ول ينفع معها ر�سى... عند ذلك 
ن�س���لك طريق �لعد�لة، �أما �لتمثيل بالجثث و�لعبث 
بها ل يمكن �أن يكون مقبوًل حتى مع �لعدو �لمحتل 
�لغا�س���ب... هكذ� �سرعنا وهكذ� �لإن�سانية وهكذ� 

هو �لحق)41(.

رئي�ض بلدية كترمايا، محمد ح�س���ن، رف�ض �عتبار 
بلديت���ه »خارج���ة على �لقان���ون«. وق���ال: »كترمايا 
بل���دة �عُت���دي عليه���ا، فالجان���ي �رتك���ب جريم���ة 
مروع���ة وقبلها جريمة �س���رف... ح�س���لت عملية 
��س���تفز�زية لم تكن مدرو�س���ة �أدت �إلى رد �لفعل، 
لكن هذ� ل يعني �أن بلدتي ترف�ض �أن يقوم �لق�ساء 

بعمله«)42(. 

مفتي جب���ل لبن���ان، �ل�س���يخ محمد عل���ي �لجوزو، 
و�سف �لجريمة �لرباعية في كترمايا باأنها »جريمة 
وح�س���ية بكل معنى �لكلمة، وهي جريمة كبرى �سد 
�أنا�ض �أبرياء و�أطفال �سغار، وكان ل بد من معرفة 
�أبعادها ومن خطط له���ا ومن وقف ور�ءها ولماذ� 
حدثت بهذ� �لأ�س���لوب �لوح�س���ي، وما هي �لدو�فع 

�لتي تقف خلفها«.

�لجوزو �أ�ساف: »�س���حيح �أن من حق �أهل كترمايا 
�أن يغ�س���بو� و�أن يث���ورو�، ولك���ن لي����ض م���ن حقهم 
���بو� �أنف�س���هم ق�س���اة، و�أن يحكمو� بالقتل  �أن ين�سّ
و�لتعذيب و�لتمثيل بجثة �لمتهم �أيًا تكن جن�س���يته 
لأن معالم �لجريمة لم تكن قد �ت�سحت بعد«)43(. 

�لو�ل���دة رن���ا �أب���و مرع���ي تحدث���ت ع���ن �لجريمة 
قائلة: »ل���م �أعد �أتحمل... ل �أري���د �لحديث«، و»ل 
يمك���ن لأح���د �أن يعو�س���ني �آمنة وزين���ة.. كانتا كل 
حياتي، كر�ست نف�س���ي لتعليمهما لأر�هما �سبيتين 
متعلمتين، وم�سلحتين بال�سهاد�ت«. �لو�لدة عبرت 
عن غ�س���بها و��س���تيائها من »ت�س���ليط �ل�سوء على 
�سور �لقاتل«، م�سيرة �إلى �أن عائلتها قتلت مرتين: 
»�لمرة �لأولى عندما �س���اهدت �أب���ي و�أمي وطفلتي 
]...[ باأّم �لعين م�س���رجين بدمائهم في �لمنزل، 
و�لثاني���ة عندما تجاه���ل �لإع���الم �للبناني قتلهم 
بوح�س���ية وركز على �لقاتل و�س���ّوره كاأنه �سحية«. 
رن���ا �أبو مرعي �أ�س���افت: »هل كت���ب �أو قال �أحد �أن 
طفلت���ّي كانتا قد و�س���لتا للت���و من �لمدر�س���ة، ولم 
تتن���اول طعام �لغد�ء قبل مقتلهما ]...[ هل يعرف 
�لجميع ماذ� �سعرت طفلتاي عندما دخلتا ووجدتا 
جدهم���ا وجدتهما م�س���رجين بدمائهم���ا، قبل �أن 

تعمل �سكين �لقاتل بج�سديهما �لطريين«)44(.

)39( �لم�ستقبل، 1 �أيار 2010؛ )40( �ل�سفير، 3 �أيار 2010؛ )41( �لديار، 1 �أيار 2010؛ )42( �لحياة، 1 �أيار 2010؛ )43( �لنهار، 4 �أيار 
2010؛ )44( �ل�سفير، 5 �أيار 2010.
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كتلة �لم�ستقبل �لنيابية، في �جتماع برئا�سة رئي�ض 
�لحكومة �ل�سابق �لنائب فوؤ�د �ل�سنيورة، ��ستنكرت 
»�لجريم���ة �لأول���ى �لتي طالت عائل���ة لبنانية �آمنة 
ف���ي كترماي���ا، و�لجريم���ة �لثانية �لتي ��س���تهدفت 
�لم�س���تبه به«، معتب���رة »�أن �لإج���ر�ء�ت �لقانونية 

بحق �لمخالفين �أمر طبيعي«)45(. 

�لكتلة رف�س���ت »ب�س���دة ما جرى م���ن ردة فعل من 
�لبع�ض �إز�ء �لم�ستبه به �لمو�طن �لم�سري محمد 

�سليم م�سّلم«.

عقب �س���يوع خب���ر �عتقال ثالثة �س���ّبان م���ن �أبناء 
�لبلدة وتد�عي بع�ض �أبناء كترمايا �إلى �لعت�سام 
كان م���ن بين �لمحت�س���دين و�لدة �ل�س���حيتين رنا 
مرع���ي، �لتي قال���ت: »�إّن من قتل �لقاتل وعّلقه  �أبو

هو �أرو�ح و�لدّي وطفلتّي«)46(.

مخت���ار كترمايا، عبد �لكريم عب���د �لرحيم ملك، 
قال: »لقد �سورو� بلدتنا على �أن �أهاليها مجرمون 
و�س���فاحون، ولك���ن �لحقيق���ة �أنه���ا بل���دة �لأطباء 
و�لمحامي���ن و�لق�س���اء و�لمهند�س���ين، فم���ا ذنب 
�ل�س���حايا �لذين قتلو� بدم بارد، م�سيفًا �أن �أهالي 
بل���دة كترمايا محب���ون وطيبون وهم ي�ست�س���يفون 
�لكثي���ر من �لعمال �لم�س���ريين، وه���م يعاملونهم 
ب���كل �حتر�م، لكن ما جرى ف���ي �لبلدة من جريمة 
مروعة ذهب �سحيتها م�سنون و�أطفال هي جريمة 

م�ستنكرة قا�سية على �لأهالي«)47(. 

�لنائ���ب ولي���د جنب���الط ر�أى �أن »�لجريم���ة �لت���ي 
��س���تهدفت تل���ك �لعائل���ة �لمغدورة كان���ت جريمة 

�سنيعة وب�سعة بكل �لمقايي�ض«)48(.

ع�س����و قي����ادة جبه����ة �لعمل �لإ�س����المي ف����ي لبنان 

ورئي�ض جبهة �لعمل �لمقاوم، �ل�سيخ زهير �لجعيد، 
و�لأمني����ة  �لق�س����ائية  و�لأجه����زة  �لدول����ة  طال����ب 
ب�»�لتعام����ل مع �أهالي كترماي����ا �لمفجوعين بحكمة 
ووعي وم�س����وؤولية«. ولف����ت �إلى �أن »ما جرى هو  ردة 
فعل من قب����ل �لأهالي ردً� على ما ق����ام به �لمجرم 
بح����ق �لأطفال و�ل�س����يوخ م����ن قتل وتمثي����ل وتقطيع 
لأع�سائهم«، م�ستغربًا »عدم تغطية و�سائل �لإعالم 
له����ول وب�س����اعة ما �رتكب����ه �لمجرم ف����ي حين تمت 

تغطية ردة فعل �لأهالي �لغا�سبة و�إبر�زها«)49(.
بلدية كترمايا �أحيت �لذكرى �لأولى للمجزرة �لتي 
وقع���ت في �لبل���دة. خ���الل �لذكرى، �أزيح �ل�س���تار 
ع���ن ن�س���ب رخام���ي: »تذكار �س���الم �إلى �س���هد�ء 
مجزرة كترماي���ا 2010«. رئي�ض �لبلدية، �لمحامي 
يحي���ى عالء �لدين، �أكد في كلمة �أن �أبناء كترمايا 
»يوؤمنون بموؤ�س�سات �لدولة �لتي تمار�ض دورها بما 
تو�فر من عديد وعتاد، و�سنكون متعاونين معها �إلى 
�أق�س���ى �لحدود ك�س���لطة تنفيذية في هذه �لبلدة، 
من �أج���ل �لعمل على توفير �لأم���ن و�لأمان لأهالي 
بلدتن���ا و�لمقيمي���ن فيها، وخ�سو�س���ًا بع���د موجة 
�ل�س���رقات �لمتنقلة و�لمنظمة �لت���ي تجتاح بلد�ت 
هذ� �لإقليم. وفي �لوق���ت عينه لن نقبل بالتخاذل 
ولن ن�س���مح بوقوع �أخطاء �و تق�سير يهدد م�سالح 

�أبناء بلدتنا«)50(.
رن���ا �أب���و مرع���ي، و�ل���دة �لطفلتي���ن �ل�س���حيتين، 
قالت: »�لتعاط���ي �لإعالمي م���ع �لجريمة �أفقدني 
ثقت���ي بالإع���الم �للبناني، وخ�سو�س���ًا �أن و�س���ائل 
مرئية وم�س���موعة �س���غرت ما �رتكب بحق عائلتي 
بتركيزه���ا عل���ى تغطي���ة تبعته، فل���م ترحمني ولم 
تت���و�ن عن �لتغا�س���ي عن حقيق���ة �لجريمة �لأولى 

وفظاعتها«)51(.

)45( �ل�سفير، 5 �أيار 2010؛ )46( �لأخبار، 8 �أيار 2010؛ )47( �لديار، 8 �أيار 2010؛ )48( �لأخبار، 11 �أيار 2010؛ )49( �لبيرق، 11 
�أيار 2010؛ )50( �لحياة، 2 �أيار 2011؛ )51( �ل�سفير، 3 �أيار 2011.
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ل للعن�سرية!     ت�سريحات عّدة ت�سمنت �نتقادً� 
لجريم���ة قت���ل �ل�س���اب �لم�س���ري محم���د �س���ليم 
م�س���ّلم من منطلق يدين بعدً� عن�س���ريًا �فتر�س���ه 
�لم�س���رحون ف���ي �رت���كاب ه���ذه �لجريم���ة. وهنا 
نفتر����ض �أن روؤي���ة �لجريم���ة وف���ق ه���ذ� �لبعد هو 
�ختز�ل لأبعاد كثي���رة كامنة فيها، معظمها �أخطر 
م���ن هذ� �لبع���د �لذي ل ننكر وج���وده، كعدم �لثقة 
بالدول���ة وغي���اب ثقاف���ة �لمحا�س���بة �لقانونية عن 
ذه���ن �للبنانيين  و�لحتق���ان �لطائفي في منطقة 
�إقلي���م �لخروب )كمنطقة مكلفة بالرد �س���نّيًا على 
�س���لوكيات �س���يعية في بي���روت عبر قط���ع �لطريق 
�ل�ساحلية �لتي تو�سل �س���يعة �لجنوب �للبناني �إلى 
قر�ه���م( و�لذي �نفج���ر بوجه �لعامل �لم�س���ري. 
باخت�سار �أ�سهل �إد�نة للجريمة هي �إد�نتها ��ستنادً� 

�إلى بعدها �لعن�سري.
�لح���زب �لتقدمي �ل�س���تر�كي �أعلن رف�س���ه ل�»�أن 
تتخذ ه���ذه �لجر�ئم طابعًا عن�س���ريًا، خ�سو�س���ًا 
�أن ف���ي لبن���ان �أعد�دً� هائلة من �لع���رب و�لأجانب 
�لعاملي���ن في �لمجالت �لمختلفة، مما يحتم عدم 
�لتعاط���ي م���ع �لأم���ور به���ذه �لمقاربة �لعن�س���رية 
غي���ر �لمقبولة«. وق���ّدم �لحزب تعازي���ه �إلى �أهالي 
�لعائلة �لمغدورة، موؤكدً� »تم�سكه بالقانون و�أهمية 
تطبيقه ب�س���كل كامل كي ل يتح���ّول لبنان تدريجيًا 

نحو �سريعة �لغاب«)52(.
رئي�ض �للق���اء �لديموقر�طي ��س���تغرب »�لت�س���ابق 
�لإعالم���ي في �لتعامل مع �لجريمتي���ن و�إعادة بّث 
م�ساهدهما �لقبيحة«، لفتًا �إلى �أن »ذلك من �ساأنه 
�أن ُيغ���ّذي �لأحق���اد مج���ددً� وينكاأ �لج���روح ويعزز 
�لموجة �لعن�س���رية غي���ر �لمفهومة تجاه �ل�س���عب 

�لم�سري �ل�سقيق«.
�لفنانة �ل�س���ورية �أ�سالة ن�س���ري دعت �إلى تنظيم 

�أوبري���ت عربي م�س���ترك، يذكر �ل�س���عوب �لعربية 
باأنن���ا �أم���ة و�ح���دة، ول ي�س���ح �أن ي���وؤذي بع�س���نا 
بع�س���ًا. ج���اء ذلك عق���ب �رت���كاب بع����ض �أهالي 
كترماي���ا لجريم���ة قتل �ل�س���اب �لم�س���ري محمد 
م�سّلم. �أ�سالة قالت: »يجب �أن نتكاتف ول تفرقنا 
�أي �أمور ي�س���درها بع�ض �لخارجين على �لقانون، 
حتى ل نظهر �أمام �لعالم، وكاأننا �س���عب متعط�ض 

للدماء و�لعنف«)53(.
ت�سّرع �لقوى �لأمنية  قوى �لأمن هي �لم�سوؤول
في نقل �لم�س���تبه فيه محمد �سليم م�سّلم �إلى قرية 
كترمايا للتدليل �لتقني على �لجريمة كان مو�س���ع 

�نتقاد عدد كبير من �لت�سريحات.
ع�سو �للقاء �لديموقر�طي، �لنائب محمد �لحجار، 
�عتب���ر �أنه ت���م �لت�س���رع بالطلب من محمد �س���ليم 
م�س���ّلم تمثيل �لجريم���ة، خ�سو�س���ًا و�أن �لإذن لم 
يك���ن قد �أعطي لدفن �لجث���ث، موؤكدً� �أن من �أقدم 

على ذلك يتحمل �لم�سوؤولية)54(.
وتعليق���ًا عل���ى �لجريمة �لثاني���ة قال رئي����ض بلدية 
كترمايا، محمد ح�س���ن، ل���� �ل�سرق �لأو�س���ط: »�إن 
ما قامت به �لقوى �لأمنية من �إح�س���ار للقاتل �إلى 
موقع �لجريمة لتمثيله فعلته بعد �أقل من 24 �ساعة 
عل���ى وقوعها م���ن دون �أن تر�عى حرم���ة �لجريمة 
و�لأبري���اء، وقب���ل حتى �أن نح�س���ل عل���ى �إذن من 
�لنيابة �لعامة ل�س���تالم �لجثث، �أثار م�س���اعر �أهل 
�لقرية �لذين �أ�سيبو� بهذه �لفاجعة، مع �لعلم باأن 
�لجهات �لر�س���مية لم ت�سعنا في �أجو�ء ما تو�سلت 
�إلي���ه �لتحقيقات، وكان �أهالي �لقرية عرفو� بهوية 
�لمج���رم م���ن و�س���ائل �لإع���الم، وه���و ي�س���كن في 
مكان قريب من �لبيت �ل���ذي وقعت فيه �لجريمة، 
ومعروف باأنه ذو �س���معة �س���يئة و�سبق له �أن �رتكب 
جر�ئم«. و�أ�س���ار ح�س���ن �إلى �أن �لقوى �لأمنية �لتي 

)52( �ل�سفير، 30 ني�سان 2010؛ )53( �للو�ء، 6 �أيار 2010؛ )54( �لم�سدر نف�سه، 30 ني�سان 2010.
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كان ع���دد �أفر�دها محدودً�، لم تتمكن من �س���بط 
�ل�س���ارع �لذي يعي�ض �أبناوؤه حالة م���ن �لغليان منذ 
لحظ���ة وقوع �لجريمة، و�نعك�ض ذلك في رد فعلهم 
عند روؤية �لقاتل، م�سيفًا: »كان على �لقوى �لأمنية 
و�لجهات �لر�سمية �أن تتخذ تد�بير و�إجر�ء�ت غير 
تل���ك �لتي �تخذته���ا، �آخذة بعين �لعتبار �لو�س���ع 

�لحرج �لذي يعي�سه �أبناء �لقرية«)55(.
خالل ت�سييع �سحايا �لجريمة �لأولى م�ساء حدوث 
�لجريم���ة �لثاني���ة، حّم���ل �لنائب محم���د �لحجار 
م�س���وؤولية قتل محمد م�س���ّلم �إلى من �تخذ �لقر�ر 
بتمثيل �لجريمة قبل �أن يتم دفن �سحايا �لجريمة 

�لأولى �لأربع)56(.
رئي����ض بلدي���ة كترماي���ا، محمد ح�س���ن، �عتبر في 
حديث �س���حافي �أن ما قامت به �لقوى �لأمنية من 
�إح�سار للقاتل �إلى موقع �لجريمة لتمثيله فعلته بعد 
�أقل من 24 �س���اعة على وقوعها من دون �أن تر�عى 
حرم���ة �لجريمة و�لأبرياء، وقبل حتى �أن تح�س���ل 
على �إذن من �لنيابة �لعامة ل�س���تالم �لجثث، �أثار 
م�س���اعر �أهل �لقرية �لذين �أ�سيبو� بهذه �لفاجعة. 
ح�س���ن �أ�س���ار �إلى �أن »�لجهات �لر�سمية لم ت�سعنا 
في �أجو�ء ما تو�س���لت �إلي���ه �لتحقيقات، ولم تتخذ 

تد�بير تر�عي �لحرج في �لبلدة«)57(.
وقال ح�سن: »�إن �لأجهزة �لأمنية تتحمل م�سوؤولية 
رد فع���ل �أهالي كترماي���ا فقد �أخ���ذو� �لمجرم �إلى 
�س���احة كترمايا قب���ل �أن ناأخذ �لذن حتى بت�س���لم 

�لجثامين)58( .
كتلة �لم�ستقبل �لنيابية تقدمت بالتعزية �لحارة من 
عائلة �أبو مرعي، ور�أت في خطوة نقل �لم�س���تبه به 
في �لجريمة �إلى د�خل بلدة كترمايا حيث م�س���رح 

�لجريم���ة، وقب���ل دفن �ل�س���حايا، عماًل مت�س���رعًا 
ت�س���بب في �إثارة م�س���اعر �لمو�طني���ن �لمحزونين 
م���ن �أهال���ي �لبلدة م���ن دون مبرر و�لت���ي كان من 

�لممكن تالفيها)59(.

�لنائ���ب وليد جنب���الط �عتبر �أن »�لخط���اأ �لفادح 
كان في �إ�سر�ر �لقوى �لأمنية �لمعنية على �إح�سار 
�لمتهم لتمثيل �لجريمة في موقعها على �لرغم من 
حالة �لغ�س���ب �لمفهومة �لتي كانت تعتري �لأهالي 
و�أبن���اء �لمنطق���ة«، لفتًا �إلى �أن ه���ذه �لخطوة هي 

�لتي �أدت �إلى ح�سول �لجريمة �لثانية)60(. 

جنب���الط دعا في موقفه، �لذي ين�س���ر في جريدة 
�لأنباء �ل�سادرة عن �لحزب �لتقدمي �ل�ستر�كي، 
»�لم�سوؤولين �لأمنيين �لمبا�س���رين و�أولئك �لأعلى 
منه���م رتبًا و�لمّدعي �لعام في جب���ل لبنان �إلى �أن 
ي�س���تقيلو� �أو �أن يقالو�، وهذ� �أق���ل �لمقبول لُتحّدد 

�لم�سوؤوليات مبا�سرة«.

�لت�س���ريحات  بع����ض  �سورتنا! عل���ى  نخ���اف 
�ختارت �لتنديد بالجريمة �لجماعية �لتي �رتكبها 
بع�ض �أبناء كترمايا من منطلق �أنها توؤثر على �سورة 
لبنان في �لخارج، وبع�س���ها �لآخر من منطلق �أنها 
توؤثر على �سورة كترمايا بين �سور �لقرى �للبنانية 

�لأخرى. ود�عًا للجوهر! مرحبًا �أيها �لمظهر!
وزي���ر �لع���دل، �إبر�هي���م نج���ار، �أب���دى ��س���تنكاره 
�ل�س���ديد »لما �س���هدته بل���دة كترمايا م���ن جريمة 
همجية و�س���نيعة �أودت بحي���اة طفلتين وجديهما«، 
معرب���ًا ع���ن تعاطف���ه �لكبي���ر م���ع ذوي �ل�س���حايا 
�لأبري���اء و�أهال���ي �لبلدة. وقال: »مهم���ا كان جرح 
�لأهالي عميقًا، فال �سيء في �لعالم يمكن �أن يكون 
�أ�سا�سًا قانونيًا لردة �لفعل �لجماعية �لتي ح�سلت 

)55( �ل�سرق �لأو�سط، 30 ني�سان 2010؛ )56( �لبيرق، 30 ني�سان 2010؛ )57( �لديار، 1 �أيار 2010؛ )58( �لنهار، 8 �أيار 2010؛ 
)59( �ل�سفير، 5 �أيار 2010؛ )60( �لأخبار، 11 �أيار 2010.
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و�لتي �ستنعك�ض �سلبًا على �سورة لبنان في �لعالم، 
و�س���تحطم م���ا تبقى من هيب���ة للق�س���اء و�لقانون 
و�لأمن في لبنان وتعطي �إ�س���ار�ت يرف�س���ها �لعقل 

�لب�سري«)61(.

رئي����ض �لجمهوري���ة، مي�س���ال �س���ليمان، �عتبر �أنه 
»برغم ب�س���اعة �لجريمة �لتي نفذها �لمتهم، وفي 
وقت قب�س���ت عليه �لق���وى �لأمنية في �أقل من �أربع 
وع�سرين �ساعة، فاإن �لت�سرف �لذي ح�سل ي�سيء 
�إلى �س���ورة لبنان، خ�سو�س���ًا �أن �لدولة لم تق�سر 

في ك�سف �لفاعل«)62(.

وزير �لد�خلية و�لبلديات، زياد بارود، لفت �إلى �أن 
»رد �لفعل �أعطى �س���ورة �س���يئة عن �لبلد؛ ل �أفهم 

هذه �لطريقة �لتي تم �لتعاطي بها«)63(.

كتل���ة �لم�س���تقبل �لنيابي���ة �عتب���رت �أن���ه »من حق 
�لأهالي �لغ�س���ب و�لثورة نتيجة �لجريمة �لمروعة 
�لت���ي ��س���تهدفت �لعائل���ة �لبريئة، لك���ن لي�ض من 

ب���ه بط���رق �س���نيعة  �لطبيع���ي معاقب���ة �لم�س���تبه 
ومرفو�س���ة ومد�ن���ة مما وجه �س���ربة قوي���ة لهيبة 
�لقانون و�لنظام وعمم �س���ورة مرفو�سة عن لبنان 

في �لعالم«)64(.

رئي�ض بلدية كترمايا محمد ح�سن دعا �إلى »متابعة 
�لم�س���األة بالحكم���ة و�لروي���ة و�لم�س���وؤولية حفاظًا 
عل���ى �أرو�ح �لمو�طنين و�أهال���ي �لبلدة«، موؤكدً� �أن 
كترمايا "لي�س���ت �لمجرمة �أو �لقاتل���ة �أو �لخارجة 
عن �لقانون" م�س���تغربًا �لتركيز �لإعالمي و�إثارته 
لهذه �لم�س���األة من زو�يا ت�س���ّر بكترمايا وي�سمعتها 

وب�سورتها«)65(.

بلدي���ة كترماي���ا �أحيت �لذك���رى �لأول���ى للمجزرة 
�لت���ي وقع���ت ف���ي �لبل���دة. �لمحامي ماأم���ون ملك 
ق���ال: »�تهمنا باأننا بربري���ون وهمجيون، وبدًل من 
�أن نعر�ض ق�س���يتنا �لأ�سا�س���ية عب���ر �لإعالم وهي 
�لمجزرة، �لتي �رتكبت بحق عائلتنا، �أخذنا نو�سح 

�سورة كترمايا للمالأ«)66(.

)61( �لنهار، 1 �أيار 2010؛ )62( �ل�سفير، 1 �أيار 2010؛ )63( �لم�ستقبل، 1 �أيار 2010؛ )64( �ل�سفير، 5 �أيار 2010؛ )65( �لم�سدر 
نف�سه، 8 �أيار 2010؛ )66( �لم�سدر نف�سه، 3 �أيار 2011.
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»�لجريمة« بين »�لبلد �لقاتل« و»�لبلد �لقتيل«

��ص���تنكرت �ل�ص���فارة �لم�ص���رية في بيان »جريمة 
قتل �لمو�طن �لم�ص���ري محمد �صليم م�صّلم بعدما 
�أ�صبح في قب�ص���ة �لعد�لة، و�لتمثيل بجثته، و�لذي 
بثته ون�صرته و�ص���ائل �لإعالم �لمرئية و�لمقروءة، 
ف���ي م�ص���هد يتنافى مع �لوجه �لح�ص���اري لل�ص���عب 
�للبنان���ي �ل�ص���قيق، عل���ى خلفي���ة ك���ون �لمو�ط���ن 
�لم�صري م�صتبٍه به في جريمة قتل �أخرى، مع تاأكيد 
�ل�ص���فارة �إد�نته���ا للجريمة �لب�ص���عة �لت���ي �رتكبت 
بحق �لأبرياء �لأربعة م���ن �لمو�طنين �للبنانيين«. 
كما كررت �ل�ص���فارة �لم�ص���رية ف���ي بيانها »�لثقة 
�لت���ي توليها للدول���ة �للبنانية و�ص���لطاتها �لمعنية، 
وبقيامها بما ي�صتلزمه �أمر هذه �لق�صية من �تخاذ 
�لإجر�ء�ت �لتي من �صاأنها �حقاق �لعد�لة وتطبيق 

قو�عد �لقانون«)67(.

�لموقف �لم�صري �لر�صمي نقلته وكالة �أنباء ال�شرق 
الأو�ش���ط ع���ن �لمتح���دث �لر�ص���مي با�ص���م وز�رة 
�لخارجية، �لذي �أعرب عن »�لأ�ص���ف و�ل�ص���تنكار 
�إز�ء حادثة قتل �لمو�طن �لم�ص���ري محمد �ص���ليم 

م�ص���ّلم و�لتمثي���ل بجثته ف���ي بلدة كترماي���ا باإقليم 
�لخروب في لبنان، وذلك في �أعقاب �لقب�ض عليه 
من قبل جهات �لأمن �للبنانية في �ص���وء �ل�ص���تباه 
في �رتكابه جريمة قتل في �لبلدة«. �لمتحدث با�صم 
�لخارجية �أد�ن في ت�ص���ريح »ب�صكل كامل، جريمة 
�لقتل �لب�ص���عة �لتي ر�ح �صحيتها �أربعة من �أع�صاء 
�أ�ص���رة من �للبنانيين �لأبرياء«، و�أو�صح �أن »]وزير 
�لخارجية[ �ل�ص���يد �أحمد �أبو �لغيط كلف �ل�صفارة 
�لم�ص���رية في بيروت باإجر�ء �ت�صالت عاجلة مع 
�ل�صلطات �للبنانية �لمعنية، ل�صمان �إعمال قو�عد 
�لقانون ومالحقة �لم�ص���وؤولين عن هذه �لحادثة«، 
كما �أ�ص���ار �إل���ى �أن »�لجانب �لم�ص���ري يتطّلع �إلى 
قيام �لحكومة �للبنانية باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 

في هذ� �ل�صدد«)68(. 

�لأمي���ن �لعام للمجل����ض �لقومي لحقوق �لإن�ص���ان، 
�ل�ص���فير �لدكتور محم���ود كارم، ر�أى �أن »ما حدث 
في لبنان بالن�صبة �إلى �لتمثيل بجثة مو�طن م�صري 
ه���و �أم���ر موؤلم ويمثل حال���ة لالنتق���ام �لجماعي«. 

»الجريمة« بين »البلد القاتل« و»البلد القتيل«
لم توؤّد جريمة قتل �لمو�طن �لم�ص���ري محمد �ص���ليم م�ص���ّلم �إلى توتر ُيذكر في �لعالقة �للبنانية 
�لم�صرية. فمنذ �لبد�ية �أّكد �لم�صوؤولون �لم�صريون ثقتهم بالق�صاء و�لعد�لة �للبنانيين، ولقاهم 
�لجانب �للبناني ب�صل�صلة من �ل�صتنكار�ت لهذه �لجريمة وب�صل�صلة من �لزيار�ت و�ل�صروح ي�ّصرت 

�حتو�ء �لموقف باأقل خ�صائر ممكنة على �لم�صتوى �لديبلوما�صي بين �لبلدين.

)67( النهار، 1 �أيار 2010؛ )68( ال�شفير، 3 �أيار 2010.
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كارم بعد �لتنويه ب�»موقف �ل�ص���فارة �لم�صرية في 
بيروت طالب بتعيين محام لمتابعة هذه �لق�صية«، 
�أ�صار �إلى �أن �لق�صية »معرو�صة على جدول �أعمال 

�لمجل�ض �لذي �صُي�صدر بيانًا ب�صاأنها قريبًا«)69(.

جريدة الأهرام �لم�ص���رية تناولت �لجريمتين في 
عددها �ل�ص���ادر ف���ي 2 �أي���ار 2010، و�عتبرت �أن 
»جريمة قتل و�صحل �صاب م�صري في �إحدى �لقرى 
�للبنانية بعد �تهامه بقتل عائلة من �لقرية نف�صها، 
هي جريمة فردية لها مالب�صات خا�صة ل تن�صحب 
عل���ى �لعالقات �لتاريخية �لمتميزة بين �ل�ص���عبين 
�لم�ص���ري و�للبنان���ي«. و�أ�ص���افت �ل�ص���حيفة �أنه 
»رغم ب�صاعة �لجريمة، غير �أنه يجب تو�صيح بع�ض 
�لحقائق حتى ن�ص���ع �لأمور في ن�صابها، و�أولها �أن 
قرية كترمايا هي قرية �ص���غيرة تت�ص���م بكل �صمات 
قرى �لجنوب في �أي مكان، ي�ص���يطر عليها �لطابع 
�لقبلي و�لعائلي و�لتع�صب لالأهل و�لأ�صدقاء، مثل 
قرى �ل�ص���عيد في جنوب م�صر ونجوعه«. الأهرام 
�صرحت �أن »�أهالي �لقرية �أ�صيبو� ب�صدمة �صديدة 
عند �كت�ص���افهم جريم���ة مقتل �أحد رج���ال �لقرية 
وزوجته وحفيدتين لهما في عمر �لزهور، و�لتمثيل 
بجثثهم، وثارت في نفو�ص���هم نو�زع �لثاأر و�لنتقام 
قبل �أن يتم �كت�ص���اف �لقات���ل. وعندما تم �لقب�ض 
على �ل�ص���اب �لم�ص���ري �لمتهم بقتل هذه �لعائلة، 
و�أخطاأت �ل�ص���رطة �لمحلية بالقرية عندما ذهبت 
ب���ه �إلى م���كان �لح���ادث لإع���ادة تمثي���ل �لجريمة 
وجثث �ل�ص���حايا لم تدفن بع���د، �ختطفه �لأهالي 
وقتل���وه ومثل���و� ب���ه«. و�أ�ص���ارت �ل�ص���حيفة �إلى �أن 
»�ل�ص���لطات �للبنانية تعاملت م���ع �لموقف بمنتهى 
�لحكمة، و�أد�نت على كل �لم�صتويات، بما في ذلك 
�لرئي�ض �للبناني، ما حدث مع �ل�ص���اب �لم�صري، 
وو�ص���فت �ل�ص���حف �للبناني���ة �لأمر باأن���ه "حادث 

همج���ي"، و�أحال وزي���ر �لد�خلي���ة �للبنانية رجال 
�ل�ص���رطة �لذين كانو� ب�ص���حبة �لمتهم �لم�ص���ري 
�إلى �لتحقيق لتق�ص���يرهم في حمايته«. �ل�صحيفة 
�لم�ص���رية لفتت �إل���ى �أن »كل ه���ذه �لظروف �لتي 
�أحاط���ت بالحادث، ل تبرر خطفه وقتله من جانب 
�أهال���ي �لقرية، ولذ�، تابعت �لخارجية �لم�ص���رية 
�لمو�ص���وع، وطلبت م���ن �لجان���ب �للبناني �لقب�ض 
عل���ى �لجن���اة«، مطمئنة جمهورها �إل���ى »�أن هناك 

تن�صيقًا كاماًل بين �لجانبين في ذلك �لأمر«)70(.
الأخبار تناولت تغطية بع�ض �ل�ص���حافة �لم�صرية 
لجريم���ة كترماي���ا �لثاني���ة فكتبت: »�أكث���ر �لقنابل 
خطرً� كانت ن�صر جريدة اليوم ال�شابع �لإلكترونية 
معلومات منقولة عن �صهود عيان م�صريين، �أحدهم 
مقي���م في �لقاهرة و�أجرى حو�رً� عبر �لت�ص���ات مع 
�صاب لبناني مقيم في بلدة كترمايا. وح�صب اليوم 
ال�شاب���ع، فقد قال �للبناني ل�ص���ديقه �لم�صري �إن 
�ل�ص���رطة �للبناني���ة تعاطف���ت مع �لغا�ص���بين لأول 
مرة، وتركت لهم �ل�صحية كي يفعلو� بها ما �صاوؤو�. 
كما �أ�ص���ار �إلى �أن �لنتقاد�ت �لموجهة �إلى �لنظام 
�لم�ص���ري في ما يخ�ض �لتعامل مع �لفل�صطينيين 
�لمحا�ص���رين في غزة تلع���ب دورً� كبي���رً� في زرع 
�لكر�هية تجاه �لم�صريين ومعاملتهم كما ُيتعامل 
م���ع �لإ�ص���ر�ئيليين... كم���ا ن�ص���رت الي���وم ال�شابع  
نق���اًل ع���ن �ص���حيفة �إ�ص���ر�ئيلية �أن �لجريم���ة ق���د 
تكون ردً� م���ن حزب �هلل على �لأحكام �لق�ص���ائية 
�ل�ص���ادرة �ص���د رجاله في �لقاهرة، قبل �أن يدرك 
�لم�صريون �ص���ريعًا �أن �لقرية �صنية وتدين بالولء 
ل�صعد �لحريري �لذي يتمتع بعالقة طيبة للغاية مع 

�لنظام �لم�صري!
�ص���حيفتا الم�ش���ري الي���وم وال�ش���روق كتبت���ا ع���ن 
�لو�قع���ة في �ل�ص���فحة �لثالثة ل �لأولى، و�ن�ص���ب 

)69( ال�شفير، 3 �أيار 2010؛ )70( الم�شدر نف�شه.
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�لهتم���ام على ح���ال �أ�ص���رة �لقتيل ف���ي �لقاهرة، 
وعالقته بو�لدت���ه �لتي تركته 38 عامًا وعادت قبل 
�صهور �إلى �لقاهرة و�أقنعته بال�صفر معها للعمل في 
لبن���ان من دون �أن تعرف �أنه �ص���يعود �إلى بلده جثة 
م�صوهة. فيما �صّذت الد�شتور عن �لقاعدة و�أعادت 
ن�ص���ر �صورة جثة �ل�ص���حية في �ل�صفحة �لأولى مع 
تقرير عن �أهمية معاقبة �لجناة وتحريم �لإ�ص���الم 

�لتمثيل بالجثث«)71(.
نهار �لثاني من �أيار 2010، »تقدم �أكثر من ع�صرين 
نائب���ًا ف���ي مجل����ض �ل�ص���ورى �لم�ص���ري، )�لغرف���ة 
�لعلي���ا ف���ي �لبرلمان(، بطلب مناق�ص���ة ل�صتي�ص���اح 
�صيا�ص���ة �لحكومة تجاه مقتل م�صّلم و�صحله و�لتمثيل 

بجثته«)72(.
الأخب���ار �لت���ي ن�ص���رت �لخبر �ل�ص���ابق �أ�ص���افت �أن 
»�لن���و�ب �لم�ص���ريين طلب���و� م���ن �لحكوم���ة بي���ان 
�لإج���ر�ء�ت �لقانوني���ة �لت���ي تنوي �لقي���ام بها بحق 
�لمتوّرطين في �لح���ادث وتقديمهم �إلى �لمحاكمة، 
"وخا�ص���ة �أن �لقتي���ل ل���م يثب���ت قيامه ب���اأي حادث 
�إجر�م���ي"، كذلك طالب �لنو�ب �لحكومة ب�ص���رورة 
توفير �لحماية للم�ص���ريين في �لخ���ارج، وذلك في 
�ص���وء ه���ذ� �لحادث، وفق م���ا جاء في خبر ن�ص���رته 

وكالة يو بي �آي«.
ونق���اًل عن وكال���ة يو بي �آي عن م�ص���در ف���ي وز�رة 
�لخارجي���ة، ف���اإن �لوزي���ر �أحم���د �أبو �لغي���ط »كلف 
�ل�ص���فارة �لم�ص���رية في بي���روت باإجر�ء �ت�ص���الت 
عاجل���ة م���ع �ل�ص���لطات �للبناني���ة �لمعنية ل�ص���مان 
تطبيق قو�عد �لقانون ومالحقة �لم�صوؤولين عن هذه 
�لحادث���ة«، وق���ال �إن »�لجانب �لم�ص���ري يتطّلع �إلى 
قي���ام �لحكومة �للبنانية باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 

في هذ� �ل�صدد«)73(.

�ص���فير م�ص���ر في لبنان، �أحمد ف���وؤ�د �لبديوي، �أكد 
�أن »�ل�ص����فارة تحّركت منذ �للحظ����ة �لأولى لحادثة 
كترمايا و�أثارت �لأمر مع �ل�ص����لطات �للبنانية على 
�أعلى م�ص����توى«، مو�صحًا �أن �لمو�ص����وع »�أ�صبح في 
حوزة وز�رة �لع����دل �للبنانية«. �لبديوي �أ�ص����ار �إلى 
�أن جميع �لم�ص����وؤولين في لبنان �أعربو� عن �إد�نتهم 
لحادثة قتل �أهالي كترمايا �ل�صاب �لم�صري محمد 
م�ص����ّلم »ونحن لدينا ثقة كاملة بال�صلطات �للبنانية 
�لت����ي ت����درك �نعكا�ض حادث����ة بهذه �لب�ص����اعة على 

�صورة لبنان �لدولة«)74(. 
�ل�ص����فير �لم�ص����ري �أو�ص����ح في حديث �إل����ى الراأي 
�لكويتية ن�ص����رته في 2 �أي����ار 2010، �أنه �لتقى وزير 
�لد�خلية زياد بارود و�لمدعي �لعام �لتمييزي �صعيد 
ميرز�، كا�ص����فًا ع����ن مقابلة قريبة م����ع وزير �لعدل 
�إبر�هيم نجار. ورف�ض �لبديوي »�أي ربط �صيا�ص����ي 
للحادث«، معتبرً� �أنه »يعد حادثًا جنائي�ًا �صرفًا ول 
يتحمل �أي تاأويل �أو �إ�ص����قاط �صيا�صي«. ولفت �إلى �أن 
�لغيط »يتابع  وزير �لخارجية �لم�ص����ري، �أحمد �أب�و
�لح����ادث من����ذ وقوعه و�أ�ص����در توجيهاته لل�ص����فارة 
بالتحرك مع �ل�ص����لطات �للبنانية من �أجل �لك�ص����ف 
ع����ن جميع مالب�ص����اته، و�ل�ص����فارة بدوره����ا تحيط 

�لقاهرة علمًا بما ي�صتجد �أوًل باأول«.
�لم�صت�صار �لإعالمي لل�صفارة �لم�صرية في بيروت، 
�أحم���د �أب���و �لح�ص���ن، �أعل���ن �أن �ل�ص���فير �لم�ص���ري 
�أحمد �لبديوي �أبلغ �لم�ص���وؤولين �للبنانيين ��ص���تياءه 
�ل�ص���ديد من مقتل �ل�ص���اب �لم�ص���ري محمد م�صّلم 
ف���ي كترمايا »بطريقة وح�ص���ية و�لتمثي���ل بجثته من 
قبل �أهالي قرية كترمايا«، و�أ�ص���ار �إل���ى �أن �لبديوي 
�أجرى �ت�صاًل بالمدعي �لعام �صعيد ميرز�، للوقوف 
على مجريات �لتحقيق و�لح�ص���ول على ن�ص���خة منه 

بعد �نتهائه)75(.

)71( الأخبار، 3 �أيار 2010؛ )72( الم�شدر نف�شه؛ )73( الم�شدر نف�شه؛ )74( الم�شتقبل، 3 �أيار 2010؛ )75( ال�شرق، 3 �أيار 2010.
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�أب���و �لح�ص���ن ق���ال �إن �ل�ص���فارة �لم�ص���رية طلبت 
م���ن قو�ت �لأم���ن �للبنانية توفي���ر �لحماية لو�لدة 
�ل�ص���اب، مو�ص���حًا �أن قو�ت �لأمن �للبنانية عززت 
�لحماي���ة �لأمنية لها ووع���دت بتوفير �أي متطلبات 
قد تحتاجها، م�ص���يرً� �إلى �أن �ل�ص���فارة �لم�ص���رية 
و�فق���ت و�ل���دة �لقتي���ل بتوكي���ل محامي���ة لبناني���ة 
لمتابعة �ص���ير �لتحقيقات وتقديم دعوى ق�ص���ائية 

لتوقيف �لمتورطين في �لجريمة.

�ص���حيفة الأه���رام �لم�ص���رية ذك���رت �أن �ل�ص���فير 
�لم�ص���ري ف���ي بي���روت، كل���ف فريقًا من �لق�ص���م 
�لقن�ص���لي بال�صفارة بمتابعة ق�صية مقتل �لمو�طن 
�لم�ص���ري محمد �صليم محمد م�صّلم مع �ل�صلطات 
�لمعنية، و�أن �ل�صفير كلف �لمحامية مارغو خطارة 
ملف �لق�ص���ية لتوقيف �لمتهمي���ن بارتكاب جريمة 
�لقتل و�لتمثي���ل بالجثة بعد تحدي���د �أجهزة �لأمن 
�أ�ص���ماء ع�ص���رة من �لمتهمي���ن. و�أج���رى �لبديوي 
�ت�ص���اًل هاتفيًا مع مدير عام قوى �لأمن �لد�خلي 
�للو�ء �أ�ص���رف ريفي �لذي قرر توفير حماية �أمنية 

لو�لدة �لقتيل وتاأمين �حتياجاتها �ليومية)76(.

