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من «الحادث الفردي» �إلى «تهديد ال�سلم الأهلي»

كترمايا :عن جريمتين و�أكثر
مطالعات في كتاب الفظاعة (اللبنانية) العادية...
�إعداد

ح�سن عبا�س
�إ�شراف

مونيكا بورغمان ولقمان �سليم

 عن جريمتين و�أكثر:كترمايا

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

¬∏jƒªJh ´hô

Gò¡d ¿Éc Ée ,¿É«H ≈dEG
áÑ∏°U á«°VQCG ≈∏Y ’EG ø
ájƒæ©ªdG ,á«LQÉîdGh
IôFGO ¿CG ºeCG ôq °
ób ,´hô°ûªdG Gòg áÑ°S
Ék Ä«°T Qƒ∏ÑàJ ±ƒ°S ác
πª©dG äÉ°TQhh äÉ
»fhôàµdEG ™bƒe øY
¿CG ’EG É¡©°ùj ’ ` ` zIôcG
êôîj ¿CG ´hô°ûªdG
’ƒd ≥≤ëàdG QGƒWCG ≈d
á«dhódG äÉ°ù°SDƒª∏d áj

international institutions:

++ Institut für
Auslandsbeziehungen
e.V.
2011
,�أمم للتوثيق والأبحاث
بيروت لبنان++
5222 ـFederal
 ـ11 :�صندوق بريد
I 01/553604
: هاتف- Foreign Office
Republic
of Germany
www.umam-dr.org I info@umam-dr.org

++أممInternational
Center
for ديوان
Transitional Justice
, بتاريخ لبنان, على وجه العموم, ُيعنى,للتوثيق والأبحاث
�  م�شروع ن�شري بتوقيع,اللبنانية
الذاكرة
.الحروب
الحمالة
بذاكرته
,الخ�صو�ص
وجه
++ Heinrich Böll Foundationوعلى
- Middle East Office
 ه�شام �سالم:ت�صميم و�إخراج
++ Agencia Española de Cooperación Internacional para el Des

. عن وجهة نظر �أمم للتوثيق والأبحاث، ح�صر ًا،�إن الآراء الواردة في هذه الدرا�سة تع ّبر
من َث ّم فهي ال تعك�س ب�أي �شكل من الأ�شكال �آراء «معهد العالقات الثقافية الخارجية
.)» �أو مقاربته الم�ؤ�س�ساتيةifa(
»)ifa( كان �إنجاز هذه الدرا�سة ون�شرها بدعم من «معهد العالقات الثقافية الخارجية
.الممول من وزارة الخارجية الألمانية
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عن الفظاعة العاد ّية و«البناء على المجهول»!
َّ
فإن الفظاع َة التي كانتا مناسب ًة لها
َ
ناهيك ع ّما وا َر ْت ُه هذهِ الفظاع ُة من رثاث ٍة
اجتماعية انعق َد ما ُي ْش ِب ُه اإلجماعَ على
َ
وناهيك ع ّما أضا َء ْت
السكوت عنها،
ِ

َ
اللبنانيون ،أو َف ْل َن ُق ْل
ال َغ ْر َو ْأن سارعَ
عظم اللبنانيين ،إلى االجتها ِد في
ُم ُ
نسيان كترمايا .ولَ ْي َس ِمنْ َع َب ٍث ْأن
ِ

َ
نقول كترمايا ،ال أكث َر وال َّ
أقلُ ،مت ََجنّبينَ ،
ائم»
ْأن ُن َع ّينَ عدداً ُم َح َّدداً من «الجر ِ

حادث
علي ِه من أخطا َء مهني ٍة في َت َد ُّبر « ٍ
فردي» تأ ْر َج َح ِت المسؤولي ُة َعنْها َب ْينَ
ٍّ
األمن ّيين الذين أو ِك َل إليهم الت ُ
َّحقيق

التي يتناو ُلها هذا التقرير .على َّأن
المكتوب ُي ُ
ُ
وعنوان هذا
قرأ من ُعنوا ِن ِه،
َ

مرج ِع ّي ِت ِهم
في الجريم ِة األولى و َب ْينَ ِ
َ
ناهيك ع ّما َن َش َر ْت ُه على الم ِأل
القضائ ّية ،و

التقرير« :كترمايا :جريمتان وأكثر»؛
وإذا كانت جريمتا كترمايا ،األولى،
أي ِت ْل َك التي َذهَ َب ضح َّيتَها الجدّان

اإلعالم اللبناني على ُمستوى
ِمنْ َت َخ ُّبط
ِ
َم ْر ِج ِع ّياته «المهنية األخالقية» َ ،
تلك

أبومرعي وحفيدتاهُ ما ،والثانية ،أي
ِت ْل َك التي َذهَ َب ضح َّيتَها َمنْ حا َمت

الفظاع ُة أق ُّل ُه بأبعا ِدها ال َّثال َث ِة هذهِ:
ما َوا َر ْتهُ ،وما أضا َء ْت علي ِه ،وما َن َش َر ْت ُه
َع ِص َّي ٌة على اإلحصاء.

َح ْولَ ُه ُّ
الش ُ
بارتكاب الجريم ِة األولى
بهات
ِ
قا ِب َلت ْي ِن لإلحصا ِء من َح ْي ُث عد ُد َمنْ

أل َّنها َ
كذلك ،فمقاصدُ هذا التقري ِر ،ال ّثاني

ُق ِت َل خالل ِّ
كل واحد ٍة ِم ْن ُهما (،)1 + 4
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الس ْل ِسلة الم ْوسوم ِة «من الحادث
في ِّ

مكان وقو ِع ِه وزما ِن ِه وهو ّي ِة َّ
الضالعين
ِ
فيه ،ضحايا و َقـ َت َلة ،حتّى ل ُي ْم ِكنُ َو ْص ُف ُه

السلم األهلي»،
ّ
الفردي إلى تهدي ِد ِّ
على كثي ٍر من التَّواضع ؛ في َّ
الطليع ِة

«الح ْرف ّية» عن فا ِئ ٍض ِمنَ
َّرج َم ِة َ
بالت َ
الم ْح َت ِق ِن سوا ٌء لدى «ال َق َت َل ِة
ُ
العن ِْف ُ

ِمنْ هذهِ المقاصد ْأن نعودَُ ،م َت َع ّمدين،
باب التَّذكي ِر ْ
بتحريك
األش َب َه
ِ
َولَ ْو من ِ

الجمهور»
ال َي َد ِو ّيين» أو لدى « ُ

َمنْ

ساح ِة كترمايا
َح َض َر ِم ْن ُه الجريم َة في َ
َ
وش َه َر ها ِت َف ُه َّ
الشخصي لتوثي ِقها ،أو

الج ْرح ،إلى كترمايا َّ
ألن في
كين في ُ
الس ِ
ِّ

االس ِتنْكاف عن تلك «ال َع ْو َد ِة»ِ ،ب َص ْر ِف
ْ
نوان الذي ُي ْم ِكنُ أن ُي َ
وض َع
الع ِ
الن ََّظ ِر عن ُ
ْكافُ ،مشا َر ٌ
االس ِتن ُ
كة ،بمفعول
َت ْح َت ُه هذا ْ

روايات الجريم ِة وص َو َرها
َمنْ ْاس َت ْه َل َك
ِ
من ِخاللِ وسا ِئ ِل اإلعالمَ ...ف َم ْهما َب َل َغ

رجعي ،في هذهِ ال َفظاعة .فال ُمبالَ َغ َة
ٍّ
في ال َق ْولِ َّ
بأن فظاع َة كترماياِ ،بوجوهها

الم َ
فاض َل ِة بينَ «جرا ِئ ِم
َح َذ ُر المر ِء ِمنَ ُ
كترمايا» ،ومن الت ََّحز ُِّب لـ «جري ِم ٍة» على
المتمادي
حساب ُأ َخ َرَ ،ي ْبقى َّأن ال َقت َْل ُ
ِ

َّ
والم َق َّن َعةُ ،ز ْب َد ُة
السافر ِة منها ُ
الشتىّ ،
وأمني ،وهَ ُل َّم
اجتماعي
سياسي
اب
ٍّ
ٍّ
ٍّ
خر ٍ

الذي أ ْو َق َع ُه ب ْع ُض الكترماويين ّ
اب
بالش ِ
المصري محمد سليم مس ّلم ،بما في
ّ
َذلِ َك الت َ
بج َّث ِت ِهَ ،و َق َع في َو َضح
َّمثيل ُ

ُ
اف بأ َّنه،
ج ّراًُ ،يكا ِب ُر
اللبنانيون عن االعتر ِ
ولو ِب ِص َيغ َر ْمز َّي ٍة ُم َخ َّف َف ٍة ُمن ََّض َبة ٍأحياناً،
لي .أ ّما
بي َئ ُت ُه ُم
ِ
الحاض َن ُة وأثا ُث ُه ُم ال ّمن ِز ّ

النَّهار ،في مكان عا ّم ،على مرأى من

ُجمهو ٍر من « ُّ
المبايعينَ أحياناً،
الشهود»ُ ،
الج ّد ْين
و َم ْس َمع ،في حين َّأن َقت َْل َ

الج ْه ِد
ال َم ْق ِصدُ ال ّثاني من َورا ِء هذا ُ
واح ٍد،
الج ْم َع ،في ٍ
سياق ِ
الذي ُيحا ِو ُل َ

وحفي َد َت ْي ِهما ،على بشا َع ِت ِه ،وقع ِخ ْل َس ًة
أبواب ُم ْغ َل َق ٍة ،وفي حين َّأن
وورا َء ٍ

ثيق» و«القراء ِة» فالتَّو ُّقف
بين «ال َّت ْو ِ

فردي» َت ُ
فيض دالال ُت ُه عن
حادث ٍّ
ع ْن َد « ٍ
6
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َ
«
االستحقاق األخالقي» الذي ُأري َد ِمنْ
َقت ِْل الجدّين وحفي َد َت ْي ِهما ،لر ّبما ،التَّس ُّت ُر

َّعليق
بـ «القتْل ُ
المقا ِرن» َمد َْخ ًال إلى الت ِ
على ما ُأ ْه َ
دمَ ،ف َل ْي َس
ريق في كترمايا من ٍ

أعقاب هذا
عليه لم ُي ْفت ََض ْح إ ّال في
ِ
الم َس ْل َسل الدَّموي.
ُ

َ
سوابق لها
بين الجريم ِة ال ُّرباع ّية وبين
واس َت َوت ،وإنما
أن ا ْن َع َقد ِ
َت المقارن ُة ْ
َب ْينَ َقت ِْل مس ّل َم والتّمثيل ِب ُج َّث ِته على

خروج ال َقت ِْل
من هنا ُيمكنُ ال َق ْو ُل َّأن
َ

أيدي بعض الكترماويين ،وبين «جريم ِة
البلدات اللبنانية
َح ْر ٍب» َش ِه َد ْتها إحدى
ِ
َ
اندلع في عام
الم َس َّلح الذي َ
خالل ال ِّنز ِاع ُ

الخاص إلى الح ِّيز العا ّم هو ما
الح ِّي ِز
ِّ
من َ
ُي َب ِّر ُر لنا ْأن َنت ََساءل عن َم َح ِّل ما َش ِه َد ْت ُه
كترمايا من
فردي» من ُج ْم َل ِة
«حادث ٍّ
ٍ
ريح،
ُ
الم ْض َم ِر منه َّ
العن ِْف اللبنانيُ ،
والص ِ
والذي ُي ُ
حال إليه ،بالعام ّية اللبنانية،

وس ْح ِل ِه
 ، *(2008وإ َّنما َب ْينَ َقت ِْل مس ّلم َ
(* المق�ص���ود« ,مج���زرة حلبا»
وبين النهاي ِة
)

)

لرئيس
الوخيم ِة
ِ

الس ْلم األهلي.
ِب َو ْص ِف ِه من ُم َهد ِ
ِّدات ِّ
ُ
ياق
الس ِ
والحال أن ما َت َق َّدم ال َي ْخ ُرج عن ِّ

اقي في
وزرا ٍء عر ٍّ
شوارع بغدا َد عام
ِ

اللبناني،
العا ِّم الذي سا َر عليه اإلعال ُم
ُّ

! 1958
(**

المكتوب الذي
خاص اإلعال ُم
ُ
وعلى َو ْج ٍه ّ

)

الت���ي وقعت ف���ي � 10أي���ار .2008
ومم���ا يذك���ر �أن الم�ص ��ري اليوم
ه���ي من عقد المقارن���ة بين حلبا
وكترمايا.
(**) المق�ص���ود ,بالطبع ,رئي�س
ال���وزراء العراقي نوري ال�س���عيد؛
�أنظر مقتطفات م���ن مقالة لف�ؤاد
دعبول� ,ص � 97أدناه.

•

ُنتا ِب ُع ُه في هذا التَّقرير .فهذا اإلعال ُم
لَ ْم يرفع الجريم َة ال ُّرباعي َة التي َذهَ َب

وقائع ما
َيبدأ هذا التقري ُر
بتجميع َ
ِ

جرى في كترمايا على ما أ ْو َر َد ْتها
الص ُ
حف من دون ّأي َتد َُّخ ٍل ُث َّم َي ْن َت ِق ُل
ُّ

الجدّان وحفيدتاهُ ما ضحاياها إلى َم ْر َت َب ِة
المتابع َة إلاّ َب ْع َد
الموضوع الذي َي ْست َِح ُّق ُ
ِ

الوقائع ُمحا ِوالً َر ْص َد
إلى قراء ِة هذهِ
َ
ات الت ّْحرير ّية التي َت َب َّنتْها ُّ
كل
الخيار ِ

الجريم ِة الجماع ّية التي أ ْود َْت بمحمد
سليم مس ّلم ،وإ ْذ َت َو َّس َل َب ْع ُض َمنْ َكت ََب
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ارتكاب
أي َمنْ حا َم ْت َح ْولَ ُه ُش ْب َه ُة
ِ
الجريم ِة األولى.