وبح�صب الأهرام، �صيقوم م�صوؤول �صوؤون �لم�صريين 
ف���ي لبنان بالق�ص���م �لقن�ص���لي، �لم�صت�ص���ار كريم 
�ل�ص���اد�ت، باتخ���اذ �إج���ر�ء�ت نقل �لجثم���ان �إلى 
م�ص���ر بن���اء عل���ى طل���ب و�لده بع���د �لنته���اء من 
�لإج���ر�ء�ت �لأمني���ة و�لطبي���ة، و�أوفدت �ل�ص���فارة 

مندوبًا عنها لم�صت�صفى بعبد� لمطالعة �لجثة.

عدد م���ن علماء �لأزهر ��ص���تنكر جريم���ة �لتمثيل 
بجثة �لمو�طن �لم�ص���ري في بل���دة كترمايا، و�أّكد 
�أن هذه �لجريمة ل تتفق مع �ل�ص���ر�ئع �ل�ص���ماوية، 
وهي محرمة ب���كل �لأحو�ل وت�ص���تدعي تطبيق حد 
�لق�ص���ا�ض عل���ى من �رتكبه���ا. و�أكد نائ���ب رئي�ض 

�لمجل�ض �لقومي لحقوق �لإن�ص���ان �ل�ص���ابق، ع�صو 
مجمع �لبحوث �لإ�صالمية، �أحمد كمال �أبو�لمجد، 
�أن هن���اك �لتز�م���ًا ديني���ًا ل خالف علي���ه بالنهي 
ع���ن �لتمثي���ل بالجث���ث، �حتر�م���ًا لكر�م���ة �لحياة 
وحكم���ة �لموت، م�ص���ددً� عل���ى �أن �لإ�ص���الم حرم 
قطعي���ًا �لتمثي���ل بجثث �لموت���ى. �أب���و �لمجد لفت 
�إل���ى �أن �لدولة في ع�ص���رنا �لحدي���ث هي �لمكلفة 
بالق�ص���ا�ض، وه���و عملية منظمة ل يمك���ن �أن يتم 
تنفيذها ب�ص���ورة ع�صو�ئية، و�أ�صار �إلى �أنه لو ترك 
�لأمر على حاله ل�صتمر �لنتقام يقابله �نتقام ورد 
فعل، ولأدى ذلك �إلى �نت�ص���ار �لفو�صى و�لظلم في 

�لمجتمع)77(.
�ص���حيفة الم�شري  نقلت عن �أ�صرة و�أهالي �لقتيل 
�لم�ص���ري في كترمايا محمد م�ص���ّلم ��صتنكارهم 
�لتهام���ات �لتي وجه���ت �إليه، مرددي���ن: »حتى لو 
كان ه���و �لقات���ل �لحقيق���ي لالأ�ص���رة �للبناني���ة ما 

يتعمل�ض فيه كده«)78(. 
�لنائب �لعام في م�ص���ر طلب من وز�رة �لخارجية 
�لم�ص���رية مو�فات���ه بتقري���ر ع���ن تفا�ص���يل مقتل 
�ل�ص���اب �لم�ص���ري. وقال زك���ي �إن �لخارجية ردت 
على طلب �لنائب �لعام على �لنحو �لذي �أفادت به 
�ل�صفارة �لم�ص���رية في بيروت، مو�صحًا �أن تقرير 
�لخارجية ت�ص���من خلفية عن و�قع���ة حادث �لقتل 
�لجماع���ي لالأ�ص���رة �للبناني���ة �لمكونة م���ن �أربعة 
�أفر�د، وقب�ض �ل�ص���لطات �للبناني���ة على �لمو�طن 
�لم�صري لال�ص���تباه في �رتكابه �لجريمة في �صوء 
وجود �أدلة جنائية تفيد بذلك، و�أن �لتقرير ت�صمن 
�أي�ص���ًا ما �أفادت به �ل�صفارة حول مالب�صات هجوم 
�أهالي �لبلدة على �لمو�طن �لم�ص���ري وقتله طعنًا 
ثم �لتنكيل بجثته، وكذلك �لت�ص���الت �لجارية مع 

�ل�صلطات �للبنانية في �صاأن تلك �لوقائع)79(.

)76( ال�شرق، 3 �أيار 2010؛ )77( الم�شدر نف�شه؛ )78( الم�شدر نف�شه؛ )79( النهار، 4 �أيار 2010.
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وف���ي بي���روت �أج���رى �ل�ص���فير �لم�ص���ري، �أحمد 
�لبدي���وي، �ت�ص���الين م���ع وزي���ر �لع���دل �إبر�هيم 
نج���ار، و�لنائ���ب �لع���ام �لتميي���زي �ص���عيد ميرز�، 
في �ص���اأن نقل جثمان م�ص���ّلم �إلى ب���الده. »ورف�ض 
�لبدي���وي "مح���اولت �لربط �لخبيثة" بين ق�ص���ية 
مقت���ل �لمو�ط���ن �لم�ص���ري ف���ي كترماي���ا وبي���ن 
�لأحكام �لتي �ص���درت �ص���د �لمتهمين في ق�ص���ية 
"خلي���ة حزب �هلل" في م�ص���ر، موؤك���دً� عدم وجود 
عالق���ة بين �لق�ص���يتين. وقال: "�إن م���ا حدث في 
لبنان ق�ص���ية جنائية ل تحتمل �أي تاأويل". و�ص���دد 
على عالقة م�ص���ر �لجيدة مع لبنان بكل مكوناته، 
منوه���ًا بتعامل جمي���ع �لم�ص���وؤولين �للبنانيين مع 

ق�صية مقتل �لمو�طن �لم�صري"«)80(. 
نه���ار �لإثني���ن في 3 �أي���ار و�فق �ص���عيد ميرز� على 
ت�صليم جثة م�ص���ّلم �إلى �ل�صفارة �لم�صرية تمهيدً� 
لنقلها �إلى م�ص���ر)81(. وقد نقل جثمان م�صّلم �إلى 

م�صر في �ليوم نف�صه.
�لخارجي���ة  وز�رة  با�ص���م  �لر�ص���مي  �لمتح���دث 
�إل���ى  �أ�ص���ار  زك���ي،  ح�ص���ام  �ل�ص���فير  �لم�ص���رية، 
�أن »�ل���وز�رة �أر�ص���لت تقري���رً� �إل���ى �لنائ���ب �لعام 
�لم�صري، �لم�صت�صار عبد �لمجيد محمود، ت�صمن 
تفا�صيل مقتل م�ص���ّلم في بلدة كترمايا كما �أفادت 
�ل�صفارة �لم�صرية في بيروت، بعدما طلب �لنائب 

�لعام من �لخارجية تقريرً� بالحادث«)82(.
زكي ك�ص���ف �أن »تقرير �لوز�رة ت�ص���من خلفية عن 
و�قع���ة حادث �لقت���ل �لجماعي لالأ�ص���رة �للبنانية 
�لمكون���ة من �أربعة �أفر�د، و�لتي قامت �ل�ص���لطات 
�للبنانية على �أثرها بالقب�ض على �ل�صاب �لم�صري 
لال�ص���تباه ف���ي �رتكابه لها في �ص���وء وج���ود �أدلة 
جنائية تفيد بذلك، وت�ص���من �أي�ص���ًا ما �أفادت به 
�ل�ص���فارة حول مالب�صات هجوم �أهالي �لبلدة على 

�لمو�طن �لم�صري وقتلته طعنًا ثم �لتنكيل بجثته، 
وكذل���ك �لت�ص���الت �لت���ي ُتج���رى مع �ل�ص���لطات 
�للبناني���ة في �ص���اأن تل���ك �لوقائع«. و�أك���د زكي �أن 
ه���ذ� »�لحادث يمثل حادثًا فردي���ًا وينبغي �لتعامل 
مع���ه في هذ� �لإطار«، م�ص���يرً� �إل���ى �أن »�لتكليفات 
�ل�صادرة �إلى �ل�صفارة في بيروت تق�صي بالتن�صيق 
مع �ل�ص���لطات �للبنانية لمالحق���ة مرتكبي جريمة 
�لقت���ل و�لتنكيل �لت���ي حدثت و�تخ���اذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية وفقًا للقانون �للبناني«.

�إلى هذ� نقلت �صحف م�صرية عدة �أن نيابة م�صر 
�لجديدة ت�ص���ّلمت تقرير �لطب �ل�ص���رعي �لنهائي 
بعد ت�ص���ريح جثة �لم�ص���ري محمد �ص���ليم م�صّلم. 
وجاء في �لتقرير �أن �لجثة تعّر�ص���ت لإ�صابات في 
�لوجه و�لر�أ�ض و�لكتف و�لظهر نتيجة �ل�ص���طد�م 
بج�صم �ص���لب، و�أّن بها �إ�ص���ابات قطعية في �لعنق 
و�لظهر، و�إ�ص���ابات في �ل�ص���در و�لبطن و�لكتفين 
نتيجة �لحتكاك بج�ص���م �ص���لب، بح�ص���ب �صحيفة 
�لد�ص���تور �لم�ص���ري. وجاء في �لتقرير �أي�ص���ًا �أن 
�ص���بب �لوفاة ناتج من �إ�ص���ابات بتم���ّزق في �لكبد 
و�لطحال و�ل�ص���در، مما �أح���دث تمزقًا في �لقلب 
و�لأوعي���ة �لدموية، وقطع���ًا في �لق�ص���بة �لهو�ئية 
�أدت �إل���ى �لوف���اة. �لتقرير �أو�ص���ح �أن���ه من خالل 
تحلي���ل �أمعاء �لجثة، لتبيان ما �إذ� كان م�ص���ّلم قد 
تن���اول مو�د مخ���ّدرة من عدم���ه، ثب���ت �أن �أمعاءه 
خالي���ة من �أي مو�د مخ���ّدرة. وخت���م �لتقرير باأنه 
عثر في �لجثة على �إ�صابات متوّرمة نتيجة �ل�صرب 
با�صتخد�م �أد�ة بال�صتيكية ت�صبه �ل�صوط. �لدكتور 
�أحمد �ل�ص���باعي، وهو كبير �لأطباء �ل�صرعيين في 
م�ص���ر، �أ�صرف بنف�صه على �أعمال �لت�صريح، و�أعّد 
�لتقرير �لنهائي، �لذي ت�صلمته في 17 �أيار �لنيابة 

�لعامة في م�صر)83(.

)80( النهار، 4 �أيار 2010؛ )81( الم�شدر نف�شه؛ )82( �شدى البلد، 4 �أيار 2010؛ )83( الأخبار، 18 �أيار 2010.
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الدي���ار ن�ص���رت خبرً� �ص���غيرً� ه���و �لتال���ي: »تتابع 
�ل�ص���لطات �لم�ص���رية تفا�ص���يل ما ج���رى في بلدة 
كترمايا باهتمام �ص���ديد خوفًا م���ن وجود خلفيات 
�صيا�ص���ية خل���ف �لمو�ص���وع عل���ى م���ا �أ�ص���ار �أح���د 

�لديبلوما�صيين �لم�صريين في بيروت«)84(.

هل كان من تهديد برد فعل م�شري؟ 
النه���ار كتب���ت �أنه���ا علمت »�أن���ه �أثناء وج���ود وزير 
�لخارجي���ة و�لمغتربين علي �ل�ص���امي في �لقاهرة 
�لأح���د �لما�ص���ي، وفيما كان ي�ص���تعد للع���ودة �إلى 
بيروت بعدما �ص���ارك �ل�صبت في �لجتماع �لطارئ 
ل�"لجنة مبادرة �ل�ص���الم �لعربي���ة" تبلغ �أن مجهوًل 
�ت�ص���ل بال�ص���فارة �للبنانية ف���ي �لقاه���رة هاتفيًا 
وه���دد بالنتقام للعامل �لم�ص���ري �ل���ذي قتل في 
كترماي���ا و�أقفل �لخط. وح�ص���ل على �لتو �ت�ص���ال 
بال�ص���لطات �لأمنية �لم�ص���رية �لمخت�ص���ة و�أبلغت 

بالتهديد و�لخطو�ت �لو�جب �تخاذها.
�ل�ص���فير �للبناني في �لقاهرة خالد زيادة نفى "�أن 
تكون �تخذت �جر�ء�ت ��صتثنائية لحماية �ل�صفارة 
�للبناني���ة في �لقاه���رة". وقال "ل د�ع���ي ول مبرر 
لتخ���اذ �إج���ر�ء�ت ��ص���تثنائية، علم���ًا �أن �لجهات 
�لأمنية �لم�صرية تقوم بما تر�ه منا�صبًا". و�أ�صاف: 
"�إن �ت�ص���الت روتينية و�عتيادية تجرى بالجهات 
�لم�ص���رية"، م�ص���يرً� �إلى �أن ح���ادث قتل �لمو�طن 
�لم�ص���ري �ل���ذي "��ص���تنكره كل �لم�ص���وؤولين ف���ي 
لبنان ل يمكن �أن يكون �صببًا لتعكير �لعالقات بين 
م�ص���ر ولبنان وخ�صو�ص���ًا بين �ل�صعبين �لم�صري 

و�للبناني"«)85(.

الأخبار نقلت عن م�صادر �أمنية م�صرية قولها »�إنه 
جرى تعزيز �لإجر�ء�ت �لأمنية حول مقر �ل�صفارة 

�للبنانية تح�صبًا لأي تطور�ت. في �لمقابل، �متنعت 
�لم�ص���ادر نف�ص���ها عن تاأكيد �أو نفي وجود مخاطر 
فعلية ت�ص���تهدف �ل�ص���فارة �أو �لعاملين فيها. وقال 
ديبلوما�ص���ي لبناني في �لقاهرة ل� الأخبار، ر�ف�صًا 
�لك�صف عن ��صمه، �إن هناك �أجو�ء حّمى ه�صتيرية 
ب�ص���بب �لحادث، لكنه نفى �أن تكون �ل�صفارة طرفًا 

في ما يحدث.

وكان���ت تقاري���ر �ص���حافية ق���د تحدثت ع���ن طلب 
�ل�ص���فارة �للبناني���ة ف���ي �لقاه���رة من �ل�ص���لطات 
�لم�ص���رية تاأمين حمايتها، بعدما تلقت تهديد�ت 
تتوع���د بالنتقام لقت���ل مو�طن م�ص���ري و�لتمثيل 
بجثته في بلدة لبنانية، �إذ توعد �لمت�صل �لمجهول 
بالثاأر لقتل محمد م�ص���ّلم ف���ي بلدة كترمايا باإقليم 

�لخروب �للبناني«)86(. 

ونقلت الأخبار �أنه »��ص���طر �صفير لبنان في م�صر 
خال���د زيادة �إلى نف���ي خبر تناولته و�ص���ائل �إعالم 
حول �تخاذ �إجر�ء�ت ��ص���تثنائية لحماية �ل�صفارة 
�للبنانية، معتبرً� �أنه "ل د�عي لها"، وقد �أكد زيادة 
�أن �لو�ص���ع طبيع���ي تمام���ًا ف���ي محيط �ل�ص���فارة، 
وقال �إن �لجهات �لأمنية �لم�ص���رية تقوم بما تر�ه 
منا�صبًا، وخ�صو�ص���ًا �أنها توؤمن �لحماية �لروتينية 
لجميع �ل�ص���فار�ت. ولفت �ل�ص���فير �للبناني �إلى �أن 
�لحادثة �لم�ص���تنكرة من �لجميع ل يمكن �أن تكون 
�صببًا لتعكير �لعالقات بين �لبلدين، وخ�صو�صًا �أن 

�ل�صعبين �لم�صري و�للبناني �أ�صقاء«)87(.

فران����س بر����س نقلت عن م�ص���در حكوم���ي لبناني 
�أن �ل�ص���فارة �للبناني���ة ل���دى �لقاه���رة طلب���ت من 
�ل�صلطات �لم�ص���رية تاأمين حمايتها، بعدما تلقت 
تهديد�ت من مجهول توعد بالنتقام لقتل مو�طن 

م�صري و�لتمثيل بجثته في بلدة لبنانية)88(. 

)84( الديار، 17 �أيار 2010؛ )85( النهار، 4 �أيار 2010؛ )86( الأخبار، 4 �أيار 2010؛ )87( الم�شدر نف�شه؛ )88( الحياة، 4 �أيار 2010.
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وز�رة �لخارجية �لم�صرية دعت �إلى »عدم ت�صخيم 
�لأمور« في ما يتعلق بحادث مقتل م�ص����ّلم، نافية �أن 
تكون �ل�صفارة �للبنانية في �لقاهرة »طلبت ر�صميًا 
تعزيز �لأمن حولها«. �لمتحدث با�صم �لوز�رة ح�صام 
زكي قال: »تحدثت مع �ل�صفير �للبناني في �لقاهرة 
خالد زي����ادة وهو ل����م يتقدم بطلب ر�ص����مي لتعزيز 
�لأمن حول �ل�ص����فارة، علمًا �أن لل�صفارة �ت�صالتها 

�لعادية و�لروتينية مع �لأجهزة �لأمنية«)89(.

زك���ي �أ�ص���اف: »�لأم���ر برمت���ه ل ي�ص���تدعي ه���ذ� 
�ل�ص���خب �لإعالمي �لكبير ول يوجد ما ي�ص���تدعي 
�لت�ص���خيم«، و�أكد »�أن �لم�ص���األة تع���د حادثًا فرديًا 
على رغم ب�ص���اعتها ب�ص���قيها، ونرجو �أل يحاول �أي 

طرف تحقيق ��صتفادة من كل هذه �لماأ�صاة«.

تالٍق على الحد من الأ�شرار الجانبية
لق���ى �لتفه���َم �لم�ص���ريَّ لمحدودي���ة جريمة قتل 
محمد �صليم م�صّلم �ص���عٌي لبنانيٌّ ل�صرح مالب�صات 
�لجريمة من خالل لقاء�ت ر�صمية و�صعبية لبنانية 
م���ع �لم�ص���وؤولين �لم�ص���ريين، �إل���ى خ���روج بع�ض 
�ل�صخ�ص���يات و�لأح���ز�ب بمو�ق���ف من���ددة به���ذه 

�لجريمة.

في �لت�ص���الت �ل�صيا�صية، ��ص���تقبل رئي�ض مجل�ض 
�لوزر�ء، �صعد �لحريري، �ل�صفير �لم�صري، �أحمد 
�لبدي���وي، في ح�ص���ور �لم�صت�ص���ار محمد �ص���طح، 
و»عر����ض مع���ه �لتط���ور�ت �لر�هن���ة و�لعالق���ات 

�لثنائية«)90(.

كتلة �لم�ص���تقبل �لنيابية �أكدت في �جتماع برئا�صة 
رئي����ض �لحكومة �ل�ص���ابق، �لنائب فوؤ�د �ل�ص���نيورة 

»�أن �لعالق���ات م���ع �ل�ص���قيقة �لكب���رى م�ص���ر هي 
فوق �أي ح���ادث عابر �أو �أي �عتب���ار يمكن �أن يعكر 

�صفوها«)91(.

وزير �لعدل �إبر�هيم نجار �عتذر »لل�صعب �لم�صري 
و�لحكوم���ة �لم�ص���رية عن ردة �لفع���ل �لتي حدثت 
ف���ي كترمايا«، و�أدت �إلى قتل محمد �ص���ليم م�ص���ّلم 
بالطريق���ة �لت���ي حدث���ت، معتب���رً� �أنها »م���ا كانت 
لتحدث لول �لجريمة �ل�صنعاء �لفظيعة �لتي �صببت 
ردة �لفع���ل �لجماعية و�لتي ل يمكن لأي �عتذ�ر �أن 
ين�ص���اها �أو يتنا�صاها«. و�عتبر نجار »�أن ما ح�صل 
ف���ي كترمايا ل���م يكن من �ص���يم �لق�ص���اء �للبناني 
ول م���ن �ص���يم �لجماهي���ر �للبناني���ة، �إنم���ا نتجت 
ردة �لفعل �لجماعية �لغا�ص���بة ع���ن جريمة تتميز 
بالوح�صية و�لفظاعة �ل�صديدة وقد ذهب �صحيتها 
عائلة من �أربعة �أ�صخا�ض«. و�أكد نجار �أنه »بالرغم 
من ذلك كله، كان يفتر�ض �أن تكون �لدولة �ص���يدة 
�لعق���اب و�لمالحقة، ولذلك �إذ� ح�ص���ل تق�ص���ير 
معين نوؤكد لم�صر و�ل�ص���عب �لم�صري �أننا بدورنا 

ن�صعر بالغ�صب لما ح�صل«)92(.

نجار �أ�صاف، لدى ��صتقباله م�صاعد وزير �لخارجية 
�لم�ص���ري لل�ص���وؤون �لقن�ص���لية و�لم�ص���ريين في 
�لخ���ارج، محم���د عب���د �لحك���م، بح�ص���ور �ص���فير 
م�ص���ر في لبنان، �أحمد فوؤ�د �لبديوي، و�لقن�ص���ل 
�لم�ص���ري، كريم عبد �لكري���م: »نعلم علم �ليقين 
�أن ردة �لفع���ل تجاوزت كل �لأ�ص���ول �لتي يجب �أن 
تر�عى في �لمحاكمات و�لتحقيقات، و�أنه يفتر�ض 
بلبن���ان �أن يك���ون معق���اًل للقانون وتكون للق�ص���اء 
هيبته«، لفتًا �إلى »�أننا في لبنان ل نر�ص���ى �إطالقًا 
ب���اأن تبقى �أعمال كهذه من دون مالحقة و�ص���نتابع 

�لمو�صوع بكل جدية و�صالبة باإذن �هلل«. 

)89( الحياة، 4 �أيار 2010؛ )90( الأخبار، 4 �أيار 2010؛ )91( ال�شفير، 5 �أيار 2010؛ )92( الم�شدر نف�شه.
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نجار جدد تقديم تعازيه �لقلبية و�ل�ص���ادقة لذوي 
�لعائلة �لتي كانت �ص���حية �لجناي���ة �لمرّوعة �لتي 
�ص���بقت ردة �لفع���ل، و�أكد �أنه لم يكل���ف بالعتذ�ر 
با�ص���م �لحكوم���ة �للبناني���ة، ولكنه �أب���دى �عتقاده 
ب�»�أن كل لبناني« ي�ص���اركه في هذ� �لعتذ�ر »�لذي 
ل يمك���ن �أن يغيب عنه ما �ص���بق ردة �لفعل ول ردة 
�لفعل بحد ذ�تها«، موؤكدً�: »نحن ناأ�ص���ف فعاًل لما 

حدث«)93(.

م�ص���اعد وزير خارجية م�صر لل�ص���وؤون �لقن�صلية، 
�ل�ص���فير محم���د عبد �لحكم، �أك���د �أن ما جرى في 
بل���دة كترمايا ل���ن يوؤثر على �لعالق���ات �للبنانية ��� 
�لم�صرية، معلنًا ثقته بالق�صاء �للبناني)94(.  وردً� 
على ما �إذ� كانت �ل�ص���فارة �لم�ص���رية قد �تخذت 
�ص���فة �لدعاء �ل�صخ�ص���ي، ق���ال: »نح���ن نثق ثقة 
كاملة بوزير �لعدل و�لق�صاء �للبناني وو�ثقون باأنه 
�ص���يتم تطبيق �لقان���ون �للبناني في هذ� �ل�ص���اأن«. 
عبد �لحكم تقدم بخال�ض �لعز�ء لأهالي �ل�صحايا 
�لأرب���ع في �لجريمة �ل�ص���نيعة �لتي �أد�نتها م�ص���ر 

بقوة.

عب���د �لحك���م �أك���د �أن���ه »نح���ن نتطلع �إل���ى تطبيق 
�لقانون �للبناني في �صاأن �لم�صتبه بهم في �رتكاب 
�لجريم���ة �لثاني���ة وتقديمه���م للق�ص���اء �للبنان���ي 
و�إحكام حكم �لقانون في هذ� �ل�صاأن«. وحول وجود 
حماية ��صتثنائية ل�صفارة لبنان في م�صر، �أكد »�أن 
هذه �لمعلومات عارية تمامًا من �ل�ص���حة وتجافي 
�لحقيقة ولن يوؤثر �لحادث على �لعالقات �للبنانية 

��� �لم�صرية �لوثيقة و�لمميزة«.

عب���د �لحكم، ير�فقه �لبديوي ووفد �ل�ص���فارة، ز�ر 
وزير �لعدل بطر�ض حرب. بعد �للقاء �أكد �ل�صيف 
�لم�ص���ري �أن ما ج���رى في كترمايا ل���ن يوؤثر على 

�لعالقات �للبنانية ��� �لم�ص���رية لأن هذه �لعالقات 
تاريخي���ة ووثيق���ة للغاية، ونحن نتطل���ع �إلى �إعمال 
�لقان���ون �للبنان���ي ومالحقة �لمرتكبي���ن للحادث 
�لب�ص���ع. و�أو�ص���ح �أن �لوزير حرب �أكد له حر�ص���ه 
عل���ى تقديم �لم�ص���اعد�ت كاف���ة و�لدع���م للعمالة 

�لم�صرية.
م���ن جانبه، ق���ال �لوزير ح���رب �إن �لبح���ث تناول 
تعزيز �لعالقات بين �لبلدين، �إ�صافة �إلى �لحادث 
�لموؤ�ص���ف �ل���ذي ح�ص���ل موؤخ���رً� و�أدى �ل���ى قت���ل 
�صيخين وطفلتين، وردة �لفعل �ل�صعبية �لتي جرت 
عل���ى خلفية �لحادثة وهي مرفو�ص���ة ول تتاآلف مع 
تقاليدنا ول تن�صجم مع �حتر�م �للبنانيين للق�صاء 

و�لعد�لة.
ح���رب �أ�ص���اف: »�أبلغ���ت �لموف���د �لم�ص���ري ب���اأن 
موقف وز�رة �لعم���ل كان �لمطالبة باإجر�ء تحقيق 
بظروف �لح���ادث وبالجريمة �لكبيرة �لتي طاولت 
�أربع���ة لبنانيين، وما هي �لظ���روف �لتي دعت �إلى 
تنفيذ �لجريم���ة في وقت ل تز�ل �لعو�طف متملكة 
باأهال���ي �لبل���دة م���ن دون �أن تك���ون هن���اك حماية 
كافي���ة من جهة ومن دون �أن يكون هناك �إ�ص���ر�ف 
ق�ص���ائي على تمثيل �لجريمة باعتبار �أن ما ح�صل 
قد ح�ص���ل بغياب �أي نائب عام و�أي قا�صي تحقيق 
بهذ� �لمو�ص���وع وهذ� ما يخالف �لأ�صول �لقانونية 
�لمتبعة وي�ص���تدعي طرح �أ�صئلة كبيرة حول ظروف 
ح�ص���ول �لجريمة و�أ�ص���باب ح�ص���ولها، ويفتر�ض 
�إنز�ل �لعقاب بمن يفتر�ض �أنه �أ�ص���اء �لت�صرف �أو 
خالف �لقو�نين �أو �ص���بب بح�ص���ول هذه �لجريمة، 
�إل �أن���ه بع���د عر����ض مالب�ص���ات �لجريم���ة �أكد لي 
�لموفد �لم�صري �أن هذه �لجريمة لن يكون لها �أي 
�آثار على �لعالقات �للبنانية ��� �لم�ص���رية و�صتكون 
حافزً� ل�ص���بط وجود �لعمالة �لم�صرية ولكي تقوم 

)93( ال�شفير، 5 �أيار 2010؛ )94( اللواء، 5 �أيار 2010.
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وز�رة �لعم���ل بم���ا يج���ب عليها لكي يك���ون �لوجود 
�لم�ص���ري في لبنان محترمًا للقو�نين ومبنيًا على 
�إج���از�ت عمل تح���ول دون دخول �أي عامل خل�ص���ة 

ومخالف للقانون«.
�لوزير حرب �أ�ص���ار �إلى �أنها »كانت منا�صبة للبحث 
مع �لوفد �لم�صري بوجوب تعزيز �لت�صامن �لعربي 
لمو�جهة �لتهديد�ت و�لمخاط���ر �لتي يتعر�ض لها 
لبن���ان وفي �لدور �لم�ص���ري �لكبير في تاأمين هذ� 
�لت�ص���امن وه���و دور فاعل عل���ى �ل�ص���عيد �لدولي 

لحماية لبنان من �أي �عتد�ء)95(.
و�لمغتربي���ن  �لخارجي���ة  ل���وز�رة  �لع���ام  �لأمي���ن 
بالوكالة، �ل�ص���فير ولي���م حبيب، �لتقى في ق�ص���ر 
ب�صتر�ض م�صاعد وزير �لخارجية �لم�صري لل�صوؤون 
�لقن�ص���لية، �ل�ص���فير محمد عبد �لحك���م، ير�فقه 
وف���د، وعر�ض معه مو��ص���يع �صيا�ص���ية وقن�ص���لية 
ته���م �لبلدين. و�أكد �لجانبان »عدم تاأثر �لعالقات 
�لتاريخية بين �لبلدين بجريمة كترمايا �لمزدوجة، 

و�أن �لقانون �صياأخذ مجر�ه في معالجتها«)96(. 
�لنائب����ان محمد �لحج����ار وعالء �لدين ت����رو ز�ر�، 
مترئ�صين وفدً� من بلدة كترمايا �صم رئي�ض �لبلدية 
محمد نجيب ح�ص���ن وعددً� من �أع�ص���اء �لمجل�ض 
�لبلدي �لمنتخب و�ل�ص���يخ علي �أب���و مرعي ورئي�ِض 
جمعية تجار �ل�ص���وف �أحمد عالء �لدين، �ل�صفارة 
�لم�ص���رية في بيروت، و�لتقو� �صفير م�صر �أحمد 
�لبديوي و�أركان �ل�ص���فارة. �لوفد �أو�ص���ح »حقيقة 
�لجريمة �لتي �رتكبها �أحد �لم�ص���ريين في �لبلدة 
وذهب �صحيتها �أربعة من �أبناء �لبلدة، وما تالها 

من تطور�ت وتد�عيات«)97(.
�لنائ���ب �لحجار قال عق���ب �لزي���ارة: »�إن �لزيارة 
لل�ص���فارة �لم�صرية هي لتو�ص���يح حقيقة ما جرى 

في كترمايا بالن�صبة للجريمة �لفظيعة �لتي �رتكبت 
بحق �أبرياء، رجل عجوز وزوجته تتر�وح �أعمارهما 
ما بين 72 و77 �صنة، بالإ�صافة �إلى طفلتين، قتلو� 
بوح�صية ل تو�صف، فكانت ردة فعل �أهالي كترمايا 
بحج���م �لجريمة �لت���ي �رتكبت ف���ي بلدتهم، وهم 
كان���و� ينتظرون في �ص���احة �لبلدة ت�ص���لم جثامين 
�ل�ص���حايا لت�ص���ييعها، وكانو� في حالة من �لغ�صب 

�ل�صديد ب�صبب فظاعة �لجريمة وهولها«.
�لحجار �أ�صاف: »�إن �لخطيئة �لكبيرة �لتي �رتكبتها 
�لأجه���زة �لأمنية و�لق�ص���ائية عندما ��ص���طحبت 
�لقاتل �أو �لم�ص���تبه به �إلى �ص���احة �لجريمة، كانت 
�ل�ص���بب �لمبا�ص���ر ور�ء ردة فع���ل �أهال���ي كترمايا. 
فالمئات كانو� ينتظرون �ص���ماح �لق�صاء لهم بدفن 
�ص���حاياهم، ولكن فوجئو� بالقات���ل بينهم، فكانت 
ردة �لفع���ل بالطريقة �لجماعية �لت���ي نعرفها وما 
ر�فقه���ا من �أفعال م�ص���تنكرة«. �لحجار تابع: »لقد 
�ص���ودف �أن �لقات���ل م���ن �لتابعية �لم�ص���رية، وقد 
ج���رى ��ص���تغالل رخي����ض من قب���ل بع�ض و�ص���ائل 
�لإعالم لي�ص���ورو� �لأمر �أنه ما بين �أهالي كترمايا 
وم�ص���ريين، وهن���ا ل بد م���ن �لتاأكي���د �أن كترمايا 
ومنطق���ة �إقليم �لخ���روب من �لمناط���ق �لمعروفة 
بالتز�مها �لكامل بالق�صايا �لوطنية و�لعربية، و�أن 
�قلي���م �لخ���روب كان ول يز�ل ي�ص���مى �إقليم جمال 
عبد �لنا�ص���ر، فاللتز�م �لقوي لأبناء �لإقليم �صمة 
ممي���زة، وبالتالي فاإن ما جرى مع هذ� �ل�ص���خ�ض 
�لذي يحمل �لجن�ص���ية �لم�ص���رية ل���م يكن موجهًا 
باأي �ص���كل من �لأ�ص���كال �صد �لم�ص���ريين �أو �صد 

م�صر، فكلنا نكن كل �لمحبة و�لحتر�م لم�صر«.
كم���ا �أ�ص���ار �لحج���ار �إل���ى »�أهمي���ة �ل���دور �لعربي 
و�لقومي و�لطليعي �لذي تلعبه م�ص���ر، بالإ�ص���افة 
�إل���ى �لت�ص���حيات �لت���ي قدمتها ول ت���ز�ل من �أجل 

)95( اللواء، 5 �أيار 2010؛ )96( النهار، 6 �أيار 2010؛ )97( البيرق، 11 �أيار 2010.



62

كترمايا: عن جريمتين و�أكثر

رفعة �لعرب وعزته���م«. وقال �لنائب �لحجار: »�إن 
�أبناء م�صر هم �إخوة لنا ويعي�صون بيننا ومع �أهلهم 
ف���ي كترمايا وخارجه���ا«، و�أ�ص���اف: »نحن ل نبرر 
ما ح�ص���ل، ولك���ن علينا �أن نفهم �أو�ص���اع ما جرى 
و�أو�صاع ردة �لفعل �لجماعية من �أهالي كترمايا«. 
وخت���م حديث���ه بالق���ول: »كان �ل�ص���فير �لم�ص���ري 
متفهمًا لما ح�ص���ل و�أبدى �رتياح���ًا كبيرً� للزيارة، 
و�ص���دد على �أن �لعالقات �لم�ص���رية ��� �للبنانية ل 

يمكن �أن يهزها �أي طارئ �أو يوؤثر فيها �أي �أمر«.
»عم���ق  عل���ى  م�ص���ددً�  بالوف���د،  رح���ب  �لبدي���وي 
�لعالقات �لم�ص���رية ��� �للبنانية ومتانتها« وموؤكدً� 
�أن »�لحادث���ة �لآن بعه���دة �لق�ص���اء �للبناني �لذي 

�صيحقق �لعد�لة«)98(. 
ع�صو قيادة جبهة �لعمل �لإ�صالمي في لبنان ورئي�ض 
جبهة �لعمل �لمقاوم، �ل�صيخ زهير �لجعيد، ر�أى �أن 
»هذ� �لأمر ]لي�ض له[ �أي عالقة بتوتير �لأجو�ء مع 
�ل�ص���قيقه م�صر«، ونا�صد »�ل�ص���عب �لم�صري عدم 
�لنجر�ر ور�ء �ل�ص���ائعات �لمغر�صة و�للتفات �إلى 

هول �لجريمة«)99(.
وزير �لع���دل �إبر�هيم نجار �أب���دى لوفد من �أهالي 
كترماي���ا ز�ره ف���ي مكتبه بال���وز�رة، �ص���م �لنائب 
محم���د �لحجار و�إم���ام �لبلدة وممثلي���ن لالأهالي، 
حر�ص���ه على »تو�ص���يح موقف �لأهال���ي من خالل 
�لجول���ة �لت���ي يق���وم به���ا عل���ى �لم�ص���وؤولين و�لتي 
��صتهلت بزيارة �إلى �ل�ص���فارة �لم�صرية بحيث تم 
�لتاأكيد �أن مقتل �ل�ص���اب �لم�ص���ري محمد �ص���ليم 
م�ص���ّلم لم يتم ب�صبب جن�صيته و�إنما كردة فعل على 

جريمة كبيرة ي�صتفظعها �ل�صمير �لإن�صاني«)100(.
�لحجار تحدث با�ص���م �لوفد، فلف���ت �إلى »�أن بلدة 

كترماي���ا قدمت دلياًل على �أنه���ا تحت �لقانون من 
خالل ت�صليم �صبعة �صبان �أنف�صهم حتى �ليوم لفرع 
�لمعلومات«، وكرر �أن »مقتل �لجاني محمد �ص���ليم 
م�ص���ّلم كان ردة فعل على جريمة كبيرة ح�ص���لت«. 
و�أ�صاف: »�إن �إقليم �لخروب لم يبخل يومًا بتقديم 
�لت�ص���حيات و�لأثم���ان �لكبيرة لنت�ص���ار م�ص���روع 

�لدولة«)101(.

�شَير ال�شحايا وفق ال�شحافة
ن�صرت �ل�صحافة �لم�صرية �أجز�ء من �صيرة حياة 
محم���د م�ص���ّلم، نقاًل ع���ن عائلته �لتي ��ص���تنكرت 
�لتهام���ات �لتي وجهت �إليه م���رددة »حتى لو كان 
ه���و �لقاتل �لحقيقي لالأ�ص���رة �للبنانية ما يتعمل�ض 

فيه كده«.

البناء)102( ن�ص���رت �لتالي ��ص���تنادً� �إلى ما ورد في 
بع�ض �ل�صحف �لم�صرية:

»�صافر �لقتيل ب�صحبة �صقيقته و�أمه �إلى لبنان منذ 
4 �ص����هور للبحث عن فر�صة عمل، وقال �أحد �أقاربه 
�إن �ل�صحية متزوج منذ 4 �صنو�ت بينما قال �صقيقه 
�إن �لقتيل كان د�ئم �ل�ص����جار و�صبق �تهامه في عدة 

ق�صايا، لكن لم ي�صبق له �أن �أقدم على �لقتل«.

ور�ص���دت �ص���حيفة الم�شري اليوم منزل �لقتيل، 
حي���ث كان يعي����ض مع و�لدت���ه وزوجة �أبي���ه و4 من 
�أ�ص���قائه، بالإ�صافة �إلى �أ�ص���رته �ل�صغيرة �لمكونة 
من زوج���ة وطفلة. وقال���ت: �إن �لمن���زل مكون من 
طابقين بحارة �لعطوف في حي �لجمالية، �ص���ادت 
فيه حالة من �ل�صمت، و�ت�ص���حت �لن�صاء بال�صو�د 

و�متنع عدد من �لجير�ن عن �لحديث.

)98( الحياة، 11 �أيار 2010؛ )99( البيرق، 11 �أيار 2010؛ )100( النهار، 13 �أيار 2010؛ )101( الم�شدر نف�شه؛ )102( البناء، 3 �أيار 
.2010
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وك�ص���فت �أ�ص���رة محمد �أنه كان متزوجًا من �إحدى 
جار�ته، ولديه طفلة �صغيرة تدعى دعاء 3 �صنو�ت، 

و�أنه قبل �صفره �إلى لبنان بعام طلق زوجته.
�أما عمته ف���َروت �أن و�لدة �لقتي���ل تركته وعمره 4 
�ص���هور و�نف�ص���لت عن و�لده و�ص���افرت �إلى لبنان 
للعمل هناك م���ع �إحدى �ص���ديقاتها، فتولت �لعمة 
تربيت���ه و�أنه تعلم حتى �ل�ص���ف �لثال���ث �لبتد�ئي 
فقط ب�ص���بب �لظروف �لمادي���ة، حيث توجه للعمل 
بور�ص���ة ح���د�دة و�ألومنيوم بالمنطقة لك�ص���ب قوت 
يومه. و�أكدت �لعمة �أن و�لدة �ل�صحية تركته لمدة 
38 عامًا دون روؤيته، وعادت فقط منذ 4 �صهور �إلى 
�لمنطقة و�ص���األت عن �بنها، وعندما �لتقته طلبت 
من���ه �لح�ص���ور �إل���ى لبنان للعم���ل معها لتح�ص���ين 

�أو�صاعه �لمالية.
وقال عمرو �ص���ليم، �ص���قيق �ل�ص���حية، �إن ل�صقيقه 
4 �أ�ص���قاء من و�لده و4 �آخرون م���ن �لأم، و�أنه منذ 
ولدت���ه وه���و د�ئم �ل�ص���جار م���ع �لجير�ن، و�ص���بق 
�تهامه في عدد من ق�ص���ايا �لم�ص���اجر�ت لكنه لم 

يتهم في �أي ق�صية قتل.
و�أ�ص���اف: �إن �ل�ص���حية �ت�ص���ل به �آخر مرة منذ 5 
�أيام فقط قبل مقتله لالطمئنان عليه، وبكى له في 
هذه �لمكالمة، و�صاأله عن عدم تلقيه �أي �ت�صالت 
م���ن �لقاه���رة لالطمئنان علي���ه، وبعدها �ت�ص���ل 
بو�ل���ده لالطمئن���ان عليه �أي�ص���ًا. و�أ�ص���اف: علمنا 
بالح���ادث م�ص���ادفة من و�ص���ائل �لإع���الم عندما 
�ص���اهد �أح���د �لجير�ن �ص���ورة �لقتيل عل���ى �إحدى 

�لقنو�ت �لف�صائية، وبعدها �أخبرنا بالو�قعة.
�أما و�لدة �لقتيل محمد م�ص���ّلم فاأعلنت �أن ق�ص���ية 
�لغت�صاب �لتي تم �تهام �بنها فيها من �ل�صلطات 
�للبناني���ة "ملفق���ة"، مو�ص���حة �أن �لق�ص���ية تتعل���ق 
باغت�ص���اب فت���اة عمره���ا 15 عامًا، وهي �ص���قيقة 
�لفتاة �لتي كان يريد �ل�صحية �لزو�ج منها، موؤكدة 

�أن و�ل���دة �لفتاتين كان تنوي �لذهاب �إلى قا�ص���ي 
�لتحقيق للتنازل عن �لق�ص���ية بعد علمها �أن �بنتها 

كذبت في مح�صر �ل�صرطة.
و�أو�ص���حت �أنها ل���م تر ]محمد[ من���ذ مجيئها �إلى 
لبنان �ص���وى 4 م���ر�ت فقط، "وبع���د مو�فقة زوجي 
�للبناني ذهبت �إلى �لقاهرة لإح�صار �بني، وذهبت 
�إل���ى منطقة �لجمالي���ة وقمت باإنهاء �أور�ق �ص���فره 
�إلى �ص���ورية تمهيدً� لح�ص���ولي على في���ز� لإدخاله 
�إل���ى لبنان، لكني فوجئت به يدخ���ل �إلى هذ� �لبلد 
و�أخبرني �أنه ��ص���تطاع �لدخول بع���د �أن دفع مبلغًا 

ماليًا على �لحدود".
و�صرحت تفا�ص����يل يوم �لحادث، قالت: "كنت في 
منزل �بنت����ي بقري����ة كترمايا، وعلمت بتفا�ص����يل 
�لو�قع����ة ولم �أ�ص����تطع �لن����زول �إلى �ل�ص����ارع خوفًا 
م����ن بط�����ض �لأهال����ي و�لعت����د�ء عل����ّي، وظلل����ت 
محتج����زة لم����دة 10 �ص����اعات د�خل �لمن����زل و�أنا 
�أ�ص����مع �أ�ص����و�ت �لأهالي في �لخارج وهم يرددون 
"�قتلو� �لم�صري... ده خائن"، وبعد هدوء �لو�صع 
وعلمي �أن قو�ت �لجي�ض خل�ص����ت �لجثة من �أيدي 
�لأهالي ��صتاأجرت �صيارة نقل وقمت بنقل �أمتعتي 
و�لهروب �إلى بل����دة تبعد 15 كيلومترً� عن منطقة 

�لحادث".
و�أو�صحت �لأم �أن لديها 4 �أبناء من زوجها �للبناني 
يحمل���ون �لجن�ص���ية �للبناني���ة، وجمي���ع عالقاته���ا 
وتعامالتها جيدة مع �ل�صعب �للبناني، خا�صة �أنها 
مقيم���ة في �لبل���دة منذ �أكثر من 30 �ص���نة، منوهة 
ب���اأن "�لعجوز �لتي تم �ته���ام �بني بقتله، هو جارنا 
من���ذ �ص���نو�ت عدي���دة"، و�أن محمد بعد ح�ص���وره 
�إلى لبنان تعرف عليه وكان ي�ص���اعده ب�ص���كل د�ئم 
ويح�ص���ر متطلباته من �لخارج، خا�صة �أن �لعجوز 

ل ي�صتطيع �لخروج لكبر �صنه.
وحول �لفتاة وق�ص���ة �لحب �لت���ي �رتبط بها �بنها، 



64

كترمايا: عن جريمتين و�أكثر

قالت: "�إنه �أخبرنا منذ �صهر تقريبًا �أنه مرتبط مع 
فتاة جارتنا بق�ص���ة حب، و�أنه طلب منها �لذهاب 
�إل���ى �أهلها لل���زو�ج منه���ا، لكننا علمن���ا بعدها �أن 
�لفتاة تعر�صت لظروف وم�صاكل خا�صة، لكن �بني 
�أ�صر على �لزو�ج منها، وعندما ذهبنا �إلى منزلهم 
فوجئن���ا بالفتاة ترف�ض �لزو�ج ف���ي �لوقت �لحالي 
ب�ص���بب حالتها �لنف�ص���ية �ل�ص���يئة، وطلبت �لتاأجيل 
لفترة حتى يتم �لنتهاء من �آثار هذه �لم�ص���اكل"«؛ 

)�نتهى ما جاء في البناء(.