المتابعة،
واحد ٍة ِمنَ ُّ
الص ُح ِف َم ْو ِض ِع ُ
ومحاوالً اإلضاء َة على َب ْع ِض ما َت ْن َف ِت ُح

عليه هذهِ الخيارات :لماذا َذهَ َب ُ
بعض
الص ُح ِف ،مث ًال ،إلى تناولِ ما َن ْص َط ِل ُح
ُّ

والمصطلحات،
ومن حديث ال ُّل َغ ِة ُ
َي ْن َت ِق ُل التقري ُر إلى استقرا ِء َب ْع ِض معالم

على َت ْس ِم َي ِت ِه بـ «الجريمتين»( ،على
اض َّأن الجريم َة ال ُّرباع ّي َة هي األولى،
افتر ِ

طاب َّ
َّصريحات
الضرورة» ،أي الت
ِ
« ِخ ِ
المتسا ِر َع ُة على
التي َح َّت َم ْت
ُ
الوقائع ُ

والجريم َة الجماع ّية هي الثانية) ،في
ُ
البعض منها،
واحد؟ لماذا َذهَ َب
ٍ
سياق ِ

السياسيينَ والمسؤولينَ اإلدال َء بها،
ّ
َ
ديث ال َع َل ِن ِّي
ولَ َع َّل هذا
الح ِ
القبيل من َ

الحديث
في صيا َغ ِة أخبارها ،إلى تقديم
ِ

َ
ْأن َ
األصدق تعبيراً عن أصحا ِب ِه
يكون
باعتبا ِر َّأن إمال َء « َّ
الضرور ِة» ال َيدَعُ لَ ُهم

عن «الجريم ِة األولى» على «الجريم ِة
الثانية» ُر ْغ َم َّأن «الثانية» كا َن ْتَ ،ي ْو َمها،

َ
هامش مناور ٍة واسعاً؛ وإذ ا َّت َف َق أن ال َقت َْل
في كترمايا َو َق َع ُق َب ْي َل فتر ٍة وجيز ٍة من

َ
والس َب َب في الن َّْشر ،و ُر ْغ َم
بيت القصي ِد َّ
البعض َ
َ
كان قد ْاس َت ْوفى تغطي َة
َّأن هذا

االنتخابات ال َب َل ِد َّية فَلاَ َع َج َب ْأن ر ْ
اعت
ِ

الجريم ِة األولى...

ُ
السياسيين هذا اال ْعتبار.
َت
صريحات ّ

وإذ َيت ََسا َء ُل التَّقري ُر هذهِ األسئل َة ال
ات اللغوي ِة
َي ْم ِل ُك أ ّال َي َت َو َّق َف عن َد الخيار ِ

َّ
وألن ضح ّي َة الجريم ِة ال َّثاني ِة من التّابع ّي ِة
ال ِم ْصريةَّ ،
القبيل
وألن جريم ًة ِمنْ هذا
ِ
ال َت ُم ُّر ،أو ُي ْف َت َر ُض أ ّال َت ُم َّر ،مرو َر الكرام

التي َت َب َّنتْها هَ ذهِ الصحيف ُة أو تلك سوا ٌء

على العال َق ِة بين «ال َب َل ِد القا ِت ِل» و«ال َب َل ِد
القتيل» فلم َن َر ُب ّداً ِمن التَّو ُّقف ِعنْد

في َم ْع ِر ِض َو ْص ِف الجريم ِة األولى أو

الجريمة الثانية أو في َم ْع ِر ِض َو ْص ِف
َّ
الضحايا ،ال س ّيما ضح َّي َة الجريم ِة الثانية،

الوا ِق َع ِة في ُب ْع ِدها اللبناني المصري
8
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لِ َن َت َب َّين َ
دون كبي ِر عناءٍ َّأن الفظا َعة
لَ ْي َس ْت سبباً كافياً لتعكي ِر َص ْف ِو العالق ِة
بين بل َد ْي ِن ِع ْندَما َت ْج َم ُع بينهما ،أو َب ْينَ
مصالح عليا.
حكو َم َت ْي ِهما على األقل،
ُ

الم ْش َت َبه ِب ِه
الحقيق ِة في ِ
شأن َم ْقت َِل ُ
الهواتف
ات
ِ
حين َّأن َع َش َر ِ
ِب َق ْت ِل ِهم في ِ
بالج ْر ِم
ال َّذك ّي ِة وال َغ ِب َّي ِة قد َص َّو َر ْت َق َت َل َت ُه ُ
ال َم ْشهود؟

ات ،ال ُي ْم ِكنُ
في َز ْح َم ِة هذهِ االعتبار ِ
ٌ
جريمة
أن ُن ْغ ِف َل َّأن ما َشه َد ْت ُه كترمايا
ُم َر َّك َب ٌة ،و ِمنْ هُ نا َف َل ْم َي ُكنْ ُبدٌّ ِمنْ متا َب َع ِة
ال َمسا َر ْي ِن األمني والقضائي ،ال سيما َّأن
اف ،أو ما ُي ْش ِب ُه
«الجريم َة ال َّثانية» ،باعتر ِ
اعتر َ
طات األمن ّي ِة والقضائ ّية،
الس ُل ِ
اف ُّ
ُ
دخول َخ َل ٍل ما
ما كانت لِ َت َق َع لوال

المتا َب َع ِة لل َم َسارين األمني
َب ْع َد هذهِ ُ
والقضائيَ ،ي ْن َع ِط ُف التَّقري ُر لِ َي ْع ِر َض
أصحاب
تابات
نماذج ِم ّما جا َء في ِك ِ
َ
ِ
الم َث َّقفين
«
ِ
مقاالت الرأي» وسواهُ م ِمنَ ُ
والباحثين؛ أ ّما ختا ُم ُه َف ُم َك َّر ٌس لثقا َف ِة

الصحا َف ِة اللبنان َّي ِة من خاللِ
ُّ
الصور ِة في ِّ
الص ُح ُف
الص َو ِر التي َن َش َر ْتها ُّ
َج ْولَ ٍة بين ُّ

يات التحقيق الميداني في
ماج َر ِ
على َ
الح ِّظ ،ينتهي
الجريم ِة األولى ...لسو ِء َ

َم ْو ِض ُع المتا َب َع ِة إلى جا ِن ِب ْ
األخبا ِر
تابعات ،وهي ،على ما َي َت َو َّق ُع المر ُء،
والم
ِ
ُ
ات التَّحرير ّيةُ ،ت َع ِّب ُر
ُص َو ٌرِ ،ص ْن َو الخيار ِ
عن َموا ِق َف عميق ِة التَّبا ُي ِن ْ
تالف،
واالخ ِ

األم ُر بالجري َم َت ْي ِن إلى «البنا ِء على
بالصور ِة
ال َم ْجهول» ولَ ْي َس قو ُلنا هذا ّ

البالغ ّي ِة العابرة ...فحتّى لو َس َّل َم المر ُء
بأن َّ
َج َدالً َّ
الط َ
ريق إلى معر َف ِة الحقيق ِة
شأن َم ْقت َِل الج َّد ْين أبو مرعي
في ِ
انقطع إلى غير َر ْج َع ٍة
والحفي َد َت ْين قد
َ
الم ْش َت َب ِه به ِب َق ْت ِل ِهمَ ،ك ْي َف لَ ُه
مع َقت ِْل ُ
بانقطاع َّ
ريق إلى َم ْع ِر َف ِة
ْأن ُي َس ِّل َم
الط ِ
ِ

لَ ْي َس ِم ّما َش ِه َد ْت ُه كترمايا من َجري َم َت ْي ِن
(وأكث َر) فقط ،وإ ّنما من «الفظا َع ِة
العادّية»...
•

ّميل
َي ْح ِم ُل هذا التقري ُر ،إعداداً،
توقيع الز ِ
َ
9
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حسن عباس؛ َغ ْي َر َّأن ال َف ْض َل َي ْع ِر ُف ُه
ذووه ،وأل َّنه كذلك ال َي َس ُع أمم للتوثيق
واألبحاث إ ّال ْأن َت ْع ِر َف ال َف ْض َل الذي َيدينُ
ب ِه هذا ال َب ْح ُث ،فك َر ًة و َم ْشروعاً ،للزَّميل ِة

الس ْب ُقَ ،ب ْينَنا ،في التَّنبي ِه على ضرور ِة
َّ
ال ّت َم ّلي الجا ّد ِم ّما َش ِه َد ْت ُه كترمايا َ
ذلك

اليو َم من أ ّي ِام نيسان ِ 2009ب َو ْص ِف ِه أكث َر
فردي»َ ،
الس ْب ُق في
من
«حادث ٍّ
ٍ
وكان لها َّ
توثيق هذهِ الواقعة.
إطالق ال َع َم ِل على
ِ
ِ

السيدة ماري كلود سعيد التي كان لها
َّ

أمم للتوثيق واألبحاث
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عن الحادث الفردي بوصفه لسان حال الجماعة...
ندوحة عَن ال َك ِذب
�إ َّن في المعاري�ض َل َم َ
الس َع ُة وال ُف ْسحة .يقال :إنك لفي ُندْحةٍ و َمنْدوحةٍ من
المندوح ُة أي َّ
كذا :أي َس َعةٍ ،يعني َّأن في التعريض بالقول من اال ِّتساع ما ُيغني
َ
عمد الكذب.
الرجل عن َت ُّ

أعم
المعن َّي َة في
المنا َزلَة
ٍ
ِ
س��ياق َّ
س��ياق ُ

ال تكا ُد َت ُم ُّر أ ّي ٌام ،أو أحياناً ُّ
أقل من أيام ،من
ٌ
ٌ
مناط ِق
منطقة
دون ْأن َت ْش َه َد
ِ
لبنانية ،من ِ

الجماعات اللبنان ّي ِة وإحاال ِت ِه
الجاري ِة َب ْينَ
ِ

اف ،واقع ًة أمن ّي ًة ما يبدأ
القلب أو األطر ِ
ِ

الدَّموية.

بح ْم ِلها على َم ْح َم ِل
التّعاطي معها أو ينتهي َ
ُ
والحادث الفرديُّ اصطالحاً
الحادث الفردي...
ِ

ِمنْ َث َّم ،فأ ُّيما واقع ٍة ،دونما اعتبا ٍر ُلم َقدّما ِتها
أو خلفيا ِتها أو ل َع َد ِد ما َت َس َّب َب ْت ِب ِه منْ ضحايا

ٌ
أي بـ «الت ُ
واقعة ُ
طابع
َّواضع
اللبناني»
ِّ
ذات ٍ
ْفي ال تعدو المسؤول ّي ُة َعنْها وعَنْ نتا ِئ ِجها
ُعن ٍّ
َ
األعيان المتورطينَ فيها ،إلى
و ُم َت َر ّتبا ِتها ،األفرا َد

أو لطبيع ِتها الحرب ّي ِة بالمعنى ال ّت ْقني للكلم ِة،
المستعمل ِة خاللَها ،انتظا ُم
(أنواعُ األَسلح ِة ُ
مجموعات ُمن ََّظ َم ًة وائتما ُرهُ م
المشاركين فيها
ٍ
ُ

الجماعات الطائف ّي ِة أو الحزب ّي ِة أو المناطق ّي ِة
ِ
َ
ينتمون إليها سوا ٌء كان هذا اإلنتما ُء ولي َد
التي

بأوام َر تراتب ّي ٍة ،إلخ ،)...أ ُّيما واقع ٍة ٌ
آيلة أن

الح ّر.
فاقِ ،
اال ّت ِ
اتفاق الوالدة ،او باالختيا ِر ُ

وص َ
ف بـ «الفرد ّي ِة»
والعكس أحياناً صحيح:
ُت َ
ُ

عليهّ ،
المسارع َة ،في العاد ِة إلى َو ْص ِف
فإن ُ
الحادث الفرديّ » إنما ُي ْق َصدُ ِمنْها
واقع ٍة ما بـ «
ِ

تحتاج ٌ
الحرب في
واقعة ما إلى ُمحاكا ِة
ال
ُ
ِ
بالخروج،
مشاه ِدها وتفاصي ِلها لِت َْخ ُر َج أو ُت ْن ِذ َر
ِ

وتأويالت قد ُت ْن ِز ُل الواقع َة
ات
ٍ
إلى َد ْر ِء تفسير ٍ

عن الحا ِد ِث الفرديّ .
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ٌ
تجربة
َمعانيها واشتقاقا ِتها ووجو َه استعمالِها
لبنان َّي ٌة مديد ٌةَ ،ح َّقت اإلضاف ُة َّ
بأن ُم َج َّر َد َت َو ُّسل

الم َج َّرب َّ
بالش ِأن اللبناني
هذا في التّعريف؛ أما ُ
وأدب ّيا ِته فال َي ْحت َُاج ما إن َيتَنامى إلى َس ْم ِع ِه
َّأن حادثاً فرد ّياً قد َو َق َع في هذ ِه ال َم َح ّلة

البعض بهذه ال ِعبار ِة «حادث فردي» لِ َو ْص ِف
ِ

أو َ
تلك المنطق ِة ،وما ْإن َي ِق َف على أسماء

واقع ٍة ما ،ونأيَ البعض اآلخر َعنْها ،أو تر ُّد َد ُه

ْقيق
والج ْرحى ال
ُ
ال َقتْلى َ
يحتاج إلى كثير َتد ٍ
َّفاصيل ل ُي َق ّد َم َّ
الش َّك على
حيص في الت
ِ
و َت ْم ٍ

في تبنّيها ،هُ َو في ال َمت ِْن من «الحا ِد ِث» ْإن لَ ْم
َ
واأليام التي تلي وقو َع ُه
اعات
َي ُكنْ
الس ِ
خالل َّ
ِ

األ ْم ِر َّإن وأخوا ِتها.

«
االستذكا ِر العا ِب ِر أو
ِ
باب ْ
الحادث» ،سوا ٌء من ِ
ّأسيس َع َل ْيه واالستشها ِد به.
باب الت ِ
من ِ

فالحقاًْ ،أي في ما يلي َ
ذلك من َع ْو ٍد َع َل ْيه ،على
ِ

َوج َس َّأن في
َّصديق في أ َّنه فرديٌّ حقاً ،ول َيت َّ
الت ِ
َّوجس أ ّنه غالباً ما
و ِمنْ أ ْب َر ِز
ِ
سمات هذا الت ُّ
صيب في َت ْطفي ِف ِه من
صيب و ُي ْخ ِطى ُء معاًُ .ي ُ
ُي ُ

َّ
السريع ِة ْأن َت ْص ُل َح
الم
ِ
لعل هذه ُ
الحظات َّ
َمد َْخ ًالِ ،ب َر ْس ِم التَّأ ُّم ِل والتَّحقيق في «الحا ِد ِث

وقوع الحا ِد ِث ،وهو ما
ُمك ِّو َن ُّ
الص ْد َف َة في ِ
ُي َع َّب ُر عن ُه عاد ًة بال َق ْولِ َّإن الحا ِد َث لَ ْي َس ابنَ

الفرديّ » ِب َو ْص ِف ِه محط ًة دور َّي ًة ال َيني قطا ُر
حيا ِة اللبنانيين اليوم ّي ِة ِمنَ التَّو ُّق ِف عندَها.

سا َع ِت ِهَّ ،
وإن لهْ ،استطراداًَ ،ن َسباً عالياً رفيعاً،

خطى ُء في َت ْعظي ِم ِه من مدلوالت ِه السياس ّية
و ُي ِ
الصوابِ
ومن ُم َت َر ّتبا ِت ِه اآلن ّية وفي َج ْم ِع ِه بين َّ

على ُ
ّ
المحط ُة:
تقاطع ثالث ٍة ،إذاًَ ،ت َق ُع هذه
وح ْس ُب
ياس ِة» و«التَّاريخ»َ ،
الس َ
«األ ْم ِن» و« ّ
الم َ
حيط َت ْي ِن ّ
بكل واحد ٍة من هَ ِذ ِه
ِ
الحاص َر َت ْي ِن ُ

َّوج ُس لماذا ال ي ّؤدي ُّ
َ
كل
والخطأ ُي َف ّس ُر هذا الت ُّ

اآلن َن ْف ِس ِه
حادث ٍّ
فردي إلى «األ ْعظم» ،وفي ِ
ٍ
لماذا ال ُي ْم ِكنُ ُّ
فك ُل ْغ ِز «األعظم» ِع ْن َد وقو ِع ِه

ردات أن ُتفي َد ما ال ُب َّد من التَّنبي ِه َع َل ْي ِه،
الم ْف ِ
ُ
ِمنْ َّأن معنى ّ
الج ْم َل ِة التي تؤ ّلف
كل منها في ُ

إ ّال بال َع ْو َد ِة إلى ُم َس ْل َس ِل الحوا ِد ِث الفرد َّية التي

َ
«
الحادث الفرديّ » ،ومح َّلها ،لَ ْي َس بالضرور ِة ما
ُي ْف َه ُم ِمنْها ابتدا ًء ،فـ «األمنُ » َق ْد َي ْعني مزاجاً

َس َب َق ْت عليه.

بوص ِف ِه
وبما أ َّننا ال َنت ََحد َُّث عن الحا ِد ِث الفرديّ ْ
بوص ِف ِه مقول ًة خاص ًة َن َحت َْت
َمقول ًة عا ّم ًة وإ ّنما ْ

من التَّو ُّت ِر َيسو ُد هُ نا أو هُ ناك أو البل َد بأ ّمه
االستعدا َد لدى
وأبيه ،و«السياس ُة» َق ْد َت ْعني ْ
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الحادث الفرديِّ » والبنا ِء
سياسي لِ َت َل ُّقف «
فريق
ِ
ٍ
ٍّ
َّاريخ» فقد ُي ُ
َعليه .أما «الت ُ
حيل إلى َت َص ُّو ٍر ما،

فيض
ِس ّيان الوهم ّي ِة أو الحقيق ّي ِة ،وعلى َت ْخ ِ
واستطراداً ،المسؤول ّي ِة عنها وعن
مدلوال ِتها ْ

حقيقي ،لِ ِص َل ٍة َب ْينَ هَ ذا الحا ِد ِث أو
موهوم أو
ّ
ٍ
وسوابق لَ ُه وعليه كما قد ُي ُ
َ
حيل إلى رمز ّي ٍة
ذاك

ُم َت َر ّتباتهاُ ،
بحيث َتعو ُد أفعاالً جرم َّي ًة فردي ًة

ما ،خاص ٍة أو عا ّمة.

الوهل ُة األولى «صعب ًة» وح ْكراً على راسخينَ

َ
االطمئنانُ ،ي ْم ِكنُ
بأس ِب ِه ِمن
ِ
كذلك ،وبقد ٍر ال َ
ُ
القول إن ُه ما ِمنْ حا ِد ٍث َي ْس َتدْعي من ُسلط ٍة

العلمُ ،ث َّم ،ال َي ْل َب ُث «حا ِد ٌث فرديٌّ » ُيكت َُب
في ِ
للواح ِد منّا ،والواحد ِة ،أن َي ْش َه َد َع َل ْي ِه ،أو أن
ِ

القانون وأحكا ُمهٌ .
ُ
أسئلة ُتبديها
يجري عليها

القبيل
ُيتا ِب َع دقا ِئ َق ُه ال َي ْل َب ُث حا ِد ٌث ِمنْ هذا
ِ
أن ُيب ّين َك ْم أ ّنها « َس ْهلة» وكم َّأن الصعوب َة في

أمن ّي ٍة أو سياس ّي ٍة أو دين ّي ٍة ،أو ما إلى َ
ذلك من
طات ،المبادر َة إلى َو ْص ِف ِه بـ «الفردي» ،ال
ُس ُل ٍ
َي ْح َت ِم ُل قراء ًة ميداني ًة ما ُت ْخ ِر ُج ُه م��ن الدّائ��ر ِة
الفرد َّية قراء ًة ،لوالها لما أ ِن َس واصفوه

الكالم على «الحا ِد ِث الفرديّ »
مكان آخ َر في
ٍ
ِ

وبوص ِف ِه ذاك أحياناً ُأخرى،
ِب َو ْص ِف ِه هذا أحياناً ْ

المسارع ِة إلى ذلك.
بـ «الفرديّ » ضرور َة ُ

ال في مال َب َس ِت ِه حيا َتنا اليوم ّية.

َ
ه َو َ
وكذلك أيضاً َّأن َّ
كل «حا ِد ٍث فرديّ »
كذلك،
ال ُي ُ
شعل َح ْرباً! ولَ َع َّل المالحظ َة هذ ِه ،على
تحقُّ
األسئل ِة َي ْس َ
بديه ّي ِتهاْ ،أن َت ْفت ََح باباً من ْ

في نسب هذا المشروع
َ
نيسان  ،2008عش َّي َة ال ّذكرى
في العاش ِر من

َ
َقيم ُ
القول مث ًال َّ
الحادث
إن «
الولوج :هل َي ْست ُ
َ
العن ِْف
الفرديَّ » من حيا ِة اللبنانيين ،هَ و تأتأ ُة ُ

الث َع َش َر منه،
الثالث ِة والثالثينَ على األح ِد ال ّث ِ
ْ
انعقدت
الح ْر ِب األهلي ِة»،
اليو َم ّ
الص ْف َر من « َ

في أ ْز ِم َن ِة حرو ِب ِهم البارد ِة؟ أم َّإن ال َع ْك َس هو
ُ
ٌ
مؤسسة إفتراض ّي ٌة
الحادث الفرديُّ »
األصح« :
ُّ

َ
بيروت ،بدعو ٍة من
فنادق العاصم ِة
في َأح ِد
ِ
نوان
الع ِ
جمع ّي ِة أمم للتوثيق واألبحاثَ ،ت ْح َت ُ
ُ
لبنان وذاكر ُته ح ّمال ُة
العا ّم «ما العمل؟

األهلي البارد» َت ْع َم ُل
الس ْل ِم
من
ِ
مؤسسات « ّ
ّ

الم ْس َت ْل ِه َم ِةَ ،ع ْمداً
ْضيب
الوقائع العنف ّي ِة ُ
على َتن ِ
ِ

َوات ُم ْغ َل َق ٍة
الحروب» ،األولى من ثماني َند ٍ

ماسها،
أو اتفاقاً ،تذكار ِ
الح ْرب» وخطوطِ َت ِ
ات « َ
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أحياناً أخرى ْأن َ
واظ َب ْت على اللقا ِء دور ّياً

َ
َ
المدني،
جتمع
شارك فيها
ناشطون ِمنَ ُ
ّ
الم ِ

خالل ْأشه ٍرْ ،
وأن أ ْف َض ْت لقاءا ُتها إلى اقتر ِاح
المشاريع ال َب ْحث َّي ِة
َّشاطات ومن
جمل ٍة من الن
ِ
ِ
ّوظيف ال َع َملي التي ُ
تأخ ُذ بطر َفي
ذات الت ِ
ِ

َ
َ
َ
لبنانيون و َغ ْي ُر
ورسميون ،وخبرا ُء
وسياسيون،
ُ
لبنانيين .وإذ ْ
أعمال النّدو ِة األولى
دارت
الم ْم َت ِن ِعَ « :ك ْي َف َو َض َع ِت
الس ْه ِل ُ
السؤال َّ
على ُّ
الحرب أوزا َرها؟»َ ،ت َط َّرفت الن ُ
الس ْب ُع
ُ
َّدوات َّ

الحاضر.
والعمل على
التَّفكي ِر في الماضي
ِ
ِ

مواضيع َّ
أقل عموم ّي ٍة ِمنْ ِم ْث ِل
األخرى إلى
َ

َ
بلبنان منذ
إلحاح ما َي ُم ُّر
وم ّما اقتُرح َت ْح َت
ِ

وآفاق
الح ْر ِب»ِ ،
مسأل ِة المفقودينَ خالل « َ

بإلحاحات
اف
ِ
 2005وال َع ْي َب من االعتر ِ

الح ْر ِب»
الح َق ِة القانوني ِة على ما َش ِه َد ْت ُه « َ
الم َ
ُ

اللحظ ِة أن ُيصا َر إلى إعدا ِد مجموع ٍة من
وقائع جاري ٍة ،أو ِش ْب َه
ال َم َل َّف ِ
ات  /التقارير عن َ

ومناهج االستذكا ِر وسواها .ل ْي َس
ارتكابات،
من
ٍ
ِ
بيان ما َ
كان من أ ْم ِر
المقا ُم هنا لالستفاض ِة في ِ

جاري ٍةَ ،يجو ُز اعتبا ُرها ،على َن ْح ٍو ماُ ،مه ِّد َد ًة

تقويم ما لع َّلها أضا َف ْت ُه
الندوات ،وفي
هذه
ِ
ِ

ياق
لم األهلي» وأن ُيضا َء ،في ِس ِ
لـ « ّ
الس ِ

الح ْر ِب» .يعنينا من
المت َِّص ِل عن « َ
ّقاش ُ
إلى الن ِ
الندوات كانت مناسب ًة
هذا ،هُ ناَّ ،أن هذه
ِ

السياسي
خاص ،على التَّعاطي
حث،
ٍ
ال َب ِ
بشكل ّ
ّ
والقضائي معها ،على أن ُتت ََّخذ هذه
واإلعالمي
ّ
ّ

وهيئات َي ْج َم ُع بينهم،
لمزي ِد َتعا ُر ٍف بين أفرا ٍد
ٍ

ُ
توسيع
الملفات َمتَى ما َن ِجزَت َمدْخ ًال إلى
ِ
اللبنانيون ،يوم ّياً
َ
دائر ِة النّقاش في ما ُي ْمت ََحنُ به
تقريباً ،من تهدي ٍد لِ ِس ْل ِم ِهم األهلي.

مواص َل ِة
على فرد ّيا ِت ِهم وخصوص ّيا ِت ِهم،
هاجس َ
ُ
التَّفكي ِر ،معاً ،في َت َد ُّبر َت ِر َك ِة الماضي دونما
ّيات
االستقالة ،عن استقبالِ َت َحد ِ
الغفل ِة ،أو ْ
توزيع األ ْز ِم َن ِة
الحاض ِر َو ِمنْ نا ِف ِل ال َق ْولِ َّأن
َ

المجتمع
ضيق َذ ْر ٍع مؤ َّكد بتنا ُزلِ
من هُ نا ،ومن ِ
ِ
الشأن
ميادين
ولوج
ِ
ِ
ّ
المدني عن مسؤول ّيت ِه في ِ
الم َخ َّلعة أص ًال ،واكتفائه ،في
العام ،من أبوا ِب ِه ُ

َّواص ِل لَ ْي َس إلاّ .
على هذا النَّحو منَ ُم
ِ
وجبات الت ُ

ما ُ
والموت» التي ُي ُ
يتصل بقضايا «الحيا ِة
فترض
ِ

َ
كان لهذه المجموع ِة التي ق ّر َب ْت َب ْينَها
المشارك ُة ال َف ّعال ُة في النَّدوات الثماني كان

َ
متساوون بين أيديها اكتفائ ِه
أن اللبنانيينَ

لها ،على َشي ٍء من ال َّت َمدُّ د أحياناً ،ومن ال َت َق ُّلص

ضيق
بنش ِر الكلم ِة الطيب ِة من هناك ،ومن ِ
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َ
رع ذاك ،وتسليماً بأن
المتهادَى بينَ
العنف ُ
ال ّذ ِ
اللبنانيينَ من عه ِد آد ِم ِه ْم وصا ِعداً يست ُ
َحق

ُيع َرف بـ «أحداث الجامعة العربية» (كانون
الثاني  ،)2007واللذين ُنشراَ ،
العنوان
تحت
ِ

بعين ال َي ُّ
رف لها
النظ َر في ِه ،والتم ّلي منهٍُ ،
جفنٌ  ،وال اإلشاح َة عنه قرفاً من ُه واستحيا ًء ،كان

السلم
الحادث الفرديِّ إلى تهدي ِد
فس ِه« :من
ِ
َن ِ
ِ
السابقين ،ال ت ّد ِعي
األهلي» شأن التقريرين َّ
الص ُ
الهواجس التي
فحات اإلحاط َة بجمل ِة
هذه َّ
ِ

السلم األهلي».
تهدي ِد ِّ

وتساؤالت.
تنفتح عليه من أسئل ٍة
ٍ
شافي ٍة عما ُ

َ
الساب َقين اللذين َتنَاول
شأن التقريرين ّ
قتل جورج أبو ماضي في
َأحدُ هُ ما جريم َة ِ