ميرف���ت �ل�ص���يوفي، ف���ي مقال���ة عنو�نه���ا »جريمة 
كترمايا و�لدور �لتحري�ص���ي �لذي مار�صه �لإعالم 
�لعرب���ي«)103(، كتب���ت �لتال���ي: »�ص���ارع مكتب قناة 
العربية في �لقاهرة �إلى دخول �أزقة حي �لجمالية 
و�ص���وًل �إلى منزل �لقاتل، فتحّدث و�لده قائاًل �إن: 
"�بن���ه عا�ض م���ع عمته وتعر�ض لح���ادث بينما كان 
ف���ي �لر�بع���ة من عمره، حيث �ص���قط على ر�أ�ص���ه، 
وت�ص���بب �لحادث في ته�ص���م عظام �لر�أ�ض، وتولت 
عالج���ه حتى تم �ص���فاوؤه، ولكن هذ� �لح���ادث �أثر 
فيه، حيث "كان ي�ص���اب بحال���ة هياج عقلي، ولكن 
�ص���رعان ما يفيق من هذه �لحالة ويقوم بالعتذ�ر 
لكل من ت�ص���بب له باأذى" �لكالم وفق ما نقله موقع 
�أخب���ار م�ص���ر �لتابع لتح���اد �لإذ�ع���ة و�لتلفزيون 

�لر�صمي...

�أّم���ا عّمة �لجاني فك�ص���فت �أن���ه: "كان ل يقوم باأي 
�أفع���ال مخل���ة، ولكن���ه كان يتعاطى �لمخ���در�ت"! 
و�أ�ص���افت �أنه "كان ي�ص���كو �إليها د�ئمًا �صوء معاملة 

زوج �أمه، كما قال �إنه يعمل مع زوج �أخته جز�رً� في 
لبنان، وكان مقباًل على م�صروع للزو�ج"«.

�أحمد من�ص���ور روى في ال�شفي���ر �لنتف �لتالية من 
�ص���يرة حياة �لطفلتين �ل�ص���حيتين: »�صائق حافلة 
�لمدر�ص���ة محمد علي �لذي �أو�صل �آمنة وزينة من 
�لمدر�صة �إلى منزلهما عند �ل�صاعة �لثالثة و�لربع، 
نهار مقتلهما، يتذكر كيف دخلت زينة، قبل يومين 
من مقتلها �إلى �لبا�ض وهي تحمل بطاقة عالماتها 
فرحة جدً� بعدما نالت تقدير جيد جدً� ورك�ص���ت 

نحوه تطلعه عليها...
وفي مدر�ص���ة يونيفر�ص���ال في محل���ة مرج علي في 
بلدة �ص���حيم حي���ث كان���ت تدر�ض �لطفلت���ان توؤكد 
مدّر�ص���ة �للغ���ة �لعربي���ة و�لتربية �لمدنية ن�ص���رين 
�ص���رحال �أن �آمنة كان���ت مثال �لتلمي���ذة �لمثالية، 
�لمهذبة و�لمجتهدة، "كانت تنتبه ل�ص���رح �لدرو�ض 
خجول���ة  وكان���ت  وتحبه���م  �لمعلمي���ن،  وتحت���رم 
ومثاب���رة. لم تنل �آمنة مع���دًل �أقل من 16،66 على 
ع�ص���رين. �آخر تو��ص���ل ح�صل بين ن�ص���رين و�آمنة 
كان عبر تقديم �لتلمي���ذة لمعلمتها "حبة جنارك" 

�أخذتها منها ف�صحكت لي بفرح".
وتتذكر مدر�ص���ة زينة للغة �لفرن�صية نظم �ل�صمعة 
"�ص���وت زينة �له���ادئ وتهذيبها �لملح���وظ وحبها 
�لالف���ت لرفاقه���ا جميع���ًا". قب���ل ي���وم و�ح���د من 
مقتلها، وبالتحدي���د قبل ذهابها �إلى �لمنزل قالت 
زينة لتالمذة �ص���فها "�أحبكم جميعًا و�صاأجل�ض كل 

يوم بالقرب من كل و�حد منكم"«)104(. 

)103( نادين، 10 �أيار 2010، �ض 14�� 16؛ )104( ال�شفير، 5 �أيار 2010.
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الظاهر والخفي في الجريمة الأولى 
مع قتل محمد �ضليم م�ضّلم دفنت �أ�ضر�ر كثيرة لن 
يعلمها �أحد. تحليل �لـ دي �أن �إي �لذي �أجرته �لقوى 
�لجريمة  �رتكاب  على  م�ضّلم  �إقد�م  �أثبت  �لأمنية 
�لرباعية، ولكننا لن نعلم �لدو�فع و�لظروف ب�ضبب 

ما �أقدم عليه بع�ض �أبناء كترمايا.
�ضـــعبة �لعالقات �لعامة في قـــوى �لأمن �لد�خلي، 
�أعلنـــت في بيـــان »�أن فحو�ـــض �لــــ دي �أن �إي �لتي 
�أجريت فـــي �لمختبـــر�ت �لجنائية �لتابعة لق�ضـــم 
�لمباحث �لعلمية في وحدة �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية، 
�أثبتـــت �أن �لدمـــاء �لتـــي وجـــدت علـــى �لقمي�ـــض 
�لم�ضـــبوط فـــي منـــزل �لم�ضـــتبه فيه فـــي جريمة 
كترمايـــا مطابقة لدماء �ل�ضـــحية كوثر ]�لجدة[، 
و�أن �لدمـــاء �لتـــي عثر عليها على ن�ضـــل �ل�ضـــكين 
�لم�ضبوط مطابقة لدم �ل�ضحية �لطفلة زينة، و�أن 
�لآثار �لموجودة على قب�ضة �ل�ضكين تحوي مزيجًا 
مـــن �لعرق و�لدماء، يعود جزء منها �لى �لم�ضـــتبه 

فيه«)105(. 

�ضـــعدى علـــوه كتبـــت فـــي ال�سفي���ر )106( »�إن قتـــل 
�لم�ضـــري محمـــد �ضـــليم م�ضـــّلم قبـــل ��ضـــتكمال 
�لتحقيق، ق�ضى على �إمكانية �لتعمق في �لتحقيق، 
و�نتـــز�ع �عتر�فه بوجود �ضـــركاء معه في �لجريمة 

�أو عدمه«.

و�أ�ضـــافت »لم تتمكن �لقـــوى �لأمنية، وفق ما �أكده 
م�ضـــدر �أمنـــي رفيع �لم�ضـــتوى لـ ال�سفي���ر من دفع 
م�ضّلم على مدى �ضاعتين من �لتحقيق، لالعتر�ف 
بالأ�ضـــباب و�لدو�فـــع، و�أن �لأدلـــة �لتـــي ظهـــرت 
بالأم�ـــض، ]في 30 ني�ضـــان[، و�أثبتت تورطه، كانت 
�لمدخـــل لتاأكيد �تهامه، و��ضـــتكمال �لتحقيق معه 
للتاأكد من وجود �ضـــريك �أم ل، خ�ضو�ضًا �أن و�لدة 
�لفتاتين كانت م�ضـــرة على �تهام �أحد �لأ�ضخا�ض 
�لـــذي �ضـــبق وهددهـــا بقتلهمـــا، وفـــق مـــا قالـــت 

للمحققين.

ويدعم هذه �ل�ضـــكوك �أنه يبدو من م�ضـــار �رتكاب 
�أن قتـــل �لفتاتيـــن كان هـــو �لهـــدف،  �لجريمـــة، 

»الجريمتان« اأمنّياً وق�سائّياً
ماذ� ح�ضـــل في �ل�ضـــق �لأمني و�لق�ضـــائي من �لجريمتين؟ في هذ� �لف�ضل نتناول �لم�ضاألة على 
ثالثـــة م�ضـــتويات: �أوًل: تطـــّور �لتحقيقـــات �لمتعلقة بالجريمـــة �لأولى؛ ثانيًا: تطـــّور �لتحقيقات 
�لمتعلقة بالجريمة �لثانية؛ ثالثًا: تطّور »�لرتباك« �لر�ضـــمي حيال ما جرى و�ضـــوًل �إلى محا�ضبة 

�لأمنيين �لم�ضوؤولين عن وقوع �لجريمة �لثانية ب�ضبب تق�ضيرهم و�ضوء تقديرهم �لموقف.

)105( النهار، 1 �أيار 2010؛ )106( ال�سفير، 1 �أيار 2010.
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و�لدليـــل �أن �لمجـــرم قتل �لجد و�لجـــدة وخّباأهما 
و�نتظـــر عودة زينـــة و�آمنة من �لمدر�ضـــة لقتلهما. 
وطبعًا ياأتي قتل �لجّدين في �إطار �لتح�ضـــير لقتل 
�لفتاتيـــن لكونـــه ل يمكـــن قتلهمـــا مـــن دون تهيئة 
م�ضـــرح �لجريمة و�إخالئه، وهو مـــا �أنجز عبر قتل 

�ل�ضحيتين �لجدين يو�ضف وكوثر«.

وزير �لد�خليـــة و�لبلديات زياد بـــارود قال: »ربما 
كان ور�ء هذ� �ل�ضـــخ�ض محر�ـــض، فلماذ� قطعنا 
�لتحقيق«، م�ضـــددً� على �أن »�لتحقيق �لأولي يكون 
�ضريًا ول يمكن �لإف�ضاح عن �أي �ضيء«. كما �أو�ضح 
�أن قوى �لأمن »�أوقفت �لم�ضـــتبه به في �أقل من 24 
�ضـــاعة، وهذ� عمل جيـــد«، معلنـــًا �أن »هناك خطاأ 
ح�ضـــل من جانب قـــوى �لأمن �لد�خلي في �ضـــوق 
هـــذ� �لمتهم �إلى م�ضـــرح �لجريمة«، لفتـــًا �إلى �أن 
»�لمو�ضوع �أ�ضبح ق�ضائيًا بالدرجة �لأولى، ولنا كل 

�لثقة بالق�ضاء لمعالجة هذ� �لأمر«)107(.

الأخبار �أ�ضارت �إلى �أنه »كان م�ضوؤول �أمني قد قال 
لــــ الأخب���ار �إن �عتر�ف �لم�ضـــتبه فيـــه كان ركيكًا، 
ولـــم يكـــن و��ضـــحًا، لوجـــود تناق�ضـــات عـــدة في 

�إفادته«)108(.

ر�ضو�ن مرت�ضـــى كتب في الأخب���ار)109(: »ل جديد 
في �لتحقيـــق في �لجريمة �لرباعيـــة، ما خال كف 
بـــالغ �لبحـــث و�لتحـــّري بحـــق زوج رنـــا، �أي و�لد 
�لطفلتين �ل�ضحيتين. �أما �لتحقيق في قتل م�ضّلم، 
فال يز�ل �لتحقيق عالقًا لدى ف�ضـــيلة �ضـــحيم من 
دون تقّدم ُيذكر«. ولفت مرت�ضـــى �إلى �أنه »ُح�ضـــر 
�لتق�ضـــير بين جهازي �لق�ضاء و�لأمن. �لجهاز�ن 
تقاذفا �لم�ضوؤولية في �ضـــعي دوؤوب للتمل�ض منها. 
وقعت جريمة �لقتل �لأولى �لتي ر�ح �ضحيتها �أربعة 
مو�طنيـــن لبنانييـــن بعد ظهر يـــوم �لأربعاء. �ألقي 

�لقب�ـــض على �لم�ضـــتبه فيـــه بعد �ضـــاعات، "بد�أت 
�لتحقيقات معه فاعترف بم�ضوؤوليته عن �لجريمة، 
وقد تحدث من دون �ضـــغط" بح�ضب م�ضدر متابع 
للتحقيقـــات لفت �إلـــى تناق�ض في كالم �لم�ضـــتبه 
فيه، بعد تكذيب �ضهره و�ضقيقه له، و�ضبط �ضالح 

�لجريمة بعد �ضاعتين على �عتر�فه«.

وفـــي �لمقال نف�ضـــه نقـــر�أ �لتتمـــة �لتاليـــة: »مّرت 
�ضاعات عدة على �نتهاء �لتحقيق �لأولي باعتر�ف 
�لموقوف، فاقتيد في �لعا�ضرة �ضباحًا �إلى كترمايا 
للدللة. �لعودة �إلى هذ� �لإجر�ء تطرح ��ضتفهامات 
عن �أ�ضبابه، �إذ �إنه ُيعتمد �إذ� لم تكن �أد�ة �لجريمة 
م�ضبوطة بعد �أو لتاأكيد �لعتر�ف �أو للتدليل �لتقني 
على �أماكن ترك ُجثث �ل�ضحايا. وقد ذكر م�ضوؤول 
�أمنـــي رفيع لـ الأخبار �أنه جـــرى نقل �لموقوف �إلى 
�لبلـــدة لإجر�ء تدليل تقني ب�ضـــبب �إ�ضـــارة �لأخير 
�لخاطئة �إلى مكان ترك �لجثث، فالموقوف كان قد 
ذكر �أماكن غير �لأماكن �لتي ُوجدت فيها �لُجثث. 
�أ�ضاف �لم�ضوؤول �أن ف�ضـــيلة درك �ضحيم ح�ضلت 
على �لإ�ضارة من �لنيابة �لعامة �ل�ضتئنافية لت�ضليم 
�لم�ضتبه فيه �إلى �ل�ضرطة �لق�ضائية. لكن �لتناق�ض 
�لحا�ضل في �إفادة �لم�ضتبه فيه دفع بقائد �ل�ضرطة 
�لق�ضـــائية �لعميد �أنور يحيى �إلى �إر�ضال رجال من 
�لأدلـــة �لجنائية �لتابعة لل�ضـــرطة �لق�ضـــائية �إلى 
منزل �ضحايا �لجريمة، �لمختوم بال�ضمع �لأحمر، 
بهدف �إعادة �لك�ضف على م�ضرح �لجريمة و�إجر�ء 

�لتدليل �لتقني كما �ضبق ذكره«.

ردً� علـــى �ضـــوؤ�ل �إذ� مـــا كان قـــد ثبـــت بالأدلة �أن 
�لمو�طن �لم�ضـــري قـــام بالجريمة فعـــاًل، �أجاب 
وزيـــر �لعـــدل �إبر�هيم نجـــار �أن »�لجريمة ل تثبت 

فعاًل �إل ب�ضدور �لقر�ر �لنهائي �لمبرم«)110(.

)107( الم�ستقبل، 1 �أيار 2010؛ )108( الأخبار، 3 �أيار 2010؛ )109( الم�سدر نف�سه، 4 �أيار 2010؛ )110( ال�سفير، 5 �أيار 2010.
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�ضعدى علوه كتبت في ال�سفير)111(: »لبنانيًا، ت�ضتمر 
�لتحقيقات في جريمتي كترمايا بثالثة �تجاهات.

�لأول، يتركـــز علـــى �لفر�ضـــية �لتي ل تـــز�ل تعمل 
عليهـــا �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية لجهة �حتمـــال وجود 
�ضريك محتمل لمحمد �ضليم م�ضّلم في جريمة قتل 

�ل�ضحايا يو�ضف بو مرعي وزوجته وحفيدتيهما.
ويتركـــز �لثانـــي على ��ضـــتكمال �لتحقيقـــات، عبر 
�لمفت�ضـــية فـــي وز�رة �لد�خليـــة، فـــي �أد�ء �لقـــوى 
�لأمنيـــة لناحية �ضـــوق �لمتهم �إلى مـــكان �لجريمة 
وما تالها. وتتابع �لنيابة �لعامة �لتمييزية �لتجاه 
�لثالث �لذي ي�ضـــب في خانة تحديد �لم�ضـــوؤولين 
عـــن �نتز�ع م�ضـــّلم مـــن �أيـــدي �لقـــوى �لأمنية في 
كترمايا و�ضـــربه، ومن ثم �ضـــحبه من �لم�ضت�ضفى 
وقتلـــه و�لتمثيل بجثته. وتدور �لتحقيقات هنا حول 
�ل�ضتباه بتورط حو�لى ع�ضرة �أ�ضخا�ض في �لق�ضية 
تمت تحديد مالمحهم عبر �ل�ضـــور و�لأفالم �لتي 

وثقت ما حدث.
وفي قـــر�ءة مترّوية لمـــا حدث فـــي كترمايا، ترى 
م�ضـــادر �أمنيـــة رفيعـــة �أن �لقـــوى �لأمنيـــة هـــي 
�لمت�ضـــرر �لرئي�ضـــي مـــن قتـــل �ضـــليم بالطريقـــة 
�لتي ح�ضـــلت، موؤكـــدة �أن �لجريمـــة �لثانية منعت 
��ضـــتكمال �لتحقيقات وغطت علـــى �لجهد �لكبير 
�لذي بـــذل و�أدى �إلى توقيف �لمتورط في �لجريمة 

بعد �ضاعات فقط على �رتكابها.
و�إذ تعترف �لم�ضادر �لأمنية بوقوع خطاأ في توقيت 
�ضوق محمد م�ضّلم �إلى مكان �لجريمة و�ضط غ�ضب 
�لأهالي و�نفعالهم نتيجة ب�ضاعة وفظاعة �لجريمة 
�لأولـــى، وفي وقـــت لم يكن فيه �ل�ضـــحايا وجثثهم 
�لم�ضـــوهة بفعل �لقتل قـــد ووريت �لثرى، فاإن ذلك 
ل يمنع �أن ملف م�ضّلم �لأمني كان مبنيًا على �أ�ض�ض 

و��ضـــحة لال�ضـــتباه مـــع �ضـــرورة ��ضـــتكمال تبيان 
�لدللت �لموؤكدة لالتهام. وعليه، توؤكد �لم�ضادر 
�أنه تو�فرت ثالثة معطيات للقوى �لأمنية �أدت �إلى 
�ل�ضتباه بمحمد، �لذي عاد و�عترف، �إثر �لتحقيق 
معه، بارتكابه �لجريمة، كما �أتت نتائج فحو�ضـــات 

�لحم�ض �لنووي لتوؤكد ذلك.

بد�أ �لمعطى �لأول من �إفادة �أحد جير�ن �آل مرعي 
من �أن م�ضّلم كان �آخر �ضخ�ض �ضوهد يدخل منزل 
�ل�ضحايا حيث وقعت �لجريمة، وذلك عند �لثانية 
من بعـــد ظهـــر �لأربعـــاء �لما�ضـــي، يـــوم �رتكاب 
�لجريمة. وعليه، �أح�ضـــرت �ضـــعبة �لمعلومات في 
قـــوى �لأمن �لد�خلـــي محمد م�ضـــّلم و�ضـــاألته عن 
مـــكان وجـــوده لحظة �رتـــكاب �لجريمة، فاأو�ضـــح 
�أنـــه كان عنـــد �لحالق م. ع. في �لبلدة. ��ضـــتدعي 
�لحـــالق �إلى �لمخفر فاأفاد �أنه ق�ض �ضـــعر محمد 
عند �لثانية ع�ضرة و�لربع من ظهر �لأربعاء )ولي�ض 
عنـــد �لثالثة(، موؤكدً� �أنه كان لديه موعد مع زبون 
�آخر عند �لثانية ع�ضرة و�لن�ضف، و�أنه �أنهى �لعمل 

مع محمد قبل ذلك.

كان محمد لحظة �قتياده �إلى �لمخفر للتحقيق معه 
ل يـــز�ل يرتدي �لقمي�ض �لذي �رتكب فيه جريمته 
وعليـــه �آثار دماء، ظنًا منه �أن �أحدً� لن ي�ضـــك فيه 
ب�ضـــبب �لدماء، كونه ي�ضاعد �ضهره، زوج �أخته من 

�أمه، �لذي يملك دكانًا لبيع �للحوم في كترمايا.

وتم �ل�ضـــتباه بمحمد �أي�ضـــًا على خلفية �غت�ضابه 
قبل �ضـــهرين مـــن �ليوم قا�ضـــرً� مـــن كترمايا لم 
يتجاوز عمرها خم�ض ع�ضـــرة �ضـــنة تبعها �ضـــدور 
بالغ بحـــث وتحّر بحقـــه. وبعد تـــو�ري محمد عن 
�أنظـــار �لقـــوى �لأمنيـــة �نتهت مـــدة فعاليـــة بالغ 
�لبحث و�لتحري )�ضـــهر و�حد فقط( ولم ت�ضـــدر 

)111( ال�سفير، 5 �أيار 2010.
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بحقه مذكرة توقيف غيابيـــة، وبالتالي توقف تتبع 
محمد �أمنيًا.

ويوم �لتحقيق بجريمة كترمايا، �أح�ضرت �لقا�ضر 
مـــع �أمهـــا وتعرفت �إليـــه، و�أفـــادت �أنه �أقـــدم على 
�غت�ضـــابها وهو ي�ضـــع �ل�ضـــكين على عنقها. و�إثر 
�لتحقيق معه، �عترف محمد بارتكابه جريمة قتل 
�لم�ضنين مرعي وحفيدتيهما ب�ضكينين خباأهما في 

منزل و�لدته.

ولـــدى تفتي�ض �لمنزل تم �ضـــبط �ل�ضـــكينين و�أخذ 
عينـــات من �لدمـــاء �لعالقة عليهما عنـــد �لحادية 
ع�ضـــرة و�لن�ضـــف من م�ضـــاء �لأربعاء، ليـــل وقوع 
�لجريمـــة، كمـــا �أخـــذت عينـــات من �لـــدم �لعالق 
على قمي�ضـــه، و�أر�ضـــلت �إلى �لمختبر�ت �لجنائية 
في �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية. و�أظهرت نتائج �لحم�ض 
�لنـــووي �أن �لدمـــاء �لعالقـــة علـــى �لقمي�ـــض تعود 
للجـــدة كوثـــر، وتلـــك �لتي ل تـــز�ل على �ل�ضـــكين 
للطفلة زينة، كما �أن �لحم�ض �لنووي لمحمد �أثبت 
من �لتعرق �لموجود على قب�ضـــة �ل�ضـــكين. وبينت 
�لب�ضـــمات �لتـــي �أخذت من موقـــع �لجريمة وجود 
ب�ضـــماته على �أبـــو�ب �لمنزل وعلـــى خز�نة غرفة 

�لنوم.

ويفيد �لملف �لأمني للم�ضـــري محمد �ضليم م�ضّلم 
�أنه دخل لبنان خل�ضـــة مطلع �لعام �لجاري وق�ضد 
منزل و�لدته �ضـــعيدة �لمتزوجة من ريا�ض عر�بي 

وت�ضكن معه في بلدة كترمايا في منطقة �لإقليم.

وفـــي جعبة �لقوى �لأمنية معلومات عن �ضـــلوكيات 
"غريبـــة �عتاد محمـــد �لقيام بها في م�ضـــر، من 
بينها م�ضـــاكل وتعديات طبعت مر�هقته و�ضبابه"، 

ويجري ��ضتكمال هذ� �لملف.

وت�ضـــير م�ضـــادر متابعة للتحقيقات �إلى �أن محمد 
كان يعاني على ما يبدو مر�ضـــًا نف�ضيًا، م�ضيرة �إلى 
�أنه كان �ضيتم طلب �خت�ضا�ضي في �لطب �لنف�ضي 

للتاأكد منه.
ووفـــق �لم�ضـــادر، تدلـــل �لطريقة �لوح�ضـــية �لتي 
�رتكـــب فيهـــا محمـــد م�ضـــّلم �لجريمة علـــى عدم 
�ضـــالمة �ضحته �لنف�ضية. وت�ضير معطيات �لتحقيق 
�إلـــى �أنه طعـــن كل �ضـــحية حو�لـــى 25 طعنة على 
�لأقـــل، وكان مرتاحًا بعد �رتكابه جريمته حتى �أنه 
لم ينزع عنه �لقمي�ض �لذي قتل فيه �ضحاياه، كما 

�حتفظ بال�ضكينين �للتين �رتكب بهما جريمته«.
�لوزير �إبر�هيم نجار نفى �لخبر �لذي جرى تد�وله 
بـــدءً� من �ليوم �لأول للجريمـــة، �لذي جاء فيه �أن 
م�ضـــّلم �قتيد �إلى كترمايا لتمثيـــل �لجريمة، وذّكر 
»�أن هنـــاك فرقًا بيـــن تمثيل �لجريمة و��ضـــتكمال 
�إفـــادة �لمتهـــم«. لفتـــًا �إلـــى �أن »تمثيـــل �لجريمة 
يفتر�ض وجود ممثلين عن �لق�ضاء من نيابة عامة 

وقا�ضي تحقيق«)112(.
�ضـــعدى علوة كتبت في ال�سفي���ر)113( �لخبر �لتالي: 
»فتحـــت متابعة �لتحقيقـــات في جريمـــة كترمايا 
�لأولى، �لتي ذهب �ضـــحيتها �لمو�طن �ل�ضـــبعيني 
يو�ضـــف �أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما زينة 
و�آمنـــة )7 و9 �ضـــنو�ت(، علـــى ماأ�ضـــاة �جتماعية 
�أخرى تحا�ضـــر ثالثة ]ثالث[ فتيات مع �ضقيقهن، 
بعد �إ�ضـــد�ر مذكرة توقيف بحـــق و�لدتهم )ب. �أ. 
م.( بتهمة تحري�ض محمد �ضـــليم م�ضـــّلم على قتل 

�ضحايا �لبلدة �لأربع.
وعلمـــت ال�سفي���ر �أن �لمتهمـــة ب. �أ. م. وهـــي �بنة 
�ضقيق �ل�ضحية يو�ضف �أبو مرعي، �عترفت بطلبها 
من محمد �ضـــليم م�ضـــّلم "تخلي�ضـــها مـــن عّمها"، 

)112( الأخبار، 6 �أيار 2010؛ )113( ال�سفير، 24 �أيار 2010.
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ولكنهـــا نفـــت �أن تكـــون قد طلبـــت منه قتلـــه وقتل 
زوجته و�لطفلتين، م�ضـــيرة �إلى �أنها لم تكن تتوقع 

�أن يعمد �إلى فعل ذلك.
و�إثر �عتر�فها، وبناء على �لمعطيات �لأمنية �لتي 
جمعها مخبرو �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية، و�إخ�ضـــاعها 
للتحقيق من قبل مدعي عام جبل لبنان �لقا�ضـــي 
كلود كرم مـــع بناتها �لثالث )ر. �ض. ع. وج. �ض. 
ع. و�آ. �ض. ع.( و�بنهـــا )و. �ض. ع.( يوم �لأربعاء 
�لما�ضـــي، تم ت�ضطير مذكرة توقيف وجاهية بحق 
ب. �أ. م.، ومن ثم �إخالء �ضبيل �لفتيات و�ضقيقهن 

يوم �لجمعة �لما�ضي.
وبح�ضـــب �لمعلومات �لتي توفرت لــــ ال�سفير، فاإن 
�ل�ضرطة �لق�ضـــائية �لتي �أبقت على �حتمال وجود 
�ضـــريك �أو محر�ض لمحمد �ضـــليم م�ضـــّلم، تابعت 
�ل�ضتق�ضـــاء على خطين: �أن يكون �لهدف هو قتل 

�لفتاتين، �أم �لجد نف�ضه؟
وبالإ�ضـــافة �إلى ما تم جمعه من معلومات، لحظ 
رجـــال �لتحري رحيل ب.�أ.م عن منزلها في �ليوم 
�لثاني لمقتل محمد �ضـــليم م�ضّلم في كترمايا، ما 
طرح ت�ضـــاوؤلت عديدة عن �ل�ضـــبب، خ�ضو�ضًا �أن 
�ل�ضحية هو عمها، ومن �لو�جب و�للياقة �أن تبقى 

وتتقبل �لعز�ء مع �لعائلة.
وكانت �لمعطيات �لأمنية ت�ضير �إلى �جتماع ب.�أ.م. 
مع محمد م�ضـــّلم يوم �لثالثاء في 27 ني�ضـــان، �أي 
قبل يـــوم و�حد على وقوع �لجريمة �لأولى، و�ضـــط 
�أحاديث في �لبلدة عن تردد م�ضـــّلم �لم�ضتمر �إلى 
منزلها، رغم �تهامه باغت�ضـــاب �بنتها �لقا�ضـــر 

في بد�ية �آذ�ر �لما�ضي.
ولـــدى �لتعمق في بع�ض معلومـــات رجال �لتحري، 
تبّين �أن م�ضـــاكل كثيرة وقعـــت بين ب.�أ.م. وعمها 
�ل�ضـــحية يو�ضـــف �أبـــو مرعـــي، ب�ضـــبب �ضـــلوكها 
�لجتماعـــي "غيـــر �لمقبـــول" بح�ضـــب �لعـــم، في 

غياب زوجهـــا �لم�ضـــجون بتهم مختلفة، بع�ضـــها 
يرتبط بم�ضـــاكل عائلية د�خلية وح�ضا�ضـــة. ويقول 
�لبع�ض �إنه قد �ضـــبق لل�ضـــحية �أبو مرعي �أن هدد 
�بنة �ضقيقه بالقتل في حال عدم رجوعها عّما هي 
فيه، �أو بنقل �لو�ضـــع �إلى زوجها �لم�ضـــجون ليقوم 
بقتلهـــا عند �لإفـــر�ج عنه. وعليه، �ضـــكت ب.�أ.م.  
�أمرها لمحمد م�ضّلم �أمام عدد من �ل�ضبان )�لذين 
ك�ضـــفو� معلوماتهم لل�ضرطة �لق�ضـــائية(، وطلبت 

تخلي�ضها من عمها، قبل �أن ينفذ تهديد�ته.
ولــــدى �كتمال �لملــــف، ومعرفة �لعنــــو�ن �لجديد 
�لما�ضــــي  �لثالثــــاء  يــــوم  ��ضــــتدعيت  لـــــ ب.�أ.م، 
و�أوقفت تمهيدً� لمتابعة �لتحقيقات و�إحالتها �إلى 

�لمحاكمة بعد ��ضتكمال �لملف.
ويفتـــح توقيـــف ب.�أ.م. ق�ضـــية �أ�ضـــرتها، )كبرى 
�لفتيـــات لـــم تتجـــاوز �ضـــن 21 عامـــًا(، فـــي ظل 
ف�ضـــل �ضـــرّية من �لقوى �لأمنية لحمايـــة منزلها 
فـــي كترمايا، و�لتحفظ على مـــكان وجود �لفتيات 
�لثـــالث مـــع �ضـــقيقهن، �إثر تـــردد معلومـــات عن 
�قتر�ب موعد خروج و�لدهم من �ل�ضجن، وتهديده 

بقتل من نال من �ضمعته خالل غيابه.
و�أكدت م�ضادر ق�ضائية رفيعة �لم�ضتوى لـ ال�سفير 
�أنه لن يتم �لتعاون �أو �ل�ضـــماح بالنيل من �أي كان، 
و�أن �إجـــر�ء�ت محـــددة �تخـــذت من حـــول مكان 
تو�جد �لفتيات، و�أن �إجر�ء�ت �أخرى �إ�ضـــافية هي 

قيد �لبحث و�لإقر�ر.
ومـــع �ضـــيوع خبـــر �كت�ضـــاف محر�ـــض م�ضـــّلم في 
�لجريمـــة، تعي�ـــض بلـــدة كترمايا )�أحمد من�ضـــور 
 ال�سفي���ر( حـــاًل مـــن �لترقـــب لما �ضـــتنتهي �إليه 
�لتحقيقـــات، مـــع تاأكيد �أهلها �أنهم "تحت �ضـــقف 
�لقانون". ونفت رنا �أبو مرعي، و�لدة �ل�ضـــحيتين 
زينـــة و�آمنـــة، و�بنـــة �ل�ضـــحيتين يو�ضـــف وكوثـــر 
مرعي، معرفتها بم�ضـــاكل �بنـــة عمها ب.�أ.م.  �أبو
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مـــع و�لدها، "لأنهـــا ]�أي �لمتهمة[ بعيدة كل �لبعد 
عن �أجو�ئنا �لعائليـــة"، نافية معرفتها باأنها كانت 

ت�ضكن بالقرب منهم«.
كمـــال ذبيـــان كتب فـــي الدي���ار)114( تحـــت عنو�ن 
»الدي���ار تن�ضـــر �لرو�ية �لكاملة للجريمة �لرباعية 

في كترمايا« �لتالي:
»بعـــد �عتر�فه ]محمد م�ضـــّلم[ �أمام �لتحقيق في 
مخفـــر �ضـــحيم، �أنـــه مرتكـــب �لمجزرة �لب�ضـــعة، 
لـــم يتمكن �لمحققون من �لو�ضـــول �إلـــى �لحقيقة 
مـــن  هنـــاك  �أم  لوحـــده،  نفذهـــا  هـــل  �لكاملـــة، 
حّر�ضه، وبقي م�ضـــرح �لجريمة دون معرفة كامل 
�لم�ضـــاركين فيها، وهذ� ما �قت�ضـــى عماًل م�ضنيًا 
مـــن وحـــدة �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية في قـــوى �لأمن 
�لد�خلي، للو�ضول �إلى تحقيق �ضبه كامل للجريمة 
وتفا�ضـــيلها، ممـــا �أعطـــى �ضـــدقية لهـــذ� �لعمـــل 
�لجنائي و�لأمنـــي، و�أعاد �إلى قوى �لأمن �لد�خلي 
بكامل وحد�تها من درك و�ضـــرطة ق�ضائية و�ضعبة 
معلومـــات، �لثقـــة بهـــا، بعـــد �أن كادت �أن تهتـــز، 

وتتمزق ب�ضكاكين من قبل �لمجرم...
فكيف ح�ضـــلت �لجريمة، وكيف تو�ضلت �ل�ضرطة 
�لق�ضـــائية، �إلـــى معرفـــة �لمحّر�ـــض علـــى �لقتل. 
الدي���ار تن�ضـــر �لتفا�ضـــيل �لكاملـــة للجريمة منذ 
لحظة وقوعها، وهي م�ضتقاة من م�ضادر �لتحقيق، 

حيث �أثبتت قوى �لأمن �لد�خلي فعاليتها.
�لرو�ية تبد�أ باأن محمد  كيف وقعت الجريمة؟
�أ�ضحاب  من  وهو  م�ضر،  من  جاء  �لذي  م�ضّلم 
�لهادئة  �لبلدة  كترمايا،  �إلى  جاء  فيها،  �ل�ضو�بق 
و�لدته  مع  لي�ضكن  �لخروب،  �إقليم  تتو�ضط  �لتي 
عام  و�لده  طلقت  �لتي  �لجن�ضية(  )م�ضرية 
1973، وتركته منذ ذلك �لتاريخ لتتزوج من ريا�ض 

�أولدً�.  منه  و�أنجبت  �لجن�ضية(،  )لبناني  عر�بي 
]وقد[ �ضكن م�ضّلم مع و�لدته، �لتي تقيم في مكان 
في  �لطاعن  مرعي،  �أبو  يو�ضف  منزل  من  قريب 
�ل�ضن، ومعه زوجته، وتقيم معه �بنته زينا �لمعلمة 
و�لمطلقة من محمد  ثانوية،  درو�ضًا  تعطي  و�لتي 
يقيم  و�لذي  �ضنو�ت،  �لأربع  حو�لى  منذ  �لرّو��ض 
في �ضبلين ويعمل في �ل�ضعودية، حيث وجهت �إليه 
�أن  �أ�ضابع �لتهام،  مطلقته لحظة وقوع �لجريمة 
يكون ور�ء �لجريمة، لأنها رف�ضت �أن يرى �بنتيه 

�أو يلتقي بهما �أو يجري �أي �ت�ضال معهما.
كل  كترمايـــا،  فـــي  هادئـــًا  كان  �لأربعـــاء،  فيـــوم 
�لمو�طنين في �أعمالهم، و�لطالب في مد�ر�ضهم، 
وحـــده �لقاتـــل، كان يخطـــط لجريمتـــه، وينتظر 
�لتوقيت �لمنا�ضـــب، فلم ير �أف�ضـــل من منت�ضـــف 
ذلك �لنهار، حيث ل �أحد في �لحي �لذي ي�ضـــكنه، 
وبع�ـــض �لأهالي كان منهمكًا فـــي عر�ض يجري له 
�لتح�ضـــير في �لبلدة، �إ�ضـــافة �إلـــى �أن �لعجوزين 

�لمق�ضود قتلهما، لوحدهما في �لمنزل.

ذهب �لقاتل �إلى �لحالق )م�ضـــفف �ل�ضـــعر( عند 
�لو�حدة و�لربع، وق�ض �ضـــعره، وبعد �أن �نتهى من 
ذلك، توجه �إلى منزله، و�أخذ معه �ضـــكينًا، و�نتقل 
منه �إلى منزل �أبو مرعي ]�لذي[ ل يبعد 12 مترً�، 
وهنـــاك دخل علـــى �لعجوزيـــن، وبد�أ يعمـــل ذبحًا 
فيهما، وتنكياًل وتعاطى مع ج�ضديهما كجز�ر يجرم 
�للحم، وهو �لذي يعمل مع �ضـــهره مـــن �آل عر�بي 
فـــي هـــذه �لمهنة )جـــرم �لكر�عيـــن(، حيث �أخذ 
وقته في تقطيع وت�ضـــويه �أو�ضـــال �لرجل و�لمر�أة، 
�إلى حين موعد و�ضـــول �لحفيدتين من �لمدر�ضة، 
ومـــا �إن دخلتـــا �إلـــى �لمنـــزل، حتى كانت �ضـــكين 
�لجـــز�ر تنه�ض ج�ضـــديهما، دون �ضـــفقة �أو رحمة، 
حيث تمددت �أمامه �أربعة ]�أربع[ جثث، فخرج من 

)114( الديار، 25 �أيار 2010.
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�لمنـــزل حو�لـــى �لثالثة بعد �لظهـــر، مخلفًا ور�ءه 
جريمة مروعة، �كت�ضـــفتها و�لـــدة �لطفلتين و�بنة 
يو�ضـــف، �لتي جـــاءت �إلـــى �لمنزل فر�أتـــه مقفاًل، 
فظنت �أن �أهلها عنـــد �لجير�ن، و�أطلت من �إحدى 
�لنو�فـــذ، لترى و�لدها جثة ممددة على �ل�ضـــرير، 
لتبد�أ بال�ضـــر�خ حو�لى �لثالثة و�لن�ضـــف من بعد 
ظهـــر �لأربعـــاء فـــي 28 ني�ضـــان، فيح�ضـــر �لأهل 
مرعي وزوجته  و�لأقارب، ليرو� ما حّل بيو�ضف �أبو

وحفيدتيه.

�نك�ضـــفت  �أن  بعـــد  الأمنية الأجه���زة  تح���ّرك 
�لجريمة، ح�ضـــرت �لأجهزة �لأمنية، وو�ضـــل �آمر 
ف�ضيلة درك �ضحيم �لمالزم �أول ه�ضام حامد، مع 
عدد من �لعنا�ضـــر، كما ح�ضـــر �آمر مفرزة بعبد� 
�لق�ضائية �لر�ئد مرو�ن �لر�فعي، و�آمر ف�ضيلة بيت 
�لدين وبد�أت معاينة مكان �لجريمة، حيث �ضربت 
�لقوى �لأمنية طوقًا، ومنعت �لدخول �إلى �لمنزل، 
�لـــذي �أخذت منـــه �لأدلـــة �لجنائية في �ل�ضـــرطة 
�لق�ضائية، �لب�ضـــمات، كما بد�أ �لعمل على �ضحب 
دم من �ل�ضحايا من قبل رجال �لمختبر �لجنائي.
ومـــع تبلغ �لمدير �لعام لقوى �لأمن �لد�خلي �للو�ء 
�أ�ضـــرف ريفي وقائد �لدرك �لعميد �أنطو�ن �ضـــكور 
وقائـــد �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية �لعميـــد �أنـــور يحيى، 
��ضـــتنفرت كل �لأجهـــزة في قوى �لأمـــن �لد�خلي، 

للبحث عن مرتكب �لجريمة و�أ�ضبابها.

�نتقـــل �لعميد يحيى �إلـــى مكان �لجريمة وح�ضـــر 
�أي�ضـــًا �لمدعي �لعام في جبل لبنان �لقا�ضي كلود 
كرم، وعاينا مع قادة �لأجهزة �لأمنية في �لمنطقة، 
م�ضـــرح �لجريمـــة، وتبيـــن لهـــم فظاعة وهـــول ما 
ح�ضـــل، وبد�أ �لعمل على معرفة �أ�ضـــباب ح�ضـــول 
جريمة بهذ� �لحجم، وهل يمكن ل�ضخ�ض �أن يقتل 
�أربعـــة مو�طنين بال�ضـــكاكين، ولي�ض بالر�ضـــا�ض، 

وهل يمكن �أن يكون �لمجرم و�حدً�، �أم �أكثر.