ختام ما َق َّد َم ْت ب ِه
َح ْس ُبها ،على ما جا َء في ِ
أمم لمطبوع ٍة سابق ٍة ،أن ُت ْح َم َل على الن ّية التي

َمأتى هذ ِه الفكر ِة التي تبلورت شيئاً فشيئاً

َ
الحادث الفرديِّ إلى
العنوان العا ِّم من «
تحت
ِ
ِ

جوابات
تقديم
تو ِق ُظها «الحوادث الفرد ّية» ،أو
ٍ
َ

ُوضعت من أجلها ،وأ ّال ُتسأل عما ال تدّعيه

عين الرمان ِة في تشرينَ األ ّو َل من عام ،2009
ِ
و َتنَاول اآلخ ُر قض ّية «الزيادين» التي َت َل ْت ما

أص ًال...
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«الجريمتان» :وقائع وروايات

«الجريمتان» :وقائع ووقائع...
نتابع في هذا الف�صل االفتتاحي كيف عر�ضت ال�صحف مو�ضع المتابعة وقائع الجريمتين الأولى
والثاني���ة محاولين �أن نتب ّين �أ ّي ًا من هذه ال�ص���حف تناول���ت الجريمة الأولى ،قبل يوم من ارتكاب
بع�ض �أهالي كترمايا الجريمة الثانية ,و�أ ّي ًا منها تناولت الجريمتين في خبر واحد بمنا�سبة وقوع
الجريمة الثانية منهما.
النه ��ار على ال�ص����فحة ال�س����ابعة منها �أوردت خبر ًا
عن الجريمة الأولى ،غداة وقوعها ،وقد جاء الخبر
تح����ت عنوان «جريم����ة قتل في كترمايا �ض����حاياها
م�س ّنان وحفيدتاهما» .وقد جاء في الخبر المذكور
ما يلي:

�ش����اهدته .وح�ض����رت قوة من الجي�����ش وقوى الأمن
الداخلي و�ضربت طوق ًا حول المكان ،كذلك ح�ضر
الطبي����ب ال�ش����رعي والأدلة الجنائي����ة وفتح تحقيق
لك�ش����ف المالب�س����ات .و�أفيد �أن القتل تم بوا�س����طة
�سالح حربي ،و�أن م�سد�س ًا وهمي ًا وجد بالقرب من
جثة �أبو مرعي .وعلم �أن زوج رنا خارج لبنان ،ربما
في ال�س����عودية منذ نحو �سنتين ،ا�ستناد ًا �إلى �أفراد
من عائلته المقيمة في �سبلين» (. )1

«هزت بلدة كترمايا في �إقليم الخروب �أم�س جريمة
قت����ل مروع����ة ارتكبه����ا مجه����ول �أو �أكثر في و�ض����ح
النهار ،داخل منزل يو�س����ف �أبو مرعي بالقرب من
م�س����جد البلدة ،حي����ث عثر على يو�س����ف �أبو مرعي
( 75عام ًا) وزوجته كوثر ( 70عام ًا) وحفيدتيهما
زين����ة (� 7أعوام) و�آمنة (� 9أع����وام) ووجد الجميع
مقتولين وقد �أ�صيبوا بطلقات نارية عدة.

بع����د وق����وع الجريم����ة الثاني����ة ن�ش����رت النه ��ار على
ال�صفحة التا�س����عة منها خبر ًا طوي ًال تحت عنوان:
«جريمة كترمايا ا�ستتبعت بـ"ت�صفية" الم�شتبه فيه
والتحقيق����ات تنتظ����ر تقرير الخب����راء الجنائيين».
�إلى جانب الخبر ،ن�ش����رت النهار �صورتين� :أوالهما
تحتها التعليق التالي« :ج ّثة م�س ّلم معلقة من الرقبة
بعمود حديد و�سط كترمايا �أم�س»؛ وثانيتهما تحتها
التعلي����ق التالي« :تمثيل بجثة م�س���� ّلم فوق ال�س����يارة
الت����ي "قطرته" من م�ست�ش����فى �س����بلين �إلى �س����احة

وتب ّين �أن الفتاتين هما ابنتا رنا يو�س����ف �أبو مرعي،
المطلق����ة من محم����د م�ص����طفى الروا�����س ،وتعمل
مد ّر�س����ة ف����ي البلدة ،وخ��ل�ال عودتها �إل����ى المنزل
قرابة الرابعة والن�ص����ف بع����د الظهر لم تتمكن من
فتح الباب .وبعد اال�س����تعانة بالجيران �صدمت بما
( )1النهار 29 ،ني�سان .2010
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كترماي����ا �أم�����س»� .أم����ا المقال����ة التي حمل����ت توقيع
عبا�س �صالح فجاء فيها:

من ارتكب الجريمة ،لكن كالمه وو�ص���فه الوقائع
لم يكونا مقنعين للمحققين الذين ال يعولون كثير ًا
عل���ى االعترافات الفورية في مث���ل هذه الحاالت،
�إذا لم تقت���رن االعترافات ب�أدل���ة قطعية ال يمكن
�أن يرقى �إليها ال�ش���ك ،وال �سيما في جرائم القتل
التي تترت���ب عليها عقوبات غالب ًا ما تكون �أحكام ًا
بالإعدام� ،أو بالم�ؤبد.

«الجريمة المر ّوعة التي وقعت م�ساء �أول من �أم�س
في بلدة كترمايا ال�ش���وفية ،وراح �ض���حيتها جدان
وحفيدتاهما ،ا�ستتبعت �أم�س بجريمة �أخرى �أكثر
ا�ستفزاز ًا للم�شاعر االن�سانية.
ف���ي اخت�ص���ار� ،أثارت �ص���ورة الإع���دام الميداني
للم�ش���تبه في ارتكابه الجريمة ،الم�ص���ري محمد
�سليم م�س ّلم� ،صدمة وا�سعة حيال "عدالة ال�شارع"
والجريم���ة بجريم���ة .فالق�ص���ة ه���ي م���ن �أغرب
الق�ص����ص التي تعت���ري العمل التحقيق���ي الأمني
الق�ض���ائي في لبنان ،بل هي �س���ابقة من �ش�أنها �أن
تم ّهد ل�ضرب القانون و�سيادة �شريعة الغاب ،ف�ض ًال
ع���ن �أنها �أ�ض���اعت� ،أو تكاد ،دم عائل���ة �أبو مرعي
بين �أهال غا�ض���بين� ،إلى درجة بات ي�صعب معها
تحدي���د �أهداف القاتل الحقيقي���ة ومراميه .علم ًا
�أن معلومات تحدثت عن ارتكابه جريمته الرباعية
المر ّوعة بطعن �ضحاياه بال�سكين ب�أب�شع ال�صور.

ومن ه���ذا المنطلق عمد المحقق���ون ،على جاري
الع���ادة� ،إلى و�ض���ع النيابة العامة ف���ي جبل لبنان
في �ص���ورة اعترافات م�س ّلم ،فطلب المدعي العام
منه���م ا�ص���طحاب الم�ش���تبه فيه �إلى م���كان وقوع
الجريم���ة ،لي����س لتمثيله���ا ،و�إنما للدالل���ة وتوثيق
بع�ض ما �أورده �أمامهم من عنا�صر تدل على �أنه هو
من ارتكب الجريمة قبل التحقيق معه في �أ�س���باب
فعلته المفتر�ض���ة ،لتت���م مطابقتها في وقت الحق
مع الوقائع التي ح�صلت عند وقوع الجريمة.
وقبي���ل ظه���ر �أم����س ،ا�ص���طحبت ق���وة م�ش���تركة
من رج���ال المفرزة الق�ض���ائية والأدل���ة الجنائية
وال���درك م�س��� ّلم موث���وق اليدي���ن وحاول���وا دخول
المنطقة بطريقة ال ت�س���ترعي انتباه الأهالي ،لكن
المح���ذور وق���ع ،فما �إن �ش���اهد �أحد �أبن���اء البلدة
رجال ال�ضابطة العدلية في البلدة ،ومعهم م�س ّلم،
حت���ى راح���وا يتناقلون الخب���ر الذي امت���د كالنار
في اله�ش���يم ،وت�ص���دى عدد كبير منه���م للدورية
الأمنية قبل �أن ت�صل �إلى المنزل وتعر�ضوا لإحدى
�سياراتها التي �أ�صيبت ب�أ�ضرار كبيرة ،كما تعر�ض
رجال الأم���ن �إلى "تدفي�ش" وتدافع قبل �أن ي�ص���ل
�أهالي البلدة الغا�ض���بون الذين انهالوا على م�س ّلم
ب�ض���رب مبرح �أدى �إلى �إ�صابته بجروح بالغة .غير
�أن رجال قوى الأمن ا�س���تطاعوا �إنقاذه ونقلوه �إلى
م�ست�ش���فى �س���بلين ،لك���ن الأهالي عرف���وا بالأمر
و�س���حبوه من الم�ست�ش���فى بعد ذبحه وربطوا جثته
ب�سيارة راحت تجوب �شوارع المنطقة ،و�صو ًال �إلى

وفي معلومات لـ النهار �أن التحقيقات في الجريمة
التي هزّت بلدة كترمايا في منزل يو�سف �أبو مرعي
نف�س���ه ( 78عام���اً) وزوجت���ه كوث���ر ( 79عام��� ًا)
وحفيدتاهما زين���ة (� 7أعوام) ،و�آمنة (� 9أعوام)
انطلقت بوتيرة �س���ريعة بعي���د وقوع الجريمة ،وتم
بداية تحديد الأ�شخا�ص الذين ي�شتبه في ارتكابهم
الجريمة ،و�أوقف الم�صري محمد م�س ّلم الفار من
العدالة بعد محاولته االعتداء جن�سي ًا على فتاة من
البلدة ،والذي يعي�ش مع والدته المتزوجة (زواج ًا
ثاني ًا) من �شخ�ص لبناني من �أبناء المنطقة ،وهو
جار العائلة المنكوبة.
وبالتحقيق معه ،وبعد �ض���بط تي �شيرت في منزله
عليه���ا �آثار دماء وبع�ض الأدلة التي يمكن �أن تقود
�إل���ى معرفة هوي���ة القاتل ،اعترف م�س��� ّلم ب�أنه هو
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�ساحة كترمايا ،وهناك نزعت مالب�سه وعلق على
عم���ود في �س���احة البل���دة وتم التمثي���ل بجثته بعد
موته!»(.)2

الخبر على النحو التالي:
«�ش���هدت بلدة كترماي���ا في �إقليم الخ���روب ،وفي
خالل �أقل من � 24ساعة ،جريمتين مروعتين.

ال�سفير تطرقت �إلى الجريمة الأولى في خبر كتبه
مرا�س���لها �أحم���د من�ص���ور .الخبر المعن���ون «قتل
�أربع���ة �أفراد من عائل���ة واحدة» ،والمن�ش���ور على
ال�ص���فحة الثامنة من ال�ص���حيفة� ،أرفق ب�ص���ورة
كتب تعليق ًا عليها« :الأم المفجوعة ليل �أم�س»� .أما
متن الخبر فجاء فيه:

على خلفية مقتل ال�ضحايا يو�سف نجيب �أبو مرعي
( 75عام��� ًا) وزوجت���ه كوث���ر جمي���ل �أبو مرع���ي،
وحفيدتيهما زينة و�آمنة ( 7و� 9س���نوات) بطريقة
ب�ش���عة وطعن ًا بال�س���كاكين في البل���دة �أم�س الأول،
قام عدد من �ش���بان كترمايا� ،أم����س ،وفي رد فعل
غا�ض���ب ،بقت���ل الم�ش���تبه ب���ه بارت���كاب الجريمة
الم�ص���ري محمد �س���ليم م�س��� ّلم والتمثي���ل بجثته
و�سحلها في �شوارع البلدة.

«وقعت جريم���ة قتل في بل���دة كترمايا في منطقة
الإقليم� ،أم�س ،ذهب �ضحيتها �أربعة �أ�شخا�ص من
عائلة واح���دة ،بينهم طفلت���ان� .إذ عثر �أم�س على
الجد يو�سف نجيب �أبو مرعي ( 75عام ًا) وزوجته
كوثر جميل �أبو مرع���ي ،وحفيدتيه زينة و�آمنة (7
و� 9سنوات) البنته رنا ،مقتولين طعن ًا بال�سكاكين،
ح�سبما �أ�شار قائد ال�شرطة الق�ضائية العميد �أنور
يحي���ى لـ ال�سفير .وكانت والدة الطفلتين هي التي
اكت�ش���فت الجريمة عند عودتها م���ن وظيفتها في
التعليم ،عند الرابعة من بعد ظهر �أم�س.

و�إذ �ص���دم لبن���ان بقت���ل المته���م ب�أي���دي الأهالي
وعلى مر�أى من الق���وى الأمنية التي لم تتدخل �إال
مت�أخرة ل�سحب جثته من بين �أياديهم ،طلب وزير
الداخلي���ة زي���اد بارود من مفت�ش ع���ام قوى الأمن
الداخلي �إجراء "تحقيق فوري وبيان مكامن الخلل
ف���ي تقدير الموقف والم�س����ؤولين ع���ن ذلك" ،في
حين �أعلن مدير عام قوى الأمن الداخلي �أ�ش���رف
ريف���ي ،اتخ���اذ �إجراءات م�س���لكية بح���ق عدد من
ال�ض���باط والعنا�ص���ر لخط�أهم الج�س���يم في �سوء
تقدير الموقف الميداني.
وتمتنع ال�سفير نظر ًا لفظاعة ما ارتكب عن ن�ش���ر
�صورة جثة المتهم»(.)4

وف���ور اكت�ش���اف الجريمة ،ح�ض���رت عنا�ص���ر من
ف�ص���يلة درك �ش���حيم والجي�ش اللبنان���ي وفتحت
تحقيق ًا لمعرفة مالب�س���ات الجريم���ة ،مع ترجيح
الأ�سباب العائلية.
وع ّم���ت البل���دة �أج���واء م���ن اال�س���تياء ،و�أعلن في
كترماي���ا الح���داد اليوم ،عل���ى �أرواح ال�ض���حايا،
وا�ستنكار ًا لـ"الكارثة"»(.)3

�أم���ا الخبر المف�ص���ل ،فقد ن�ش���رته ال�سفي ��ر على
ال�ص���فحة ال�س���ابعة منه���ا تح���ت عن���وان «البلدة
ت�ش���يع ال�ض���حايا الأربعة ...واال�ش���تراكي ي�ستنكر
أهال م���ن كترمايا
"االقت�ص���ا�ص من الجان���ي" ٍ � /
يقتل���ون المتهم ويم ّثلون بجثته في ال�ش���وارع» .وقد
�أرفق الخبر ب�ص����ورة كتب تعليق���� ًا عليها« :يراقبن

وبعد وقوع الجريمة الثانية� ،أ�شارت اليها ال�سفير
على �صفحتها الأولى في �إطار خا�ص ،وذلك تحت
عنوان «جريمتا كترمايا :من الم�س����ؤول» .وقد ورد

( )2النهار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )3ال�سفير 29 ،ني�سان 2010؛ ( )4الم�صدر نف�سه 30 ،ني�سان .2010
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لتمثي����ل الجريم����ة ،وكان ف����ي ال�س����يارتين ثمانية
عنا�ص����ر �أمني����ة .ول����دى و�ص����ول الموك����ب الأمني
ومعهم �س����ليم بالق����رب من م����كان الجريمة ،كان
هناك جمه����ور كبير من الأهالي وال�ش����بان قاموا
باعترا�ض ال�س����يارتين و�س����حبوا المته����م وانهالوا
عليه بال�ض����رب المميت .وفيما لم تتمكن عنا�صر
ق����وى الأمن م����ن �ص���� ّد الجماهي����ر الغفي����رة لقلة
عددها� ،س����حب بع�ض �شبان البلدة �سليم من بين
النا�س ونقلوه �إلى م�ست�شفى �سبلين الحكومي.

الجث����ة المعلقة على عمود» .وجاء في الخبر الذي
كتبه �أحمد من�صور التالي:
«لم تكن بلدة كترمايا في الإقليم قد �ش���� ّيعت بعد
ال�ض����حايا الأربع����ة م����ن �أبنائها الذين ق�ض����وا في
الجريمة ال�ش����نيعة �أم�س الأول ،حين قام عدد من
�أبنائها بقتل المتهم الرئي�س����ي بارتكاب الجريمة
وتعليق����ه على عم����ود في �إح����دى �س����احات البلدة
والتمثي����ل بجثته بعد عر�ض����ه عل����ى مقدمة �إحدى
ال�سيارات في �شوارعها.

وعلى الفور تبع عدد من �شبان البلدة المتهم �إلى
الم�ست�ش����فى وقاموا ب�س����حبه منها و�أجهزوا عليه،
ومزقوا ثيابه ولم يبقوا �إ ّال على الثوب الداخلي.

وكان����ت القوى الأمني����ة ،وبعد �س����اعات على وقوع
جريمة كترمايا ،قد �أوقفت المدعو محمد �س����ليم
من التابعية الم�صرية على خلفية التحقيق بمقتل
كل م����ن يو�س����ف نجي����ب �أب����و مرع����ي ( 75عام ًا)
وزوجت����ه كوث����ر جمي����ل �أب����و مرع����ي ،وحفيدتيهما
زينة و�آمنة ( 7و� 9س����نوات) البنتهما رنا .و�صباح
�أم�س ،ومتابعة للتحقيق في الجريمة ،ح�ض����ر �إلى
ف�صيلة �ش����حيم قائد ال�شرطة الق�ض����ائية العميد
�أن����ور يحيى وقائد ال����درك العميد �أنطوان �ش����كور
بح�ضور �ض����باط قطاعات المنطقة ،حيث �أ�شرفا
على �سير التحقيقات لمعرفة مالب�ساتها وذيولها
مع الموقوف �سليم.

وو�ض����ع ال�ش����بان جثة �س����ليم على مقدم����ة �إحدى
ال�سيارات و�س����اروا به حتى ال�ش����ارع الرئي�سي في
كترمايا و�س����احة البلدة و�س����ط ح�ش����ود كبيرة من
مختلف الأعمار .وهناك �أخ����ذ بع�ض الموجودين
يطلقون �ص����يحات "اهلل �أكبر" ،و"هذه هي العدالة
لكل قاتل ومجرم" ،فيما راح البع�ض يطلق الأعيرة
النارية في الهواء.
و�أخير ًا �سحبت الجثة على الأر�ض ،ومن ثم علقت
على عمود كهربائي مقابل الم�س����جد و�سط �ساحة
البلدة لعر�ضه على الأهالي.

و�أ�شار م�صدر �أمني �إلى �أن �سليم "اعترف بارتكابه
الجريمة عبر �س����كين عثر عليه في منزله �إ�ضافة
�إلى عث����ور القوى الأمنية لكنزة ملطخة بالدماء"،
الفت ًا �إلى �أن لديه �س����وابق ف����ي الجرائم ،و�أنه كان
"ارتكب جريمة اغت�صاب قا�صر في كترمايا منذ
حوالى ال�شهرين" .و�أكد الم�صدر �أن دوافع جريمة
قتل �أفراد العائلة ما زالت غير وا�ضحة.

وبعد فت����رة من الوقت قام ال�ش����بان ب�إنزال الجثة
ع����ن العمود وجره����ا بالقرب من م����كان الجريمة
وحينها ح�ضرت ،وبعد �ساعة من الوقت� ،سيارتان
ع�سكريتان تابعتان لل�شرطة الع�سكرية في الجي�ش
اللبنان����ي وعمل عنا�ص����رها على و�ض����ع الجثة في
�إح����دى ال�س����يارات الع�س����كرية وم����ن ث����م غادرت
المكان.

وعند ال�س����اعة الثانية ع�ش����رة والن�صف من ظهر
�أم�س ،تم نقل المتهم �س����ليم ب�س����يارة لقوى الأمن
الداخلي ترافقها �س����يارة �أخرى �إلى بلدة كترمايا

بعدها و�ص����لت تعزي����زات م�ؤللة للجي�����ش اللبناني
وانت�ش����رت على ط����ول الطري����ق الرئي�س����ية للبلدة
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الدول����ة والق�ض����اء ،ق����رروا �أن يث�����أروا لجريمة قتل
طفلتين وج ّديهما� .أعدموا م�شتبه ًا فيه قبل �صدور
فجره ته ّور
االتهام ون ّكلوا بجثته ...غ�ض����ب وح�شي ّ
الم�س�ؤولين المعنيين».

وعملت على حفظ الأمن وت�أمين مرا�س����م ت�ش����ييع
ال�ضحايا الأربع»(.)5
الأخبار تحدثت عن الجريمة الأولى في ال�ص����فحة
الثالثة ع�شرة منها في خبر �صغير عنوانه« :جريمة
مر ّوعة في كترمايا» .جاء في الخبر:

ومم���ا ج���اء في المت���ن« :وقعت جريمة قتل وح�ش���ية
في كترمايا� ،أول من �أم�س ،ذهب �ض���حيتها طفلتان
وجدّاهم���ا ،ه���م يو�س���ف �أبو مرع���ي وزوجت���ه كوثر
وحفيدتاهما �آمنة (� 9س���نوات) وزينة (� 7سنوات).
�أوقف����ت القوى الأمنية م�ش����تبه ًا فيه قب����ل مرور 24
�س����اعة على الجريم����ة ،واقتيد مخف����ور ًا �إلى مكان
وقوعه����ا ودم����اء ال�ض����حايا لم تكن قد ب����ردت بعد.
انتزع �أهالي البلدة ال�ش����اب الم�صري محمد م�س ّلم
م����ن عنا�ص����ر الق����وى الأمني����ة ،ون ّف����ذوا في����ه حكم
الإعدام ،وقتلوه بفظاعةّ ،
فغطت وح�ش����ية الجريمة
الثاني����ة عل����ى قتل طفلتين وعجوزين ب�س����بب �س����وء
تقدير لدى الم�س�ؤولين.
�إذ ًا� ،أخ����ذ �أبن����اء البل����دة الغا�ض����بين دور الق�ض����اء
وت�أث����روا بهمجية الم�ش����تبه في ارتكاب����ه الجريمة،
المواطن الم�ص����ري محمد �سليم م�س���� ّلم .انتزعوه
بالقوة من عنا�ص����ر الدورية التي كان ير�أ�س����ها �آمر
ف�ص����يلة درك �ش����حيم المالزم �أول ه�ش����ام حامد.
�أ�شبعوه �ض����رب ًا ورك ًال وطعن ًا بالآالت الحادة .حاول
عنا�ص����ر القوى الأمنية تفريق الأهالي الغا�ض����بين
ب�إطالق النار في الهواء ال�س����ترجاع الم�ش����تبه فيه،
لكن عددهم ال�ض����ئيل (كانوا �س����بعة) ،لم ُي�سعفهم
بداي����ة� ،إال �أنهم تمكنوا في النهاية من �س����حبه من
بي����ن �أرج����ل الأهال����ي .كان م�ص����اب ًا بطعن����ات ع ّدة
والدماء ت�س����يل من �أنحاء متفرقة من ج�سده .نقلوه
�إلى م�ست�ش����فى �سبلين الحكومي لتلقي العالج ،لكن
الأهال����ي ط����اردوه ،اقتحموا الم�ست�ش����فى و�أخرجوه
م����ن غرفة الطوارئ حيث كان يرقد في حالة �ش����به

«جريمة مر ّوعة وقعت ع�صر �أم�س في بلدة كترمايا
ذهب �ضحيتها المغدوران يو�سف �أبو مرعي (مواليد
 )1931وزوجت����ه كوث����ر وحفيدتاهم����ا م����ن ابنت����ه
رن����ا �آمنة (� 9س����نوات) وزينة (� 7س����نوات) ،حيث
وجدوا م�صابين بطلقات نارية عديدة وم�ضرجين
بدمائه����م في منزل �أبو مرعي ،في ظروف ما زالت
غام�ضة.
وعل����ى الف����ور ح�ض����رت الق����وى الأمني����ة والأدل����ة
الجنائية وبا�ش����رت التحقيقات لمعرفة مالب�س����ات
الجريمة»(.)6
بع����د وقوع الجريم����ة الثانية ،قررت الأخب ��ار �إفراد
غالف عددها لما ح�صل وذلك تحت عنوان «الث�أر
المجنون» ومع �ص����ورة للغالف كت����ب تعليق ًا عليها:
«الذهول على وجوه ن�س����اء من كترمايا �إثر التمثيل
بج ّثة المواطن الم�صري محمد م�س ّلم».
و�أف����ردت الأخبار ال�ص����فحتين  12و 13من عددها
للحديث عن الجريمة .الخبر الأ�سا�س����ي المن�ش����ور
عل����ى هاتين ال�ص����فحتين كتبه ر�ض����وان مرت�ض����ى،
و�ش����ارك ف����ي �إع����داده خال����د الغربي ،وج����اء تحت
عن����وان�« :س����حل م�ش����تبه في����ه والتنكي����ل بج ّثت����ه»،
ون�ش����رت حوله �ص����ورة كتب تعليق ًا عليه����ا« :العدالة
في لبنان؟».
ت���� ّوج الخب����ر بتروي�س����ة ج����اء فيه����ا« :ف����ي كترمايا
أهال �س����لطة
�س����قط �أم�س العقد االجتماعي� ،أطاح � ٍ
( )5ال�سفير 30 ,ني�سان 2010؛ ( )6الأخبار 29 ،ني�سان .2010
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غياب عن الوعي ،انق�ض����وا علي����ه و"�أعدموه" .روح
م�س���� ّلم التي فارقت الج�سد لم ت�ش����ف غليل القتلة،
فن ّكلوا بجثته �أفظع تنكيل� .س����حلوا الج�س����د الميت
عل����ى الأر�ض ف����ي �ش����وارع البلدة ،ومن ثم و�ض����عوه
على غطاء مح ّرك �إحدى ال�س����يارات حيث التقطوا
ال�ص����ور مع الجثة بدم بارد قب����ل �أن يدوروا بها في
الأزقة .نزعوا عنه ثيابه الخارجية ،غرزوا ق�ض����يب
حدي����د في �أعلى حلقه وبه ع ّلقوه على عمود كهرباء
ف����ي �س����احة البل����دة تح����ت الفت����ة للطبيب �ض����اهر
�أبو مرع���ي .ي�ش����ار ال����ى �أن رف����ع الجث����ة على عمود
الكهرباء ترافق مع رفع الأ�صوات وهي تردد عبارة
"اهلل �أكبر" ،زغردت الن�س����اء وهتف الرجال" :جاء
الحق وزهق الباطل ،وبكترمايا ما ب�ضيع الحق".

ا�ستباق التحقيق

الجث����ة علقت و�س����ط ال�س����احة عل����ى م�س����افة �أمتار
قليلة من الم�س����جد .تجمهر الأهال����ي والقتلة حول
الجث����ة المتدلي����ة الت����ي �شخ�ص����ت عيناه����ا باتجاه
الأعلى ،ك�أنهم ي�ؤ ّدون رق�ص����ة الم����وت .وقف رجال
الأم����ن يتفرج����ون ،زغردت بع�ض الن�س����وة و�ص����اح
البع�����ض الآخ����ر ،فيم����ا حم����ل م����ن بقي من �ش����هود
وجناة هواتفهم الخلوية لي�ص���� ّوروا "الذبيحة" التي
غنموه����ا عل����ى طبق من ذه����ب ق ّدمته له����م القوى
الأمنية .عملية قتل همجية �ش����ارك فيها الع�ش����رات
تحت م�س ّمى الث�أر ،و�أل�صقوها بالدين .فقال بع�ض
�أبناء كترمايا" :ب�ش����ر القاتل بالقتل ولو بعد حين"،
فيما ر�أى �آخرون �أن فعلتهم حق م�ش����روع ،م�شيرين
�إلى �أن "�إعدام هذا القاتل عمل جيد ومبارك".