بد�أت عمليـــة تحليل �لجريمة، حيـــث يقول �لعميد 
يحيى، �إن عمل �ل�ضرطة �لق�ضائية، يدخل في �إطار 
�لبحـــث عن �لأ�ضـــباب و�لدو�فع، بغيـــر ما تقوم به 
�أحيانًا وحد�ت �أخرى، وبد�أت نقطة �لبحث من �أن 
�لأد�ة �لجرميـــة هي �ل�ضـــكاكين كما جرى �لتوقف 
عند �لتوقيت في �لنهار، كما لم يتبين وجود عملية 
�ضـــرقة، وبد�أ �لبحث عن �أ�ضحاب �ضو�بق، كما عن 
قريبين جدً� من �ل�ضحايا، ف�ضكت و�لدة �لطفلتين 
بو�لدهما �لمف�ضول عنها، كما جرى �ل�ضك بم�ضّلم 
وهو �لمتهم قبل �أكثر من �ضـــهر باغت�ضاب فتاة �أو 
�لعتد�ء �لجن�ضـــي عليها وتدعـــى جميلة علي )15 
�ضنة(، فتم ��ضتدعاوؤه عند �لتا�ضعة لياًل من منزله 
عند و�لدته �إلى مخفر �ضحيم، وبد�أ �لتحقيق معه، 
فاأنكـــر علمه بالجريمـــة، و�أبلـــغ �لمحققين ]...[، 
�أنـــه كان �أثنـــاء �لجريمة يق�ض �ضـــعره عند حالق 
في �لبلدة و�ضـــماه و�أنه بعد ذلك ذهب �إلى ملحمة 

�ضهره وقام بعمله في جرم �لكر�عين.
هـــذ� �لعتر�ف �لكاذب،  العتراف بالجريمة
لم يمر على �لمحققين، �لذين ��ضـــتدعو� �لحالق، 
فاأكد �أن م�ضـــّلم ح�ضـــر �إلى محله وق�ض له �ضـــعره 
عنـــد �لو�حـــدة و�لربع، ثم �أح�ضـــر �ضـــهره ريا�ض 
عر�بي فاأكد �أمام �لمحققين، �ن محمد ح�ضر �إلى 
�لملحمـــة ولكنـــه لم يعمل، وهو ما ز�د من �ضـــكوك 
[ على قمي�ضه  �لمحققين �لذين �ضاهدو� بقع ]بقعًاً
)تي �ضـــيرت(، وقد �أبلغهم �أنها مـــن �آثار دماء في 

مكان عمله.
وقـــد ووجـــه �لقاتـــل، بموعـــد  اعت���راف القاتل
ح�ضـــوره عند �لحـــالق ظهـــرً�، و�أنه لـــم يعمل في 
�لملحمـــة، عندها وكانت �ل�ضـــاعة قـــد قاربت بعد 
منت�ضـــف �لليل �عترف م�ضـــّلم �أنه هـــو من �رتكب 
�لجريمة في �لر�بعة فجرً�، 29 ني�ضـــان حيث توجه 
قائد �ل�ضـــرطة �لق�ضائية في �ل�ضـــباح �لباكر �إلى 
مخفر �ضـــحيم و��ضـــتمع �إلى �عتر�ف �لمجرم دون 
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�أن يكـــون تقريـــر دي �أن �إي قد �ضـــدر لأنه بحاجة 
�إلى 48 �ضاعة وكانت قمي�ضه �أر�ضلت �إلى �لمختبر 

لفح�ض بقع �لدم عليها.

بعـــد �أن �عتـــرف �لقاتـــل بارتـــكاب جريمتـــه �أمام 
�لعميـــد يحيى، �أمر مدعي عام جبل لبنان بتوقيفه 
وبد�أ �لبحث عن �ضـــركاء له ومحر�ضين �إذ �ضاورت 
�ل�ضـــكوك قائـــد �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية �أن ل يكـــون 
لوحـــده ول بد من معرفة �أ�ضـــباب ودو�فع �لجريمة 
هل كان �لمق�ضـــود يو�ضف �أبو مرعي وزوجته فقط 

�أم �لطفلتين لوحدهما...

لكن مع مقتل  اكت�ساف المحر�ض واأ�سباب القتل
م�ضـــّلم، غابت معلومـــات لم تقبل قيادة �ل�ضـــرطة 
�لق�ضائية �أل تح�ضـــل عليها، �نطالقًا من �لأ�ضئلة 
�لتي طرحتهـــا، حول �لدو�فع و�لأ�ضـــباب، وهي لم 
تلتقط في منزل يو�ضـــف �أبو مرعي ب�ضـــمات �ضوى 
لأهل �لبيت، وقـــرر �لعميد يحيى تكوين خلية عمل 
في وحدة �ل�ضرطة �لق�ضائية لمعرفة �أ�ضباب �لقتل 
بعد �ضدور تقرير �لـ دي �أن �إي وثبوت �ضلوع م�ضّلم 
بالجريمـــة، بعد �أن �عترف بهـــا قبل �أن يقتل، دون 
�ن يعترف بالأ�ضـــباب و�لد�فع �إلـــى ذلك. وعندما 
تاأكد بالتحقيق و�لأدلة �لجنائية �لد�مغة �أن �لقاتل 
م�ضـــّلم، بـــد�أ �لبحث، من كان معه، ومن حّر�ضـــه، 
وز�د من �ندفاع �ل�ضرطة �لق�ضائية، هو �أن مو�قف 
�ضدرت ل�ضيا�ضيين تطالب بمحا�ضبة قادة وم�ضوؤولي 
�لأجهزة �لأمنية، وبد�أ �لتحري و�ل�ضتق�ضـــاء، عن 
مرعـــي وزوجته  �أ�ضـــباب قتـــل م�ضـــّلم للعجـــوز �أبو

وحفيدتيه.

ويك�ضف �لعميد يحيى، �أن �أحد �لمخبرين �لعاملين 
مع �ل�ضرطة �لق�ضائية، نقل معلومات تفيد �أنه ليل 
�لثالثاء  �لأربعـــاء، وقبل يوم من وقوع �لجريمة، 
طلبـــت بدرية �أبو مرعي وهي �بنة �ضـــقيق �لمغدور 

�أبـــو مرعـــي، مـــن �لقاتل م�ضـــّلم �أن يخل�ضـــها من 
عمهـــا ويق�ضـــي عليه، لأنـــه يهددها د�ئمًا ب�ضـــبب 
�ضوء �ضـــمعتها وتعاطي �لدعارة، ودخول رجال �إلى 
منزلها، �أنه �ضيبلغ زوجها �ضاهر �لعلي، �لم�ضجون 
بجريمة قتل �ضـــقيقه و�لعتد�ء �لجن�ضي على �بنته 

رول.

قـــررت بدرية �لتخل�ـــض من عمهـــا، ور�أت بمحمد 
م�ضّلم �لذي يزورها في منزلها، و�لمتهم باغت�ضاب 
�بنتها، �لتي وعدته بالزو�ج منها، �أنه �ضـــيد ثمين 
ليرتكب ما تفكر فيه، ور�أت �أن ينهي عمها، على �ن 

تزوجه من �بنتها.

بعد تبلغ �ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية لهذه �لمعلومات من 
�أحـــد مخبريهـــا ��ضتح�ضـــرت )بدريـــة( �لأربعـــاء 
�لما�ضـــي بتاريخ 19 �أيار �لحالي �إلى مفرزة بعبد� 
�لق�ضـــائية، بعد �أن غادرت كترمايا بعد يومين من 
وقـــوع �لجريمـــة �أي في 30 ني�ضـــان �لما�ضـــي، وتم 
��ضـــتجو�بها من قبل �لمدعي �لعام �لقا�ضي كرم، 
فاعترفـــت على �لفور ومـــن دون �ضـــغط �أو �إكر�ه، 
�أنها هي مـــن طلبت و�ألّحت على محمد م�ضـــّلم �أن 
يخل�ضـــها من عمها يو�ضـــف، وهو وعدها �أن يقوم 
بعملـــه بعـــد ظهـــر �لأربعـــاء 29 ني�ضـــان، وهذ� ما 
ح�ضل، �إذ �أجهز على �ضحاياه، وخرج من �لمنزل 

بطريقة ل تدعو �إلى �ل�ضبهة.

وبعـــد �عتر�ف بدرية ]بالتحري�ض على[ قتل عمها 
و ]هو[ ما ت�ضـــبب بقتل زوجته وحفيدتيه، �أ�ضـــدر 
�لقا�ضـــي كرم مذكـــرة توقيف وجاهيـــة ]بحقها[ 
و�أثنى على عمل رجال �ل�ضرطة �لق�ضائية، وك�ضفهم 
جريمـــة �أحدثت هـــزة في �لمجتمـــع �للبناني، ولم 
ي�ضـــدل �ل�ضـــتار عليها مع مقتل �لجاني، �أو مع دفن 
�لجثث �لأربع. ولقد لقى �كت�ضاف �أ�ضباب �لجريمة 
ودو�فعها �رتياحًا عامًا لدى �لمو�طنين، ولم يم�ض 
�ضـــهر على وقوعها، �إذ �أعاد ك�ضُف �لمحّر�ضة على 
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�لجريمـــة، تعزيـــز �لثقـــة بقـــوى �لأمـــن �لد�خلـــي 
كموؤ�ض�ضة...«.

ح�ضن عليق ور�ضو�ن مرت�ضى كتبا في الأخبار)115( 
تحت عنــــو�ن »جريمتا كترمايا /��ضــــتعر��ض قائد 

�ل�ضرطة« �لمتابعة �لتالية:

»تعــــّددت �لرو�يات �لمنقولة مــــن كو�لي�ض جريمتي 
كترمايــــا. في �لجريمــــة �لأولى، ل يــــز�ل �لغمو�ض 
يكتنــــف �لتفا�ضــــيل، رغم "ك�ضــــف" قائد �ل�ضــــرطة 
�لق�ضــــائية �لعميد �أنور يحيى عن �عتر�ف موقوفة 
بتحري�ضها "�لقاتل �لقتيل" على �ضفك دماء جّدين 

وحفيدتين...

تقــــاذف  عــــن  بعيــــدً�  المجرم تبت����ّز  ال�سحي����ة 
�لم�ضوؤوليات في �لجريمة �لثانية، ��ضتوؤنف �لتحقيق 
�لجنائــــي فــــي �لجريمتين. �أوقف ثمانية �أ�ضــــخا�ض 
ي�ضــــتبه فيهم بقتل �لموقوف محمد م�ضّلم و�لتنكيل 
بجثتــــه، فيمــــا ل يز�ل �أربعــــة �آخرون م�ضــــتبه فيهم 
متو�ريــــن عن �لأنظــــار. �أما بالن�ضــــبة �إلى �لجريمة 
�لأولــــى، فقد بد�أ �لبحث عن �لأ�ضــــباب �لتي دفعت 
�لم�ضــــتبه فيــــه م�ضــــّلم �إلــــى تنفيذهــــا )�إن كان هو 
�لفاعل(، ول �ضــــيما �أن �لمعلومــــات "�لحقيقية" قد 
ُدفنــــت معه. في هــــذ� �لإطار، ينقــــل �لعميد يحيى 
معلومات م�ضدرها �أحد �لمخبرين، تفيد باأنه "ليل 
�لثالثاء، وقبل يوم من وقوع �لجريمة، طلبت ب. �أ. 
م. �بنة �ضقيق �لمغدور �أبو مرعي، من �لقاتل م�ضّلم 
�أن يخّل�ضــــها من عّمها ويق�ضي عليه، لأنه يهددها 
د�ئمًا ب�ضبب �ضوء �ضمعتها وممار�ضة �لدعارة، ولأنه 
يعتر�ض على دخــــول رجال �إلى منزلهــــا، قائاًل �إنه 
�ضــــيبلغ زوجها �ض. ع. عن �ضلوكها"، وي�ضار �إلى �أن 
�لزوج م�ضجون بجريمة قتل �ضقيقه وبتهمة �لعتد�ء 

�لجن�ضي على �بنته.

��ضــــتغرب م�ضوؤولون �منيون وق�ضــــائيون لجوء قائد 
�ل�ضــــرطة �لق�ضــــائية �إلــــى "خــــرق �ضــــرية �لتحقيق 
و�إد�نة ب. �أ. م. بعدما ك�ضف ��ضمها بالكامل، رغم 
�أن �لتحقيق لم ينته. كذلك ف�ضــــح ��ضم �بنتها �لتي 
تعر�ضــــت لعتد�ء من �لأب". ي�ضــــتغرب م�ضــــوؤولون 
�آخــــرون قول �لعميد يحيى، فــــي مقابلة مع �لزميلة 
الدي����ار، )ن�ضــــرت �أول مــــن �أم�ــــض(، �إن "ب. �أ. م. 
قررت �لتخل�ض من عمها، و�ختارت محمد م�ضــــّلم 
لتنفيذ مخططها بقتل يو�ضف �أبو مرعي، مقابل �أن 
تزّوجه �بنتها، علمًا باأنها �تهمته باغت�ضاب �لفتاة 

قبل نحو �ضهر".
يكمل قائد �ل�ضــــرطة �ضرد رو�يته، فيقول �إنه "جرى 
�إح�ضــــار ب. �أ. م. �إلــــى مفــــرزة بعبد� �لق�ضــــائية"، 
م�ضيرً� �إلى �أنها خ�ضعت لال�ضتجو�ب لدى �لمدعي 
�لعــــام كلود كرم، لفتًا �إلى �أنها �عترفت على �لفور 
"من دون �ضــــغط �أو �إكر�ه". لقد �أدلى يحيى بدلوه. 
�أخــــذ �لإذن بالت�ضــــريح �لإعالمــــي، ونقــــل وقائــــع 
تحقيق �ضري لم ينته بعد. رّبما، قرر �لق�ضاء لحقًا 
�أن �لرو�يــــة حقيقية، لكن ثمة �لعديد من �لأ�ضــــئلة 
�لتي ل تز�ل تطرح حولها، وهل هي رو�ية منطقية. 
فلمــــاذ� لم يكتف م�ضــــّلم بقتل يو�ضــــف )�إن كان هو 
�لفاعــــل(، �إذ� كان هذ� هو �ل�ضــــرط لزو�جه بابنة 
ب.�أ.م.؟ ولمــــاذ� �أجهــــز علــــى زوجتــــه وحفيدتيه؟ 
ولو �فتر�ض �أن م�ضــــّلم قتل �لزوجة لأنها ر�أته �أثناء 
قتله يو�ضــــف، فلماذ� �نتظر حتى و�ضــــول �لطفلتين 
عند �لثالثة، موعد عودة �لطفلتين من �لمدر�ضــــة، 
ليقتلهما؟ علمًا باأن �لطبيب �ل�ضرعي رّجح ح�ضول 
وفــــاة �لجديــــن بيــــن �ل�ضــــاعة �لو�حدة و�لن�ضــــف 

و�لثانية و�لن�ضف من بعد ظهر ذلك �لأربعاء.
وفي ما يتعلق بمجريات �لتحقيق و�لت�ضاوؤلت �لتي 
ر�فقته، تجدر �لإ�ضـــارة �إلى �أن م�ضـــوؤولين �أمنيين 

)115( الأخبار، 27 �أيار 2010.
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يتحدثون عن "ح�ضول تناق�ض بين �إفادة �لموقوف 
محمـــد م�ضـــّلم و�إفاد�ت عـــدد من �ل�ضـــهود �لذين 
كذبـــوه، فـــاأدى ذلـــك �إلـــى �نهيـــاره و�عتر�فه على 
�لفـــور باأنه هو من نفذ �لجريمـــة". لكن �لعتر�ف 
�لمذكور و�ضفه �أكثر من م�ضوؤول �أمني باأنه "ركيك 
وغير قابل للركون �إليه". �أما بالن�ضـــبة �إلى ق�ضـــية 
"�لعثور على �ضـــالح �لجريمة"، فقد علمت الأخبار 
�أن محمد م�ضـــّلم تحدث عن مو��ضـــفات �ضـــكينين 
موجودين لديه. لهذ� �ل�ضـــبب، دهمت دوريات من 
قوى �لأمن �لد�خلي منزله، حيث �ضـــبط عدد من 
"�ل�ضكاكين �لنظيفة"، وفق �إفادة و�لدة م�ضّلم. لكن 
�لأدلة �لجنائية �أجرت ك�ضـــفًا على هذه �ل�ضكاكين 
�لتي كان م�ضـــّلم قد غ�ضـــلها، فعثـــرت على حم�ض 
نووي لدماء و�حدة مـــن �لطفلتين كان ل يز�ل في 
ن�ضل �ل�ضـــكين. كذلك عثر على �أثر لحم�ض نووي 
من �لم�ضـــتبه فيه كان عالقًا على قب�ضـــة �ل�ضـــكين 
نتيجـــة عرقـــه. كذلـــك تبيـــن لالأدلـــة �لجنائية �أن 
قطر�ت �لدم �لخفيفة �لموجودة على �ضترة محمد 
م�ضّلم تعود �إلى �ل�ضيدة �لمقتولة كوثر �أبو مرعي«.

ماذا يبقى من الجريمة الأولى؟
لمنا�ضـــبة مرور ثالثين يومًا علـــى جريمة كترمايا 
�لأولى، قامت في �لبلدة م�ضـــيرة رمزية بم�ضـــاركة 
�لو�لدة رنا �أبو مرعي وتوجهت �إلى مد�فن �لبلدة. 
من هذه �لم�ضـــيرة نقـــل �أحمد من�ضـــور تاأكيد رنا 
يتقـــّدم،  �لجريمـــة  فـــي  �لتحقيـــق  �أن  مرعـــي  �أبو
وت�ضديدها على �لتم�ضـــك باأدو�ت �لقانون و�لدولة 
لإظهـــار �لحـــق و�لعد�لـــة، منوهة بعمـــل �لأجهزة 

�لأمنية و�لق�ضائية في �لق�ضية)116(.
بلديـــة كترمايا �أحيـــت �لذكرى �لأولـــى للمجزرة.

�لمحامـــي ماأمون ملك وجه »ر�ضـــالة �لى �لق�ضـــاء 
�للبناني و�لج�ضـــم �لأمني �لـــذي يتحرك بناء على 
طلب �لأول باأن يتم باأ�ضـــرع وقـــت �إقفال ملف تلك 
�لق�ضـــية و�أن تاأخذ �لعد�لة مجر�هـــا رحمة ور�أفة 
بال�ضـــيدة رنـــا وبالتالي قطـــع د�بر �لفتن و�أل�ضـــنة 
�لغوغائييـــن و�لمتطاولين و�لم�ضـــككين حتى �لآن 
باقتـــر�ف م�ضـــّلم �أو عدم �قتر�فه لهـــذه �لجريمة، 
فمن �لمعلـــوم �أن في قانون �لعقوبـــات �إذ� لم يكن 
دليـــل، هنالك مـــا ي�ضـــمى بالقرينة ]...[، م�ضـــّلم 
دخل �لأر��ضـــي �للبنانية خل�ضـــة و�أقـــام فيها بوجه 
غير �ضـــرعي، ثانيـــًا �أقدم على �لعتـــد�ء على فتاة 
قا�ضـــر لم تبلغ بعد �لخام�ضـــة ع�ضرة من عمرها«، 
وقال: »�إ�ضـــافة لعتر�ف �لمجرم بالتحقيق �لأولي 
بارتكابه �لجرم، و�إذ� كان �لعتر�ف في �لم�ضـــائل 
�لجز�ئيـــة غيـــر كاف لالإد�نة، فـــاإن فح�ض �لـ دي 
�أن �إي �لـــذي �أثبت �أن �لدماء �لموجودة على كنزة 
م�ضّلم تعود لل�ضـــحايا و�لعرق على قب�ضة �ل�ضكين 
�لم�ضـــتعمل ر�ضـــح من يده �أمام كل ذلك يتبين �أن 
هذ� �لمجرم كان ي�ضـــكل خطرً� على �لمجتمع وقد 
�عتاد �لإجر�م«. و�ضـــاأل: »فمـــاذ� بعد لإد�نته؟ ولو 
كان ل يـــز�ل حيـــًا لعوقـــب وفقـــًا للمـــادة 549 من 
قانـــون �لعقوبات �للبناني وبالتالـــي �لإعد�م طبعًا 

لأن �لجرم �رتكب عمدً�«)117(.
رنا �بو مرعي، و�لدة �لطفلتين �ل�ضحيتين �ضاألت: 
»�إلـــى متى ي�ضـــتمر �لتو�ضـــع في �لتحقيـــق؟ كم من 
�لوقـــت يلـــزم لكـــي نعـــرف �لحقيقة كاملـــة ويلقى 
�لمحر�ضـــون و�لد�فعـــون جميعهم �أ�ضـــد �لعقاب؟ 
على رغم قناعتي باأن ل �ضـــيء في �لدنيا يمكن �أن 
يعو�ضني �ضعرة من �أبي و�أمي، ول ظفرً� من موني �أو 
زنزون �إل �أن �لحكم على �لجناة و�لقتلة هو حقهم 
وحقي.�أنا �أي�ضًا �ل�ضحية �لحية وحق �أبناء كترمايا 

)116( ال�سفير، 31 �أيار 2010؛ )117( الحياة، 2 �أيار 2011.
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�لذيـــن لم يتهاونو� �و يتو�نو� في �لدفاع عن �أهلهم 
�أمـــام هول ما ر�أو� وفظاعـــة �لجريمة �لتي قام بها 

�لمجرمون«)118(.

الجريمة الثانية اأو الأمن بالمجاملة
محمد  قتل  جريمة  �أي  �لثانية،  كترمايا  جريمة 
�ضليم م�ضّلم، �ضّورتها عد�ضات �لكامير�ت. ن�ضرت 
�لقوى  مهمة  ت�ضهيل  يفتر�ض  ما  �لمرتكبين،  �ضور 
هذ�  ولكن  ومعاقبتهم.  عليهم  �لقب�ض  في  �لأمنية 
�لم�ضار تمازج مع »�لم�ضار �للبناني« �لذي يخلط ما 

بين تنفيذ �لقانون و�لعالقات �لأهلية. 
فــــي حين لم تكن �لجهات �لر�ضــــمية قد �أعلنت عن 
�إلقاء �لقب�ض على �أحد من �ل�ضــــباب �لذين �ضاركو� 
في قتل �لمجرم، قال رئي�ــــض بلدية كترمايا محمد 
ح�ضــــن: »لي�ــــض هنــــاك مــــن مطلوبيــــن للعد�لة في 
كترمايــــا، و�أبناوؤها لي�ضــــو� خارجين عــــن �لقانون، 
وبالتالـــي لـــن ن�ضـــكت �إذ� �ألقـــي �لقب�ض علـــى �أحد 
منهم«)119(. وفي حديث �آخر �عتبر ح�ضن �أنه »لي�ض 
فـــي �لبلـــدة مطلوبيـــن ]مطلوبون[ ولن ن�ضـــكت �إذ� 

�ألقي �لقب�ض على �أحد«)120(.  
�لنائب �لعام �لتمييزي �لقا�ضي �ضعيد ميرز� »با�ضر 
تحقيقاتــــه للوقــــوف على مالب�ضــــات �لأحد�ث �لتي 
جرت في بلــــدة كترمايا لتحديد هوية �لم�ضــــوؤولين 
عن هــــذه �لأحد�ث �لذين تعر�ضــــو� لعنا�ضــــر قوى 
�لأمــــن �لد�خلي ومعاملتهم بالعنف وتحطيم زجاج 
�إحدى �آلياتهم و�ضــــحب �لمدعو محمد �ضليم م�ضّلم 
)م�ضــــري �لجن�ضــــية( من د�خل �لآلية �لع�ضــــكرية 
وهو متهــــم بارتكاب �لجريمة �لتــــي �أدت �إلى مقتل 
يو�ضــــف �أبو مرعي، وكوثر �أبــــو مرعي، وحفيدتيهما 

ومالحقتهم.

و�أقــــدم �لفاعلــــون بالعتــــد�ء علــــى محمد م�ضــــّلم 
بال�ضــــرب �إلــــى �أن تمكنــــت عنا�ضــــر قــــوى �لأمــــن 
�لد�خلــــي من �إنقاذه ونقله �إلى م�ضت�ضــــفى �ضــــبلين 
�لحكومي، لكن لحق بهم بع�ض �لأ�ضخا�ض وتمكنو� 
من �ضــــحب �لمتهم محمد مجددً� من �لم�ضت�ضــــفى 
و�ضربه ونقله �إلى �ضاحة كترمايا وتعليقه على �أحد 

�أعمدة �لكهرباء«)121(. 

رئي�ض �لجمهورية �لعماد مي�ضال �ضليمان �أد�ن »قتل 
�لمتهم بجريمة كترمايا« و�أعطى توجيهاته �إلى كل 
من وزيــــري �لد�خلية و�لبلديات زياد بارود و�لعدل 
�إبر�هيم نجار »بوجوب مالحقة �لمرتكبين و�إنز�ل 
�لعقوبات �ل�ضارمة بحق �لمق�ضرين، وتبلغ منهما 

�إجر�ء�تهما و�إجر�ء�ت �لأجهزة �لمعنية«)122(.

وزير �لعدل �إبر�هيم نجار �أكد »�أن دولة �لموؤ�ض�ضات 
ل يمكن �أن تقبل بهذ� �لحادث �لذي ل يقل خطورة 
عما �ضــــبقه من �أعمال همجية، ويجب �أل يمر مرور 
�لكر�م«، مو�ضحًا �أنه ت�ضــــاور مع رئي�ض �لجمهورية 
مي�ضــــال �ضــــليمان وظــــل علــــى �ت�ضــــال بالمر�جــــع 
�لق�ضــــائية �لمخت�ضــــة و»ثمة �إجماع على �ضــــرورة 

�لمالحقة و�أن يقوم �لق�ضاء بو�جباته«.

نجار �أو�ضــــح »�أن �لمالحقة تفتر�ــــض ثبوت �لجرم 
و�لجــــرم و��ضــــح للعيــــن �لمجــــردة، وقــــد ظهر في 
�أفالم م�ضورة و�ضتتم مالحقة �لمرتكبين«، كا�ضفًا 
�أن »�ل�ضــــلطات �لق�ضــــائية تملــــك �أ�ضــــماء ع�ضــــرة 
�أ�ضــــخا�ض من �لذين قامو� بهذه �لجريمة �لب�ضعة«. 
�لوزير �ضدد على �أنه »ل يمكننا �أن نفعل �لم�ضتحيل 
لرد �لبريق �إلى �لق�ضاء، ومن جهة �أخرى �أن نغيب 
�لق�ضاء ب�ضــــبب �أعمال تاأتي ب�ضكل عفوي وجماعي 

من �لأهالي وهذ� ل يمكن �أن نقبل به«)123(.

)118( الحياة، 2 �أيار 2011؛ )119( ال�سرق الأو�سط، 30 ني�ضان 2010؛ )120( الديار، 1 �أيار 2010؛ )121( ال�سفير، 30 ني�ضان 2010؛ 
)122( الم�سدر نف�سه، 1 �أيار 2010؛ )123( النهار، 1 �أيار 2010.



كترمايا: عن جريمتين و�أكثر

76

�ضــــعدى علوه نقلت في مقالة ن�ضــــرتها ال�سفير)124( 
تاأكيد وزير �لعدل �إبر�هيم نجار لل�ضــــحيفة �أنه »ل 
يمكن �ل�ضــــكوت �أبــــدً� على ما �رتكب فــــي كترمايا، 
و�أن �لجــــرم مثبت للعين �لمجردة وموثق بال�ضــــور 
و�لأفــــالم«، كما نقلت قول �لنائــــب �لعام �لتمييزي 
�لقا�ضي �ضعيد ميرز� لـ ال�سفير �أنه »يتم �تخاذ كل 
�لإجر�ء�ت �لالزمة لمعاقبة �لمتورطين في جريمة 
كترمايا، ر�ف�ضــــًا �إعطاء �أي تفا�ضــــيل �إ�ضافية �إلى 

حين �لنتهاء مما يجب فعله«.

ولتحقيق �لحق �لعام، ي�ضير �لمحامي فوؤ�د �ضبقلو، 
كمـــا تقـــول علوه، �إلـــى �أنه »يتّم ��ضـــتعر��ض �ضـــور 
�لذيـــن �ضـــاركو� فـــي �لتنكيـــل و�رتـــكاب �لجريمة 
لي�ضار �إلى �عتقالهم و�لتحقيق معهم، م�ضيرً� �إلى 
"وجود جريمة قتل كاملة عن ق�ضـــد نتيجة �نفعال 
�لأهالي �لذي �أدى �إلى مخالفة �لقانون و�لت�ضـــّدي 

للقوى �لأمنية"«.

الدي����ار �أفادت �أنه »با�ضــــر �لنائب �لعــــام �لتمييزي 
�لقا�ضــــي �ضــــعيد ميــــرز� تحقيقاتــــه للوقــــوف على 
مالب�ضات �لأحد�ث �لتي جرت في كترمايا لتحديد 
هوية �لذين تعر�ضــــو� لعنا�ضر قوى �لأمن �لد�خلي 
ومعاملتهم بالعنف وتحطيــــم زجاج �إحدى �آلياتهم 
و�ضحب �لمدعو محمد �ضليم م�ضّلم من د�خل �لآلية 
�لع�ضــــكرية وهو متهــــم بارتكاب جريمــــة قتل �أربعة 

�أ�ضخا�ض في كترمايا، ومالحقتهم«)125(. 

ال�س���رق الأو�س���ط كتبـــت �أنها علمت من م�ضـــادر 
ق�ضـــائية »�أن �لنائـــب �لعـــام �لتمييزي �لقا�ضـــي 
�ضعيد ميرز� طلب من �لنيابة �لعامة في جبل لبنان 
و�لنيابة �لعامة �لع�ضـــكرية و�ل�ضـــرطة �لق�ضـــائية 
�لالزمـــة  �لتحقيقـــات  و�إجـــر�ء  فـــورً�  �لتحـــرك 
وتحديـــد هويـــات مـــن �أقدم علـــى قتل �لم�ضـــري 

م�ضـــّلم ومن ��ضـــتركو� في �لتمثيل بجثته وتعليقها 
علـــى عمـــود كهربائـــي وتوقيفهـــم ب�ضـــكل �ضـــريع 
و�إحالتهم �إلى �لق�ضـــاء �لمخت�ض«. وفي معلومات 
و�ضـــفتها بالموثوقة لفتت ال�س���رق الأو�سط �إلى �أن 
»�لق�ضاء ت�ضّلم �أ�ضـــماء 10 �أ�ضخا�ض تبين �أن لهم 
دورً� في ما ح�ضل ومعظمهم ظهرت �ضورهم على 
�ضا�ضـــات �لتلفزيون �لتـــي �لتقطت �ضـــورً� لعملية 
قتل قاتل �لعجوز يو�ضـــف �أبـــو مرعي وزوجته كوثر 
وحفيدتيهمـــا �لطفلتين زينة و�آمنـــة«. �لمعلومات 
نف�ضـــها �أكدت �أن »�لتحقيق م�ضـــتمر لتحديد باقي 
�لفاعلين، لأن ما ح�ضـــل غير مقبول ولن ي�ضـــمح 
لأحـــد مهمـــا كان جرحـــه و�ألمه ومهمـــا تعاظمت 
ـــب نف�ضـــه قا�ضـــيًا ويقت�ّض من  م�ضـــيبته �أن ين�ضّ
مجرم �أو مرتكب، وكاأننا نعي�ض في �ضريعة �لغاب، 
وكاأن ل وجـــود لدولـــة ول لقانـــون ول لق�ضـــاء ول 

لموؤ�ض�ضات تحا�ضب«)126(. 
الأخبار نقلت تاأكيد م�ضـــدر ق�ضائي لها »�أنه نظر 
فـــي ملفـــات �أخـــرى، �أما ملـــف جريمتـــي كترمايا 
ف�ضـــيفتح �بتـــد�ء من �ليـــوم«. وذّكرت �ل�ضـــحيفة 
باأنه »�أعلن �ضـــابقًا �أن ثمة ع�ضرة �أ�ضخا�ض م�ضتبه 
فيهم بالم�ضـــاركة في قتل م�ضّلم، �إل �أنه لم يوقف 
�أي �ضخ�ض. هذ� ما �أكده لـ الأخبار م�ضوؤول �أمني، 
م�ضـــيفًا �أنه لم تجر عمليات دهم لتوقيف م�ضـــتبه 
فيهم في كترمايا. متابعون للق�ضية ر�أو� �أن م�ضاألة 
�لهتمام بالنتخابات �لبلدية مّثلت �أولوية بالن�ضبة 
�إلى �لمعنيين، و�أن هوؤلء تخّوفو� من تاأثير ذلك �أو 
مـــن ردود فعل �أهالي �لبلـــدة، �إذ� �أجريت عمليات 

�لدهم �أو �لتوقيفات في مو�ضم �لنتخابات«)127(.
وزيــــر �لعدل �إبر�هيم نجار �أ�ضــــار �إلى »�أن �ل�ضــــور 
�لمتو�فرة عما حدث في كترمايا وتمت م�ضاهدتها، 
�أ�ضــــفرت عن �لتحقيق بع�ضرة �أ�ضخا�ض على �لأقل، 

)124( ال�سفير، 1 �أيار 2010؛ )125( الديار، 1 �أيار 2010؛ )126( ال�سرق الأو�سط، 1 �أيار 2010؛ )127( الأخبار، 3 �أيار 2010.
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علمًا �أنه عندما تكون ردة �لفعل كبيرة ل ن�ضـــتطيع 
�أن نعلـــم من قـــام بردة �لفعـــل بالتحديـــد«، نافيًا 
�أن يكـــون قـــد تـــّم توقيـــف �أحـــد �ل�ضـــباط بتهمة 

�لتق�ضير«)128(.
جل�ضة مجل�ض �لوزر�ء �لتي �نعقدت في ق�ضر بعبد� 
نهار �لأربعاء في 5 �أيار ��ضتهّلها رئي�ض �لجمهورية 
مي�ضـــال �ضـــليمان باإد�نة »�لممار�ضات �لإ�ضر�ئيلية 
فـــي �لأر��ضـــي �لفل�ضـــطينية �لمحتّلـــة وتعر�ضـــها 
لالأماكن �لدينية«. و�ضـــدد على »�ضـــرورة مناق�ضة 
�لمو�زنـــة �لعامة لعام 2010 في �لجل�ضـــة �لمقبلة 
للمجل�ـــض«. رئي�ض �لجمهورية جدد �إد�نته »جريمة 
كترمايا �لمرّوعة �لتي �أوقعت �أ�ضرة بريئة �ضحية، 
وتوقـــف عنـــد ردة �لفعل �لنتقامية �لم�ضـــتنكرة«، 
كما دعا �لق�ضـــاء �إلى »�لقيام بو�جبه في �إ�ضـــد�ر 
�ل�ضـــتنابات و�لعمل علـــى �إحقـــاق �لعد�لة، مهما 
كانت �لأ�ضـــباب �لتخفيفيـــة«. كذلك تحدث رئي�ض 
�لحكومة �ضـــعد �لحريري »عّمـــا جرى في كترمايا 
بعد �لجريمـــة �لفظيعة و�لأفعـــال �لنتقامية �لتي 
تلتها«، م�ضددً� على �ضرورة »�إحالة �لفاعلين على 
�لق�ضاء«. و�أكد �لحريري، في مجال �آخر، �ضرورة 
�لإ�ضـــر�ع برفع �قتر�ح في �ضـــاأن مطالب �لأ�ضاتذة 
�لثانوييـــن، �إلى مجل�ـــض �لوزر�ء »فـــي �أقرب وقت 

ممكن«)129(.
فـــي ما يتعلـــق بق�ضـــية توقيـــف م�ضـــتبه فيهم في 
جريمـــة كترمايا �لثانية، قال وزير �لعدل �إبر�هيم 
نجـــار »�إن �لتحقيق في هذ� �لمو�ضـــوع يجري وفق 
مقت�ضـــيات �لعد�لة، وبعيدً� عن �لإعالم كي ل نقع 
فـــي �لمزيد من �لفعـــل ورّد�ت �لفعل. و�لمو�ضـــوع 
فـــي قب�ضـــة �لنيابـــة �لعامـــة �لتمييزيـــة و�لجهات 
�لق�ضـــائية. وقد �أّدت �ل�ضـــور �لتي �ضـــوهدت �إلى 
�لتدقيق في ع�ضـــرة �أ�ضخا�ض على �لأقل، علمًا �أنه 

عندما يكـــون رّد �لفعل كبيرً� ل ن�ضـــتطيع �أن نعلم 
من قام به بالتحديد«)130(. 

�أمنيـــًا ذكرت النهار �أن »توقيف �ضـــعبة �لمعلومات 
فـــي قوى �لأمـــن �لد�خلي �أم�ض فـــي كترمايا ثالثة 
�ضـــبان مـــن �لم�ضـــتبه فـــي قتلهم فـــي 29 ني�ضـــان 
�لما�ضـــي �لم�ضري محمد م�ضّلم �لم�ضتبه في قتله 
يو�ضـــف �أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما �آمنة 
)7 �ضـــنين( وزينـــة �لرو��ـــض )9 �ضـــنين(، ]�أثار[ 
�حتجاجـــًا في �لبلدة حيث نفذ �لأهالي �عت�ضـــامًا 
تخللـــه قطـــع �لطريـــق بالعو�ئـــق، فتحولـــت حركة 
�لمرور علـــى طريق �إقليم �لخروب �لرئي�ضـــية �إلى 
�لطرق �لفرعيـــة. وعلمت النهار ليـــاًل �أن �لطريق 
�أعيد فتحها، فيما بقي موقوفان على ذمة �لتحقيق 

�أحدهما من �لمطلوبين من �لدرجة �لأولى.

وجـــاء تحـــرك �ضـــعبة �لمعلومـــات بعد تلقـــي وزير 
�لد�خلية و�لبلديات زياد بارود م�ضاء �أول من �أم�ض 
تقريرً� مـــن �لمفت�ض �لعام لقـــوى �لأمن �لد�خلي، 
فاأحاله فورً� على �لمدعي �لعام �لتمييزي �لقا�ضي 
�ضـــعيد ميـــرز�. ويت�ضـــمن �لتقريـــر تحقيقـــًا طلبه 
بـــارود في تبيـــان مكامـــن �لخلـــل �لـــذي �أدى �إلى 
�لجريمة �لثانية في �لبلدة ومن يتحمل �لم�ضـــوؤولية 
عنـــه في �إطار قـــوى �لأمن. �أما في مـــا يتعلق بقتل 
�لم�ضـــتبه فيه �لم�ضـــري محمد م�ضـــّلم، فتحركت 
�ضـــعبة �لمعلومات لتنفيذ عملية دهم �ضـــباح �أم�ض 
�أدت �لـــى توقيـــف ثالثة ثـــم �أطلـــق �أحدهم وذلك 
بناء على �إ�ضـــارة من �لق�ضـــاء، ��ضـــتنادً� �إلى �أدلة 
من �لإعالم و�ل�ضحف و�ل�ضور و�لأفالم �لموثقة. 
وعلى رغم �أن هذه �لأدلة ت�ضمل 200 �ضخ�ض، فاإن 
�ل�ضـــتدعاء�ت �قت�ضرت على ع�ضرة �أ�ضخا�ض من 

�أجل �لتحقيق معهم.

)128( ال�سفير، 5 �أيار 2010؛ )129( الأخبار، 6 �أيار 2010؛ )130( الم�سدر نف�سه.



كترمايا: عن جريمتين و�أكثر

78

و�ضـــّرح �لوزير بـــارود لـ النهار ليـــاًل: "�إن ما جرى 
فـــي كترمايـــا هو فـــي �تجـــاه تطبيق �لقانـــون على 
�لجميع من دون �أي �عتبار �آخر و�لق�ضاء هو �لذي 

يحكم"«)131(. 
وفي �لتفا�ضيل، ذكرت النهار)132( �أنه »�ضهدت بلدة 
كترمايا في �ل�ضـــوف توترً� �أمنيًا فـــي �أعقاب قيام 
�لقـــوى �لأمنيـــة بتوقيف �ثنين من �لذين �ضـــاركو� 
في جريمة قتل �لم�ضري محمد م�ضّلم... و�أ�ضارت 
م�ضـــادر �أمنية �إلى �أن عنا�ضر �لأمن �أوقفت �ثنين 

ومنهما عبد �ضعد علي بتهمة قتل م�ضّلم...
وكانـــت وز�رة �لد�خليـــة و�لبلديات �أ�ضـــدرت بيانًا 
�أم�ـــض جاء فيـــه: "فـــي �إطـــار متابعـــة �لتحقيقات 
فـــي حـــو�دث كترمايـــا وطلـــب وزيـــر �لد�خلية من 
�لمفت�ضـــية �لعامـــة لقـــوى �لأمـــن �لد�خلـــي �إجر�ء 
تحقيـــق لتبيان مكامـــن �لخلل فـــي تقدير �لموقف 
و�لم�ضـــوؤولين عن ذلك، وبعد ورود تقرير �لمفت�ض 
�لعـــام �لعميد �ضـــيمون حد�د، �أحـــال �لوزير بارود 
�لتقريـــر على �لنيابة �لعامة �لتمييزية ل�ضـــّمه �إلى 
ملـــف �لتحقيق �لعدلي �إذ� �رتاأت ذلك و��ضـــتثماره 

في تحديد �لم�ضوؤوليات".
كذلـــك �أعلن وزيـــر �لعدل �إبر�هيم نجـــار في بيان 
�أول مـــن �أم�ـــض �أن �لمدعي �لعام �لتمييزي �ضـــعيد 
ميرز� كلف �ضعبة �لمعلومات في قوى �لأمن �إجر�ء 
�لتحقيقـــات �لالزمة تو�ضـــاًل لمعرفة هوية كل من 
تعر�ض ل�ضـــباط وعنا�ضـــر قـــوى �لأمـــن �لد�خلي 
وعاملهم بالعنف وحطم �إحـــدى �لآليات، و�عتدى 
على �لموقوف محمد �ضليم م�ضّلم في بلدة كترمايا 
وفي م�ضت�ضـــفى �ضـــبلين من بعدها �ضـــربًا و�ضحاًل 

وطعنًا ثم تعليقًا على �أحد �أعمدة �لكهرباء.
وطلـــب ميـــرز� ��ضـــتجو�ب من يظهرهـــم �لتحقيق 

تمهيدً� لتخاذ �لتد�بير �لمنا�ضبة في حقهم«.
وحـــول �لحـــدث نف�ضـــه كتـــب �أحمـــد من�ضـــور في 
ال�سفي���ر)133( �أنـــه »�أدى توقيف �لقوى �لأمنية �أم�ض 
ثالثـــة �ضـــبان مـــن كترمايـــا، )�أفرج عـــن �أحدهم 
لحقـــًا(، على خلفية �لتحقيق في مقتل �لم�ضـــري 
محمـــد �ضـــليم م�ضـــّلم �إلى �إقفـــال �أهالـــي كترمايا 
للطرقـــات و�لعت�ضـــام في �ضـــاحتها حتى �ضـــاعة 
متاأخرة قبل �أن يخلو� �ل�ضو�رع وتفتح عند �لعا�ضرة 
مـــن م�ضـــاء �أم�ض في حيـــن طوق �لجي�ـــض �للبناني 

�لبلدة منعًا لتدهور �لأو�ضاع �لأمنية فيها.
وعلى وقع �ضرخات �لن�ضوة "بالروح بالدم نفديكم 
يا �ضـــباب" نفذ �لأهالي �عت�ضامًا في �ضاحة �لبلدة 
تقدمتـــه �لن�ضـــاء �حتجاجـــًا علـــى توقيـــف جهـــاز 
�لمعلومات ثالثة �ضبان من �لبلدة وهم )ع.�ض.ع.( 
و)م.م.ع.( و)ع.م.�ـــض. �لذي �أفـــرج عنه( وقامو� 
بقطع �لطريق بالحجارة و�لإطار�ت وم�ضـــتوعبات 
�لنفايات و�لبر�ميل ومنعو� �ل�ضيار�ت من �لمرور.