عند ا�س����ترجاع الم�ش����اهد المت�س����ارعة التي تتالت
من����ذ انت�ش����ار خب����ر مقت����ل الج ّدي����ن وحفيدتيهما،
يتبين �أن الإج����راءات التي اتخذت بعد جريمة قتل
المواطنين الأربعة� ،أ�س����همت في ح�صول الجريمة
الثاني����ة .فبعدم����ا تواف����رت ل����دى الق����وى الأمني����ة
معلومات �أولية عن م�ش����تبه في����ه ،دهمت دورية من
ق����وى الأم����ن الداخلي من����زل المواطن الم�ص����ري
محمد م�س���� ّلم ،ج����ار العائلة ال�ض����حية ،باعتبار �أنه
من ذوي ال�سوابق ،حيث �أوقف منذ نحو ثالثة �أ�شهر
بتهمة اغت�ص����اب ،واقتادته �إلى مخفر �شحيم حيث
بد�أت بالتحقيق معه .م ّرت �س����اعات قليلة ،ف�أعلنت
م�ص����ادر الق����وى الأمني����ة �أنه����ا عثرت على �س����كين
ومالب�����س عليه����ا �آثار دم����اء داخل منزل الم�ش����تبه
في����ه ،علم ًا ب�أن الأخير يعمل في م�س����لخ للأبقار في
�إح����دى بل����دات �إقليم الخ����روب .وفي ه����ذا الإطار،
ورغم التحقيق الأولي الذي خ�ضع له الم�شتبه فيه،
فقد ترددت معلومات عن �أن الموقوف لم يدل بكل
تفا�ص����يل الجريم����ة .وبم����ا �أن مالب�س����ات الجريمة
كانت ال تزال غير وا�ض����حة� ،إال �أن عنا�صر من قوى
الأم����ن الداخل����ي اقتادوا الم�ش����تبه في����ه �إلى منزل
الج����د المغدور يو�س����ف �أبو مرعي في بلدة كترمايا
لغاي����ات لم تت�ض����ح بع����د .فقد علم����ت الأخب ��ار �أن
الأخير اقتيد �إلى هناك للداللة على �شيء ما ،فيما
ذك����رت معلومات �أخرى �أنه اقتيد �إلى هناك لتمثيل
الجريمة ،رغم �أن التحقيق لم يكن قد ُختم بعد.

الوقائع المذكورة جرت على بعد ال يزيد على ع�شرات
الأمت����ار عن منزل والدة الم�ش����تبه فيه محمد .من
يدري ،ربما كانت والدة محمد ،المتز ّوجة بريا�ض
عراب����ي ابن بلدة كترمايا ،ت�ش����اهد ما يجري ،لكن
عل����ى الأرجح �أنها ل����م تعلم �أن المقت����ول ابنها ،لأن
القب�ض����ات والع�صي وال�س����كاكين التي انهالت على
وجه ابنها وج�سده قد غ ّيرت معالمه.

و�ص����ل الم�شتبه فيه �إلى البلدة برفقة �سبعة عنا�صر
عم الخبر حتى �س����ارع عدد كبير من
�أم����ن ،وما �إن ّ
�أبناء البلدة �إلى التجمع .بد�أوا يحثون بع�ضهم على
الث�أر .توجهوا �إلى حيث كان الم�ش����تبه فيه موجود ًا
برفقة الق����وى الأمنية التي لم ت�أخذ في الح�س����بان
ردات فع����ل غا�ض����بة ل����دى الأهال����ي .بع�����ض ه�ؤالء
ط���� ّوق المنزل واقتحم����ه ،ومن ّثم انهال بال�ض����رب
22

«الجريمتان» :وقائع ووقائع...

وتحدثت الأخبار عن �أن «قائد ال�ش����رطة الق�ضائية
العمي����د �أنور يحيى وقائ����د الدرك العمي����د �أنطوان
�شكور [اللذين كانا] ي�شرفان على �سير التحقيقات
ف����ي الجريمة الت����ي وقع����ت �أول من �أم�����س في بلدة
كترمايا ،والتي ذهب �ض����حيتها �أربعة ا�شخا�ص من
عائلة واحدة و�ص��ل�ا �صباح �أم�س �إلى مخفر ف�صيلة
�شحيم ،حيث تابعا التحقيقات بح�ضور قائد �سرية
بيت الدين العقيد نعيم �ش����ما�س و�آمر ف�صيلة درك
�شحيم المالزم [�أول] ه�شام حامد و�ضباط[ ،وقد]
اتفق ه�ؤالء على ت�س����ليم الجثث الأرب����ع �إلى ذويهم
في م�ست�ش����فى �س����بلين الحكومي لي�ش����يعوا ع�صراً.
ّ
ف�����ض اجتماع ال�ض����باط ليعل����ن بعدها �أن ف�ص����يلة
درك �ش����حيم قد �أوقفت �أحد الم�شتبه فيهم ،ترافق
ذلك مع ك�شف الوكالة الوطنية للإعالم ،نق ًال عن
المدير الع����ام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�ش����رف
ريفي� ،أنه قد �ضبط �س����كين وقمي�ص يحمالن �آثار
دماء عثر عليهما داخل منزله.

على المتهم ،وراح الفاعلون ي�ص����رخون "ا�ض����ربوه
وارجموه حت����ى الموت" ،لم ت�س����تطع القوى الأمنية
ال�س����يطرة على الو�ض����ع لأنها �أ�س����اءت تقديره .بدا
�أن المحت�شدين كانوا م�ستعدين للموت �شرط النيل
من الم�ش����تبه فيه ،فرفعوا �أ�ص����واتهم" :روحنا م�ش
�أف�ض����ل من دم وروح الطفلتين �آمنة وزينة" ،اختلط
�ص����وت الغ�ضب ب�أزيز ر�صا�ص كثيف �أطلقه عنا�صر
ق����وى الأمن ف����ي الهواء لف����ك الطوق عن الم�ش����تبه
فيه ،ونجحوا ف����ي تحريره حيث نقلوه مك ّبل اليدين
والدماء ت�س����يل م����ن وجهه �إلى م�ست�ش����فى �س����بلين
الحكومي ،لكن الأهالي طاردوه وا�شتبكوا مع رجال
الأمن �أمام الم�ست�ش����فى ،وتمكنوا من الدخول �إليه
و�أخرجوه ليقتلوه.
رغ����م ب�ش����اعة الجريم����ة� ،إال �أن جفن���� ًا واح����د ًا ل����م
يرف له�ؤالء .فو�س����ط هذه اله�س����تيريا ،راح ال�شبان
يطلبون من مندوبي و�سائل الإعالم االبتعاد وعدم
التقاط �ص����ور قائلين" :ح ّولوه �إلى بطل لنكون نحن
المجرمين والقتلة" ،و�أ�ضاف �أحدهم" :نفذنا حكم
اهلل بمجرم وهذا �أ�ضعف الإيمان".

ولفت����ت المعلوم����ات �إل����ى �أن مكت����ب المختب����رات
الجنائية التابع لق�س����م المباحث العلمية في وحدة
ال�ش����رطة الق�ض����ائية يق����وم بتحلي����ل ال����ـ دي �أن �إي
لمقارن����ة دم����اء ال�ض����حايا ببقع الدم����اء الموجودة
عل����ى الأدل����ة الم�ض����بوطة تحت �إ�ش����راف الق�ض����اء
المخت�ص.

في الإطار نف�سه� ،أ�شار �أحد �شبان البلدة [� ]...إلى
�أن "ر ّدة فع���ل الأهالي تخ ّللها غل ّو" ،لكنه �أ�ض���اف:
"يج���ب �أال تن�س���وا ه���ول الجريمة الذي ا�س���تدعى
ه���ذا التنكيل" .ولفت �إلى �أنه ال �أحد ي�س���تطيع كبح
الم�شاعر وغ�ضب الأهالي الذين "هالهم ما قام به
هذا المجرم من وح�شية وبربرية" ،وختم قوله "ما
تلوموا النا�س على ردة فعلها"»(.)7

ظه����ور نتائج تحلي����ل الع ّين����ات الم�ض����بوطة يحتاج
�إل����ى يومين في ح���� ّده الأدن����ى� ،إال �أن القوى الأمنية
�أرادت ا�س����تباق النتائج ب�إر�س����ال الم�ش����تبه فيه �إلى
م�س����رح الجريمة دون تقدير للعواق����ب التي جاءت
قاتل����ة ،وعلم����ت الأخب ��ار �أن نتائ����ج تحلي����ل ع ّينات
الدماء �س����تظهر م�س����اء اليوم �أو �صباح ال�سبت على
�أبع����د تقدير .وال يزال ال�س����بب ال����ذي دفع المالزم
�أول ه�شام حامد �إلى نقل الموقوف �إلى مكان وقوع

وو�صفت الأخب ��ار «الم�شهد ال�شعبي الهمجي» بكونه
«ينفي �أي �ص����فة �إن�سانية عن منفذي هذه الجريمة
الب�شعة الذين انقلبوا على كل الأعراف والت�شريعات
ال�سماوية».
( )7الأخبار 30 ،ني�سان .2010
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تح����ت �أي ذريع����ة كانت .كذل����ك علمت الأخب ��ار �أن
الم ّدع����ي الع����ام التميي����زي الرئي�����س �س����عيد ميرزا
قد عق����د اجتماعات طلب فيها م����ن القوى الأمنية
جمع المعلومات عن كل �ش����خ�ص ظهر في ال�ص����ور
التي تناقلتها الوكاالت الأجنبية لإ�ص����دار مذكرات
توقي����ف بحق الفاعلي����ن .لكنّ الرئي�����س ميرزا ذكر
ل����ـ الأخب ��ار �أنه لن تح�ص����ل �أية توقيف����ات قبل دفن
العائلة المقتولة!»(.)8

الجريمة مجه����والً ،بانتظار انته����اء التحقيق الذي
فتحته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ف����ي ه����ذا الإط����ار ،ت����ر ّددت معلوم����ات ع����ن تمثيل
ا�س����تباقي للجريم����ة �أراده �أح����د الق����ادة الأمنيي����ن
قبل الح�ص����ول على �إ�شارة الق�ض����اء ،لإظهار نجاح
الق����وى الأمنية في القب�ض عل����ى الجاني قبل مرور
� 24س����اعة على وقوع الجريمة .في المقابل ،برزت
معلومات �أخرى نق ًال عن م�س�����ؤول �أمني ،عن �أنّ كل
ما جرى كان بالتن�س����يق مع الق�ض����اء ،الفت���� ًا �إلى �أنّ
نقل الموقوف جاء وفق ًا لإ�شارة الأخير للداللة على
�شيء لم ُيح ّدده.
عن���د مدخ���ل البل���دةُ ،ع ّلقت من���ذ ال�ص���باح الفتة
موقع���ة م���ن بلديتها ج���اء فيه���ا "كترمايا تنا�ش���د
الدولة �إعطاءها الحق في الجريمة الب�ش���عة" .لكنّ
رئي����س البلدية محم���د نجيب ح�س���ن كان قد قال
لـ الأخبار �ص���باح ًا �إن الق�ض���اء وح���ده هو المكلف
بالتحقيق ف���ي الجريمة ومعاقبة الجاني ،ولم تكن
قد �ش���اعت �أخبار توقيف محمد �سليم م�س ّلم .بعد
قتل ال�ش���اب الم�ص���ري ،قال ح�س���ن �إن ما �شهدته
البل���دة �أم����س �س���ببه تع ٍ
���اط غير �س���ليم م���ن قبل
الجهات الر�س���مية ،وانتقد عملية نقل الم�شتبه فيه
�إلى م�س���رح الجريمة ،فيما كانت حالة من الغليان
ت�س���ود الأهالي حزن��� ًا على �ض���حايا الجريمة التي
وقعت �أول من �أم�س.
ح�س����ن قال �إن رد فعل الأهالي غي����ر مقبول قانون ًا،
وال �أحد يحل محل الدولة ،ولم تثبت �إدانة م�س ّلم.

و�أ�ض����اف الخبر الذي ن�شرته ال�صحيفة �أنه «علمت
الأخب ��ار �أن الق����ادة ريفي و�ش����كور ويحيى قد رفعوا
للوزير ب����ارود ،خ��ل�ال اجتماعهم معه ف����ي مكتبه،
تقرير ًا جاء فيه �أن المتهم اعترف خالل التحقيقات
التي �أجراها معه النائب العام اال�ستئنافي في جبل
لبنان القا�ض����ي كل����ود ك����رم ب�أنه ارتك����ب الجريمة
بح����ق الطفلتين وج ّدهما وجدتهم����ا ،ولفتوا �إلى �أن
نقل الم�ش����تبه فيه ،الذي ح�صل برفقة �سبعة رجال
م����ن قوى الأمن الداخلي فق����ط �إلى مكان الجريمة
لتمثيلها دون �أن تواكبه دورية كاملة ،جاء بناء على
�إ�ش����ارة النائب العام اال�س����تئنافي ،الأمر الذي نفاه
نجار.
الوزير ّ
ُي�ش����ار ال����ى �أن الل����واء ريف����ي دان جريم����ة قت����ل
ال�ض����حايا الأربعة في بلدة كترماي����ا ،ولفت �إلى �أنه
اتخذ "�إجراءات م�س����لكية بحق عدد من ال�ض����باط
والعنا�ص����ر ب�س����بب ارتكابهم خط�أ ج�سيم ًا في �سوء
تقدي����ر الموق����ف الميداني ،ولعدم توفي����ر الحماية
الالزمة والكافية للم�شتبه فيه في هذه الجريمة".
جثة م�س���� ّلم المعلقة ّ
غطت على م�ش����هد �آخر م�ؤلم،
�صورة رنا تحدث ابنتيها ووالديها عند �أ�ضرحتهم،
تغرق في حزنها ،تح�ض����ن �ص����ديقة طفلتها ،وتبكي
بعيدة عن الجموع المحت�شدة لقتل م�س ّلم»(.)9