و�ضـــكلت �لن�ضـــاء �لمعت�ضمات �ضل�ضـــلة ب�ضرية في 
و�ضـــط �لطريـــق �لعام بالقرب مـــن موقع �لجريمة 
لجهـــة �لمدخـــل �لغربي للبلـــدة. و�ضـــاركت و�لدة 
�لطفلتين �ل�ضحيتين رنا م�ضيرة �إلى �أن م�ضّلم قام 
بالتمثيل بال�ضـــحايا وبت�ضـــويهها، منتقدة �ضـــرف 
�لأنظار عن �لجريمة و�لتركيز على �ضـــورة �لقاتل 

وكاأنه �ضحية«.
وفي �لتعليقات حول ما جرى نقل �لخبر نف�ضه �عتبار 
من�ضق عام تيار �لم�ضتقبل في محافظة جبل لبنان 
�لجنوبي �لدكتور ب�ضـــام عبـــد �لملك �لذي كان مع 
�لمعت�ضمين �أن ما يح�ضل هو "ردة فعل عفوية من 
�لأهالي على توقيف �لقوى �لأمنية ثالثة �أ�ضخا�ض 
من �أبناء �لبلدة"، م�ضـــيرً� �إلى �أن �ت�ضالت تجري 

)131( النهار، 8 �أيار 2010؛ )132( الم�سدر نف�سه؛ )133( ال�سفير، 8 �أيار 2010.
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مع �لمعنيين بهدف �إعطاء �للجنة �لتي �ضكلت من 
�أبنـــاء كترمايا و�لتي �ضتت�ضـــل بالروؤ�ضـــاء �لثالثة 
وبال�ضفارة �لم�ضرية فر�ضًة ل�ضرح حقيقة ما جرى 

في �لبلدة.

ر�ضـــو�ن مرت�ضـــى كتب في الأخب���ار)134( �أنه »فور 
�ضـــيوع خبر �عتقال ثالثة �ضـــّبان من �أبناء �لبلدة، 
تد�عى �أهالـــي كترمايا عبر مكّبر�ت �ل�ضـــوت في 
�لم�ضـــجد �إلى �إقفـــال �لمحال �لتجاريـــة، و�لتجمع 
في �ضـــاحة �لبلدة. �لأهالي �لذين علمو� بح�ضـــول 
�لتوقيفات لّبو� �لند�ء، و�ضـــارعو� �إلى �لحت�ضـــاد، 
معّبريـــن عـــن ��ضـــتيائهم لتوقيف ثالثة مـــن �أبناء 
بلدتهـــم، وقـــد عّبر هـــوؤلء عـــن �عتر��ضـــهم على 
�لتوقيـــف بقطع �لطريق �لموؤدية من �لبلدة و�إليها. 
وحمـــل �لأهالـــي لفتـــات و�ضـــورً� تظهـــر �ضـــحايا 

�لجريمة، منّددين بالتوقيفات �لتي ح�ضلت...

 كذلك �حتّج ح�ضـــد من بلدتيـــن جارتين لكترمايا 
على عمليـــة �لتوقيـــف، ونزلو� �إلى مثلـــث كترمايا 
 �لمغيريـــة  مزبـــود وقطعو� �لطريـــق بالحجارة 

و�لإطار�ت«.

وفي �لخبر �ل�ضابق نف�ضـــه ورد �أنه »علمت الأخبار 
�أن ثمة معلومات �أ�ضا�ضـــية لـــدى �لأجهزة �لأمنية، 
ح�ضلت عليها من �ضور �لفيديو �لتي جرى تناقلها 
عبر �لهو�تف �لخلوية، ومن �إفاد�ت �أ�ضخا�ض كانو� 
موجودين لحظة وقوع �لجريمة، تثبت تورط ع�ضرة 
�أ�ضـــخا�ض على �لأقل في جريمة �لقتل. تحدد هذه 
�ل�ضـــورة خم�ضـــة �أ�ضـــخا�ض �ضـــاركو� فـــي خطف 
�لم�ضـــتبه فيـــه، محمـــد م�ضـــّلم، من عنا�ضـــر قوى 
�لأمن قبل �أن يقتلوه. كذلك تحدثت �لمعلومات عن 
�أن �لخم�ضة �لآخرين �لذين جرى تحديد هوياتهم 
�أي�ضًا، قد �ضاركو� في �لتنكيل بجثة م�ضّلم. في هذ� 

�لمجال، ذكر م�ضوؤول �أمني لـ الأخبار �أن �لمديرية 
�لعامـــة لقـــوى �لأمـــن �لد�خلـــي قـــد كّلفت �ضـــعبة 
�لعالقـــات �لعامـــة �لتابعة لها، جمع �ل�ضـــور �لتي 
تظهـــر �أحد�ث ما ح�ضـــل في كترمايا من و�ضـــائل 
�لإعـــالم �لتي غّطـــت وقائع �لحادثـــة، لتحديد كل 

�لم�ضاركين في �لجريمة«.

�رتباطًا بمو�ضـــوع �لتوقيفات �لتـــي قامت بها قوى 
�لأمن قال من�ضق عام تيار �لم�ضتقبل في محافظة 
جبل لبنان �لجنوبي �لدكتور ب�ضام عبد�لملك �لذي 
عمـــل على تهدئة �لو�ضـــع كونه �بن �لبلـــدة: »قمنا 
بات�ضـــالت مـــع �لمعنييـــن �ل�ضيا�ضـــيين بهدف �أن 
تعطى �لفر�ضة للجنة من �أبناء كترمايا و�لت�ضال 
بالروؤ�ضـــاء �لثالثة وبال�ضـــفارة �لم�ضـــرية ل�ضـــرح 

حقيقة ما جرى في �لبلدة«)135(.

عبد �لملك �أ�ضـــاف: »�إن هذه �لجماهير �لغا�ضـــبة 
لي�ضـــت جماهير مجرمـــة �أو خارجة عـــن �لقانون، 
فنحـــن مع �لقانـــون وللقانون«. ودعا �إلـــى »�إعطاء 
�أهالي كترمايا فر�ضـــة ل�ضـــرح حقيقة �لموقف ول 
يمكن �أن نرى في هذ� �لعت�ضـــام �ل�ضعبي �إل حقًا 
من حقوقنا و�أننا ل�ضـــنا ب�ضـــدد قطع �لطريق على 

�أهلنا في �لإقليم«.

�لمديريـــة �لعامـــة لقـــوى �لأمن �لد�خلي  �ضـــعبة 
�لعالقـــات �لعامة �أ�ضـــدرت بيانًا �أ�ضـــارت فيه �إلى 
�أنه »على �أثر �لجريمـــة �لنكر�ء �لتي وقعت بتاريخ 
2010/4/28 في بلدة كترمايا وبعد �لتباحث بهذ� 
�لمو�ضـــوع على �أعلى �لم�ضـــتويات و��ضتعر��ضه في 
جل�ضـــة مجل�ض �لـــوزر�ء، �أحال �لق�ضـــاء �لمخت�ض 
�لملـــف م�ضـــاء 2010/5/6 �إلى �ضـــعبة �لمعلومات 
في قوى �لأمن �لد�خلي �لتي نفذت عملية مد�همة 
بتاريـــخ �ليوم 2010/5/7 �أدت �إلـــى توقيف �ثنين 

)134( الأخبار، 8 �أيار 2010؛ )135( الم�ستقبل، 8 �أيار 2010.
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من �لم�ضتبه بهم«. و�أعلن �لبيان �أن »�لتحقيق جاٍر 
باإ�ضر�ف �لق�ضاء �لمخت�ض«)136(. 

مـــن ناحية �أخـــرى، �أكدت منظمة هيومـــن ر�يت�ض 
ووت�ـــض »�أنـــه علـــى �ل�ضـــلطات �للبنانيـــة �أن تقـــدم 
للمحاكمة �أولئك �لذين �ضـــاركو� فـــي حادثة �لقتل 
�لغوغائيـــة �لتـــي تعر�ض لهـــا �لمو�طن �لم�ضـــري 
محمـــد �ضـــليم م�ضـــّلم في �لتا�ضـــع و�لع�ضـــرين من 
ني�ضـــان �لما�ضـــي، �لم�ضـــتبه بارتكابه جريمة قتل 
�أربعة �أ�ضخا�ض«. و�أ�ضارت في بيان �ضادر عنها �إلى 
�أن وزير �لعدل �أعلن في �لثالثين من �ل�ضهر نف�ضه 
�أن �ل�ضلطات تعرفت �إلى هوية ع�ضرة �أ�ضخا�ض من 
�لم�ضـــاركين في عملية �لقتل، لكن قو�ت �لأمن لم 

تقب�ض على �أي منهم)137(.

نديم حـــوري، با�ضـــم هيومن ر�يت�ـــض ووت�ض، قال: 
»ل يمكـــن �ضـــيئًا �أن يبـــرر لأهالي �لقرية ��ضـــتيفاء 
حقهـــم باأنف�ضـــهم، ول حتى جريمة �لقتل �لب�ضـــعة 
�لتي تعر�ضت لها عائلة �أبو مرعي«. حوري �أ�ضاف: 
»تو�جه �ل�ضـــلطات �للبنانية �ختبـــارً�: �إذ� لم توؤكد 
مـــن جديد �ضـــيادة �لقانـــون عبر محاكمـــة �أولئك 
�لذين قتلو� م�ضتبهًا به كان متمتعًا بقرينة �لبر�ءة، 
فاإن �ضريعة �لغاب قد تكون فازت«. وقال: »�لم�ضاألة 
هي م�ضاألة قانون ونظام عد�لة«، م�ضيفًا: »��ضتحق 
م�ضـــّلم �أن يمثل �أمام �لق�ضاء �ضاأنه �ضاأن �أي م�ضتبه 
بـــه �آخر، ولي�ض �أن يقتل على يد �لغوغائيين عندما 

كان في عهدة �ل�ضلطات«)138(. 

الأخب���ار ذكـــرت �أنـــه »فـــي مـــا يتعلـــق بتطـــور�ت 
�لتحقيق في جريمة كترمايا �لثانية، فرغم �ضدور 
�لقـــر�ر بتوقيـــف 10 م�ضـــتبه فيهم للم�ضـــاركة في 
جريمة قتل �لمو�طن �لم�ضري محمد �ضليم م�ضّلم 

قبـــل نحو �ضـــتة �أيام، لـــم يتجاوز عـــدد �لموقوفين 
�لذين في حوزة �لأجهـــزة و�حدً�. وبعد تنفيذ فرع 
�لمعلومـــات في قوى �لأمـــن �لد�خلي عمليات دهم 
�أّدت �إلى توقيف ثالثة م�ضتبه فيهم في جريمة قتل 
�لمو�طن �لم�ضـــري محمد �ضـــليم م�ضّلم، لم يلبث 
�لفرع نف�ضـــه �أن �أطلق �ضر�ح �ثنين منهم بعد مرور 

�أقل من 24�ضاعة على عملية �لتوقيف«)139(. 

�ل�ضحيفة نف�ضــــها �أوردت �أن »م�ضوؤوًل �أمنيًا ]ذكر[  
لـ الأخبار �أنه �أطلق �ضــــر�ح �لموقوفين �لمذكورين، 
ب�ضــــبب عدم عالقتهما بالجريمة. ولفت �لم�ضــــوؤول 
�لمذكور �إلى �أن عنا�ضــــر فرع �لمعلومــــات �أخطاأو� 
في �لقب�ض على �لموقوف �لثاني، فاأطلق �ضــــر�حه، 
بعدما ��ضــــتبهو� بينــــه وبين �ضــــقيقه �لمطلوب. �أما 
فيما يتعلق بالموقوف �لــــذي ل يز�ل في حوزة فرع 
�لمعلومات، فقد �أ�ضار �لم�ضوؤول �لمذكور �إلى �أنه لن 
يطلق �ضر�حه لال�ضتباه في م�ضاركته في �لجريمة.

وعلمـــت الأخب���ار �أن وفدً� من �أهالـــي كترمايا ز�ر 
�لمديرية �لعامة لقوى �لأمن �لد�خلي، طالبًا وقف 
�لدهـــم و�لتوقيفات د�خل �لبلـــدة، مقابل �أن تقوم 
�لبلدة بت�ضـــليم �ل�ضـــباب �لذين ترد �ل�ضتدعاء�ت 

با�ضمهم من �لمديرية للتحقيق معهم«.

عنـــد �لر�بعـــة من بعـــد ظهر نهـــار 11 �أيار �ضـــّلم 
�أربعة �ضـــبان من بلدة كترمايا �أنف�ضهم �إلى مكتب 
فـــرع �لمعلومات فـــي مخفر �ل�ضـــعديات في �إقليم 
�لخروب، على خلفيـــة �لتحقيق في مقتل »مرتكب 
مجـــزرة �لبلدة« �لم�ضـــري محمد �ضـــليم م�ضـــّلم 
وهم: فهد محمد �ل�ضـــيد، مو�ضـــى محمد طاف�ض، 
علـــي عبـــد �لحفيـــظ �أبـــو مرعـــي، وعلـــي محمد 

عالء�لدين)140(. 

)136( الم�ستقبل، 8 �أيار 2010؛ )137( ال�سفير، 8 �أيار 2010؛ )138( الم�سدر نف�سه؛ )139( الأخبار، 11 �أيار 2010؛ )140( الم�ستقبل، 
12 �أيار 2010
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�إلـــى هذ� ز�ر وفد من �أهالي كترمايا �ضـــم �لنائب 
محمـــد �لحجـــار و�إمـــام �لبلدة وممثليـــن لالأهالي 
وزيـــر �لعـــدل �إبر�هيم نجـــار في مكتبـــه بالوز�رة.
وزيـــر �لعدل نّوه بتاأكيد �أهالـــي كترمايا �أنهم تحت 
�لقانـــون، مثنيًا علـــى »تجاوب �ضـــبان كترمايا مع 
مذكـــر�ت �لجلـــب �لتـــي �ضـــدرت فـــي حقهـــم وما 
يبدونه من تعاون مع �لق�ضـــاء«، لفتًا �إلى �أنه طلب 

»�لإ�ضر�ع في �لتحقيق معهم«)141(.

نجار جّدد »��ضتفظاعه للجريمة �لتي �أودت بحياة 
�أربعـــة �أ�ضـــخا�ض من عائلـــة و�حدة«، م�ضـــددً� في 
�لوقت نف�ضـــه، على »�ضـــرورة عدم ربط ردة �لفعل 
�لتي ح�ضـــلت على هذه �لجريمة �ل�ضنيعة بفقد�ن 

�لثقة بعد�لة �لدولة �أو �لق�ضاء«. 

الأخبار ذكرت �أنه »بد�أ تنفيذ �لتفاق �لمعقود بين 
�أهالي بلدة كترمايا ومديرية قوى �لأمن �لد�خلي، 
فتد�عى �لأ�ضخا�ض �لمطلوبون للتحقيق في جريمة 
قتل �لمو�طن �لم�ضري محمد م�ضّلم تباعًا لت�ضليم 
�أنف�ضـــهم �إلى مكتب �ضـــعبة �لمعلومـــات في مخفر 
�ل�ضـــعديات«، وفق ما �أكد لـل�ضحيفة م�ضوؤول �أمني 
رفيـــع. �لخبر �أ�ضـــاف: »�ضـــبعة �أ�ضـــخا�ض �ضـــّلمو� 
�أنف�ضـــهم للقوى �لأمنية بعد ��ضـــتدعائهم، فاأ�ضبح 
عـــدد �لموقوفيـــن لـــدى فـــرع �لمعلومـــات ثمانية، 
بينهـــم عبـــد ع. �لم�ضـــتبه فيـــه، �لذي �أوقـــف قبل 
�أيام في برجا. ومن بين �لأ�ضـــخا�ض �لذي �ضـــلمو� 
�أنف�ضـــهم، علي �ض. وعبد ق. وفهد �ض. ومو�ضى ط. 

وعلي �أ. وعلي ع.

�لم�ضـــوؤول �لأمنـــي �لرفيع قال لـ الأخب���ار �إنه جرى 
�أنف�ضـــهم  �ضـــّلمو�  �لذيـــن  �لأ�ضـــخا�ض  ��ضـــتدعاء 
للخ�ضوع لال�ضـــتجو�ب، بناء على �إفاد�ت عدد من 
�ل�ضهود، ف�ضاًل عن ظهور بع�ضهم في �ل�ضور �لتي 

ن�ضرتها و�ضائل �لإعالم، و�أ�ضاف �لم�ضوؤول �أن »ثمة 
�حتماًل لأن ُيخلى �ضبيل �لأ�ضخا�ض �لذين �ضيجري 
��ضتجو�بهم �إذ� لم يثبت توّرطهم«. خبر �ل�ضحيفة 
�أ�ضـــاف: »�أما في ما يتعلق بالموقوف �لأول عبد ع. 
�لذي �أوقف منذ �أيام في برجا، فقد نفى �لم�ضوؤول 
�لحديـــث عن �إفر�ج قريب عنه، لأنه �ضـــُيحال على 
�لق�ضـــاء �لذي تعود لـــه �لكلمة �لف�ضـــل. هذ� وقد 
نقلـــت بع�ـــض و�ضـــائل �لإعـــالم عـــن رئي�ـــض بلدية 
كترمايا محمد نجيب ح�ضـــن �أن "ت�ضـــليم �ل�ضباب 
�أنف�ضـــهم هو تاأكيد على ح�ضـــن نّياتهم"، لفتًا �إلى 
�أن ذلـــك ينفي �أي نيـــة �إجر�مية. وذكر ح�ضـــن �أن 
�ل�ضباب قررو� و�ضع �أنف�ضهم تحت ت�ضرف �لدولة، 

كي ل ي�ضّورو� كفاّرين من �لعد�لة«)142(.
الأخب���ار ذكرت �أي�ضـــًا �أنه »كان �لق�ضـــاء قد حّدد 
�أ�ضـــماء ع�ضـــرة �أ�ضخا�ض م�ضـــتبه فيهم في جريمة 
كترمايا �لثانية، �ضّلم �ضبعة منهم �أنف�ضهم، و�أوقف 
�لثامـــن، وبهذ� ينتظر �أن ي�ضـــّلم �لثنـــان �لباقيان 
نف�ضـــيهما لمكتب فرع �لمعلومات. جريمة كترمايا 
ح�ضرت كمو�ضوع في �لجل�ضة �لعادية �لتي عقدها 
مجل�ض �لوزر�ء �أم�ض، لكن في �ضطر ون�ضف �ضطر 
فقـــط، حيث ذكـــر وزير �لإعالم طـــارق متري، �أن 
رئي�ض �لحكومة �ضـــعد �لحريري "�أ�ضار �إلى توقيف 
عـــدد من �لأ�ضـــخا�ض �لذين �ضـــاركو� فـــي �أحد�ث 
كترمايـــا، و�إلى متابعة �لقـــوى �لأمنية �لمالحقات 

�لمطلوبة"«)143(. 
�لنيابة �لعامة �لتمييزية �أحالت �إلى �لنيابة �لعامة 
�ل�ضتئنافية في جبل لبنان ثمانية �أ�ضخا�ض ي�ضتبه 
بم�ضـــاركتهم في قتل »منفـــذ �لجريمـــة �لرباعية« 
�لم�ضـــري محمد �ضـــليم م�ضـــّلم، وذلـــك لالدعاء 
عليهـــم و�إحالتهم �إلى قا�ضـــي �لتحقيـــق. و�أحيلت 
مـــع �لموقوفين �لثمانيـــة �لتحقيقـــات �لأولية �لتي 

)141( النهار، 13 �أيار 2010؛ )142( الأخبار، 13 �أيار 2010؛ )143( الم�سدر نف�سه.
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�أجر�هـــا فـــرع �لمعلومـــات فـــي �لمديريـــة �لعامة 
لقوى �لأمن �لد�خلي معهم. و»�أو�ضـــحت م�ضـــادر 
مطلعة �أن �لنيابة �لعامة �لتمييزية �ضتحيل بح�ضب 
�ل�ضـــالحية �لتحقيقـــات �لتي ل تـــز�ل تجريها مع 
ع�ضـــكريين من �لقـــوى �لأمنية �إلـــى �لنيابة �لعامة 

�لع�ضكرية، بعد ��ضتكمالها«)144(. 

النه���ار ذكرت �أن »قا�ضـــي �لتحقيق في جبل لبنان 
�لقا�ضـــي محمد بدر�ن ت�ضّلم �دعاء �لنيابة �لعامة 
�ل�ضـــتئنافية في جبل لبنان على 12 �ضخ�ضـــًا من 
كترمايـــا، بينهم ثمانيـــة موقوفين في ق�ضـــية قتل 
�لم�ضري محمد م�ضـــّلم في بلدة كترمايا بو��ضطة 
�ل�ضـــرب و�لعنف، م�ضتعملين �ل�ضـــكاكين و�لتمثيل 
بجثتـــه �إثـــر توقيفـــه للتحقيـــق معـــه فـــي �لجريمة 
�لرباعيـــة �لتي ذهب �ضـــحيتها �لم�ضـــنان يو�ضـــف 
نجيـــب �أبو مرعي وزوجته كوثـــر جميل �أبو مرعي، 
وحفيدتاهمـــا زينـــة و�آمنـــة. وجاء �لدعـــاء عليهم 
�ضندً� �إلى �لمو�د 547 و548 و210 و220 و560 من 
قانون �لعقوبات و72 من قانون �لأ�ضـــلحة، وت�ضـــل 

عقوبتها �إلى �لحب�ض �لموؤبد«)145(.

�أن »بـــدر�ن ��ضـــتجوب ثمانيـــة  النه���ار  و�أ�ضـــافت 
موقوفيـــن و�أ�ضـــدر مذكـــر�ت وجاهيـــة بتوقيفهم، 
وهـــم: عبـــد �ضـــعيد علي، مو�ضـــى محمـــد طاف�ض، 
فهد محمد �ل�ضـــيد، علي محمد عالء �لدين، علي 
عبد�لحفيـــظ �أبـــو مرعـــي، عبـــد �لحميد �أ�ضـــرف 
قا�ضـــم، محمد �أ�ضـــعد �أ�ضـــعد وعلي جميل �ل�ضيد. 
كما �أ�ضـــدر مذكر�ت غيابية بتوقيـــف �أربعة فارين 
هم: �أنور عمر �ضليم، �أني�ض محمد عر�بي، ر�ضو�ن 

يحيى �ل�ضحيمي وعلي �ضفيق محمد جمعة«.

قا�ضـــي �لتحقيـــق �لأول في جبل لبنـــان قرر تخلية 
�ضبيل �لمدعى عليهم علي عبد �لحفيظ �أبومرعي، 

مو�ضى طاف�ض، فهد �ل�ضيد، لقاء كفالة مالية، وقد 
كانو� موقوفين في ملف ق�ضــــية جريمة قتل محمد 
�ضــــليم م�ضــــّلم. »وبذلك يكون عدد �لمخلى �ضبيلهم 
في �لق�ضية 7 �أ�ضــــخا�ض، وبقي 1 موقوفًا على ذمة 

�لتحقيق وهو عبد علي«)146(. 
الأخب���ار كتبـــت �أن »�لمفاو�ضـــات ]بـــد�أت[ بيـــن 
�لموؤ�ض�ضـــة �لأمنية �لم�ضّرة على توقيف �ل�ضالعين 
في �لجريمة من جهـــة، وممثلين عن بلدة كترمايا 
ـــل �إلى �ضيغة ت�ضوية  من جهة �أخرى. فجرى �لتو�ضّ
مفادها �أن ي�ضـــّلم كل م�ضتبه فيه ظهر في �ل�ضورة 
نف�ضـــه للقـــوى �لأمنية كي يحققو� معـــه تالفيًا لأي 
�حتـــكاك بين �لأهالي وعنا�ضـــر قـــوى �لأمن. ُنّفذ 
�لتفاق �لمعقود ف�ضّلم عديدون �أنف�ضهم �إلى �لقوى 
�لأمنية قبل �أن ُيخلى �ضبيل بع�ضهم. �نتهى �لتحقيق 
لدى �لقوى �لأمنية فر�ضت ح�ضيلة �لمحالين على 
قا�ضـــي �لتحقيق في جبل لبنان محمد بدر�ن على 
ثمانيـــة موقوفيـــن. �أخلي �ضـــبيل �ضـــبعة منهم على 
مر�حل متتالية و�أبقي �لأخير قبل �أن ُيخلى �ضـــبيله 
منذ �أيـــام بعد �جتياز مـــدة توقيفه �لبالغة �ضـــبعة 
�أ�ضـــهر هو �لأمد �لم�ضـــموح به للتوقيف �لحتياطي 
بالجنح، �إذ ين�ّض �لقانون على �أنه �ضهر�ن ُيمّدد�ن 

�إلى �أربعة �أ�ضهر فقط.
ي�ضــــاف �إلــــى ذلــــك عامــــل �آخــــر يتمّثــــل باإ�ضــــقاط 
و�لــــدة �لمو�طن �لم�ضــــري محمد م�ضــــّلم حقوقها 
�ل�ضخ�ضــــية، �لأمر �لذي ح�ضــــر �لدعوى في �إطار 
�لحق �لعام فقط. �إذً� �أخلي �ضبيل جميع �لموقوفين 
فــــي �لق�ضــــية بعدما تحّولــــت محاكمتهم من دعوى 
بجريمــــة قتل �إلى جرم ت�ضــــويه �لجّثة فقط، �لتي ل 
ترقى �إلى م�ضتوى �لجناية بل تبقى في �إطار �لجنح. 
وفي هذ� �ل�ضــــياق، علمت الأخبار �أنه �أخلي �ضــــبيل 
�لموقــــوف �لأخيــــر في �لق�ضــــية عبــــد ع. بعد ورود 

)144( الم�ستقبل، 15 �أيار 2010؛ )145( النهار، 20 �أيار 2010؛ )146( اللواء، 21 �آب 2010.
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تقارير �لأطباء �ل�ضرعيين �لذين ر�أو� �أن �لم�ضاهد 
�لتـــي ُتظهر عبد يحمل �ضـــكينًا يمررهـــا على رقبة 
�ل�ضـــحية محمد م�ضّلم من دون وجود �آثار قطر�ت 
�ضـــغيرة للدماء على مالب�ضـــه تعني �أن م�ضّلم كان 
متوفـــى حينهـــا، وبالتالـــي ُي�ضـــهم كالم �لأطبـــاء 
بتحويل �لتهم �لمن�ضـــوبة �إلى �لموقوف عبد ع. من 

جناية �لقتل �إلى جنحة �لت�ضنيع بالجّثة«)147(.
ظروف �ضوق محمد �ضليم  داخل البيت الأمني
م�ضّلم �إلى قرية كترمايا للتدليل �لتقني قبل �أن يتم 
دفن �ضحايا جريمة كترمايا �لأولى، ودونما حماية 
�أمنية منا�ضبة، ثم ترك �لقوى �لأمنية �لمر�فقة له 
بع�ض �أبناء كترمايا ي�ضلون �إليه مّرة �أولى ثم مّرة 
ثانية طرح �أ�ضئلة كثيرة عن م�ضوؤولية �لقوى �لأمنية 

عن مر�حل �لخلل �لمتتابعة.
وز�رة �لد�خلية و�لبلديات �أ�ضـــدرت بيانًا جاء فيه: 
»فـــي �إطـــار متابعة جريمـــة كترمايـــا وتد�عياتها، 
��ضـــتدعى وزيـــر �لد�خليـــة و�لبلديات زيـــاد بارود 
�إلـــى مكتبه بعـــد ظهر )نهـــار 29 ني�ضـــان 2010(
كاًل من �لمدير �لعام لقـــوى �لأمن �لد�خلي �للو�ء 
�أ�ضرف ريفي وقائد �ل�ضرطة �لق�ضائية �لعميد �أنور 
يحيى وقائد �لدرك �لعميد �أنطو�ن �ضـــكور، و�طلع 
منهم على تفا�ضـــيل ما جـــرى، وطلب من �لمفت�ض 
�لعـــام لقوى �لأمن �لد�خلي �لعميد �ضـــيمون حد�د 
�لمبا�ضـــرة باإجـــر�ء تحقيق فـــوري وبيـــان مكامن 
�لخلـــل في تقدير �لموقف و�لم�ضـــوؤولين عن ذلك، 
تمهيدً� لتخاذ �لتدبير �لمنا�ضب. كما �أجرى وزير 
�لد�خلية �ت�ضاًل بالنائب �لعام �لتمييزي �لقا�ضي 

�ضعيد ميرز� للغاية ذ�تها)148(.
وكان �لعميـــد يحيى و�لعميد �ضـــكور �نتقال �ضـــباح 
نهار 29 ني�ضـــان 2010 �إلى مخفر ف�ضـــيلة �ضحيم 

و�أ�ضرفا على �ضير �لتحقيقات في �لجريمة)149(. 
�لمدير �لعام لقوى �لأمن �لد�خلي، �للو�ء �أ�ضـــرف 
ريفـــي، �أد�ن فـــي بيـــان »جريمـــة مقتل �ل�ضـــحايا 
�لأبرياء �لأربـــع في بلدة كترمايا، وعزى �أهاليهم، 
و�أعلـــن عن �تخـــاذ �إجـــر�ء�ت م�ضـــلكية بحق عدد 
مـــن �ل�ضـــباط و�لعنا�ضـــر لخطئهم �لج�ضـــيم في 
�ضـــوء تقديـــر �لموقـــف �لميد�نـــي، ولعـــدم توفيـــر 
�لحمايـــة �لالزمـــة و�لكافية للم�ضـــتبه فيه في هذه 

�لجريمة«)150(.
�ضعدى علوه كتبت في ال�سفير)151(: »علمت ال�سفير 
�أن بع�ـــض �لم�ضـــوؤولين عـــن �تخـــاذ قـــر�ر �قتيـــاد 
�لجاني �إلى م�ضرح �لجريمة قد تن�ضل من �إعطائه 
�لإذن بذلـــك لل�ضـــابط �لأمني �لذي نفـــذ �لمهمة 
بعدمـــا ثبـــت، بجريمة قتـــل م�ضـــّلم، �ضـــوء تقدير 
�لموقـــف و�لو�ضـــع �لميد�ني علـــى �لأر�ـــض. علمًا 
�أنه ل يتم ت�ضـــجيل منح �لإذن لكونـــه غالبًا ما يتم 
عبر �لهاتف ولي�ض بالمر��ضـــالت �لموثقة. وعليه، 
وقعت م�ضوؤولية �تخاذ �لقر�ر و�لمعاقبة عليه، على 
�ل�ضـــابط �لم�ضـــوؤول عن مفرزة �لمنطقـــة �لمعنية 

بموقع �لجريمة، وبالم�ضوؤول عن ف�ضيلتها«.
�لمديـــر �لعام لقوى �لأمن �لد�خلي �للو�ء �أ�ضـــرف 
ريفي �أ�ضـــدر ن�ضـــرة توجيهية لعنا�ضـــر قوى �لأمن 
�لد�خلـــي كافة، ذكرهم فيهـــا بـ»�لو�جب �لقانوني 
و�لمهني و�لإن�ضاني �لذي يقع على عاتق قوى �لأمن 
�لد�خلـــي لجهة حماية �لجاني �أو �لم�ضـــتبه به عند 

توقيفه مهما كانت �لجريمة �لمرتكبة«.
وجاء في �لن�ضرة: »بتاريخ 2010/4/28 وفي بلدة 
كترمايا ح�ضلت جريمة قتل مرّوعة ذهب �ضحيتها 
مرعي  �أربعـــة مو�طنين �أبرياء )يو�ضـــف نجيب �أبو

)147( الأخب���ار، 24 كانـــون �لأول 2010؛ )148( النه���ار، 30 ني�ضـــان 2010؛ )149( الم�س���در نف�س���ه؛ )150( ال�سفير، 30 ني�ضـــان 2010؛ 
)151( الم�سدر نف�سه، 1 �أيار 2010.
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مو�ليـــد عام 1932 وزوجتـــه كوثر جميل �أبو مرعي 
مو�ليد عام 1931 و�لطفلتين �أمينة محمد �لرو��ض 
مو�ليـــد عـــام 2001 وزينة محمـــد �لرو��ض مو�ليد 
عـــام 2003(، �أ�ضـــاعت جوً� من �لحزن و�لغ�ضـــب 
لـــدى �لمو�طنين فـــي كافة �أنحاء �لوطن ل �ضـــيما 

منطقة �إقليم �لخروب.
بنتيجة �لمتابعة �لأمنية �لحثيثة من قبل �لقطعات 
�لمخت�ضـــة في قوى �لأمن �لد�خلـــي، �أميط �للثام 
عن هوية �لمجرم فتم توقيفه في غ�ضـــون �ضاعات 
قليلـــة و�عتـــرف بجريمتـــه �لنكر�ء وهـــذ� ما ثبت 

بنتيجة تحليل �لحم�ض �لنووي.
�إن �ضـــوء تقديـــر �لموقـــف �لميد�نـــي وعـــدم توقع 
�لتد�عيـــات �لتي قـــد تنجم من جر�ء �لت�ضـــرع في 
تنفيذ �إجر�ء�ت �لإثبات لجريمة �ضنعاء كالتي نحن 
ب�ضددها، �أدى �إلى و�ضـــول �لمو�طنين �لغا�ضبين 

�إلى �لجاني وقتله.
�إن مـــا ح�ضـــل ق�ضـــى علـــى هـــذ� �لإنجـــاز، لأن 
�لم�ضـــوؤولية في حفظ حياة �لجاني �أو �لم�ضـــتبه به 
تقع على عاتق قوى �لأمن �لد�خلي، فكان ل بد من 
�تخاذ �إجر�ء�ت م�ضـــلكية بحق عدد من �ل�ضـــباط 
بدًل مـــن مكافاأتهـــم و�لتنويه بهم نتيجة ك�ضـــفهم 

�لجاني وتوقيفه في �ضرعة قيا�ضية.
لذلك تهيب �لمديرية �لعامة لقوى �لأمن �لد�خلي 
بكافـــة �لعنا�ضـــر وتذكرهـــم بالو�جـــب �لقانونـــي 
و�لمهني و�لإن�ضـــاني �لذي يقـــع على عاتقهم لجهة 
حماية �لجاني �أو �أي م�ضـــتبه بـــه عند توقيفه مهما 
كانت جريمته، و�إن ما ح�ضـــل خطاأ ج�ضـــيم يجب 
عدم تكر�ره ومنعه م�ضتقباًل و�ل�ضتفادة من �لعبر 
لتح�ضـــين �أد�ئنا �لمهني �لذي قطعنا �ضوطًا كبيرً� 

في م�ضيرته«)152(. 

ر�ضـــو�ن مرت�ضى كتب في الأخبار)153( �أن »�لمدير 
�لعام لقـــوى �لأمـــن �لد�خلي �للو�ء �أ�ضـــرف ريفي 
]�أوقـــف[ م�ضـــلكيًا كاًل مـــن �آمـــر ف�ضـــيلة بعبـــد� 
�لق�ضـــائية �لر�ئد مـــرو�ن �لر�فعي، و�آمر ف�ضـــيلة 
درك �ضحيم �لمالزم �أول ه�ضام حامد، وثمة �تجاه 
لـــدى �لمفت�ضـــية �لعامة فـــي قوى �لأمـــن �لد�خلي 
لتهـــام هذيـــن �ل�ضـــابطين بالتق�ضـــير، وفـــق ما 
قـــال لـ الأخبار م�ضـــوؤول �أمني. وقـــد عين �لمالزم 
�أول �إبر�هيـــم حنين �آمرً� بالوكالة لف�ضـــيلة بعبد� 

�لق�ضائية حتى عودة �لر�فعي...
ُقتل م�ضّلم، فتو�لت ردود �لفعل �لأمنية و�لق�ضائية 
�لمنددة بها ]بالجريمة[. وبد�أ معها �ل�ضباط برمي 
�لم�ضوؤولية تارة على زمالئهم وتارة على �لق�ضاء. 
لكن بين م�ضـــوؤولية �لق�ضـــاء و�لقوى �لأمنية، تبرز 
م�ضـــاألة �لرغبة لدى عدد من �ل�ضباط في �لإعالن 
عـــن �لإنجاز �لذي تحقـــق بالقب�ض علـــى "�لقاتل" 
�لمفتر�ـــض. وفي هذ� �لإطـــار، علمت الأخب���ار �أن 
�ضـــابطًا رفيعًا فـــي قوى �لأمن �لد�خلي ��ضـــتدعى 
محطـــة تلفزة للم�ضـــاركة فـــي نقل �لإنجـــاز �لذي 
تحقق على �أيدي عنا�ضـــره بالقب�ض على �لم�ضـــتبه 
فيـــه في �أقـــل من 24 �ضـــاعة على وقـــوع �لجريمة. 
لكـــن �لإنجـــاز �لذي �أر�ده �ل�ضـــابط �ضـــاع مع رّدة 
فعل بع�ض �أهالي كترمايا �لذين قتلو� �لم�ضتبه فيه 

بطريقة فظيعة«.
حـــول �رتـــكاب خطـــاأ باأخذ �لم�ضـــتبه فيـــه لتمثيل 
�لجريمة في �لتوقيت �لذي تّم به، فّرق وزير �لعدل 
�إبر�هيم نجار في �لمو�ضـــوع �لقانوني �لبحت »بين 
تمثيل �لجريمة و��ضـــتكمال �إفادة �لمتهم«، م�ضيرً� 
�إلى »�أن تمثيل �لجريمة يفتر�ض وجود ممثلين عن 
�لق�ضـــاء من نيابة عامة وقا�ضي تحقيق، ولم يكن 
�أخذ �لمجرم يومها في �ضـــدد تمثيـــل �لجريمة بل 

)152( الم�ستقبل، 1 �أيار 2010؛ )153( الأخبار، 4 �أيار 2010.
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على �ضـــبيل �لدللة ل�ضتكمال �لإفادة �لتي كان قد 
�أدلى بها«)154(.

�لكاملـــة  �لرو�يـــة  تن�ضـــر  تحـــت عنـــو�ن »الدي���ار 
للجريمـــة �لرباعية في كترمايـــا« كتب كمال ذبيان 

في الديار)155(:
»ر�حـــت �أ�ضـــابع �لتهام توجـــه �إلى م�ضـــوؤولين في 
قـــوى �لأمن، وت�ضـــاأل عـــن دورهم فـــي حماية من 
يقع بقب�ضـــتهم، وهل من �لمعقول، �أن يفلت مجرم 
مـــن يـــد �لعد�لة، ليم�ضـــك به مو�طنون غا�ضـــبون 
هائجـــون، لـــم يدفنـــو� موتاهـــم، وهم ي�ضـــاهدون 
متهمًا في �ضـــيارة ع�ضـــكرية نقلته، للتدليل �لتقني 

على �لجريمة...