م����ن جهة �أخرى ،نف����ى وزير الع����دل �إبراهيم نجار
في ات�ص����ال م����ع الأخب ��ار �أن يك����ون النائ����ب العام
اال�س����تئنافي كل����ود كرم ق����د �أعطى توجيهات����ه �إلى
الق����وى الأمني����ة بنق����ل الموقوف من م����كان توقيفه
( )8الأخبار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )9الم�صدر نف�سه.
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�أن الخبر كما �أوردته الوكالة يغفل حقيقة �أن م�س��� ّلم
م�ش���تبه فيه ولي����س متهم��� ًا� ،إذ لم ي�ص���در في حقه
قرار اتهامي .ون�ش���رت الوكال���ة �أنه عقدت بعد ظهر
�أم�س اجتماعات في مكتب القا�ض���ي ميرزا ح�ضرها
النائ���ب العام اال�س���تئنافي في جبل لبنان القا�ض���ي
كلود كرم وقائد الدرك العميد �أنطوان �ش���كور وقائد
من�س���ق
ال�ش���رطة الق�ض���ائية العمي���د �أن���ور يحيى و" ّ
�ش���عبة المعلومات" في قوى الأم���ن الداخلي العقيد
و�س���ام الح�س���نُ .يذكر �أي�ض��� ًا �أن الح�س���ن هو رئي�س
ف���رع المعلوم���ات� ،إذ لي�س ف���ي قوى الأمن "�ش���عبة"
للمعلومات»(.)11

وحول الخبر ،وفي كادر �ص���غير خا����ص عنوانه «يال
���م خبر
ي���ا �ش���باب ...الث����أر ،الث�أر» ج���اء« :ما �إن ع ّ
و�ص���ول المته���م �إلى م�س���رح الجريمة ،حتى �س���ارع
ع���دد كبير م���ن �أبناء كترماي���ا �إلى الم���كان ،وبد�أوا
يتنادون" :جابوا القاتل ،يال يا �ش���باب ،الث�أر الث�أر"،
وردد �آخ���رون�" :إذا متنا ،روحنا م�ش �أف�ض���ل من دم
وروح الطفلتي���ن �آمنة وزينة" .ث���م رفعت جثة محمد
�س���ليم م�س��� ّلم على العمود و�س���ط �ص���يحات التكبير
الت���ي علت مع زغردات الن�س���وة� .أما الرجال فكانوا
يهتف���ون" :جاء الح���ق وزهق الباط���ل ،وبكترمايا ما
ب�ض���يع الح���ق" مع �آي���ات قر�آنية" :من قتل نف�س��� ًا...
فك�أنم���ا قت���ل النا����س جميع��� ًا" .محمد �أب���و مرعي،
م���ن �أبن���اء البلدة� ،أ�ش���ار �إل���ى "�أن رد فع���ل الأهالي
واقت�صا�ص���هم من القاتل وتنفيذ القتل بحقه ،ربما
تخللها غل��� ّو ،لكن يجب �أال تن�س���وا �أن هول الجريمة
ا�س���تدعى القيام به���ذا التنكيل ،فمن ي�س���تطيع كبح
الم�ش���اعر وغ�ض���ب الأهالي الذين هالهم ما قام به
هذا المجرم من وح�شية وبربرية؟ وال تلوموا النا�س
على ردة فعلهم"»(.)10

�صدى البلد �أ�ش���ارت ،في ال�صفحة  13من عددها،
باخت�ص���ار� ،إلى الجريمتين في خبر واحد مقت�ضب
بعد وقوع الجريمة الثانية منهما .في الخبر المذكور
وال���ذي ج���اء �إلى جان���ب �أخبار �أخرى تح���ت عنوان
«�أم���ن» ورد التال���ي« :ف���ي �أثناء تمثيل محمد �س���ليم
م�س��� ّلم لجريمة قتل يو�س���ف �أبو مرعي وزوجته كوثر
وحفيدتيهم���ا انهال �أهالي كترمايا عليه بال�ض���رب،
و�أ�ص���ابوه �إ�ص���ابات بالغة .وعلى الفور قامت القوى
الأمنية بنقله �إلى م�ست�ش���فى �سبلين للمعالجة .ولكن
الأهال���ي هاجم���وا الم�ست�ش���فى وقتل���وه .ثم �س���حب
الأهالي جثة القاتل من م�ست�ش���فى �سبلين وربطوها
في �س���يارة وتوجهوا بها �إلى بل���دة كترمايا .وبعد �أن
نزعوا عن القاتل ثيابه الخارجية علقوه بق�ضيب من
الحديد من رقبته بعمود في �ساحة البلدة»(.)12
الم�ستقبل ن�ش���رت بعد وقوع الجريم���ة الأولى خبر ًا
�أكثر تف�ص���ي ًال من �أخبار ال�ص���حف الأخرى .الخبر
الذي كتبته الرا ال�س���يد وال���ذي حمل عنوان «فاجعة
تخل���ط �أف���راح البل���دة ب�أحزانه���ا  /مقت���ل جدي���ن
وحفيدتيهما في ظروف غام�ض���ة ف���ي كترمايا» �أتى
على ال�صورة التالية:

وف���ي كادر �آخر عنوانه «ميرزا لمالحقة معنفي قوى
الأمن» ورد التالي:
«ن�ش���رت الوكال���ة الوطني���ة خب���ر ًا� ،أم�س ،ج���اء فيه
�أن النائ���ب الع���ام التمييزي القا�ض���ي �س���عيد ميرزا
با�ش���ر تحقيقات���ه للوقوف على مالب�س���ات الأحداث
التي جرت في كترمايا" ،لتحديد هوية الم�س����ؤولين
عن ه���ذه الأح���داث الذين تع ّر�ض���وا لعنا�ص���ر قوى
الأم���ن الداخلي وعاملوهم بالعن���ف ّ
وحطموا زجاج
�آلية" و�س���حبوا م�س��� ّلم" ،وهو متهم بارتكاب جريمة
قت���ل يو�س���ف �أبومرع���ي وزوجت���ه وحفيدتيهم���ا"
وطال���ب بمالحقته���م .ومم���ا ج���اء ف���ي الخب���ر �أن
"بع����ض الأ�ش���خا�ص تمكن���وا من �س���حب المتهم من
الم�ست�ش���فى ث���م قتلوه" ،وهنا ال بد من الإ�ش���ارة �إلى
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وف���ور اكت�ش���اف الجريمة ،ح�ض���رت عنا�ص���ر من
ف�ص���يلة درك �ش���حيم والجي�ش اللبناني وفر�ض���وا
طوق��� ًا �أمني ًا في محيط المنزل والبلدة ،وبو�ش���رت
التحقيق���ات لمعرفة مالب�س���ات الجريمة والدوافع
التي ت�ضاربت المعلومات ب�ش�أنها ،فرجح بع�ضها �أن
يكون ال���زوج �أقدم على قتل زوجته ،لخالف معها،
ث���م قت���ل حفيدتيه وقتل نف�س���ه ،وترج���ح معلومات
�أخرى �ض���لوع طرف �آخر فيها ب�س���بب خالف بين
الأم وطليقه���ا ،فيما تردد �أنهم تعر�ض���وا لطعنات
�سكاكين في �أج�سادهم.

«لم تكتمل �أفراح كترمايا في �إقليم الخروب ع�صر
�أم�����س بزف����اف �أحد �أبنائه����ا �إذ ما لبث �أن �س����يطر
الحزن والألم عل����ى �أهاليها من جراء فاجعة �أل ّمت
بهم و�أ ّدت الى مقتل زوجين وحفيدتيهما.
ل����م ي�ش����عر �أح����د بالجريمة خ��ل�ال وقوعها ب�س����بب
ال�ضجيج الناتج عن حفل زفاف بحوار المنزل.
هول ال�ص���دمة خ ّيم على البل���دة والأم المفجوعة
رنا برحيل والدها يو�س���ف �أبو مرع���ي ( 75عام ًا)
ووالدتها كوثر �أبو مرعي وابنتيها زينة (� 7أعوام)
و�آمن���ة (� 9أع���وام) اللتين لم تكون���ا تعرفان �أنهما
�س���يفارقانها �إل���ى الأبد ج���راء عمل ال �إن�س���اني لم
يراع طفولتهما ،وف ّرغ ر�صا�ص الحقد في ر�ؤو�سهم
جميع ًا.

وقد خي���م جو من الح���زن واال�س���تياء والإدانة في
البلدة و�أعرب الأهالي عن �ص���دمتهم بما ح�ص���ل
معتبري���ن �أنها كارث���ة ح ّلت به���م ،مطالبين القوى
الأمني���ة بالإ�س���راع ف���ي ك�ش���ف الحقيق���ة ومعاقبة
الفاعلين.

وفي التفا�صيل� ،أنه بعد عودة الأم رنا من المدر�سة
حيث تعمل مد ّر�س����ة للغ����ة الفرن�س����ية ،مت�أخرة عن
وقتها المعتاد �س����اعة ون�ص����ف ال�س����اعة لم�شاركتها
ف����ي اجتماع لمجل�����س الأهل في المدر�س����ة ،طرقت
ب����اب المنزل حيث ت�س����كن م����ع ابنتيها عن����د ذويها
بعد انف�ص����الها عن زوجه����ا ،فلم يفتح لها �أحد .ثم
عاودت مرة �أخرى وقرعت الباب بقوة اعتقاد ًا منها
�أنهم لم ي�سمعوا ب�سبب �صوت المو�سيقى الناتج عن
حفل الزفاف� ،إال �أن القلق بد�أ ينتابها فا�ستنجدت
بال�ش����بان الذين كانوا ف����ي المكان لخلع الباب �إذ ال
مفاتي����ح معها ،وف����ور دخولها المنزل ب����د�أت تنادي
ابنتيه����ا ووالدته����ا �إل����ى �أن وجدته����م م�ض���� ّرجين
بدمائه����م داخل الحمام ،فيما ُعثر على جثة الوالد
على ال�سرير و�إلى جانبه �سالح حربي.
كان وقع ال�ص����دمة �ش����ديد ًا على الوالدة التي كانت
دموعها و�ص����راخها يعربان عن ح�س����رة �سترافقها
مدى العمر.

وق���د �أعل���ن الأهال���ي يوم غد ي���وم ح���داد عام في
البلدة حيث �ستقفل المدار�س والثانويات والمحال
التجارية حزن ًا وا�ستنكار ًا للجريمة»(.)13
بعد وقوع الجريمة الثانية ،عنونت الم�ستقبل �صدر
�ص���فحتها الأولى بالعنوان التالي�« :أهالي كترمايا
يقتلون قات���ل جدين وحفيدتيهم���ا» .العنوان يحيل
�إلى ال�صفحة العا�ش���رة من عدد ال�صحيفة .حيث
ن�ش���رت الم�ستقب ��ل خب���ر ًا عنوانه« :بارود و�ص���ف
الحادث بالخطير وريفي اتخذ �إجراءات م�س���لكية
بح���ق �ض���باط وعنا�ص���ر� /أهالي كترماي���ا يقتلون
"قاتل كترمايا" ويع ّلقون جثته على عمود كهرباء».
وقد �أرفق الخبر بثالث �ص���ور ُع ّلق عليها بالتتالي:
«�أهالي ال�ضحايا»�« ،أثناء الت�شييع»« ،القاتل معلق ًا
على عمود كهرباء».

( )13الم�ستقبل 29 ،ني�سان .2010

26

«الجريمتان» :وقائع ووقائع...

افتتحت الم�ستقبل مقالها كالتالي:

عددها .حم����ل الخبر عنوان «جريم����ة في كترمايا
�ضحيتها ج ّد وج ّدة مع حفيدتيهما» وجاء فيه:

«ف���ي ح���ادث غير م�س���بوق� ،ش���كلت جريم���ة القتل
الرباعية التي ارتكبها الم�صري محمد �سليم م�س ّلم
في بلدة كترمايا وذهب �ض���حيتها يو�سف �أبو مرعي
وزوجته كوثر وحفيدتيهما �آمنة (� 7س���نوات) وزينة
الروا�س (� 9س���نوات)� ،صدمة لأهالي البلدة الذين
عمدوا �إل���ى الإنتقام فور ًا من القاتل ،بعد �س���اعات
عل���ى الجريمة فقتل���وه وطافوا به �أرج���اء البلدة ثم
علقوه على �أحد �أعمدة الكهرباء»(.)14

«وقع����ت جريمة مروعة ف����ي بلدة كترماي����ا ـ ـ اقليم
الخروب ذهب �ض����حيتها يو�س����ف �أبو مرعي مواليد
 1931وزوجت����ه كوث����ر م����ع حفيدتيهم����ا م����ن ابنته
رن����ا� ،آمن����ة البالغ����ة من العم����ر � 9س����نوات وزينة 7
�س����نوات ،ولفت����ت المعلوم����ات �إل����ى �أن المغدوري����ن
وجدوا م�صابين بطلقات نارية عديدة وم�ضرجين
بدمائه����م ف����ي منزل �أب����و مرعي لظ����روف ما زالت
غام�ضة ،وعلى الفور ح�ضرت القوى الأمنية والأدلة
الجنائية وبا�ش����رت التحقيقات لمعرفة مالب�س����ات
الجريمة»(.)15
بع����د وقوع الجريم����ة الثانية ،ن�ش����رت الدي ��ار خبر ًا
على �ص����فحتها الأولى( ,مع تتمة على ال�صفحة 20
منها)� ,أرفق ب�ص����ورة كتب تعليق���� ًا عليها« :الأهالي
في �س����احة كترماي����ا» .الخبر حمل عن����وان «تطبيق
العدالة مهمة الق�ض����اء وح����ده � /إهمال الدولة دفع
ب�أهال����ي كترماي����ا لتطبيق �ش����ريعة "العي����ن بالعين
و .»"...وجاء في م�ضمون الخبر التالي:

ومما جاء في متنها:
«وكانت ف�صيلة درك �شحيم قد �أوقفت محمد م�س ّلم
بعد �ساعات على ارتكاب الجريمة ،بعدما �ضبطت
داخل منزله �سكين ًا وقمي�ص ًا عليها �آثار دماء.
و�أثناء �س����وق م�س���� ّلم ال����ى البلدة لتمثيل����ه الجريمة
تجم����ع الأهالي في ال�ش����ارع الرئي�س����ي وه����م بحالة
غ�ضب �ش����ديد ،وراحوا يطالبون ب�إعدام القاتل في
�ساحة البلدة ،ثم اعتر�ضوا �سيارتين تابعتين لقوى
الأم����ن الداخلي بداخ����ل �إحداهما م�س���� ّلم وتمكنوا
من �سحبه من ال�س����يارة وهو ال يزال مك ّبل اليدين،
وانهالوا عليه بال�ضرب ،ما ا�ستدعى القوى الأمنية
�إلى نقله �إلى م�ست�ش����فى �س����بلين ،فتبعه����م الأهالي
و�أقدم����وا على قتله ،ثم و�ض����عوا جثت����ه على مقدمة
�س����يارة جابت �ش����وارع �س����بلين و�ص����و ًال �إلى �س����احة
بلدة كترمايا ،وعمل����وا على تعليق الجثة على عمود
الكهرباء.