هذه �لت�ضاوؤلت يقول �لعميد يحيى  قتل المجرم
بد�أنا نعمل عليها لأنه ل يكفي �أن تلقي �لقب�ض على 

�لمجرم فقط.
ولكـــن حل ما لم يكن في �لح�ضـــبان وهو �أن �لر�ئد 
�لر�فعي وبعـــد �عتر�ف م�ضـــّلم �أر�د �أن يبحث عن 
�لدليل �لتقنـــي وهو غير تمثيل �لجريمة، وب�ضـــبب 
�ندفاعه و�ضـــجاعته في ك�ضـــف مثل هذه �لجريمة 
�لمروعـــة قـــرر �ضـــوق �لمتهـــم �إلـــى �لمنـــزل وقد 
حذرناه، يقـــول �لعميد يحيى، �أن ي�ضـــطحبه دون 
حر��ضـــة م�ضددة و�أن ل ي�ضتطلع �لمكان لكن جو�به 
كان �أن �أحـــد �لمخبريـــن �أبلغه �أنه يمكن �لو�ضـــول 
�إلـــى �لمنـــزل دون �أن يدري �أحد ومـــن مكان بعيد 
عن �أعين �لمو�طنيـــن ومع ذلك ومع محاولة ثانية 
من �لر�ئد �لر�فعي لنيل �لإذن و�أن كل �ضيء موؤمن 
عدنـــا �إلى تاأكيـــد تحذيرنا له يقـــول �لعميد يحيى 
لكـــن �لجو�ب كان �أنه �ضـــيذهب �إلـــى �لمكان ومعه 
12 عن�ضرً� بقيادة �آمر ف�ضيلة �ضحيم لكن ح�ضل 
�أن �أحـــد �لمو�طنين مـــن �أهالي �لبلدة �ضـــاهد في 

�إحدى �ل�ضـــيار�ت �ضخ�ضًا موقوفًا ومكباًل، فتعرف 
�إليه �أنه محمد م�ضـــّلم وهو من �أ�ضـــحاب �ل�ضو�بق 
و�لمعتدي على فتاة جن�ضـــيًا. ف�ضرخ باأعلى �ضوته 
"�هلل �أكبـــر" لقد �أتو� بقاتل �ل�ضـــحايا �لأربعة وقام 
من نـــادى على �لأهالي من مئذنـــة �لجامع وتجمع 
�لمو�طنون في �ل�ضـــاحة محاولين �ختطاف �لقاتل 
بعد �أن تو�جهو� مع �لعنا�ضـــر �لأمنية و�أقدمو� على 
تك�ضير �ل�ضـــيار�ت �لع�ضـــكرية وهو ما ترك �لر�ئد 
�لر�فعي �إلى �أن يخرج بم�ضـــّلم �لذي تلقى �ضربات 
من �لأهالي وينقله ب�ضيارة �أحد �لمو�طنين بطريقة 
�ضـــرية �إلى م�ضت�ضفى �ضـــبلين لكن ما �إن و�ضل �إلى 
طو�رئ �لم�ضت�ضـــفى حتى كانت ثالث �ضيار�ت فان 
تلحق به وت�ضـــحبه من هناك ويوؤتى به �إلى �ضـــاحة 
كترمايـــا �لتي كان مئات �لمو�طنيـــن تجمعو� فيها 
وبد�أت عملية �لتنكيل به بعد �أن �أ�ضـــبع �ضربًا حتى 

�لموت وتم تعليق جثته.
هذ� �لعمل لقى ردود فعل �ضـــلبية وتم تحميل قوى 
�لأمن م�ضـــوؤولية ما جرى وبد�أ �لتحقيق بما ح�ضل 
وكانت عملية �إر�ضـــال �ضـــور مقتل م�ضّلم بالطريقة 
�لتي ح�ضـــلت فيها عبر �لأنترنت تثير رد�ت فعل ل 
�ضـــيما في م�ضر �لتي قامت �ل�ضلطات فيها تطالب 
بمعرفة حقيقة ما ح�ضل و�ضن �لإعالم �لم�ضري ل 
�ضيما �لمعار�ض منه حملة �ضد �لعن�ضرية �للبنانية 
ودخلت �إ�ضر�ئيل على �لخط وقالت �إحدى �ضحفها 
�إن �لفاعليـــن هـــم من حزب �هلل، وقامـــو� بعملهم 
ردً� على �إ�ضـــد�ر قر�ر ق�ضـــائي بحق عنا�ضـــر من 
ما �ضـــمي "خلية حزب �هلل" في م�ضـــر وظهر فيما 
بعد �أن هذه �لمز�عم كاذبة و�أن �لبلدة هي �ضنية ل 
�ضـــيعية كما �دعت �ل�ضحافة �لإ�ضر�ئيلية ول وجود 

لـحزب �هلل و�لجريمة فردية.
ومع �نك�ضاف ما ح�ضل  توقيف ثالثة �سباط

)154( ال�سفير، 5 �أيار 2010؛ )155( الديار، 25 �أيار 2010.
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�لد�خلي  �لأمن  لقوى  �لعامة  �لمديرية  قامت 
وقعو�  �أنهم  تبين  �لذين  �ل�ضباط  مع  بالتحقيق 
مخبرين  من  خاطئة  ومعلومات  تقدير  �ضوء  في 
و�أن عملهم �لمهني كان �ضليمًا لكنهم لم يح�ضنو� 
�لتوجه  تاأخير  �أو  �لحر��ضة  ت�ضديد  �لتقدير لجهة 
وهدوء  دفنهم  قبل  �ل�ضحايا  منزل  �إلى  بالقاتل 
توقيف  هو  عملهم  نتيجة  وكانت  �لأهالي  غ�ضب 
قائد �ل�ضرية و�آمر �لمفرزة �لق�ضائية و�آمر ف�ضيلة 

�ضحيم لمدة �ضتة �أيام.
وبعـــد مقتـــل م�ضـــّلم علـــى يـــد �لمو�طنين �ضـــدر 
تقرير فح�ـــض �لـ دي �أن �إي وقـــد تبين �أنه يطابق 
لـــدم �لمجرم من �آثـــار بقع دم �لجـــدة كوثر على 
قمي�ضه، ودم �لطفلة زينة على �لمقب�ض �لخ�ضبي 

لل�ضكين...

�إن ما ح�ضـــل �أثناء نقـــل �لمجرم لم يكـــن مدبرً� 
بـــل خطاأ تقنيًا، و�إن من هاجم �ل�ضـــيار�ت �لأمنية 
و�عتـــدى علـــى عنا�ضـــرها وك�ضـــرها، تمكـــن فرع 
�لمعلومـــات في قـــوى �لأمن �لد�خلـــي من �عتقال 
�لم�ضـــتبه بهـــم و�لذيـــن ظهـــرت �ضـــورهم علـــى 
�ضا�ضات �لتلفزة، وتمكنت من �إلقاء �لقب�ض عليهم 
و�لتحقيق معهم، لمعرفة �لفاعلين، وقد حولو� �إلى 
�لق�ضاء �لع�ضـــكري، كما �أن ف�ضـــيلة درك �ضحيم 

�أدت دورً� في �لك�ضف �لفوري عن �لمجرم«.

ح�ضن عليق ور�ضو�ن مرت�ضى كتبا في الأخبار)156( 
تحت عنو�ن »جريمتا كترمايا / ��ضـــتعر��ض قائد 

�ل�ضرطة« �لمتابعة �لتالية:

»�أما في �لجريمة �لثانية، �لتي قتل فيها �لم�ضـــتبه 
فـــي �رتكابـــه �لجريمـــة �لأولـــى، محمـــد م�ضـــّلم، 
في�ضـــتمر تقاذف �لم�ضوؤوليات ب�ضـــاأن �لقر�ر �لذي 
ق�ضـــى بنقل م�ضّلم �إلى كترمايا، حيث قتل وعلقت 

جثته في �ضـــاحة �لبلـــدة. و�آخر ما �ضـــدر في هذ� 
�لإطـــار، تحميـــل �لعميـــد يحيـــى �أحد مروؤو�ضـــيه 

م�ضوؤولية �لقر�ر...

�لرو�يات  �آخر  الم�سوؤولية رمي  م�سّلم:  قتل 
عن جريمة كترمايا �لثانية، �أدلى بها قائد �ل�ضرطة 
�لتي  �لمقابلة  في  يحيى،  �أنور  �لعميد  �لق�ضائية، 
�لر�فعي  "�لر�ئد  �إن  يحيى  يقول  الديار.  ن�ضرتها 
و�ضجاعته  �ندفاعه  وب�ضبب  �لتقني،  �لتدليل  �أر�د 
�لمتهم  �ضوق  قرر  �لجريمة،  هذه  مثل  ك�ضف  في 

�إلى �لمنزل، وقد حذرناه" من ذلك.
خال�ضـــة �لأمر، �أن يحيى يحّمل �لم�ضـــوؤولية لآمر 
مفرزة بعبد� �لق�ضـــائية �لر�ئد مـــرو�ن �لر�فعي. 
وكالم يحيـــى ي�ضـــبح �أكثر و�ضـــوحًا �إذ� ما ُعطف 
علـــى ت�ضـــريح �لنائب وليد جنبالط يـــوم 10 �أيار 
2010، فـــي موقفـــه �لأ�ضـــبوعي لجريـــدة الأنباء. 
حينـــذ�ك، طالـــب جنبـــالط با�ضـــتقالة �أو �إقالـــة 
�لأمنيين �لم�ضـــوؤولين عن �ضوق �لم�ضـــتبه فيه �إلى 
كترمايـــا "وروؤ�ضـــائهم"، و�إلـــى �إقالـــة �أو ��ضـــتقالة 
�لنائب �لعام �ل�ضـــتئنافي في جبل لبنان �لقا�ضي 
كلود كرم. وقد �أكـــد مقربون من �لنائب جنبالط 
�أن موقفـــه يعنـــي "رفع �لغطاء عـــن �لعميد يحيى" 

�لمح�ضوب عليه.

�أمـــام هـــذ� �لو�قع، لـــم يجد يحيـــى �أمامه �ضـــوى 
�لهـــروب �إلى �لأمام، لمحاولة رفع �لم�ضـــوؤولية عن 

نف�ضه، ورميها على مروؤو�ضه.

طو�ل �ليومين �لما�ضـــيين، تنّدر م�ضوؤولون �أمنيون 
علـــى "ديموقر�طيـــة �لعميـــد �أنـــور يحيـــى". يقول 
م�ضـــوؤول كبير في �لأمن �لد�خلي: "لو كان مروؤو�ض 
�لعميد يحيى برتبة عميد، لما تجّر�أ على معار�ضة 
�أمر له، �أو مخالفة تحذيره. فكيف �لحال ب�ضـــابط 

)156( الأخبار، 27 �أيار 2010.
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من رتبة ر�ئد؟". ثم ي�ضـــيف: "�أنا ل �أنفي م�ضوؤولية 
�لر�ئـــد �لر�فعـــي في �ضـــوء تقدير �لموقـــف )وهو 
مـــا دفع �للو�ء ريفي �إلى �إ�ضـــد�ر قـــر�ر بتوقيفه  6 
�أيام، مع �آمر ف�ضـــيلة �ضـــحيم �لمالزم �أول ه�ضام 
حامـــد(. لكـــن �لقو�نيـــن و�لتعليمات �لتـــي تحكم 
عمل �لموؤ�ض�ضـــة تحّمل �لرئي�ض م�ضـــوؤولية �أكبر من 
م�ضـــوؤولية �لمروؤو�ـــض". بعيدً� عـــن "ديموقر�طية" 
يحيى، يروي م�ضـــوؤولون �أمنيون ن�ضختهم لما جرى 
فـــي كترمايا، فيقولون: "بعد �ضـــاعات على جريمة 
كترمايا �لأولـــى، �أوقفت دورية من فرع �لمعلومات 
�لم�ضـــتبه فيـــه محمد م�ضـــّلم، قبل �أن ت�ضـــلمه �إلى 
ف�ضـــيلة �ضـــحيم، بناء على �إ�ضـــارة �لنائـــب �لعام 
�ل�ضتئنافي في جبل لبنان �لقا�ضي كلود كرم �لذي 
كان موجـــودً� في مبنى �لف�ضـــيلة. في �لف�ضـــيلة، 
خ�ضع �لموقوف  لتحقيق طويل، �عترف في نهايته 
بقتل �لجدين و�لحفيدتين"؛ )يجري �لحديث على 
نطاق و��ضـــع د�خل �لموؤ�ض�ضـــة �لأمنيـــة وبين عائلة 
�لم�ضتبه فيه عن تعر�ضه للتعذيب خالل �لتحقيق، 
�أو علـــى �لأقل، لل�ضـــرب �لـــذي �ضـــار �عتياديًا في 
مر�كز �لتحقيق في لبنان(، علمًا �أن �أحد �ل�ضباط 
نفـــى ذلك. حتـــى هـــذ� �لحد، لـــم يكن لل�ضـــرطة 
بـ"�لإنجـــاز"  �أي �ضـــلة بالتحقيـــق، ول  �لق�ضـــائية 
�لـــذي �ضـــتقول �لقـــوى �لأمنيـــة �إنها حققتـــه، من 
خـــالل ك�ضـــف �لجريمـــة في �أقـــل من 24 �ضـــاعة، 
فجريمة كترمايـــا ترقى �إلى م�ضـــتوى "�لمجزرة"، 
وتحظى باهتمام �ضـــعبي ور�ضـــمي و�إعالمي كبير. 
وفـــي �لحـــالت �لمماثلة، يقول م�ضـــوؤولون �أمنيون: 
"تت�ضـــابق �لأجهزة �لأمنية للو�ضول �إلى "�لحقيقة" 

كي تن�ضب �لإنجاز لنف�ضها".

و�ضل  �ضباحًا،  �لتا�ضعة  عند  الثانية  الجريمة 
قائد �ل�ضرطة �لق�ضائية �لعميد �أنور يحيى، وقائد 
ف�ضيلة  مبنى  �إلى  �ضكور،  �أنطو�ن  �لعميد  �لدرك 
وكان فريق  �لقا�ضي كرم قد غادر،  �ضحيم، كان 

�إحدى محطات �لتلفزة في �لنتظار. �ضّور دخول 
قائد �ل�ضرطة �لق�ضائية �إلى مبنى �لف�ضيلة.

ويوؤكد م�ضوؤولون �أمنيون �أن وجود �لفريق �لإعالمي 
لـــم يكن م�ضـــادفة، "�إذ �إن �لعميـــد يحيى كان قد 
�ت�ضـــل بمنـــدوب �لمحطـــة لتغطيـــة وقائـــع تمثيل 
�لجريمـــة. فمـــا كان من �لفريق �لإعالمـــي �إل �أن 
�ضـــارع لت�ضجيل �لحدث، تمامًا كما كان �ضيفعل �أي 
�إعالمي". ي�ضيف �لم�ضـــوؤولون: "��ضتمع �لعميد�ن 
�إلى �لموقوف محمد م�ضّلم، فجّدد �عتر�فه، �ضاأله 
عن �لأ�ضباب و�لدو�فع فلم ُيجب. �كتفى بالقول �إنه 
يكره تلك �لعائلة. ��ضتمّرت �لجل�ضة نحو �ضاعتين. 
�أعيدت �لأ�ضئلة لأكثر من مرة، لكن �لإجابة كانت 
و�حدة. ��ضـــتنتج قائد �ل�ضـــرطة مـــن خالل كالم 
م�ضـــّلم �أن ثّمـــة ثغرة فـــي �لتحقيق، فطلـــب �إعادة 
�ل�ضتجو�ب. �ت�ضل بمكتب �لأدلة �لجنائية، طالبًا 
�إعادة �لك�ضـــف على م�ضـــرح �لجريمة. كذلك قرر 
�أخـــذ �لموقوف محمد م�ضـــّلم �إلى مكان ح�ضـــول 

�لجريمة لتمثيل �لجريمة".

بح�ضب م�ضـــوؤولين �أمنيين وق�ضائيين، فاإن �لر�ئد 
مرو�ن �لر�فعي �ت�ضل بالقا�ضي كرم لنيل مو�فقته 
علـــى تمثيل �لجريمة. عندها، �ضـــاأل كـــرم �لنائب 
�لعـــام �لتمييزي �لقا�ضـــي �ضـــعيد ميـــرز�، فاأجابه 
�لأخير ر�ف�ضـــًا نقل �لموقـــوف لتمثيل �لجريمة في 
كترمايا، "وخا�ضـــة �أن �ل�ضـــحايا لم يدفنو� بعد". 
ولل�ضـــبب ذ�تـــه، يقـــول عدد مـــن �لمطلعيـــن على 
�لق�ضـــية، "رف�ـــض قائد �لـــدرك، �لعميـــد �أنطو�ن 

�ضكور، نقل �لموقوف �إلى كترمايا".

في هذ� �لإطار، يذكر �لعميد يحيى �أن �ضبب �لرغبة 
بنقل �لموقوف هو �لتناق�ض �لذي �ضاب �إفادته بين 
�لمـــكان �لذي ُعثر فيه على جثث �ل�ضـــحايا وذلك 
�لـــذي �أ�ضـــار �إليه م�ضـــّلم. وبعدما رف�ض �لقا�ضـــي 
كرم تمثيـــل �لجريمة، )بناء على رف�ض �لقا�ضـــي 
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ميـــرز�(، عاد يحيـــى وطرح �إمكان نقـــل �لموقوف 
للدللة �لتي تفر�ضـــها مقت�ضيات �لتحقيق، فو�فق 

كرم م�ضترطًا عدم وجود و�ضائل �لإعالم.
م�ضـــرح  �إلـــى  �لموقـــوف  و�قتيـــد  �لأمـــر،  ق�ضـــي 
�لجريمة، في حماية دورية ير�أ�ضـــها �آمر ف�ضـــيلة 
�ضـــحيم �لمالزم �أول ه�ضـــام حامد، وفي ح�ضـــور 
�لر�ئد مـــرو�ن �لر�فعـــي وعدد قليل من عنا�ضـــر 
�ل�ضرطة �لق�ضـــائية. ُنقل �لموقوف ليالقي حتفه، 
فيمـــا غادر قائد �ل�ضـــرطة "لأن �لإعـــالم لن ينقل 
وقائع �لإنجاز �لذي �أر�ده للوحدة �لتي ير�أ�ضـــها"، 
ح�ضـــبما يقول م�ضـــوؤولون �أمنيون. وقعت �لجريمة 
�لثانيـــة. �عتـــدى مو�طنون على عنا�ضـــر �لدورية 
و�ختطفـــو� �لموقـــوف من بيـــن �أيديهم. �ضـــربوه 
وحاولو� قتله. لكن �ل�ضـــابطين تمّكنا من �ضـــحبه 
مـــن بينهـــم، بعدمـــا �أوهماهـــم لبرهة باأنـــه لي�ض 
�لقاتل. �ُضحب �لموقوف �إلى �لم�ضت�ضفى �لذي فيه 
جثث �ضـــحايا �لجريمـــة �لأولى. لحق بـــه �لأهالي 
�لغا�ضـــبون و�أخـــذوه بالقوة من غرفـــة �لطو�رئ. 
وهنا �ُضـــّجل خطاأ �آخر �ضـــد �لقـــوى �لأمنية، لكنه 
هذه �لمرة �ضـــد �لر�ئد مرو�ن �لر�فعي و�لمالزم 
�أول ه�ضـــام حامد. �ضـــحل �لمهاجمون م�ضّلم على 
�لأر�ض، و�ضـــعوه على مقدمة �ضـــيارة �لمر�ضيد�ض 
ونحـــروه. �أما باقي �لق�ضـــة فتفا�ضـــيلها �ضـــارت 
معلومـــة لـــدى �لجميع، �ضـــور �لجثة م�ضـــحولة ثم 
معلقـــة علـــى عمـــود ت�ضـــدرت و�ضـــائل �لإعـــالم، 
�ضـــور �لرجل �لذي غابت مالمحـــه طغت على كل 
�ل�ضـــور �لباقية. قوى عديدة ��ضتنكرت �لحادثة، 
كما ��ضـــتنكرها �ضيا�ضـــيون، ود�ر لغط حول كيفية 
ح�ضـــولها، وذهب بع�ض و�ضائل �لإعالم �إلى تبني 
�لرو�يـــة �لقائلـــة بـــاأن م�ضـــّلم هو قاتـــل �أبو مرعي 

وزوجتـــه و�لحفيدتين، وذلك علـــى �لرغم من �أن 
�لتحقيق لم ينته بعد، و�أنه كان م�ضـــتبهًا فيه، ولم 

يكن "متهمًا" في �لجريمة بعد.
ُقتـــل �لموقوف محمد م�ضـــّلم وُعّلق علـــى �لعمود. 
و�ليوم، ثمة من يريد �أن يرمي �لم�ضـــوؤولية ح�ضرً� 
علـــى �ضـــابطين، همـــا: �لر�ئـــد مـــرو�ن �لر�فعي 

و�لمالزم �أول ه�ضام حامد«.
و�إلى جانب �لتحقيق �ل�ضابق ن�ضرت الأخبار �لكادر 

�لتالي:
»و�ضـــط تقاذف �لأمنيين للم�ضوؤوليات، ثمة �إغفال 
لدور �لنائب �لعام �ل�ضتئنافي �لقا�ضي كلود كرم، 
فبح�ضب قانون �أ�ضول �لمحاكمات �لجز�ئية، تجرى 
�لتحقيقات باإ�ضـــر�ف �لنائب �لعام �ل�ضـــتئنافي. 
وعند ح�ضـــوره، يقوم هو بالتحقيق، ول يتركه بين 
يدي �ل�ضـــابط �لعدلي �لذي يتحول �إلى كاتب عند 
�لقا�ضي. وفيما يقّر م�ضـــوؤولون �أمنيون باأن تقدير 
�لموقف على �لأر�ض هو من �خت�ضـــا�ض �لأجهزة 
�لأمنية ل �لق�ضائية، ويركزون على دور �لعميد �أنور 
يحيى... تطالب م�ضادر رفيعة في وز�رة �لد�خلية 
باأن ُيفتح تحقيق في �لق�ضـــاء، لتحديد �لم�ضوؤولية 
�لتي يتحملها �لقا�ضي كرم. يقول م�ضوؤول ق�ضائي 
رفيع: "نرجو �أن تنت�ضـــر وز�رة �لعدل للق�ضـــاء، ل 
برفع �لم�ضوؤولية عن �لقا�ضي كرم، بل بتحديد قدر 
هذه �لم�ضـــوؤولية، �إذ ل يجـــوز �أن ُيغ�ض �لنظر عن 
�أد�ئه، كما ح�ضـــل قبل مدة، حين �ضـــّجلت �ضابقة 
��ضـــتئناف قر�ر قا�ضي �لتحقيق �لمتعلق برد طلب 
��ضـــترد�د مذكرة �لتوقيف �لغيابية �ل�ضادرة بحق 
متو�ر عـــن �لأنظار، يعمـــل مر�فقـــًا للمدير �لعام 

لوز�رة �لعدل �لقا�ضي عمر �لناطور".
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الم�ساواة بين الجريمتين
جمعت معظم مقاالت الراأي والتعليقات الجريمتين 
ف����ي مقام واح����د وَلَعّل خ����ط التما�س الفا�س����ل بين 
كل هذه الكتاب����ات هو تقديمها في الب�س����اعة، وفي 
الفظاع����ة، اإح����دى الجريمتين عل����ى االأخرى اأو في 

ذهابها اإلى الم�ساواة بينهما.

زينا الخوري تحت عنوان »الوح�س حا�س����ر...«)157(  
كتبت: »الجريمتان تتكامالن بالوح�س����ية المفجعة 
التي تجعلنا ن�س����رخ: هل عاد االإن�س����ان اإلى �سريعة 

الغاب؟
الوح�س����ية المرعب����ة الت����ي ظهرت ف����ي طريقة قتل 
طفلتين بريئتين و�سيخين جليلين ال تو�سف. هناك 
وح�����س كا�س����ر، ترّب�����س به����وؤالء االأبري����اء فمّزقهم 

باأنيابه �سر تمزيق.
اأما ردة الفعل على الوح�س����ية فجاءت اأ�سد وح�سية. 
وهذا مخيف اأكثر. الأنها وح�س����ية جماعية انك�سفت 

باأب�سع وجوهها...«.
وارت����دادات  »الجريم����ة  عنوانه����ا  مقال����ة  وف����ي 

العقاب«)158(  ذهبت الخوري اإلى اأبعد من الم�ساواة 
بي����ن الجريمتين فكتبت: »ما ح�س����ل ف����ي كترمايا 
كان اأكث����ر م����ن جريم����ة مرّوع����ة. وما فعل����ه محمد 
�سليم م�سّلم كان عماًل بربريًا ال يو�سف. فقد طعن 
يهما ع�س����رات الطعنات،  الطفلتين البريئتين وجدَّ
ب�سكينين، وباأع�ساب باردة، وهذا ال يحده عقل وال 

تقبله �سرائع...
لكن ما ج����رى له "اأخرجه" م����ن جريمته الفظيعة، 

ليحوله اإلى ق�سية عالقة بين لبنان وم�سر.
ق�سية اأخطر ما فيها اأن ارتداداتها اللبنانية ال تقل 

عن تفاعالتها الم�سرية القابلة لال�ستثمار!«.

قزحيا �سا�س����ين ف����ي مقال����ة، بالمحكي����ة، عنوانها 
»كترماي����ا... ودول����ة تم�س����يل«)159( و�س����ف القتي����ل 

بالتالي:
»�س����و �س����ار بكترمايا؟ رّجال ناق�س، فاق ب� �سدرو 
الوح�����س. الوح�س ْل ما بيعرف يقرا �س����يبة الختيار 
وينحن����ي َل هيبة العم����ر، وال بيعرف يهّجي ال�ّس����ما 

ووّج اهلل ب� وجوه الوالد الزغار«.

�سباق الفظاعة بين »الجريمتين«
ل���م َتْخ���ُل جريمتا كترمايا من ا�س���تدراج العديد م���ن التعليقات ومن مقاالت ال���راأي، ولم َتْخُل 
هذه االآراء، بطبيعة الحال، اأن تعددت حد الت�س���ارب. في ما يلي محاولة لتوزيع هذه المقاالت 
باالإحال���ة اإل���ى اأبروز ما ورد فيها من اأفكار، �س���عيًا اإلى تبيان �س���تى الزواي���ا التي جرت مقاربة 

الجريمتين من خاللها.

)157( الديار، 1 اأيار 2010؛ )158( الم�سدر نف�سه، 8 اأيار 2010؛ )159( الم�سيرة النجوى، 10 اأيار 2010، �س 40.
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وعن الجريمة الثانية كتب: »ب� تاني جريمة �س���فنا 
�س���عب ع���م يدبك ب�عر����س ال���دّم. �س���فنا نا�س عم 
يعزم���و بع�س���ن عالب�س���اعة، وع���م يقتل���و المجرم 
والعدال���ة بالوق���ت زات���و. كاأّنن طالعي���ن من كتب 
التاريخ العتيقة. كاأّنن هربانين من الحكايات اللي 

بتع�سر دم وتار...«.

فئة اأخرى من الكتابات اعتبرت اأن جريمة كترمايا 
االأولى اأ�س���د ه���واًل م���ن الجريمة الجماعي���ة التي 
اأعقبتها، وجهدت في التدليل على فظاعة الجريمة 
االأول���ى متمحلة التبري���رات للعنف الجماعي الذي 

لحق بمحمد �سليم م�سّلم.

غ�سان جواد، تحت عنوان »كترمايا والقانون«)160(، 
بداأ مقالته بالتالي: »ب�سعة وموؤلمة جريمة كترمايا 
االأولى التي اأودت بحياة عائلة كاملة بينها طفالن، 
وما جرى مع القاتل من �سرب وقتل و�سحل وتنكيل 
بالجث���ة ب�س���ع ومخيف ومقل���ق بدوره ويرق���ى اإلى 

حدود الجريمة اأي�سًا«. 

الدكت���ور اأحمد علو ف���ي مقالة عنوانه���ا »اأبعد من 
الق�س���اء والقانون...«)161( ب���ّرر لالأهالي ما فعلوه 

رغم بع�س التحفظات:
»م���ا جرى في بلدة كترمايا ف���ي اإقليم الخروب قد 
يح���دث في اأي منطقة اأخرى م���ن لبنان اأو العالم؛ 
هو دليل على قرف النا�س ونقمتهم لهول الجريمة 
التي ارتكبت بحق اأبرياء )اأطفال وم�س���نين( اأواًل، 
حتى اأن القانون ورجال االأمن لم ي�س���تطيعوا وقف 
هذا الكم الهائل من االنفعاالت االإن�سانية العاطفية 
لدرج���ة لم ينفع العق���ل والحكمة، في الت���رّوي، اأو 
القوى في تطبيق القانون، فقام االأهالي بتطبيقه، 

وحّلوا مكان المحقق والقا�سي والجالد...

وال يج���وز قانون���ًا اأو تنفيذًا اأن يح�س���ل ما ح�س���ل 
الأن ذلك ي�س���كل �س���ابقة خطيرة يجب اأال تتكرر... 
اإذ ل���و عمد كل فرد اإلى ا�س���ترداد حقه بيديه لعاد 
المجتمع اإلى �س���ريعة الغاب وعمت الفو�سى و�ساع 

االأمن الب�سري...«.
وال يتواَن علو عن و�س���ف جريمة قتل م�س���لم باأنها 
»"عادلة" اإذا ثبت اأن المقتول هو الجاني الفعلي«.

وي�س���يف علو في مقالته: »اأقدر الحال التي عا�سها 
االأهال���ي في لحظة نقمة وتخ���ل تالم�س الكفر بكل 
القوانين التي اإنما و�س���عت لحماية النا�س وتنظيم 
حياتهم، وبخا�سة عندما يرون فلذات اأكبادهم اأو 
�سيوخهم �سحايا القتل بدم بارد، من قبل اأ�سخا�س 

ال ينتمون اإلى الب�سر...
االأهالي م�س���وؤولون قانونًا، ولكنهم غير م�س���وؤولين 
اجتماعي���ًا، واإن�س���انيًا واأخالقيًا، وه���م قاموا بردة 
فعلهم ب�س���كل عفوي وعاطفي وتلقائي، دفاعًا عن 
اأمنه���م االجتماع���ي انتقام���ًا... والأن ال�س���عب هو 
م�س���در القوانين والت�س���ريع عبر ممثليه، فاأعتقد 
اأن ل���ه الحق في تحقيق العدالة الجماعية وب�س���كل 
جماع���ي، واإن كانت قد تمت بت�س���رع وقبل �س���دور 

الحكم.
ولكن ال�س���عب بهذا الت�سرف االنفعالي قد اأ�سقط 
وكالته التي منحها للدولة وموؤ�س�س���اتها الت�سريعية 
والتنفيذية والق�سائية، وهذا ال يجوز طالما هناك 

دولة قائمة وتقوم باأداء دورها على وجه �سليم...
فهم مواطنون م�س���المون، همهم حماية مجتمعهم 
وعائالته���م، وبعملهم هذا اإنما كانوا يقومون بفعل 

الدفاع الم�سروع عن النف�س، اأو الردع..
اإن م���ا ق���ام ب���ه اأهال���ي كترمايا ه���و عدالة ت�س���به 

الجريمة... اأو جريمة ت�سبه العقاب...«.

ميرفت ال�س���يوفي في مقال عنوانه »�س���ور �سحايا 

)160( اللواء، 30 ني�سان 2010؛ )161( �سدى البلد، 5 اأيار 2010.
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مجزرة كترماي���ا«)162( كتبت: »كثيرون يت�س���اءلون 
ع���ن لغز الجريم���ة و�س���ّرها، ولماذا ه���ذا التمثيل 
ال�س���نيع بجث���ث ال�س���حايا. فّت�س���وا عن ال�س���حّية 
الخام�سة، الطفلة المغت�س���بة والتي تحدثت عنها 
والدة القاتل ب�سفتها "العرو�س" التي تاأجل زواجه 
بها الأ�س���باب نف�س���ّية تمّر بها الفتاة/ال�سحية التي 
تعاني ا�سطرابًا ع�سبيًا ونف�سيًا ب�سبب اغت�سابها!! 
فت�س���وا عن االأمل الذي عا�س���ه "المغت�سب القاتل" 
باالإقام���ة الدائم���ة الت���ي ل���ن تكلفه �س���وى الزواج 
بالطفلة ابنة الثالثة ع�س���رة ]الثالثة ع�س���ر[ عامًا 
والتي �ستخرجه من ماأزق ق�سائي بال�سجن بالحّق 
الع���ام، وجريم���ة الدخ���ول خل�س���ة اإلى االأرا�س���ي 
اللبناني���ة، زواج���ه بالفت���اة الت���ي اغت�س���بها كان 
�س���ينقذه من كل ه���ذه الماآزق واأحكامها بال�س���جن 
قبل ترحيل���ه اإلى بلده!! ولكّن اأم���رًا ما لم يكن في 
الح�س���بان وقع، ال�س���حية الخام�س���ة واالأولى على 
وج���ه التحديد اأ�س���يبت بانهيار ع�س���بي ونف�س���ي 
ا�س���تدعى تعّطل ال���زواج، هل ظّن القات���ل اأن اأهل 
الفتاة �سيعودون لمقا�ساته؟ هل ت�ساءل اأحد لماذا 
فق���اأ عين الجد/الجار للفتاة المغت�س���بة؟ هل راآه 
ي�س���تدرجها مثاًل؟ هل انتقم م���ن العائلة باأجمعها 
الأّن حلمه بالح�س���ول على اإقام���ة مجانية انهار؟! 
وال�سوؤال االأخير واالأفظع: هل كان اغت�ساب الفتاة 
اأم���رًا واقعًا يفر�س���ه عل���ى اأهلها ليقبل���وا تزويجه 
بها؟ هل هذه الفكرة "الجهنمية" مثاًل كانت فكرة 
حقيقية للقاتل اأو الأحد ما في محيطه، اأم اأّن قرية 
كترمايا اأخطاأت عندما تركت القاتل بين ظهرانيها 
احترامًا الأحد اأبنائها الذي اأ�س���يب في "عر�س���ه" 
ب���كل ما تعنيه هذه الكلمة ف���ي اأي اأر�س من البالد 
العربي���ة، وا�س���طروا لل�س���كوت عن جريم���ة القتل 
المعن���وي االأولى الت���ي ارتكبها المغت�س���ب عندما 
اأ�س���قط ولّي اأمر المغت�س���بة دعواه على مغت�س���ب 

ابنت���ه، ف���كان اأن اغت�س���ب اأرواح���ًا اأربع���ة بريئة، 
واغت�سب عقول ونفو�س اأهل قرية باأكملها؟!«.

بع����س ثال���ث م���ن الكتاب���ات انطل���ق من فر�س���ية 
الم�ساواة الكاملة بين �سلبية الجريمتين.

خالد غزال في مقالة عنوانها »انطالقًا من حادثة 
لي�ست بخيلة بالدالالت / لبنان: الجريمة والعقاب 
الجريمتي���ن  اأن  اعتب���ر  الدول���ة«)163(  وانح���الل 

»تت�ساويان في الب�ساعة واال�ستنكار والرف�س«.

جان عزي����ز في مقالة عنوانها »م����ن كترمايا اإلى 
االأ�س����رفية: جريمة اال�س����تثمار بالدم)164( �س����اوى 
بي����ن الجريمتي����ن، ف�»في االأولى، وقع����ت قبل اأيام 
جريم����ة نك����راء. �س����به مذبح����ة. ذهب �س����حيتها 
طفلت����ان و�س����يخان. عمل اإجرام����ي ال يمكن فهمه 
وال قبول����ه وال تبريره... غي����ر اأن كل هذا ال يكفي، 
وال �س����يء اأخ����ر يمكن اأن يكفي لتغطية ما ح�س����ل 
في اليوم التالي. الأن الحق االإن�س����اني المطلق في 
الح�س����ول على محاكمة عادلة، ال يمكن اأي و�سع 

اأن ي�سقطه« ]...[.
عزيز اأ�ساف: »اإن الفجيعة باغتيال اأبناء كترمايا 
االأربع����ة، ال يعادله����ا اإال الفجيع����ة باغتي����ال ح����ق 

اإن�ساني اأ�سيل مطلق في اليوم التالي«. 

عون����ي الكعكي ف����ي افتتاحية عنوانه����ا »الجرائم ال 
تعالج بجرائم اأب�س����ع واأكبر«)165( اعتبر اأن الجريمة 
االأول����ى ال تبرر الثاني����ة. الكعكي كتب: »... من دون 
اأي �سك فاإن الجريمة التي ارتكبها ال�ساب الم�سري 
ف����ي بل����دة كترماي����ا مدان����ة، وهي ب�س����عة ج����دًا... 
وتق�س����عر االأبدان لهولها... وال ي�س����تطيع اأي كان اإال 

)162( نادين، 17 اأيار 2010، �س 16 �� 17؛ )163( الحياة، 6 اأيار 2010؛ )164( الأخبار، 8 اأيار 2010؛ )165( ال�سرق، 1 اأيار 2010.
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اأن ي�س����تنكر هذه الجريمة الكب����رى، والتي ارتكبها 
�س����فاح متهّور واأرعن، ولكن مع ذل����ك، فاإن ذلك ال 
يبرر اأبدًا اأن يقوم البع�س باختطاف الم�س����تبه فيه 
وقتل����ه والتمثي����ل بجثته وتعليقه عل����ى عمود كهرباء 

قبل انتهاء التحقيق«.

عل���ي االأمي���ن في مقال���ة عنوانه���ا »ع���ن الجريمة 
االجتماعي���ة وال�سيا�س���ية«)166( اعتب���ر اأن فظاع���ة 
الجريم���ة الثاني���ة تغط���ي عل���ى الجريم���ة االأولى. 
االأمي���ن كتب: »جريمة مزدوج���ة، همجية االنتقام 
الجماع���ي، ت���كاد تخت�س���ر وجه���ي الجريم���ة، اأو 
تغط���ي على جريمة قتل الجد والجدة والحفيدين. 
االأول���ى كانت جريم���ة فردية، على م���ا يبدو، وهي 
كارث���ة بطبيع���ة الح���ال الأقرب���اء ال�س���حايا واأبناء 
كترماي���ا، اأم���ا خط���ورة الثانية فتكمن ف���ي بعدها 
كجريم���ة جماعية، فه���ل كان ه���ذ التعبير ينطوي 
عل���ى اطمئنان، باأن االنتقام �س���يعفي مرتكبيه من 
المحا�سبة...؟ ال �سك اأن ذلك عن�سر من عنا�سر 

كامنة في الالوعي«.

وف���ي تحلي���ل ملف���ت، اعتب���ر و�س���اح �س���رارة، في 
مقال���ة عنوانها »يوم اآخر من اأيام القتل العادي... 
في بل���دة كترمايا ال�س���وفية اللبناني���ة / الجماعة 
االأهلي���ة تقت�س م���ن منتهك اأ�س���ولها بالعودة اإلى 
اأركان اجتماعها العنيفة والحربية«)167(، اعتبر اأن 
»اإجمال الجريمتين المختلفتين اختالفًا عميقًا في 
باب واحد يغفل الفرق بينهما، وينحاز اإلى مرتكبي 
الجريم���ة الثانية "ردًا" على االأولى وانت�س���افًا من 
فاعله���ا ��� المفتر�س على م���ا يجب القول اإلى حين 

التلفظ بحكم ق�سائي مبرم ومعلل«.

غريب في محيط عن�سري
بع�����س الكتابات حول جريم����ة كترمايا الثانية األمح 
�سراحة اإلى بعد عن�س����ري كان له اإيقاعه الخا�س 
ف����ي الفع����ل الذي دف����ع بع�س اأهال����ي كترماي����ا اإلى 

ارتكاب جريمتهم بحق »عامل م�سري«.

�س����عدى علوه وج����دت رابطًا بين فع����ل القتيل وكون 
القتيل غريبًا عن الجماعة التي قامت بالفعل. علوه 
تكتب في مقالة عنوانها »دفاعًا عن كترمايا...«)168(: 
»ه����ل كان المعتدون ليتجراأوا على القيام بما قاموا 
به لوال الجو ال�س����ائد في البالد و�سعور كل فئة اأنها 
محمية ف����ي مناطقها وتملك اإدارة �س����وؤونها؟ ولوال 
تلك النظرة الم�س����تخفة بالدول����ة واأجهزتها؟ وهل 
كان ليح�سل ما ح�سل مع محمد لو اأنه كان لبنانيًا 
وم����ن عائلة لبنانية ولي�س غريب����ًا على اأر�س اأقل ما 

ت�ستهر به هو العن�سرية تجاه االأجانب«.

خالد �س����اغية ف����ي مقال����ة عنوانها »كترماي����ا اأكثر 
م����ن قري����ة«)169( اعتب����ر اأن ما ح�س����ل ف����ي كترمايا 
»فيه اأي�س����ًا الكثير من الت�س����امح حيال العن�س����رية 

الممار�سة بحق كّل عامل اأجنبي«.

اأ�س����عد اأب����و خلي����ل ف����ي مقال����ة عنوانه����ا »مهرجان 
كترماي����ا: اإ�س����عاع ونور و�س����حل«)170( اأ�س����ار اإلى اأن 
»جن�س����ية المته����م �س����اهمت ف����ي ا�ست�س����هال عملية 
ال�سحل والقتل والطعن. اإن الح�سد الكترماوي وجد 

اأن �سحيته �سهلة التعذيب والقتل والتمثيل«.

دالل البزري في مقالة عنوانها »عن جريمة الثاأر/ 
المهم لي�س �س����ورتنا... بل نحن«)171( كتبت: »االآن، 
�سوؤال: لو كان المتهم غير "عامل م�سري"؛ لو كان 

اأيار 2010؛  الأخبار، 3  ال�سفير، 30 ني�سان 2010؛ )169(  اأيار 2010؛ )168(  الحياة، 5  اأيار 2010؛ )167(  البلد، 3  �سدى   )166(
)170( الم�سدر نف�سه، 8 اأيار 2010؛ )171( الم�ستقبل، 9 اأيار 2010.
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لبنانيًا من عائلة ما، من طائفة ما، اأو من جن�س����ية 
اأخ����رى اأو "م�س����ري مليوني����ر"... هل كان �س����يهون 
تك����ّون الرهط الهائج الدموي من االأ�س����ل، هل كان 
�سيبلغ هذه الدرجة من االإجرام والب�ساعة؟ هذا لو 
تكّون الأي �س����بب من االأ�س����باب؟ طبعًا ال. الم�سري 
عموم����ًا في نظر اللبنانيين االختزالي والعن�س����ري 
لي�س �س����وى عامل فار من جحيم بالده، بطرق غير 
م�س����روعة غالبًا. ل����م يعد ذاك المواط����ن الجذاب 
المحترم كما كان عليه في االأربعينات والخم�سينات 
وال�س����تينات. انه اليوم النموذج المثالي ل�"الغريب" 
في القرية؛ ال�سعيف االآتي من اأمة فقدت عزوتها، 
الفقي����ر الاله����ث خل����ف لقم����ة العي�����س، المقط����وع 
الجذور. الغريب في القرية هو الم�ست�س����عف و�سط 
م�ست�س����عفين. والم�س�س����عفون اأي�س����ًا يميزون بين 
م�ست�س����عف اأقوى منهم واآخر اأ�سعف. في�ستبيحون 

في غياب القانون«.

داود ال�س����ريان انتق����د ف����ي مقال����ة بعنوان »�س����مت 
ال�سحافة الم�سرية«)172( غياب مو�سوع قتل محمد 
م�س����لم في االإع����الم الم�س����ري. كتب اأن »ال�س����اب 
الم�س����ري محمد �سليم الذي �س����حلته قرية لبنانية 
حتى الموت، لم يثر اهتمام ال�س����حافة الم�سرية، 

وكتاب االأعمدة فيها... وكاأن الميت كلب«.
ال�سريان اأ�ساف اأن »�س����مت ال�سحافة الم�سرية، 
يثي����ر  خا�����س،  �س����كل  ف����ي  المعار�س����ة  و�س����حافة 
اال�ستغراب، فهذه ال�سحف تقيم الدنيا لو عثر على 

مواطن م�سري على ر�سيف في دولة خليجية«.
واعتبر ال�س����ريان اأن »الخالف مع هذه ال�س����حافة 
وبع�س كتابها ه����و مجافاة المو�س����وعية والمهنية، 
وتحويل المواطن الم�س����ري اإلى و�س����يلة لت�س����فية 

ح�سابات �سيا�سية مع دول«.

ميرف���ت ال�س���يوفي، مج���اراة لمنط���ق تف���وح من���ه 
رائحة عن�س���رية ما، كتبت تحت عن���وان »جريمة 
كترمايا والدور التحري�س���ي الذي مار�سه االإعالم 
العرب���ي«)173(: »يب���دو اأّن مكتب القاه���رة في قناة 
العربية مثاًل اأن�س���ط واأكث���ر فاعلية من مكتبها في 
بي���روت، ف�س���ّدرت موقعه���ا بعنوان "الم�س���حول"، 
ولم يكّلف مكتبها في بيروت نف�س���ه عناء اإي�س���ال 
ال�سورة الحقيقية، للقاتل محمد �سليم م�سّلم فقد 
كان م�س���جونًا لمدة �س���بعة اأ�س���هر على ذّمة ق�سية 
اعتدائه على قا�س���ر في الثالثة ع�س���رة من العمر، 
وجريمة كهذه في �سعيد م�سر تطير فيها الرقاب 
وُيتوارث الثاأر ع�سرات ال�سنين!! ولم ينقل االإعالم 
اللبناني اأن القاتل اأراد اال�ستفادة من ن�س ق�سائي 
في القانون اللبناني ي�س���قط المالحقة الق�س���ائية 
بحق مغت�سب فتاة اإن تزوجها، وهذا ما كان ي�سعى 

اإليه الجاني/الم�سحول«.

غ�سان حجار في مقالة عنوانها »التحرر من تبعات 
االإع���الم ال�س���طحي... ومن كوكتي���ل النقابة«)174( 
كتب: »كلنا مجرمون في �س���اعات قبل اأن نعود اإلى 
وعينا، ومن االأف�سل االإ�سراع في العودة اإلى العقل 
والتعقل، والت�س���ديد على فردية الحادث، وو�س���عه 
في اإطاره ال�سحيح حتى ال يوؤثر في العالقة الطيبة 

القائمة بين ال�سعبين منذ زمن بعيد«.

المقاالت التي ح�سرت م�س���وؤولية الجريمة الثانية 
ببع�س الكترماويي���ن ال بكترمايا قليلة ومن اأبرزها 
مقالة �س���عدى عل���وه »دفاعًا عن كترماي���ا...«)175(، 
التي ج���اء فيها »وجد ف���ي كترمايا �س���باب اآخرون 
قاموا ب�سحب محمد من بين المعتدين، ونقلوه اإلى 

م�ست�سفى �سبلين الحكومي الإ�سعافه«.

)172( الحياة، 3 اأيار 2010؛ )173( نادين، 10 اأيار 2010، �س 14�� 16؛ )174( النهار، 13 اأيار 2010؛ )175( ال�سفير، 30 ني�سان 2010.
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الالدولة دفاعاً عن الدولة!
بع����س مقاالت ال���راأي ا�ستح�س���ر لالعترا�س على 
الجريم���ة منطقًا ال يمت ب�س���لة اإل���ى فكرة الدولة 
الجامعة وما ت�س���تتبعه من وجود �س���لطة ق�س���ائية 

واحدة وخ�سوع لقانون واحد.

فف���ي المقال���ة الموم���اأ اإليه���ا اأع���اله »دفاع���ًا عن 
تب���داأ  اأن  عل���وه  �س���عدى  تخت���ار  كترماي���ا...«)176( 
بالتذكي���ر باالآي���ة القراآني���ة التي تق���ول: »ومن ُقتل 
مظلومًا فقد جعلنا لوليه �س���لطانًا فال ي�س���رف في 
القتل اإنه كان من�س���ورًا«. ال�سبب في ذلك هو نقد 
الجريم���ة انطالقًا من ال�س���ريعة االإ�س���المية وكاأن 
�س���رع االإ�س���الم يطبق في لبنان! عل���وه تنطلق من 
الت�س���ليم »جداًل ب���اأن من �س���اركوا في قتل م�س���لم 
اعتبروا اأنف�سهم اأولياء ال�سحايا وجعل لهم �سلطان« 
]�س���لطانًا[ لت�س���ير اإلى اأن »ال�س���ريعة االإ�س���المية 
نف�سها ُينقل عن ر�سولها الكريم الحديث ال�سريف 
"اإياك���م والمثل���ة ولو بالكل���ب العق���ور" والُمْثَلُة هنا 
تعني "التمثيل"«. ومن فر�س���ياتها االإ�سالمية تعّبر 
في مكان اآخر من مقالتها عن امتعا�سها من عدم 
تدخ���ل االآمرين بالمع���روف والناهين عن المنكر! 
تقول: »وم���اذا عن اإمام كترمايا والم�س���ايخ فيها، 
وواجبهم في تهدئة النا�س الغا�س���بين، وتذكيرهم 
باالآيات القراآنية التي تنه���ى عن التمثيل بالجثث، 
واإن �سمح االإ�س���الم باإعدام القاتل فهو ينيط ذلك 

بالحاكم وال�سلطات ولي�س بالمدنيين«.

الم�س���لمات  ه���ذه  كل  �س���بب  الق���ارئ  يع���رف  ال 
االإ�سالمية وتحليلها في مقام لي�س مقامها بخا�سة 
اأن عل���وه تتح���دث ف���ي مو�س���ع اآخ���ر ع���ن العقاب 
ال���ذي ينطلق من ن����س القانون، ولكن هنا اأي�س���ًا 

���بت  ا�ست�س���هلت الكاتب���ة اإدانة محمد م�س���لم ون�سّ
نف�س���ها قا�س���يًا حتى قبل �س���دور نتائج فحو�سات 
الحم����س النووي للدم���اء التي تغطي قمي�س���ًا من 
قم�سانه و�س���كينًا عثرت عليهما القوى االأمنية في 
منزل���ه. تقول علوه: »ال يناق�س اأحد في وجوب َنْيله 
]م�س���لم[ العقاب الالزم الذي ين�س عليه القانون 

بعد اإثبات اإدانته واإقرانها بالدالئل«.

ميرفت ال�س����يوفي، في مقالة تحت عنوان، »جريمة 
كترمايا والدور التحري�س����ي الذي مار�س����ه االإعالم 
العرب����ي«)177( ت�س����ير اإل����ى اإعالن »عدد م����ن علماء 
االأزه����ر رف�س����هم ال�س����ديد لجريم����ة التمثيل بجثة 
ال�س����اب الم�س����ري، موؤكدي����ن اأن ه����ذه الجريمة ال 
تتف����ق مع ال�س����رائع ال�س����ماوية، وه����ي محرمة بكل 
االأحوال وت�ستدعي تطبيق حد "الق�سا�س" على من 

ارتكبها«.
وعلى ما ذكرت���ه اختارت القول: »ربما من واجبنا 
الرد عل���ى هذه الهّبة االإ�س���المية ف���ي وجه لبنان 
باأخبار �س���حل مماثلة التزم علماء االأزهر حيالها 

ال�سمت الكّلي عام 2008«.

قوى الأمن الم�ستهترة والنائب المحّر�ض
ف���ي مقالته���ا »دفاعًا ع���ن كترماي���ا...«)178( تلفت 
�س���عدى علوه اإلى اأن الم�سوؤولية في ما ح�سل »هي 
م�س���وؤولية قرار الق���وى االأمنية باالإتيان ب�"م�س���تبه 
به"، وفق ما و�س���ف م�س���در اأمني رفيع ل� ال�سفير 
حال المتهم محمد م�سلم لحظة اقتياده اإلى موقع 
الجريمة، "الإجراء بع�س التعديالت"«، خا�سة واأن 
م�س���لم »اقتيد بعدما �س���بقه الكالم ع���ن اأن القوى 
االأمنية قب�ست على الفاعل... على القاتل... على 
المج���رم المتوح�س ال���ذي قتل الجّدين الم�س���ّنين 

العزل ]االأعزلين[ والطفلتين البريئتين«.

)176( ال�سفير، 30 ني�سان 2010؛ )177( نادين، 10 اأيار 2010، �س 14�� 16؛ )178( ال�سفير، 30 ني�سان 2010.
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عمر ن�س���ابة، ف���ي مقالة بعن���وان »�س���ريعة الغاب 
بح�س���ور الدول���ة«)179(، اعتبر اأن بع�س ال�س���باط 
جدد »وغيرهم من الم�س���وؤولين الر�سميين انتحل 
�س���فة المدعي الع���ام وقا�س���ي التحقي���ق ورئي�س 
محكم���ة الجناي���ات عبر اإ�س���دار م���ا اعُتبر حكمًا 

مبرمًا بحق محمد �سليم م�سلم«.
ومم���ا نطالعه في مقالة ن�س���ابة نف�س���ها: »المديرية 
العام���ة لقوى االأمن كانت قد وزع���ت بيانًا قبل وقوع 
ذل���ك، ]قب���ل الجريم���ة الثاني���ة[، ب�س���اعات قليلة، 
)ال�س���اعة التا�س���عة والن�س���ف �س���باحًا(، جاء فيه 
اأن المدي���ر الع���ام لقوى االأم���ن الداخل���ي اأبلغ وزير 
الداخلية باأن "ف�س���يلة درك �س���حيم قد اأوقفت اأحد 
الم�س���تبه فيهم، وتمكنت من �سبط �سكين وقمي�س 
عليه���ا اآثار دماء ُعث���ر عليهما داخ���ل منزله، ويقوم 
مكت���ب المختبرات الجنائية التابع لق�س���م المباحث 
العلمية في وحدة ال�س���رطة الق�سائية بتحليل ال� دي 
اإن اإيه لمقارنة دماء ال�سحايا ببقع الدماء الموجودة 
على االأدلة الم�سبوطة، وذلك تحت اإ�سراف الق�ساء 

المخت�س".
ال يخفى ا�ستعجال قوى االأمن التباهي ب�"اإنجازها" 
عل���ى اأحد، لكن لم���اذا اأغفل كات���ب البيان قرينة 
البراءة، علمًا باأن الرجل يعمل في م�س���لخ لالأبقار 
وق���د يك���ون ال�س���كين م���ن اأدوات المهن���ة؟ لماذا 

ا�ستعجال عر�س الع�سالت؟
ب�س���اأن  ق�س���ائي  اأو  م�س���لكي  تحقي���ق  يفت���ح  ل���م 
اإف�س���اء معلومات تتعلق بما اأدلى به الم�س���تبه فيه 
للمحققي���ن. اأال يرى المدير الع���ام بالحّد االأدنى، 
تج���اوزًا ل�س���رّية التحقي���ق يعاقب علي���ه القانون؟ 
"اعترف الرجل بارتكابه جريمة القتل المرّوعة... 
اإنه القاتل!" لكن لن ي�س���مح و�س���ع جثته الم�سّوهة 
للطبيب ال�س���رعي باإثب���ات ما اإن كان ق���د تعّر�س 

للتعذي���ب اأثن���اء التحقي���ق مع���ه. اأال تدفع ق�س���وة 
التعذيب اأي اأحد اإلى االعتراف باأي فعل؟«.

عون���ي الكعكي ف���ي افتتاحية بعن���وان »الجرائم ال 
تعال���ج بجرائم اأب�س���ع واأكب���ر«)180( اأ�س���ار اإلى »اأن 
هناك تق�س���يرًا فعليًا، خ�سو�س���ًا م���ن قبل القوى 

االأمنية«.

ميرفت ال�س���يوفي ف���ي مقالتها »جريم���ة كترمايا 
االإع���الم  مار�س���ه  ال���ذي  التحري�س���ي  وال���دور 
العربي«)181(  ت�سيف: »ثّمة جريمة وح�سية وقعت، 
ذهب �سحيتها اأربعة اأبرياء بغير ذنب، وثمة حالة 
جنون انتابت اأهالي كترمايا الذين �ساهدوا جثث 
ال�س���حايا وم���ا فعل بها، وثمة ه�س���تيريا وح�س���ية 
انتاب���ت الجم���ع بع���د االإتي���ان بالقاتل اإل���ى موقع 
جريمت���ه ف���ي لحظة ت�س���ييع قت���اله، هن���اك خطاأ 
ممي���ت ارتكبه الم�س���وؤول الذي �س���اق الجاني اإلى 
موق���ع الجريمة لي�س���رق عد�س���ات الكاميرات من 

جثامين ال�سحايا وجنازاتهم...«.

خالد �س���اغية في مقال���ة عنوانه���ا »كترمايا اأكثر 
من قرية«)182( تحدث عن »نائب عن المنطقة كاد 
]كان[ ق���د دع���ا دون خجل، قبل وقت ق�س���ير من 
الجريمة، اإلى االقت�سا�س من المواطن الم�سري 

في �ساحة القرية«.

في مقالة عنوانها »دولة المتوح�س���ين«)183( تحدث 
وائ���ل عب���د الفت���اح ع���ن »م�س���اعر االنتق���ام التي 
�س���يطرت على القرية وو�س���لت اإلى مطالبة نائبها 
ف���ي البرلمان، )ينتمي اإلى تيار الم�س���تقبل(، باأن 

ينّفذ الحكم في �ساحة القرية«.

)179( الأخبار، 30 ني�سان 2010؛ )180( ال�سرق، 1 اأيار 2010؛ )181( نادين، 10 اأيار 2010، �س 14�� 16؛ )182( الأخبار، 3 اأيار 2010؛ 
)183( الم�سدر نف�سه، 5 اأيار 2010.
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وف���ي المقالة نف�س���ها ذكر عبد الفت���اح اأن »هناك 
نائبًا منذ عدة اأ�س���هر اقترح تنفيذ عقوبة االإعدام 
بالمتهم باالغت�س���اب، ف���ي الميادين العامة وعلى 

الهواء مبا�سرة«.

ف���ي مقالة عنوانها »مهرجان كترمايا: اإ�س���عاع ونور 
و�س���حل«)184( اعتبر اأ�س���عد اأبو خليل اأن »بع�س اأهل 
كترماي���ا قام���وا بالفعل���ة بترتي���ب وتنظي���م دقيق. 
تقا�سموا االأدوار ولم يتركوا فر�سة للتاأمل اأو الإعادة 
النظ���ر. االأم���ر كان الفتًا في �س���بطه عملي���ة القتل 
والتعذي���ب، وقد يزيد من القيم���ة االنتخابية للبلدة 

في ح�سابات تّيار الم�ستقبل الطائفي ��� المذهبي«.
وي�س���يف اأب���و خلي���ل: »القتل ف���ي كترماي���ا يرتبط 
بالتحري����س الطائف���ي المتفلت ال���ذي اأطلقه رفيق 
الحري���ري وابن���ه م���ن بع���ده برعاية االأمي���ر مقرن 
وجه���ازه واأموال���ه الكثيرة الت���ي ت�س���تري وتلغي اأي 
انتخاب���ات ف���ي اأي بلد عرب���ي. اإن الط���الء الديني 
و�سيحات التكبير التي �ساحبت القتل والتمثيل هي 
جزء من الت�س���ويغ الطائفي / الديني الذي �ساحب 
مهرجان الحريرية بعد اغتيال موؤ�س�سها. والت�سويغ 
الديني، )الذي ال عالقة له بالدين(، نتيجة طبيعية 
لم�سنع التطّرف الديني االإرهابي الذي �ساركت في 
�س���نعه هيئة كبار العلماء في ال�سعودية باال�ستراك 
م���ع االأمير تركي ف���ي حقبة الحرب في اأفغان�س���تان 

خدمة للم�سالح االأميركية في الحرب الباردة«.
وف����ي اأماك����ن متفرق����ة ف����ي مقالت����ه الطويل����ة كتب 
: »ومن التجربة الحريرية، ا�س����تقى اأهل  خلي���ل اأبو
كترمايا، اأو من �س����ارك منهم ف����ي القتل والتمثيل، 
تجربة اإ�سدار الحكم واالإدانة بال محاكمة. محمد 
الحّجار وقف قبل قتل الم�ستبه فيه وطالب باإعدامه 
في �س����احة البلدة اأمام النا�س... وقد �سك الجهاز 
االإعالمي الآل الحريري عبارة "االتهام ال�سيا�س����ي" 

الذي يناق�س كل االأعراف القانونية في الدول ذات 
الحد االأدنى من الديموقراطية...

طبع����ًا، من الظل����م تحمي����ل اأهل كترماي����ا وحدهم 
الم�س����وؤولية، اأو حت����ى بع�س����هم. الج����و الع����ام ف����ي 
البالد، باالإ�س����افة اإلى الثقافة ال�سيا�س����ية ال�سائدة 
في لبنان، هي الم�س����وؤولة، قوى االأمن الداخلي هي 

الم�سوؤول االأول...«.

�سريعة الغاب والالدولة
ذهب بع�س اأ�سحاب المقاالت اإلى اإلقاء ال�سوء على 
م����ا اكتنف فعل مرتكبي جريمة كترمايا الثانية من 

وح�سية و�سفات اأخرى مرادفة لهذا التو�سيف.

بح�س����ور  الغ����اب  »�س����ريعة  بعن����وان  مقال����ة  ف����ي 
الدولة«)185(  ي�س����ف عمر ن�سابة طريقة قتل محمد 
م�س����لم باأنها »اأعمال وح�سية ال مثيل لها اإال في دول 
تحكمها �س����ريعة الغاب، اإذ بادر ح�س����د من النا�س، 
بوجود رجال ب����زّي قوى االأمن والجي�س وال�س����رطة 
البلدية، اإلى �س����حل ال�ساب الم�س����تبه فيه والتنكيل 
بجثته قب����ل تعليقها عل����ى عمود كهرباء في و�س����ط 

بلدة كترمايا«.

غ�س����ان جواد تحت عنوان »كترماي����ا والقانون«)186( 
كت����ب اأن »االأهال����ي قام����وا بتنفي�س غ�س����بتهم على 
الجاني بطريقة تنتمي اإلى ما قبل التاريخ، وما قبل 
المجتم����ع الزراع����ي والقبلي ون�س����وء الدولة ووجود 

القانون«.
وي�س����يف جواد: »لي�����س مقبواًل في الق����رن الحادي 
والع�س����رين اأن ُيقت�ّس من قاتل بهذا العنف، وبهذه 
الوح�سية والبربرية، ال منطق وال عقيدة اجتماعية 
اأو دينية اأو قانونية وق�س����ائية تقب����ل بذلك اأو تدعو 
اإلي����ه، لكن العبرة من �س����لوك االأهالي "المتطرف" 

)184( الأخبار، 8 اأيار 2010؛ )185( الم�سدر نف�سه، 30 ني�سان 2010؛ )186( اللواء، 30 ني�سان 2010.
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يج����ب اأن تدعونا اإلى التفّكر في اأحوال الدولة التي 
نعي�����س فيها، والتفّك����ر في هيبته����ا واقتدارها حتى 
نقن����ع المواطني����ن باأنها وحدها م����ن يحتكر العنف 

تنفيذًا للقانون«.

ه�س����ام يحي����ى في تحلي����ل عنوان����ه »بي����ن جريمتي 
كترماي����ا... وزيارة الوف����د االأميركي اإلى الحدود / 
المطلوب حماية المجتمع... وطرح الم�ساءلة؟«)187(  
و�سف ما جرى في بلدة كترمايا باأنه »عنف تجاوز 
كل الماأل����وف وو�س����ل اإلى ح����دود الهمجية باأب�س����ع 
�س����ورها االإن�س����انية...«. وذّكر في م����كان اآخر باأن 
هذا المجتمع الذي تمخ�س����ت عنه جريمة كترمايا 
الثاني����ة هو عين����ه »المجتمع الذي يخت����زن كل هذا 
الكم من المقدرة على ارتكاب العنف باأب�سع �سوره 
االإن�س����انية والذي طبع اإلى حد كبير ماأ�ساة الحرب 

االأهلية اللبنانية«.

اأم���ا ف���وؤاد دعب���ول، ف���ي تعلي���ق بعن���وان »الحزبية 
والعائلية والع�س���بية!«)188( كتب: »ال اأحد ي�س���دق 
م���ا حدث ف���ي كترمايا... وفي ه���ذه االأيام... وفي 
هذا الع�س���ر... لماذا فلتان الغرائز والع�سبيات؟ 
منذ انقالب عبد الكريم قا�سم وزمالئه... و�سحل 
ن���وري ال�س���عيد في �س���وارع بغ���داد... وبع���د رحيل 
مه���داوي العراق، غاب���ت اأخبار ال�س���حل... لكنها 
ا�س���تيقظت في كترمايا... ولكن، ال ي�ستطيع اأحد، 
اإال اأن "يبكي" على هذا البلد؟ واأاّل يجد حاًل، لهذه 
الماآ�س���ي والفواج���ع والكوارث، اإال عب���ر الدولة... 
وبقي���ام الدول���ة ال�س���ارمة ف���ي عدالته���ا، ال ف���ي 

ظلمها«.

خالد �س����اغية في مقالة عنوانها »كترمايا اأكثر من 
قرية«)189( اعتبر اأن »ال�س����عب اللبناني برّمته خ�سع 

لعملية حقن م�س����تمّر على امتداد االأعوام الخم�سة 
الما�س����ية، وهو الذي لم ي�سف بعد من اآثار الحرب 
االأهلي����ة... ]و[ ب�س����ورة كاريكاتورية، يمكن القول 
اإن الح����رب االأهلية الباردة انفجرت فجاأة في وجه 

العامل الغريب.
ففي ما ح�س����ل في كترمايا �سيء من �سراخ 2005 
التحري�سي �س����ّد ن�سف ال�سعب اللبناني، كاأّن هذا 
الن�سف هو الم�س����وؤول عن اغتيال رفيق الحريري. 
وفيه اأي�س����ًا �س����يء من اأح����داث الجامع����ة العربية. 
وفيه اأي�سًا �س����يء من اأحداث ال�سابع من اأيار. تلك 
االأح����داث التي ج����رى ا�س����تيعابها �سيا�س����يًا، لكنها 

را�سخة في الذاكرة الجماعية«.
وختم �س����اغية مقالته بالقول اإن »كترمايا اأكثر من 
قري����ة. كترمايا هي لبنان حين يتج����راأ على النظر 

اإلى نف�سه في المراآة«.

وائ���ل عب���د الفت���اح، ف���ي مقال���ة عنوانه���ا »دول���ة 
المتوح�س���ين«،)190( و�س���ف عقلية الم�س���اركين في 
الجريم���ة الثاني���ة اأنه���ا »قبلي���ة طائفي���ة غوغائية 
متوح�س���ة ال ترى اإال بعين واحدة. فرقة متوح�سين 
اختطف���ت ال�س���اب م���ن �س���يارة ال�س���رطة وقتلت���ه 
بال�سرب والطعنات، ثم �سحلته في ال�سوارع وعّلقت 
جثته على �س���يارة تلف القرية و�سط تهليالت "اهلل 
اأكب���ر" و"اهلل انتقم من المجرم" و"وفي كترمايا ال 

ي�سيع الحق"«.
عب����د الفتاح اأ�س����اف اأن »ه����وؤالء المتوح�س����ين هم 
تربي����ة ثقاف����ة ال توؤمن بقوة الدول����ة وال تثق بتحقيق 

العدالة«. 
ل����م يقت����ل بع�����س اأهال����ي كترماي����ا حي����ن ارتكب����وا 
جريمتهم بمحمد م�س����ّلم القتيل فقط بل قتلوا معه 
فكرتي العدالة والدولة، على ما راأى بع�س َمن كتب 

حول الجريمة.

)187( الديار، 1 اأيار 2010؛ )188( الأنوار، 1 اأيار 2010؛ )189( الأخبار، 3 اأيار 2010؛ )190( الم�سدر نف�سه، 5 اأيار 2010.
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خال���د �س���اغية خت���م مقالته الت���ي كتبه���ا بعنوان 
»�سريعة الغاب بح�س���ور الدولة«)191( بالقول: »قتل 
ح�س���د من النا�س محمد �سليم م�س���لم، وقتلوا معه 
العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها. لم توقف النيابة 
العامة اأحدًا حتى �ساعة متاأخرة من ليل اأم�س، ولم 
ي�س���در عنها اأو عن وزارة العدل م���ا يوازي حجم 
الجريمة وب�س���اعة ال�س���ورة المذلة للبنان وللدولة 

وموؤ�س�ساتها«.

زينا الخوري، تحت عنوان »الوح�س حا�سر...«)192(، 
اعتبرت اأن »ا�س���تراك الجماعة في مهرجان القتل 
ظاهرة مرعب���ة تعيدنا اإلى الع�س���ور الحجرية... 
واإلى ع���ادات القبائل الهمجية، حيث يتحول القتل 

اإلى "احتفالية"«.

عون���ي الكعكي، ف���ي افتتاحي���ة بعن���وان »الجرائم 
ال تعال���ج بجرائم اأب�س���ع واأكبر«)193(، لف���ت اإلى اأن 
الجريمة الثانية ت�س���عنا اأمام اأ�س���ئلة ع���دة منها: 
»ما جرى ه���و عملية تجاوز خطي���رة للغاية للدولة 
وال�س���لطة الق�س���ائية«، »اإن م�س���هد االنتقام والثاأر 
وب�ساعة ما جرى ت�سويه ل�سورة لبنان الح�سارية، 
وكاأن، ال �س���مح اهلل، ه���ذا البل���د محكوم ب�س���رعة 

الغاب«.
الكعكي اأ�س���اف: »اإن العدالة الق�س���ائية في لبنان 
كان���ت م���ن دون اأي �س���ك �س���تقت�س م���ن الجاني، 
و�س���تنزل بحقه العقوبة الق�س���وى بع���د التاأكد من 

ارتكابه الجريمة...

نح���ن في بلد ح�س���اري نعت���ز بقيمن���ا، ولبنان فيه 
ق�ساء عادل، وم�سهود له، ونوؤمن اإيمانًا قاطعًا باأن 

القاتل �سيقتل ولو بعد حين«.

وفي منطق م���واز للمنطق ال�س���ابق، اأي لمنطق اأن 
القتيل في الجريمة الثانية كان الدولة، اعتبر بع�س 
الكّتاب اأن غياب الدولة وهيبتها هو ما دفع ببع�س 

اأهالي كترمايا اإلى �سلوك ما �سلكوه من فعل.

غ�س���ان جواد تحت عنوان »كترمايا والقانون«)194( 
كتب: »لماذا تولد لدى هوؤالء �س���عور ب�سرورة اأخذ 
ثاأره���م باأيديهم؟ االأرج���ح اأّنهم ال ي�س���عرون بقوة 
الدول���ة و�س���لطتها وح�س���ورها ويت�س���ّرفون عل���ى 
اأ�سا�س اأنها اأ�س���عف من اأن تم�سك بقاتل وتحاكمه 
وت�سدر بحقه االأحكام الق�سائية المن�سو�س عنها 

في القانون.
بهذا المعنى هم بت�س���رفهم هذا اإنما يعّبرون عن 
�س���عور لبناني عام باأّن المجتم���ع اأقوى من الدولة، 
واأن ف���ي و�س���عه اأن يخرج ع���ن ط���وره وياأخذ حقه 

بيديه«.

زين���ب ياغي تح���ت عنوان »ح���ذار! �س���رنا نتبادل 
القت���ل«)195( كتب���ت: »ما ح�س���ل هو دلي���ل على اأن 
لبن���ان، باأنظمته الفكري���ة والثقافية واالجتماعية، 
يعي����س في ع�س���ر ما قب���ل الدول���ة، وف���ي مجتمع 
تحكمه مقايي�س العائ���الت والطوائف والمذاهب، 
الم�س���تقلة ع���ن القواني���ن الجامعة، التي ت�س���اوي 
ما بين الب�س���ر اأمام القانون، بمع���زل عن اإمارات 

ت�سعد وتخبو بح�سب زعاماتها«.

المحامي لو�س���يان عون كتب تحت عنوان »من هم 
ال�س���حايا ومن ه���م الجناة ومن يتحّمل م�س���وؤولية 
التق�س���ير«)196(: اإن »هذه الجريمة وما تخللها من 
اأحداث ماأ�س���وية ت�س���تدعي اإعادة نظر بما اأ�ساب 
هيبة الدولة من خلل، وب�س���بب قناعة تنمو ب�س���كل 

2010؛  ني�سان   30 اللواء،   )194( 2010؛  اأيار   1 ال�سرق،   )193( 2010؛  اأيار   1 الديار،   )192( 2010؛  ني�سان   30 الأخبار،   )191(
)195( ال�سفير، 1 اأيار 2010؛ )196( �سدى البلد، 1 اأيار 2010.
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مط���رد لدى الراأي العام باأن الجاني �س���وف يخلى 
�سبيله الحقًا، ولن ينال العقاب العادل«.

واأ�ساف اأنه ا�ستوقفه »برنامج بث على هواء اإحدى 
اإذاعات االأف اأم ا�س����تفتى المواطني����ن على خلفية 
جريم����ة كترماي����ا ف����كان اأن اأثارتني الده�س����ة لدى 
�س����ماع معظم الذين ات�س����لوا باالإذاع����ة المذكورة 
وكان����وا موؤيدي����ن ل�س����ريعة "العي����ن بالعين وال�س����ن 
بال�س����ن" لعدم ثقتهم باالأجه����زة االأمنية ��� على حد 
م����ا كانوا يعلنون وهذا ما ي�س����كل خطرًا على االأمن 
االجتماع����ي ويخ����رج الواق����ع م����ن النظ����ام العدلي 
روي����دًا فروي����دًا باتجاه المجتمعات الت����ي تدعو اإلى 
االقت�س����ا�س الف����وري م����ن الجان����ي دون محاكم����ة 
عادل����ة ودون توفير حق الدفاع المقد�س له واإحاطة 

الجريمة من كل جوانبها«.

عل���ي االأمي���ن في مقال���ة عنوانه���ا »ع���ن الجريمة 
اإل���ى  االجتماعي���ة وال�سيا�س���ية«)197( لف���ت ناق���دًا 
»الن���زوع اإلى التواطوؤ المركب الذي يدفع المجتمع 
وموؤ�س�س���ات الدول���ة ثمن���ه الباه���ظ. التواط���وؤ في 
تقا�سم الدولة وتعطيلها لح�ساب الدويالت، تواطوؤ 
بين اأطراف ال�سلطة لتجويف الدولة الجامعة، لذا 
يتحول االأمن والق�ساء واالإدارة العامة، اأدوات بيد 
االأقوى، واأدوات ت�س���تخدم ل�س���الح هذا الفريق اأو 

ذاك على ح�ساب القانون«.
ويتاب���ع االأمي���ن: »المواطن ف���ي لبنان ي�س���عر باأنه 
اأع���زل، ال يحمي���ه القان���ون وق���د يحم���ي المعتدي 
عملي���ًا، المواط���ن في لبن���ان كاليتي���م اإذا اأراد اأن 
يك���ون مواطن���ًا �س���الحًا يتب���ع ال�س���بل الم�س���روعة 
لتاأمي���ن حقوق���ه الم�س���روعة... ال�س���لطة البديل���ة 
التي تر�س���خت في الممار�س���ة اللبنانية اليوم، كما 
ل���م تتر�س���خ في زم���ن الح���رب، كفيلة ب���اأن تجعل 
ال�س���لوك الع���ام للبنانيي���ن اأن ينح���و اأكث���ر باتجاه 

اللج���وء اإلى الدويل���ة والى الزعيم واإل���ى الحزب، 
واإل���ى الطائف���ة... جريمة كترماي���ا الجماعية هي 
اإحدى ]اأحد[ تداعيات الدولة ال�سعيفة التي يكفل 
�س���عفها اأن ن�سهد المزيد من القتل المبا�سر وغير 
المبا�سر لكل ما يرمز اإلى القانون والدولة من قبل 
المت�سررين والمنتفعين من هزال الدولة على حد 

�سواء«.

وائل عبد الفتاح، في مقالته »دولة المتوح�سين«)198(، 
كتب: »من رّبى الوحو�س في كترمايا؟ اإنها الجريمة 
الكا�س���فة لدولة ما بعد اال�س���تقالل. الدولة ف�سلت 
في اأن تكون دولة بالمعنى الحديث. بقيت في اإطار 
"اال�ستبداد ال�س���رقي" بق�سور �سقطت بفعل عوامل 
التعرية )الف�س���اد، الهزيمة الع�سكرية، ال�سيخوخة 
وانعدام الكفاءة(. الدولة لم تقنع اأهالي �س���حايا 
مذبحة كترمايا باأنها ق���ادرة على تحقيق العدالة، 
ودفعت المذعورين من هول القتل الجماعي للعودة 

اإلى ما قبل ع�سور العدالة الحديثة«.
وي�س���يف عبد الفتاح: »الحقيقة ال�س���اطعة هنا اأن 
الجماع���ة، ال الدولة، ه���ي التي فر�س���ت قانونها، 
الأنها بب�ساطة م�سدر اأمان ال�سخ�س الذي لم يجد 
الدول���ة اإال في حنج���رة اإيديولوجية... ال�س���خ�س 
العادي راأى دولته اأ�س���يرة نخب فا�س���دة، ال تحمي 
اإال مجموعته���ا ال�س���غيرة، فعاد هو اإل���ى جماعته 

لي�سعر باالأمان«.
ومما ي�س���يفه عب���د الفت���اح اأن »العدال���ة الحديثة 
ال تطّب���ق وفق عقلي���ة االنتقام، وال بتل���ك البدائية 
الت���ي تعتمد على ه���ذه الطريقة الب�س���عة في القتل 
والتمثيل الوح�س���ي. القانون الحدي���ث غّير مفهوم 
العق���اب من االنتقام اإلى االإ�س���الح... حل الهدف 
]و[ لي�س االنتقام من �سخ�س المجرم. الهدف هو 
عدم تكرار الجريمة. وقد اكت�سف فال�سفة القانون 

)197( �سدى البلد، 3 اأيار 2010؛ )198( الأخبار، 5 اأيار 2010.
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اأن تك���رار حفالت التعذيب العلني���ة يغّذي الجريمة 
وي�س���حن العن���ف والهمجي���ة وال يوقفه���ا. م���ن هنا 
انتقلت فكرة العقاب من االنتقام اإلى االإ�سالح، في 
ث���ورة غّيرت مفاهيم العدالة. وهذا هو المرعب في 
كترمايا«. وختم الكاتب بالجملة التالية: »عندما ال 
يث���ق اأحد باأن موؤ�س�س���ات الدولة تنّف���ذ العدل، فاإنه 
�س���يحاول تحقيق العدل بنف�س���ه. اإنه���ا لحظة نهاية 
حلم اال�ستقالل كاماًل. الدولة اأ�سيرة وحو�س �سر�سة 

وتخلق جيو�سًا طيبة تدافع عن وجودها«.

و�ساح �سرارة في مقالته المعنونة »يوم اآخر من اأيام 
القتل العادي... في بلدة كترمايا ال�سوفية اللبنانية  
الجماعة االأهلية تقت�س من منتهك اأ�سولها بالعودة 
اإل���ى اأركان اجتماعها العنيفة والحربية«)199( اعتبر 
اأن »اإخ���راج الق�س���ا�س من اأي���دي االأهل والجماعة 
االأهلية، وق�س���ره على هيئة لي�س���ت م���ن االأهل، وال 
تميل ميلهم وال تخالطهم وال تالب�س���هم، يتحا�س���ى 
الغ���رق ف���ي دوام���ة رد الدم عل���ى ال���دم، و"عدالة" 
ال���ردود، على معنى م�س���اواتها الواح���دة االأخرى ال 
اإلى حد غير حد التفان���ي اأو االإفناء المتبادل، على 

قول نظرية الردع النووي الهوب�سية«.
بح�س���ب �س���رارة »يقت�س���ي "رفع" االقت�س���ا�س من 
عنف االأهل المحمومي���ن اإلى برد العدالة المجردة 
من االأه���واء والمي���ل َحْمل الجان���ي المفتر�س على 
اإن�س���ان تام �سرائط االإن�سية ال�سوية من عقل واإرادة 
وم�س���اعر... وهو ُيقا�س���ى على �س���رط الم�س���وؤولية 
عم���ا فع���ل. واإذا لم يقا����س على هذا ال�س���رط جاء 
نفيه من االأهلي���ة االجتماعية، ومن الحياة كلها في 
النظم التي تلحظ االإعدام، متع�س���فًا وداعيًا لدوام 

العنف«.
وتحت عن���وان فرعي من مقالة �س���رارة هو »عدالة 
االأه���ل« يلف���ت اإل���ى اأن »عدال���ة االأه���ل اأبع���د غورًا 

و"اأعمق" من عدالة الدولة... وهم وحدهم ي�س���عهم 
الرد على االنتهاك المروع الأركان االجتماع والتاأن�س 
والتمدن وال�س���يافة و�س���رمها بنظي���ر يخاله االأهل 

م�ساويًا ورادعًا«.
�س���رارة اأدرج »خروج جماعة كترماي���ا االأهلية على 
الدولة واقعة القتل المزدوجة في "ثقافة" اجتماعية 
ومتج���ددة.  عري�س���ة  عربي���ة  وعدلي���ة  و�سيا�س���ية 
وتجه���ر الواقع���ة المزدوج���ة )ولم نتن���اول منها اإال 
�س���قها الثان���ي المتاح( منازع���ة الجماع���ة االأهلية 
 الموؤتلف���ة من عائالت "ع�س���ائرية" واإقامة بلدية 

واعتقاد م�سترك واأحالف وخالفات على مراتب 
الدولة، واإداراتها ومنطقها االجتماعي والقانوني اأو 

الحقوقي الم�سمر، على ال�سلطة«.
ويلفت �س���رارة اإل���ى اأن���ه »اإذا كان "مث���ال" الدولة، 
الحديثة والديموقراطية المدنية، ح�سم المنازعة، 
فاأخرج من اأيدي الجماعات االأهلية ال�سالح ]"حق" 
عل���ى[  و]االنتق���ال  والجباي���ة  والقان���ون  الدم���اء[ 
الط���رق واالأم���ن تاليًا، فالحق اأن المثال لم يح�س���م 
المنازعة في المجتمعات العربية. فن�سيج معظمها 
جماعات اأهلية وع�سبية، ودولها ع�سبيات متغلبة، 
بوا�س���طة اأجهزة الدولة المحدثة في اأحيان كثيرة، 
تنازع ع�س���بيات اأخ���رى. ولحمة ه���ذه اأهلية، على 
المعن���ى المتق���دم. وعوامل اللحمة ه���ي ما تخالف 
به الجماع���ة االأهلية الجماعات االأخرى، وي�س���وي 
تما�سكها الرجراج، وتدفع به تفتتها الداخلي بوجه 
�سوغ الروابط واللحمات والخالفات ومعنى ال�سلطة 
ومواردها على اأركان اأخرى غير اأركان الع�س���بيات 

االأهلية ومعاييرها ودوائرها«.
ويختتم �سرارة مقالته باالإ�س���ارة اإلى اأنه »ي�ستدعي 
الثاأر للجماعة االأهلية فعاًل ال ي�سبر "عمقه" ويخت�سر 
العالقة االجتماعية في حق الدماء وفروعه، ويوقظ 

بربرية مدمرة تغفو على حدود الجماعات«.

)199( الحياة، 5 اأيار 2010.
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اأّم���ا زهي���ر ه���واري في مقال���ة عنوانه���ا »"حادثة" 
كترمايا ف���ي دالالتها عن تف���كك الدولة: الجريمة 
والعقاب و�س���ط ن���زاع المجتمع���ات االأهلي���ة«)200( 
فيذه���ب اإل���ى اأنه »ال بد من االنط���الق في روؤية ما 
ح���دث انطالق���ًا مم���ا ي�س���هده لبنان منذ �س���نوات 
طويلة من تال�س���ي منطق الدول���ة وفقدانها الدور 
الذي اأنيط بها كموؤ�س�سة من المجتمع العام وفوقه 
مكلفة باإدارة عالقاته و�سراعاته بموجب القانون 
الذي ارت�س���ت الجماعات المكون���ة اأن تحتكم اإليه 

في اإدارة منازعاتها على درجاتها المتعددة«. 
بناء علي���ه يتابع اله���واري: »]لقد[ ب���ات االعتقاد 
ال�س���ائد لدى اللبنانيي���ن اأن الجرائم الفعلية ذات 
االأوزان الكبرى، والعديد من ال�س���غرى اأي�س���ًا، ال 
اأم���ل بمتابعتها بدقة والعثور على القتلة و�س���وقهم 
اإلى العدالة وبالتالي االقت�سا�س منهم. بالطبع ال 
ينبع مثل هذا الو�س���ع من انع���دام كفاءة االأجهزة 
االأمنية وق�سور اإمكاناتها الب�سرية والمادية و"�سوء 
تقدير الموقف"، بقدر ما يعود اإلى التخريب الذي 
مار�س���ه المجتم���ع ال�سيا�س���ي واالأهل���ي عل���ى ح���د 
�س���واء على الموؤ�س�س���ات العامة ومنها الموؤ�س�سات 
المعني���ة بال�س���هر عل���ى اأم���ن المجتم���ع ومالحقة 

المجرمين...
وعليه يمكن القول اإننا و�س���لنا اإلى و�س���ع بات معه 
كل ما في البلد من موؤ�س�سات ر�سمية تجد فئة اأهلية 
تتهمها ب�سكل اأو باآخر، ما دامت ال تفعل ما تراه هي 
ولي�س تطبيق القواني���ن وتحقيق العدالة. وفي مثل 
هذا الو�س���ع اأ�س���بحت تلك االأجهزة م�س���لولة اإلى 
ه���ذا الحد اأو ذاك عن القيام بواجباتها البديهية. 
ولعل���ه في الواقعة التي ن�س���ير اإليها يجب اأن نتذكر 
اأن الق���وى المواكب���ة للمته���م لم ت�س���تطع اأكثر من 
اإطالق النار في الهواء لمنع الغا�س���بين من انتزاع 
المتهم م���ن يدها والتنكيل به. اإذ اإن اأي ت�س���رف 

اآخ���ر يمك���ن اأن تعتمده كان م���ن البديهي اأن يلحق 
اإ�س���ابات بالمهاجمين. وهو ما من �س���اأنه مثاًل اأن 
يفت���ح بابًا اإ�س���افيًا على هذه الموؤ�س�س���ة وهي التي 
ل���م تبراأ بعد من �س���يل وم�سل�س���ل االتهام���ات التي 
ت���كال لها تحت عناوين متعددة. وقد تبين اأن قيام 
اأجهزة اأخرى با�س���تعمال ما تملكه من �سالحيات 
في الدفاع عن نف�سها في منا�سبات مختلفة انتهى 
بالعديد من رجالها اإلى الوقوف في قف�س االتهام 
اأم���ام المحاك���م واإ�س���دار اأح���كام بحقه���م زّجت 

بالعديد منهم في ال�سجون...
اإننا بتنا اليوم اأمام واقعة ووقائع ال تخطئها العين 
وهي تلك المتمثلة بوجود مراكز قوى اأهلية وطائفية 
ف���وق النظ���ام واأحكامه بينم���ا تجاه���د اأخرى في 
الحفاظ على ح�ستها منه. اأي اأنه خالفًا للمرحلة 
ال�س���ابقة عندما كانت هن���اك مراكز قوى متعددة 
ومتوازن���ة تلع���ب دورها في بنية الدول���ة والمجتمع 
وتتيح تطبيق االأحكام العامة باعتبارها التعبير عن 
الم�س���ترك بين الجماعات. وعليه ي�سبح �سحيحًا 
م���ا يقوله اأ�س���تاذنا القانون���ي الد�س���توري الدكتور 
محمد المجذوب في كتابه القانون الد�ستوري والنظام 
ال�سيا�س���ي )�س  254 255(: "... كل مذهب يعتبر 
نف�س���ه مجتمعًا قائمًا بذاته ال تربطه بالمجتمعات 
المذهبي���ة االأخ���رى اإال رواب���ط واهي���ة تفر�س���ها 
فك���رة اال�س���تمرار في التعاي�س و�س���ون الم�س���الح 
الخا�س���ة... ومع���ه تتح���ول الدول���ة اإلى اآل���ة تعمل 
لح�س���اب زعماء الجماعات اأو اإلى مزرعة يتقا�سم 
خيراتها هوؤالء وتح���ل الجماعات في النهاية محل 
الدولة وموؤ�س�س���اتها وي�س���بح الزعماء المذهبيون 

المرجع الوحيد لكل طالب خدمة"...
والجماع���ة االأهلي���ة الت���ي �س���عرت وت�س���عر باأنه���ا 
م�س���تهدفة، فمار�س���ت "عدالتها"، ما كر�س �سياع 
الدول���ة وموؤ�س�س���اتها االأمنية والق�س���ائية، حادثة 

)200( ال�سفير، 6 اأيار 2010.
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كترمايا تقول اإننا ال نزال ن�سير دون تردد في اتجاه 
العودة الى "عدالة" مجتمعات الطوائف وقواها«.

خال���د غ���زال ف���ي مقال���ة عنوانه���ا »انطالق���ًا من 
حادثة لي�س���ت بخيلة بال���دالالت / لبنان: الجريمة 
والعقاب وانح���الل الدولة«)201( اعتبر اأن »االنتقام 
من الجاني ي�س���تدعي التاأمل والتحليل الأنه يوؤ�س���ر 
اإلى درج���ة التراجع المريع في منطق موقع الدولة 
وهيمنته���ا واحتكاره���ا المفتر����س للعن���ف ال���ذي 

تمار�سه وفق �سلطة القانون«.
وعن حال الدولة اللبنانية كتب غزال: »لم تكن الدولة 
اللبنانية يومًا دولة قوية بالمعنى الفعلي لكلمة قوة، 
بما هي المرجع في تقرير العنف وممار�س���تها، كان 
يمكن ت�سبيهها ب� "دولة رخوة"، تتقا�سم الحكم فيها 
ال�س���لطة الر�س���مية و�س���لطات االأمر الواقع، تعاي�سًا 
في الغالب، وت�س���ادمًا اأحيانًا اأخرى. لكن الم�س���ار 
الذي �س���لكه م�س���ار الدول���ة وموقعها في ال�س���نوات 
الما�س���ية، غلب عليه انتقال من الدولة الرخوة اإلى 
انحالل الدولة. تقدم التقارير االأمنية التي تن�سرها 
ال�س���حف يوميًا حجم���ًا مخيفًا م���ن الجرائم التي 
ترتكب، �سرقة واعتداء على المواطنين وتخريبًا... 
م���ن دون اأن تتمكن دائمًا ال�س���لطة من القب�س على 
الفاعلين، واأحيانًا تعجز عن القب�س عليهم ب�س���بب 
حمايته���م من قوى نافذة، مم���ا يخلق انطباعًا لدى 
المواط���ن اللبنان���ي اأن حمايت���ه تق���وم عل���ى عاتقه 
ال�سخ�سي، واأن قانونه ولي�س قانون الدولة هو الذي 

يجب اأن ي�سود«.

دالل البزري في مقالة عنوانها »عن جريمة الثاأر/ 
المهم لي�س �س���ورتنا... بل نحن«)202( تطرقت اإلى 
اأ�س���باب عدم قيام���ة الدول���ة انطالقًا م���ن قراءة 

جريمة كترماي���ا الثانية. كتبت: »فبعد عملية الثاأر 
هذه، �سار يمكننا اإ�سافة �سببين اإلى اأ�سباب عدم 
قي���ام الدول���ة ف���ي ربوعن���ا: االأول هو ع���دم اقتناع 
اللبنان���ي به���ا، ع���دم ثقت���ه باآلياتها، بل ع�س���يانه 
عليها، وممار�س���ة كل ما ي�س���عفها، على �س���عفها؛ 
�سهولة الثاأر نف�س���ها و"تاأييد" �سعبي يالقيه منفذو 
الثاأر و�سط الجمهور العري�س من النا�س، لم يجدوا 
دفاعًا عنهم اأف�س���ل من االإمعان بت�سوير اإجرامية 

المتهم، واإ�سافة "جرائم" اأخرى اإلى ملفه...
اأما ال�سبب الثاني لعدم قيام دولة في ربوعنا، فهو 
ا�س���تهانة المم�س���كين بزمام هذه الدولة باأنف�سهم 
وبما يفتر�س اأنهم يمّثلون، ويحفظون، اأي القانون. 
الذي���ن �س���ّلموا الم�س���تبه ب���ه اإلى الره���ط الهائج، 
الذين اأثنوا على العملية، الذين مّرروا اأو �سكتوا... 
�س���يقولون اإنه النظام اللبناني، واإنهم كانوا يودون 

لو كانت هذه الدولة اأقوى«.

قزحيا �سا�س����ين في مقالته المعنون����ة »كترمايا... 
ودول����ة تم�س����يل«)203( اعتب����ر اأن كترمايا لي�س����ت اإال 
عّينة من لبنان. كتب: »كترمايا هّيه كل �سيعه وكّل 
مدينة ب� لبنان، واإزا ما بت�سّدقو ا�سمعوا هالخبرية: 
اإ�ستاز اأخدو تالميزو، ب� �سف البكالوريا وب� مدر�سه 
من مدار�س بيروت، عا �س����احة الجريمتين بالحكي 
وقّلن اأنا مع االإن�س����ان اللي قاع����د ب� كل واحد منكم 
واأن����ا اإزا مت����ت عط�س ما ب�س����رب دّم. و�س����األن عن 
راأُي����ن، تمانين بالمّية مُنن زّقفوا ل����� كترمايا  ل� عم 
تنتق����م، والباقيين قالو نحن����ا بدنا غير لبنان، بدنا 

لبنان االإن�سان«.

ميرفت �سيوفي في مقالتها »جريمة كترمايا والدور 
التحري�س���ي الذي مار�س���ه االإعالم العرب���ي«)204( 

)201( الحياة، 6 اأيار 2010؛ )202( الم�ستقبل، 9 اأيار 2010؛ )203( الم�سيرة النجوى، 10 اأيار 2010، �س 40؛ )204( نادين، 16 اأيار 
2010، �س 14 �� 16.
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اعتب���رت اأن »الدول���ة الت���ي تكي���ل فر����س االأم���ن 
بمكيالين فت�سرب في الرمل العالي، وياأخذ بالثاأر 
من هيبة جي�سها في البقاع �سقيق تاجر مخدرات، 
فتطلق اآر بي جي على �سياراتها الع�سكرية وي�سقط 
جنودها انتقامًا لمقتل تاجر مخدرات �سقط اأثناء 
مطاردة اأمنية لتوقيفه، والدولة التي تخلي �س���بيل 
قاتل �س���ابط طيار بكفالة ال تتجاوز ال�س���بعة اآالف 
دوالر، والدولة التي ت�س���در فيه���ا اأحكام باالإعدام 

ويظ���ل تطبيقه���ا معّلق���ًا، والدولة الت���ي يقتل فيها 
"زي���ادان" ث���اأرًا ثم يف���ّر القتلة اإلى جه���ة مجهولة، 
ه���ي الم���دان االأول في جع���ل اللبنانيي���ن يفقدون 
ثقتهم بها، ويهتّز اإيمانهم بالعدالة!! ال اأحد يرغب 
بالعي����س ف���ي ظّل �س���ريعة الغاب في لبن���ان، ولكن 
لطالما عاين اللبنانيون طوال �سنين الحرب الفعل 
ورّد الفع���ل ف���ي مجازر حفظتها وحفظت �س���ورها 

الكتب...«.
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ُبَعيد وق���وع جريم���ة كترمايا الثانية، لف���ت الوزير 
ط���ارق متري خ���الل ا�س���تقباله عددًا م���ن ممثلي 
و�س���ائل االإعالم، اإلى اأنه تلقى ات�س���االت عدة من 
مواطنين واإعالميين عّبروا فيها، عن ا�ستهجانهم 
جريمتي كترمايا الفظيعتين، وانزعاجهم ال�سديد 
مما ن�س���ر من �سور وم�س���اهد مروعة. قال متري: 
»لق���د اختارت و�س���ائل اإعالم كثي���رة االمتناع عن 
ن�سر ال�سور والم�ساهد التي توافرت لها، وامتناعها 
ه���ذا بمثابة اإدانة معنوية لما جرى ��� ]اإدانة[ اأقوى 
من ن�س���ر ال�سور والم�س���اهد االأكثر ب�ساعة. ويثير 
االإحجام كما االإ�س���راع في الن�س���ر والبث، اأ�س���ئلة 
مهنية واأخالقية، ت�س���تحق اأن تكون مو�سوع ت�ساور 
بي���ن اأه���ل االإعالم ح���ول قواع���د لل�س���لوك، تقوم 
عل���ى الحق في المعرفة وحري���ة االطالع وتحترم، 

الم�ساعر والحرمات والكرامة االإن�سانية«)205(.

تعميم ال�ستراك في الجريمة
وفي مقال���ة عنوانها »الموت والتموي���ت، الجريمة 

واالأث���ر«)206( كت���ب ب���الل خبيز: »في و�س���ع اأي كان 
اأن يدي���ن القت���ل الوح�س���ي للقات���ل والتمثيل بجثته 
عل���ى النحو الذي جرى. لكن ال�س���وؤال الذي يتبادر 

لالأذهان دومًا مربك وعنيف.
م���ا دام الذي���ن يدين���ون التمثيل بالجثة �س���ادقون 
في اإدانتهم فلماذا ا�ست�س���هلوا تناقل وتداول �سور 
الجريم���ة على هذا النحو؟ هل يح�س���ب من يجل�س 
على الكنبة وي�ساهد ال�سور على �سا�سات التلفزيون 
اأن���ه بريء من دم القاتل الممثل بجثته، واأن القتلة 

هم وحدهم الم�سوؤولون عن القتل؟«.
ي�سيف خبيز: »اليوم ثمة �سور لل�سحايا االأربع في 
طريقها اإلى التداول مرة اأخرى. �س���ور �ستثير دون 
�سك م�ساعر غ�سب واإدانة كتلك التي رافقت �سور 

جريمة الثاأر«.
ويختت���م: »لكن ما يجري االآن عب���ر حفالت تناقل 
�س���ور ال���دم لي����س اإال رغب���ة ف���ي جع���ل الجريم���ة 
تحتل حا�س���رنا وم�س���تقبلنا، وبهذا نقتل ال�سحية 

مرتين«.

)205( النهار، 1 اأيار 2010؛ )206( الم�ستقبل، 9 اأيار 2010.

»العائلة اللبنانية« تت�سّفح األبوم كترمايا 
لل�س���ور التي ن�س���رتها ال�سحف حول جريمتي كترمايا، مع تقّدم ال �س���ك فيه للثانية على االأولى، 
محمول من المعاني ومن االإ�س���ارات �َس���َكَت عنه الكثيُر من الكالم المكت���وب، بل يمكن القول اأن 
للخيارات الب�س���رية التي اعتمدتها ال�س���حف مو�سوع المتابعة منطق خا�س ينم عن مروحة من 

االأخالقيات )والالاأخالقيات( المهنية ت�ستاأهل، بحّد ذاتها، الر�سد والتوثيق.
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»الجريمة«  بين تعاطيها والتعاطي معها
ن�سر  مع  المتابعة  مو�سع  ال�سحف  تعاطي  اختلف 
�سور جريمة كترمايا الثانية علمًا اأن النقا�س حول 
�سبه غائب في  العنيفة هو  ال�سور  ن�سر  اأخالقيات 
ال�سحافة اللبنانية وبين اللبنانيين ب�سكل عام. من 
ال�سور  ن�سره من  المباح  ُيعّين حدود  ثم، ال عرَف 
)االأخالقي(  القرار  تتخذ  اأن  تحرير  اإدارة  ولكل 

الذي تعتبره منا�سبًا...

النهار)207(، في ال�سفحة ال�سابعة، ن�سرت مع الخبر 
الذي يتحدث عن جريمة قتل محمد �سليم م�سّلم 
االأولى،  ال�سورة  في  واالأ�سود:  باالأبي�س  �سورتين 
اأما  كبير،  ح�سد  اأنظار  اأمام  متدليًا  م�سّلم  يظهر 
في ال�سورة الثانية فتظهر جثة م�سّلم على مقدمة 

�سيارة بين عدد من المحتفلين بقتله.
ال�سورتين  هاتين  ن�سر  من  النهار  خيار 
»المتو�سطتي العنف« واللتين تظهر فيهما مقدمة 
اإثبات ما  الراأ�س هو، على ما يبدو، 
و�سفته ب�»ت�سفية الم�ستبه فيه« وهو 
الخبر  يرد في عنوان  الذي  التعبير 

الم�سار اإليه.

ال�سفير)208( اأوردت ملخ�سًا مقت�سبًا 
عن الجريمة ختمته بالتحّفظ التالي 
ما  لفظاعة  نظرًا  ال�سفير  »وتمتنع 
ارتكب عن ن�سر �سورة جثة المتهم«. 
باأّية  المذكور  الملخ�س  ُيرفق  لم 
التف�سيلي  الخبر  اأرفق  بينما  �سورة 
المن�سور على ال�سفحة ال�سابعة ب�سورة، باالأبي�س 
التنكيل  وقائع  يتابعن  ن�سوة  اأربع  ُتظهر  واالأ�سود، 
بوجهيهما  ت�سيحان  منهما  اثنتان  م�سّلم،  بجثة 
وا�سحة  تبدو  االأخريان  واالثنتان  الم�سهد  عن 
تحت  يجري  مما  التاأّثر  عالمات  وجهيهما  على 
اإحداهن  بين  يجري  ما  يحول  اأن  دون  ناظريهما 

)207( النهار، 30 ني�سان 2010؛ )208( ال�سفير، 30 ني�سان 2010.

ال�سفير, 30 ني�سان 2010
النهار, 30 ني�سان 2010
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الم�سهد!  لتوثيق  الخلوي  هاتفها  ا�ستعمال  وبين 
هول  على  الداللة  في  ال�سفير  اأفا�ست  وهكذا 
يظهر  �سور  ن�سر  اإلى  اال�سطرار  دونما  الجريمة 

فيها م�سّلم.

غالفًا  الجماعية  الجريمة  اختارت  الأخبار)209( 
لعددها ال�سادر غداة وقوع الجريمة. وفي ال�سور، 
من  عدد  يظهر  عدَدها  بها  ّدرت  �سَ التي  الملّونة، 
اأبناء كترمايا يراقبون واقعة التمثيل بجثة م�سّلم. 
عالمات  عليه  تبدو  ال�سورة  في  يظهر  من  كّل 
الذهول مما يجري تحت ناظريه داللة على ب�ساعته 
وهكذا اأّدت الأخبار الفكرة من دون اأن تن�سر �سورة 

لم�سّلم نف�سه.
المن�سور على �سفحاتها  التف�سيلي  الخبر  في  اأما 

الداخلية، فقد ن�سرت الأخبار �سورة ملّونة ال يظهر 
فيها من م�سّلم اإال �ساقاه الملّطختان ببقع حمراء 
والمرتفعتان عن م�ستوى االأر�س ما يو�سح اأن م�سّلم 

معّلق تعليقًا.

باالأبي�����س  �س����ور،  ث����الث  ن�س����رت  الم�ستقب����ل)210( 
واالأ�س����ود، اإلى جانب الخبر ال����ذي اأفردته ل�جريمة 
قتل م�سّلم والمن�سور على ال�سفحة العا�سرة منها. 
اإحدى هذه ال�س����ور تظهر م�س����ّلم معّلق����ًا من رقبته 
بعمود كهرباء وتحته ح�سد كبير من اأبناء كترمايا. 
ولكن الم�ستقبل خّففت من عنف ال�سورة بن�سرها 
باالأبي�س واالأ�سود، متعّمدة، على االأرجح، التخفي�س 

من و�سوحها.

)209( الأخبار، 30 ني�سان 2010؛ )210( الم�ستقبل، 30 ني�سان 2010.

الم�ستقبل, 30 ني�سان 2010الأخبار, 30 ني�سان 2010

الأخبار, 30 ني�سان 2010
الم�ستقبل, 30 ني�سان 2010
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�سورتين  الم�ستقبل  ن�سرت  ال�سورة  هذه  فوق 
التعليق  مع  مفجوعة  المراأة  واحدة  حجمًا  اأكبر 
»اأهالي ال�سحايا« واأخرى لت�سييع ال�سحايا االأربع 
ال�سورتين  هاتين  ن�سر  يخلو  ال  االأولى،  للجريمة 
ل�سورة  تبريري«  »منطق  من  النحو  هذا  على 
م�سلم اأي للجريمة الثانية ال �سّيما متى ما اأ�سفنا 
ب�»قاتل  العنوان  في  م�سلم  ت�سف  ال�سحيفة  اأن 

كترمايا«.

م�سّلم  قتل  جريمة  عن  الخبر  اأرفقت  الديار)211( 
الكترماوي  الح�سد  ُتظهر  ملّونة  واحدة  ب�سورة 
دون القتيل. الديار، في ال�سورة المذكورة، تبرز 

»عّمال العدالة« الكترماويين، في ما ي�سبه 
تحته:  جاء  الذي  العنوان  من  ال�سخرية 

»تطبيق العدالة مهمة الق�ساء وحده«.

على  تن�سر،  اأن  اختارت  اللواء)212( 
القتيل،  ُتظهر  �سورة  االأولى،  �سفحتها 
على  تعليقها  في  و�سفته  كما  )»الجاني« 
و�سحله  بجثته  التمثيل  اأثناء  ال�سورة(، 
�سديدة  الملّونة  ال�سورة  الطريق.  على 
جمهور  تخاطب  اأنها  الوا�سح  ومن  العنف 

»القتلة القراء« اأكثر مما تخاطب جمهور القراء.
وهذا ما يتاأكد من ال�سورة المن�سورة في ال�سفحة 
اإلى جانب الخبر التف�سيلي والتي يظهر  ال�سابعة 

فيها م�سلم جثة ملقاة على الطريق. 

فالملفت في ال�سورتين اأنه ال اأثر فيهما لالأ�سخا�س 
اأرادت  ال�سحيفة  وكاأن  م�سلم  بجّثة  مثلوا  الذين 
من  اأي  ال�سحية،  من  والت�سفي  الجناة  حماية 

)211( الديار، 30 ني�سان 2010؛ )212( اللواء، 30 ني�سان 2010.

اللواء, 30 ني�سان 2010الديار, 30 ني�سان 2010



»العائلة اللبنانية« تت�سّفح األبوم كترمايا 

109

م�سّلم، الذي نعتته في عنوان خبرها المن�سور على 
والطفلتين«،  الجّدين  »قاتل  باأنه  االأولى  �سفحتها 
ال�سفحة  على  المن�سور  خبرها  عنوان  في  ونعتته 
كترمايا[ ]اأبناء  اأبنائها  »قاتل  باأنه  ال�سابعة منها 

االأربعة«. اإنه »الق�سا�س« بح�سب ما تذهب اللواء، 
وفي الق�سا�س حياة!

ال�سرق الأو�سط)213( ن�سرت اإلى جانب الخبر الذي 
باالأبي�س  �سورة  الجماعية  الجريمة  عن  يتحّدث 
واالأ�سود لق�سم من اأهالي كترمايا يتابعون بذهول 
التي  ذاتها  )ال�سورة  م�سلم؛  بجثة  التمثيل  وقائع 

ن�سرتها الأخبار على غالف عددها(.

الحياة)214( ن�سرت في عددها ال�سادر عقب وقوع 
الجريمة �سورة واحدة ذات �سلة بالجريمة وذلك 
مع الخبر المن�سور على �سفحتها االأولى. ال�سورة 
المنتقاة ملّونة وهي لخلفية اآلية للجي�س اللبناني. 
تظهر في ال�سور رجال م�سّلم الممدد، كما ي�ستنتج 
عن�سر  جانبه  واإلى  االآلية  اأر�سية  على  المطالع، 
من  امتعا�س  داللة  عاب�ٌس  اللبناني  الجي�س  من 

الموقف.
�سورة  االأولى  �سفحتها  على  ن�سرت  البيرق)215( 
وموؤخرة  م�سلم  ظهر  فيها  ويظهر  للقتيل  ملّونة 

راأ�سه الملّطخين بالدماء اأثناء قيام بع�س ال�سبان، 
من  بتعليقه  �سباب(،  ثالثة  ال�سورة  في  )يظهر 

مقدمة راأ�سه بعمود كهرباء.
الخام�سة منها  ال�سفحة  البيرق على  ن�سرت  كما 
هامدة  جثة  وهو  لم�سّلم  واالأ�سود  باالأبي�س  �سورة 

)213( ال�سرق الأو�سط، 30 ني�سان 2010؛ )214( الحياة، 30 ني�سان 2010؛ )215( البيرق، 30 ني�سان 2010.

الحياة, 30 ني�سان 2010

البيرق, 30 ني�سان 2010
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عنا�سر  بين  ع�سوائي  ب�سكل  االأر�س  على  ملقاة 
في  كترمايا.  اأبناء  وبع�س  اللبناني  الجي�س  من 
ال�سورتين تعّمد اإلى »ال اأن�سنة« م�سّلم ففي االأولى 
يغلب »االنتقام« على »القتل« وفي الثانية يبدو م�سّلم 
الكائن  اإلى  منه  االأرجل  بين  القمامة  اإلى  اأدنى 

الب�سري الذي ي�ستحق حدًا اأدنى من االحترام.

�سورة  االأولى  �سفحتها  على  ن�سرت  الأنوار)216( 
اأيدي  بين  الخلف  من  م�سّلم  تظهر  ملّونة  كبيرة 
التمثيل  في  الم�ساركين  ال�سبان  من  كبير  عدد 
البيرق  ن�سرتها  التي  نف�سها  ال�سورة  وهي  بجثته 
ولكنها ذات اأفق اأو�سع. اختارت ال�سحيفة �سورة 
عنيفة ت�ساير »عدالة اأبناء كترمايا«، وهي العبارة 

التي ا�ستعملتها عنوانًا لهذا العدد.
الأنوار  اأّما على ال�سفحة ال�سابعة منها، فن�سرت 
للح�سد  �سورة  التف�سيلي  المقال  جانب  اإلى 

الكترماوي »الغا�سب«.

ما  هول  من  متاأثرات  ل�سيدات  �سورة  ن�سرت  كما 
ن�سرتها  التي  ذاتها  )ال�سورة  اأمامهن  يجري 

ال�سفير(.
ممددًا  م�سّلم  رجلي  �سورة  اأي�سًا  الأنوار  ن�سرت 

)216( الأنوار، 30 ني�سان 2010.

الأنوار, 30 ني�سان 2010

الأنوار, 30 ني�سان 2010

الأنوار, 30 ني�سان 2010
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ال�سرق)217( التي اأفردت مكانًا للخبر على �سفحتها 
ن�سرت  الجرائم...«،  »اأب�سع  عنوان  تحت  االأولى 
ال�سحف  بين  من  انفردت،  فقد  ال�سور.  اأب�سع 
م�سّلم  ج�سد  مقّدمة  تظهر  �سورة  بن�سر  قاطبة، 
المخيف  الت�سويه  العمود بحيث يظهر  معّلقًا على 

الذي لحق بعنق ال�سحية.

التي  ال�سورة ذاتها  للجي�س وهي  اآلية  في موؤخرة 
ن�سرتها الحياة.

على اأّن االألفت بين مجموعة ال�سور التي ن�سرتها 
مقدمة  على  ملقًى  وهو  م�سّلم  �سورة  هي  الأنوار 
�سيارة وحوله �سباب من كترمايا )ال�سورة ذاتها 
ال�سورة  في  ي�ستوقف  وما  النهار(؛  ن�سرتها  التي 
ت�سوي�س  تعّمدت  ال�سحيفة  اأن  هو  المذكورة 
اأنها،  اأنها باالأبي�س واالأ�سود ورغم  و�سوحها رغم 
في دالالتها العنيفة، اأقل بكثير من ال�سورة الملّونة 
تف�سير  ي�سعب  االأولى.  ال�سفحة  على  المن�سورة 
قد  التف�سير  اأن  ولو  التحريرية،  االزدواجية  هذه 
ال يعدو قّلة التن�سيق بين م�سوؤولي االأولى وم�سوؤولي 

ال�سفحات الداخلية! 

)217( ال�سرق، 30 ني�سان 2010.

الأنوار, 30 ني�سان 2010
الأنوار, 30 ني�سان 2010

ال�سرق, 30 ني�سان 2010
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ول� ال�سرق، بال �سك، ق�سب ال�سبق في ن�سر اأب�سع 
تقليد  عن  تخرج  ال  هذا  وفي  واأعنفها.  ال�سور 
"عريق" جرت عليه ل�سنوات مديدة وهو االعتماد 

على »ال�سورة المثيرة«.

قتل  جريمة  عن  �سورًا  تن�سرا  لم  والبناء  البلد 
تفردا  لم  اأ�ساًل،  الأنهما،  بجثته  والتمثيل  م�سّلم 

م�ساحة وا�سعة لتغطية المو�سوع.

عددها  في  ال�سرق،  �سقيقة  نادين)218(  مجلة 
اأي  اإلى  تتطّرق  لم  الجريمتين  وقوع  بعد  ال�سادر 
ال�سيوفي،  ميرفت  وال�سحافية  الجريمتين.  من 
الجريمتين،  الالحقة عن  االأعداد  في  كتبت  التي 
َلَة لهما  ن�سرت في العدد المذكور مو�سوعين ال �سِ
بالجريمتين واحد تحت عنوان: »م�سر ترّد اعتبار 
واآخر تحت عنوان: »ر�سيدة داتي  هالة �سرحان«، 

امراأة االأ�سرار �� الحلقة الرابعة«.
ثالث  نادين)219(  فن�سرت  التالي  عددها  في  اأما 
واحدة  م�سّلم،  بجّثة  للتمثيل  دموية  ملّونة  �سور 
منها تظهر م�سّلم معّلقًا برقبته من االأمام؛ )هي 

نف�سها التي ن�سرتها ال�سرق(.
الخلف؛  من  م�سّلم  تعليق  عملية  تظهر  والثانية 
)هي نف�سها التي ن�سرتها كل من الأنوار والبيرق 

وال�سرق(؛

وانفردت نادين بن�سر �سورة يظهر فيها عدد من 
رافعين  �سيارة،  مقّدم  على  وقوفًا  كترمايا،  اأبناء 

بزهو ال ريب فيه جثة م�سّلم الممزقة.

)218(   نادين، 3 �� 9 اأيار 2010؛ )219( الم�سدر نف�سه، 10 ��  16 اأيار 2010.

نادين, 10 �� 16 اأيار 2010

نادين, 10 �� 16 اأيار 2010نادين, 10 �� 16 اأيار 2010
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عود على �سحايا الجريمة الأولى 
في اأعدادها ال�سادرة عقب الجريمة االأولى، وفي 
اأعدادها ال�س����ادرة عقب الجريمة الثانية، ن�س����ر 
بع�س ال�سحف �سورًا ل�س����حايا الجريمة االأولى. 
على اأن ن�س����ر هذه ال�سور جاء في معظم االأحيان 
ف����ي اإطار التخفيف عن مرتكبي الجريمة الثانية. 
واإال فما الداعي لليقظ����ة المفاجئة على الجريمة 
�ست  االأولى بعد وقوع الجريمة الثانية؟ ولماذا ُهمِّ
االأول����ى بع����د وقوعه����ا وع����ادت اإل����ى الواجه����ة مع 
الثانية؟ ال�س����بب، بب�س����اطة، هو الجريمة الثانية، 
وم����ن ث����م م����ا انتقدناه في م����كان �س����ابق من هذا 
التقري����ر م����ن تقديم خب����ر الجريم����ة االأولى على 
الجريم����ة الثانية في اأخبار ال�س����حف ال�س����ادرة 
�سباح 30 ني�سان 2011، خ�سو�سًا اأن �سلة م�سّلم 
بالجريم����ة االأولى ل����م تكن قد ثبت����ت بعد؛ )نعني 

نتائج تحليالت الحم�س(.

عل���ى اأنه فقد تعددت »القراءات« المرافقة لن�س���ر 
�سور الجريمة االأولى...

فلمنا�س���بة مرور ثالثين يومًا على جريمة كترمايا 
االأولى، قامت في البلدة م�س���يرة رمزية بم�ساركة 
الوال���دة رنا اأب���و مرع���ي وتوجهت اإل���ى مدافنها. 
وح���ول هذه الم�س���يرة كت���ب اأحمد من�س���ور)220(: 
»ت�سّمر ال�سائرون في م�سيرة الذكرى لمدة طويلة 
اأمام المنزل، تواجهه���م الجدارية العمالقة التي 
رفع���ت عل���ى واجهته الرئي�س���ية و�س���مت �س���ورة 
للجدين والطفلتين قبل الجريمة، باالإ�س���افة اإلى 
�س���ور لل�س���حايا، كما وجدوا في موق���ع المجزرة. 
وكتب���ت ]وكتب[ عل���ى الجدارية: "�س���هداء الظلم 
والغدر. ناموا قريري العين في جنات الخلد، فاإن 

�سهداءنا لن يقتلوا مرتين".

و�سرحت ]رنا[ اأبو مرعي الق�سد من هذه الجدارية 
ل� ال�سفي���ر: "اأردت من هذه الجدارية الداللة على 
موق���ع المنزل ال���ذي وقعت فيه المج���زرة الإظهار 
م���دى ب�س���اعة الجريم���ة وفظاعتها لل���راأي العام، 
واإظه���ار مدى تاأثير المجزرة على �س���باب البلدة، 

واأثرها في رد الفعل الذي اأقدموا عليه".
واأ�س���افت اأبو مرع���ي: "وعلى الرغم من ال�س���ور 
الم�سوهة، فاإن �سورتهم ما زالت اأجمل �سورة في 
داخلي. لكني من �س���ور الجريمة اأ�ستمد القوة كي 
اأبقى واقفة على قدمي، فال ي�س���يع حقهم. واإنني 

لن اأهداأ ولن اأ�ستكين كي ال يقتلوا مرتين"«.

�سعدى علوه، في مقالتها »دفاعًا عن كترمايا«)221(، 
كتبت: »لم ي�س���اهد اأي اإن�س���ان في لبنان اأو العالم 
�سورة الفتاتين ال�س���حيتين وهما حيتان، وكذلك 
اأهمل���ت تفا�س���يل حياتهم���ا م���ع الج���د والج���دة 
الم�س���نين، حتى الت�سييع لم ُيْعَط االهتمام الالزم 
في وداع ال�س���هداء المظلومين. اأخليت الم�ساحة، 
كل الم�س���احة ل�س���ورة القت���ل الجماع���ي، وللجثة 
التي غطت �س���ور التنكيل والتمثيل بها ال�سا�س���ات 
ووكاالت االأنباء المحلي���ة والعالمية. لم يغط على 

ب�ساعة الجريمة االأولى اإال ما هو اأفظع منها«.

وف���ي مقالة عنوانه���ا »عندما يخط���ئ االإعالم... 
يغدو الجاني �س���حية!«)222( كتبت مي�س���م رزق عن 
غياب �سور �س���حايا الجريمة االأولى الذي يحدث 
تعاطف���ًا مع �س���حية الجريمة الثانية: »فهل �س���مع 
االإعالم حديث االأم عن عائالتها بال�س���ورة التي 
وجدت فيها، و�س���كل طفلتيها الغارقتين بالدماء، 
حت���ى يقّدر البع�س رد فعل اأه���ل القرية الطبيعي، 

الذي لم تح�سب ح�سابه القوة االأمنية؟«.

)220( ال�سفير، 31 اأيار 2010؛ )221( الم�سدر نف�سه، 30 ني�سان 2010؛ )222( �سدى البلد، 4 اأيار 2010.
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ماذا ن�سرت ال�سحف مو�سع المتابعة من �سور؟
ال�سفي���ر)223( ف���ي عدده���ا ال�س���ادر عق���ب وق���وع 
الجريمة االأولى ن�س���رت اإلى جانب الخبر ال�سغير  
�س���ورة تظهر فيها االأم المفجوع���ة، وبذلك كانت 
ال�س���حيفة الوحيدة التي ن�سرت �س���ورًا ذات �سلة 

بالجريمة االأولى قبل وقوع الجريمة الثانية.

في  الم�ستقبل)224( 
ال�س���ادر  عدده���ا 
وق���وع  عق���ب 
الثاني���ة  الجريم���ة 
�س���ورتين  ن�س���رت 
م���ن  ملتقطتي���ن 
�س���حايا  ت�س���ييع 
االأول���ى  الجريم���ة 
وق���د تطرقن���ا اإلى 

المو�سوع �سابقًا.

البي���رق)225( ف���ي عدده���ا ال�س���ادر عق���ب وق���وع 
الجريمة الثانية ن�سرت �س���ورة للطفلتين �سحيتي 

الجريمة االأولى.

الأنوار)226( في عددها ال�سادر عقب وقوع الجريمة 
الثانية ن�س���رت على �س���فحتها االأولى �سورة ملّونة 
للطفلتي���ن �س���حيتي الجريم���ة االأولى تتو�س���طهما 
والدتهما. كما ن�س���رت حول خبرها المن�س���ور على 
ال�سفحة ال�س���ابعة منها �سورة للطفلتين. ون�سرت 
�س���ورة اأخ���رى لجدهم���ا ال���ذي ق�س���ى معهما في 
الجريم���ة عينها. وهي ال�س���حيفة الوحي���دة التي 

ن�سرت �سورة للجّد ال�سحّية.

)223( ال�سفير، 29 ني�سان 2010؛ )224( الم�ستقبل، 30 ني�سان 2010؛ )225( البيرق، 30 ني�سان 2010؛ )226( الأنوار، 30 ني�سان 2010.
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ال�سرق)227( ن�س���رت �س���ورة للطفلتين ال�س���حيتين 
تتو�سطهما والدتهما.

مجلة نادين)228(، ن�سرت اأربع �سور تظهر في اإحداها 
والدة الطفلتين ال�سحيتين؛ وفي الثانية الطفلتان؛ 
وف���ي الثالثة �س���ورة طفلة م���ن اأ�س���دقاء الطفلتين 
بالق���رب م���ن مثواهما االأخير. وفي الرابعة �س���ورة 

�سم�سية لم�سّلم، يظهر فيها بق�سمات قا�سية. 
تج���در االإ�س���ارة اإل���ى اأن ميرفت ال�س���يوفي، كاتبة 
المو�س���وع ال���ذي ن�س���رت معه ال�س���ور ال�س���ابقة، 
وال���ذي حم���ل عن���وان: »جريم���ة كترماي���ا والدور 
التحري�سي الذي مار�سه االإعالم العربي«، اأ�سارت 

اإل���ى اأن »االإعالم اللبناني 
]تخّل���ى[ ع���ن دوره ��� وهو 
ال���ذي ي�س���نع م���ن الحّبة 
قّب���ة اأحيان���ًا  ولم ي�س���َع 
لن�سر �س���ور تمثيل القاتل 
وخر����س  ب�س���حاياه!! 
ول���م  اللبنان���ي  االإع���الم 
يك�سف للبنانيين الحقيقة 
كم���ا ه���ي ولماذا ج���اء رّد 
فع���ل اأهال���ي القري���ة على 

ه���ذا ال�س���كل اله�س���تيري، والق���رى اللبناني���ة، كّل 
النا����س فيه���ا تربطهم �س���الت قرب���ى بالن�س���ب اأو 

بالم�ساهرة...؟«.

)227( ال�سرق، 30 ني�سان 2010؛ )228(  نادين، 10 ��  16 اأيار 2010.
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المالحظ����ة الالفتة هي اأن ال�س����حف التي ن�س����رت 
�سورًا ل�س����حايا الجريمة االأولى بعد وقوع الجريمة 
الثاني����ة و�س����من الخب����ر ال����ذي يتح����دث ع����ن هذه 
الجريم����ة ه����ي من ال�س����حف التي ن�س����رت �س����ورًا 

عنيفة لم�ساهد من التمثيل بجثة م�سّلم.

الجريمتان و�سورة اأخرى
اإلى ال�س���ور المذكورة اأعاله، عادت وظهرت �سورة 
رن���ا اأبو مرع���ي وال���دة الطفلتين ال�س���حيتين. وفي 
ظهور اأبو مرعي من جديد ا�س���تعادة للماأ�س���اة التي 
تعّبر عنها هذه الوالدة التي فقدت ابنتيها ووالديها. 
وكان ن�سر �سورها في: الأخبار)229(، وفي البناء)230(، 

وفي الحياة)231(، ومرتين في ال�سرق)232(.

)229( الأخبار، 8 اأيار 2010؛ )230( البناء، 8 اأيار 2010؛ )231( الحياة، 1 اأيار 2010؛ )232( ال�سرق، 1 اأيار 2010.

ال�سرق, 1 اأيار 2010 ال�سرق, 1 اأيار 2010 الأخبار, 8 اأيار 2010
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وظه���رت ف���ي الأنوار233 �س���ورة 
لقري���ة كترماي���ا، تل���ك القري���ة 
التي �س���هدت جريمة فردية في 
اأحد منازله���ا وجريمة جماعية 
في اإحدى �ساحاتها. هي �سورة 
للمكان الذي فا����س العنف فيه 

فوّلد جريمتين.

�س���ورة  الأن���وار  ن�س���رت  كم���ا 
طفلة م���ن �س���ديقات الطفلتين 

ال�سحيتين اأمام مثواهما االأخير وهي تعبير وا�سح 
عن امتداد اآثار العنف الذي لحق بال�سحيتين اإلى 
اأترابهما. يذكر اأن هذه ال�س���ورة نف�سها كانت قد 
ن�سرت في الحياة 234 )و�سمنها كادر �سغير تظهر 

فيه رنا اأبو مرعي( وفي ال�سفير 235 اأي�سًا.

 
ال�س���رق236 ن�سرت �سورة ليافطة معلقة في كترمايا 
تطالب بك�سف مالب�س���ات الجريمة االأولى، وتعّبر، 
ا�س���تطرادًا، عن رف�س مقا�ساة مرتكبي الجريمة 
الثاني���ة واأولئك الذين مثلوا بجث���ة المتهم بالقتل. 
الالفت في ه���ذه اليافطة اأنها موقعة من المجل�س 
البل���دي وذلك قب���ل اأي���ام قليلة من موع���د اإجراء 
االنتخابات البلدية في القرية ما يدّل على �س���عبية 

المطلب المرفوع.

اأم���ا الحياة237 فن�س���رت، اإلى جانب مقال و�س���اح 
�س���رارة ال���ذي اأ�س���رنا اإلى بع����س م�س���امينه في 
متن التقرير �سورة للح�س���د الكترماوي. والح�سد 
الكترم���اوي في ال�س���ورة هو تعبير ع���ن الجماعة 
االأهلية المرتّدة عن الدولة اإلى اجتماعها البدائي 

العنيف.

)233( الأنوار، 1 اأيار 2010؛ )234( الحياة، 1 اأيار 2010؛ )235( ال�سفير، 1 اأيار 2010؛ )236( ال�سرق، 1 اأيار 2010؛ )237( الحياة، 
5 اأيار 2010.
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الأن���وار238  م���ن  كل  ن�س���رت  تق���ّدم  م���ا  اإل���ى 
وال�سرق239�س���ورتين لمنزل مرت���ث اختلفتا في ما 
ُيحي���ل اإلي���ه. ففي حي���ن قالت الأنوار اإن���ه المنزل 
الذي يقط���ن فيه م�س���ّلم، قالت ال�س���رق اإنه منزل 

ال�سحايا.
الأق���ارب  �س���ورتين  بن�س���ر  الأخب���ار240  وانف���ردت 
القتي���ل م�س���ّلم: اإنه المقل���ب االآخر من الماأ�س���اة، 
ذل���ك المقلب الذي حادت عنه ال�س���حف االأخرى 

باأقالمها و�سورها.

مجلة نادين241، لم َيُفْتها الَعْوُد على كترمايا فتفّردت 
بن�سر �سور، )طبّية على االأرجح(، لموا�سع الطعن 
والجرح من جثث �سحايا »الجريمة االأولى«. رافق 
هذه ال�سور/االأدّلة الدامغة على »ال�سر« مقال بقلم 
ميرفت �س���يوفي �ساقت فيه »تفا�سيل« عن حيثّيات 
قت���ل الجّدين اأبو مرع���ي والحفيدتين، ناهيك عن 

التنكيل بهم اأحياًء واأمواتًا:

»]...اإن[ القات���ل ]...[ ال���ذي يمار����س الذب���ح في 
م�س���لخ، تعامل مع �سحاياه ب�س���ادّية مرّوعة، حيث 
اأ�س���بع االأج�س���اد طعنًا وذبحًا وتمزيق���ًا، فقد مّزق 
الجاني ج�س���د العجوز يو�س���ف اأبو مرع���ي، ثم فقاأ 
عينه بال�س���كين، ولم يكتف بهذا التمثيل بالجثة بل 

عمد اإلى نزع دماغه من راأ�سه!!
اأّما الجّدة كوث���ر اأبو مرعي فقد ذبحها من الوريد 
اإل���ى الوري���د كم���ا تذب���ح النعج���ة، وفي م���ا يتعلق 
بالطفلتين البريئتين اآمنة وزينة، فاآمنة اأو "موني" 

)238( الأنوار، 1 اأيار 2010؛ )239( ال�سرق، 1 اأيار 2010؛ )240( الأخبار، 8 و27 اأيار 2010؛ )241( نادين، 17 �� 23 اأيار 2010.

الأنوار, 1 اأيار 2010

ال�سرق, 1 اأيار 2010

الأخبار, 8 و27 اأيار 2010
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كم���ا تناديها اأمه���ا، ذبحها، وقطع اأذنها الي�س���رى 
واألق���ى بها في مرحا�س الحمام ثم األحق الذبيحة 
باأذنها فاألقاها راأ�س���ًا على عقب في المرحا�س... 
اأما ال�س���غيرة زينة، فقد اأ�سبع ج�س���دها ال�سغير 
طعن���ًا، ثم عمد اإل���ى انتزاع قلبها من �س���درها... 
هل هن���اك عقل ب�س���ري يحتمل ه���ذا القتل؟ ربما 
هذه الم�س���اهد توؤّكد حالة اله�ستيريا التي اأ�سابت 
اأهال���ي كترماي���ا بعد ما �س���اهدوه قد فع���ل بجثث 

�سحايا قريتهم االأربعة ]االأربع[!«.

بالطب���ع، تبقى ه���ذه التفا�س���يل بر�س���م التدقيق، 
وبالطب���ع اأي�س���ًا فال عجب اأن تخل�س �س���يوفي من 
ق�سة الرعب التي ترويها لقرائها اإلى التبرير لقتلة 
م�س���ّلم ما ارتكبوه م���ن فظاعة، ولكن يبقى اأي�س���ًا 
اأن »القيم���ة الم�س���افة« لم���ا كتبته �س���يوفي هو في 
تطابقه، على االأرجح، مع ما روته كترمايا لنف�سها 
من ق�س����سٍ ي���وم اأن قتلت م�س���ّلم وعّلقته و�س���ط 
�ساحتها، وما ت�س���تاأنف كترمايا روايته كّلما دعاها 

يق«! دِّ داٍع اإلى غ�سل يديها من دم هذا »ال�سِّ

 نادين, 10 �� 16 اأيار 2010 نادين, 10 �� 16 اأيار 2010

 نادين, 10 �� 16 اأيار 2010

 نادين, 10 �� 16 اأيار 2010

 نادين, 10 �� 16 اأيار 2010
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