«�شكلت ردة فعل الأهالي في كترمايا على الجريمة
التي �أودت بطفلين وعجوزين في البلدة �س����ابقة لم
تح�صل من قبل ،عندما نفذ الأهالي حكم الإعدام
بالقات����ل على م����ر�أى من القوى الأمني����ة التي كانت
ق����د اعتقلت المجرم و�س����اقته �إلى منزل ال�ض����حايا
لتمثيل الجريمة.

الدي ��ار تحدث����ت ع����ن الجريم����ة الأول����ى ف����ي خبر
و�ضع �ض����من �إطار خا�ص على ال�صفحة الأولى من

الإهم����ال النات����ج عن الق����وى الأمنية دف����ع الأهالي
لالنتق����ام ال�شخ�ص����ي ،وتطبي����ق �ش����ريعة "العي����ن
بالعين و "...فيما تطبيق العدالة هو مهمة الق�ضاء
المخت�ص وحده.

وعلى الأثر ح�ض����رت قوة من الجي�ش اللبناني حيث
عمل عنا�صر على نقل الجثة».
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و�أثناء تمثيل الم�صري محمد �سليم م�س ّلم لجريمة
قتل يو�س���ف �أبو مرعي وزوجته كوث���ر وحفيدتيهما
�آمن���ة وزين���ة الروا�س انه���ال عليه �أهال���ي كترمايا
بال�ض���رب ،مم���ا �أدى �إل���ى وفاته .وفي التفا�ص���يل
�أنه بعد عمليات اال�ستق�ص���اء الت���ي �أجرتها القوى
الأمنية ف���ي جريمة كترمايا �أوقفت ف�ص���يلة درك
�ش���حيم القات���ل بعدما �ض���بطت في منزله �س���كين ًا
وقمي�ص��� ًا عليها �آث���ار دماء ،و�أجري���ت التحقيقات
معه واعت���رف بجريمته ب�إ�ش���راف قائد ال�ش���رطة
الق�ضائية العميد �أنور يحيى وقائد الدرك �أنطوان
�شكور اللذين و�صال �إلى مخفر �شحيم �صباح �أم�س
في ح�ض���ور قائد �س���رية بي���ت الدي���ن العقيد نعيم
�ش���ما�س و�آمر ف�ص���يلة درك �ش���حيم الم�ل�ازم �أول
ه�شام حامد وعدد من ال�ضباط ،كما تم ا�ستدعاء
عدد من الجيران واال�ستماع �إلى �إفاداتهم للتو�صل
�إل���ى معطيات حول التحقيقات ،كما تم اال�س���تماع
�إل���ى �إفادة وال���دة الطفلتين رنا �أب���و مرعي ،وبناء
عليه �أوقف �أحد الأ�شخا�ص من التابعية الم�صرية
ويدعى محمد وجار ال�ض���حايا .ولدى ا�ص���طحاب
عنا�ص���ر قوى الأمن الداخلي الم�صري من مخفر
�ش���حيم باتجاه كترمايا ال�ستكمال التحقيقات معه
ف���ي مكان الجريمة ،وفي ه���ذا الوقت كان الأهالي
تجمع���وا ف���ي �س���احة البل���دة وه���م في حال���ة من
"اله�ستيريا" و"الغ�ض���ب" ال�شديد يطالبون ب�إعدام
القاتل في �ساحة البلدة.

وو�ضعوها على �س���يارة وطافوا بها البلدة وعلقوها
على �أحد �أعمدة الكهرباء في البلدة»(.)16
الل ��واء ،بعد وق���وع الجريمة الأول���ى� ،أوردت خبر ًا
ف���ي ال�ص���فحة  17منه���ا ،نبه���ت �إليه ف���ي عنوان
ن�ش���رته على �ص���فحتها الأولى هو التالي« :جريمة
ت���ر ّوع كترماي���ا والإقليم  /قتل متعم���د لج ّد وج ّدة
وطفلتي���ن»� .أما الخبر الذي كتبه ع�ص���ام الحجار
فقد ن�ش���ر في عمود م�س���تطيل عنوانه « 4قتلى في
جريمة مروعة في كترمايا» وجاء فيه:
«�ش���هدت بلدة كترمايا في �إقليم الخروب ،ع�ص���ر
�أم�س ،جريمة مروعة ذهب �ضحيتها كل من يو�سف
�أبو مرعي (مواليد  )1931وزوجته كوثر �أبو مرعي
( 65عام��� ًا) وحفيدتهما �آمنة (� 9س���نوات) وزينة
(� 6سنوات).
وفي التفا�صيل �أن والدة الطفلتين رنا وهي مطلقة
منذ خم�س �س���نوات م���ن محمد م�ص���طفى خليفة
الروا����س ،وتعي����ش ابنتاه���ا �آمنة وزين���ة في منزل
جديهما ،وقد ح�ضرت عند ال�ساعة الثالثة من بعد
ظهر �أم�س� ،إلى منزل �أبويها فلم تجد �أحد ًا ،و�إنما
وجدت حقيبتين مدر�سيتين لطفلتيها ،فبد�أت ت�س�أل
عنهم���ا ،حتى �أنها �س����ألت عنهما في م�ست�ش���فيات
المنطقة ،وثم دخلت �إلى الطابق الأر�ض���ي لمنزل
والديه���ا ،لتج���د والدته���ا كوث���ر مقتولة ف���ي �أحد
حمامات المنزل ،وطفلتيه���ا �آمنة وزينة مقتولتين
�أي�ض��� ًا في حمام �آخر ،بينما وجدت والدها يو�سف
�أبو مرعي مقتو ًال وممدد ًا على ال�س���رير ،وذلك �إثر
�إ�ص���ابتهم بطلق���ات نارية عدة من �س�ل�اح حربي،
�أدت �إلى م�صرعهم على الفور.

ولدى و�ص���ول �س���يارتي ق���وى الأمن الداخل���ي �إلى
�س���احة البلدة وف���ي داخل �إحداهم����ا القاتل هاجم
الأهالي ال�س���يارتين وتمكنوا من �إخراج القاتل من
ال�سيارة وانهالوا عليه بال�ضرب مما �أدى �إلى مقتله
على الفور ،وعند نقل الجثة �إلى م�ست�ش���فى �سبلين
من قبل القوى الأمنية تم �سحبها من قبل الأهالي

على الأثر ح�ضرت قوة من الجي�ش والقوى الأمنية
والأجهزة الجنائية وبو�ش���رت التحقيقات لك�ش���ف

( )16الديار 30 ،ني�سان .2010
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البلدة التي �ش���يع �أهاليها جثث �ضحاياهم الأربعة
ع�صر �أم�س»(.)18
�إل����ى ه����ذا الخبر ،ن�ش����رت الل ��واء خب����ر ًا �آخر على
ال�ص����فحة ال�س����ابعة منه����ا .الخب����ر كتب����ه ع�ص����ام
الحجار �أي�ض���� ًا و�أرفق ب�ص����ورة كتب تعليق���� ًا عليها:
«جثة القاتل المقت�ص منه في كترمايا» وجاء تحت
عنوان «كترمايا اقت�ص����ت من قات����ل �أبنائها الأربعة
�إعدام���� ًا  /ب����ارود عزى الأهالي و�أ�س����ف ال�س����تيفاء
الح����ق بغير الطرق الق�ض����ائية» .وق����د جاء في متن
الخبر:

مالب�س���ات الجريم���ة ،وتم رفع الب�ص���مات والأدلة
الجرمي���ة ،فيم���ا ا�س���تبعد المحقق���ون نظري���ة �أن
يك���ون الج���د قد ارتك���ب الجريمة وقتل نف�س���ه ،بل
�إن الطفلتي���ن ر�أوا [ر�أتا] حدث ًا ما يجري في غرفة
الج���د وهربوا [هربتا] �إلى الطابق الأر�ض���ي حيث
لحقهم [لحقهما] الجاني و�أجهز عليهما»(.)17
وبع���د وق���وع الجريم���ة الثاني���ة ،تطرق���ت الل ��واء
�إل���ى الحادث���ة عل���ى �ص���در �ص���فحتها الأول���ى في
تقت�ص من قات���ل الج ّدين
خب���ر عنوانه «كترماي���ا ّ
والطفلتين» ،ن�ش���رت �إلى جانبه �صورة كتب تعليق ًا
عليه���ا« :الجاني في جريم���ة كترمايا بعد قتله بعد
تمثيل الجريمة» .جاء في الخبر المذكور:

«ف����ي ر ّدة فع����ل على جريم����ة نكراء� ،أثارت غ�ض����ب
المجتم����ع اللبنان����ي عموم ًا و�أهال����ي �إقليم الخروب
خ�صو�ص���� ًا اقت�����ص �أبناء بل����دة كترمايا م����ن منفذ
الجريمة المروعة ،التي �أودت بحياة �أبنائها يو�سف
�أب����و مرعي وزوجت����ه كوثر وحفيدتيهم����ا �آمنة وزينة
الروا�����س ،وهو الم�ص����ري الجن�س����ية محمد �س����ليم
م�س���� ّلم وذلك �أثناء تمثيله عملي����ة القتل في البلدة،
حيث انهال �أهالي البلدة عليه بال�ض����رب و�أ�ص����ابوه
�إ�ص����ابات بالغة ونقل بعدها �إلى الم�ست�ش����فى حيث
ف����ارق الحي����اة ،لكن ن����ار الغ�ض����ب الم�ش����تعلة لدى
الأهالي لم تنطفئ فعمدوا �إلى �س����حب جثة القاتل
من م�ست�ش����فى �سبلين وربطوها في �سيارة وتوجهوا
بها �إلى بلدة كترمايا.

«�أث���ارت جريمة القت���ل في كترمايا غ�ض���ب �أهالي
البل���دة ،وف���ي ردة فعل عنيف���ة ،قام �أبن���اء البلدة
باختطاف الم�شتبه به الموقوف الم�صري الجن�سية
محمد �سليم م�س ّلم من �سيارة قوى الأمن الداخلي
التي كانت �أح�ضرته مخفور ًا �إلى البلدة ال�ستكمال
التحقيق معه في منزل المغدورين الأربعة يو�س���ف
�أبو مرع���ي وزوجته كوثر وحفيدتيهم���ا �آمنة وزينة
الروا����س ،و�أقدموا على قتله عل���ى الفور ،ثم رفعوا
جثته عل���ى مقدمة �س���يارة وجالوا بها في �ش���وارع
البل���دة وم���ن ث���م علق���وه على عم���ود كهرب���اء في
�س���احتها الرئي�س���ية ليتم بعدها ربط الجثة بحبل
وجرها على الطريق الرئي�سي.

وف����ي التفا�ص����يل� ,أن����ه بعد عملي����ات اال�ستق�ص����اء
والتح����ري التي �أجرته����ا الأجه����زة الأمنية في هذه
الجريمة �أوقفت ف�ص����يلة درك �شحيم القاتل بعدما
�ضبطت في منزله �سكين ًا وقمي�ص ًا عليها �آثار دماء
تم العثور عليهما داخل منزله ،و�أجرت التحقيقات
معه بجريمة القتل المروعة ،وذلك ب�إ�ش����راف قائد
ال�شرطة الق�ضائية العميد �أنور يحيى وقائد الدرك

وعلى الفور ح�ض���رت قوة م���ن الجي�ش وتمكنت من
انتزاع الجثة من الأهالي و�س���ط غ�ضبهم ال�شديد،
ونقلوها �إلى م�ست�شفى �س���بلين الحكومي ،و�سيرت
دوري���ات م�ؤلل���ة م���ن الجي����ش وعنا�ص���ر مكافح���ة
ال�ش���غب وق���وى الأم���ن الداخلي ب�ش���كل مكثف في
( )17اللواء 29 ،ني�سان 2010؛ ( )18الم�صدر نف�سه 30 ،ني�سان .2010
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الرتكابه جرائم مخالفة للآداب وم�س����يئة للأخالق
ف����ي البلدة مم����ا حمل الأهال����ي على االنتق����ام منه
وقتله.

العميد �أنطوان �ش����كور اللذين و�ص��ل�ا �صباح �أم�س،
�إلى مخفر ف�صيلة �ش����حيم حيث تابعا التحقيقات،
في ح�ض����ور قائد �س����رية بي����ت الدي����ن العقيد نعيم
�ش����ما�س ،و�آمر ف�صيلة �ش����حيم المالزم �أول ه�شام
حامد وعدد من ال�ض����باط وتم ا�س����تدعاء عدد من
الجيران واال�س����تماع �إل����ى �إفاداتهم ،للتو�ص����ل �إلى
معطي����ات تتعل����ق بالجريمة ،كما تم اال�س����تماع �إلى
والدة الطفلتين ال�ض����حيتين رنا �أب����و مرعي .وبناء
عليه �أوقف القاتل.

�إلى ذلك ،يق����وم مكتب المختبرات الجنائية التابع
لق�سم المباحث العلمية في وحدة ال�شرطة الق�ضائية
بتحلي����ل ال ـ دي �أن �أي لمقارنة دماء ال�ض����حايا ببقع
الدم����اء الموجودة عل����ى الأدلة الم�ض����بوطة وذلك
تحت �إ�شراف الق�ضاء المخت�ص»(.)19
ال�شرق الأو�سط ن�ش����رت بعد وقوع الجريمة الثانية
خبر ًا كتبه يو�س����ف دياب وكارولي����ن عاكوم .الخبر
ال����ذي ج����اء عل����ى ال�ص����فحة ال�س����ابعة منه����ا حمل
عنوان« :قتل رج ًال م�سن ًا وزوجته وحفيدتيهما فث�أر
لهم �أبناء بلدتهم وعلقوه على عمود في ال�س����احة /
�أهالي بلدة لبنانية يقتلون عام ًال م�ص����ري ًا» ن�شرت
فوقه �صورة كبيرة كتب تعليق ًا عليها�« :أهالي البلدة
اللبنانية يتابعون �أم�س تعليق جثة المتهم الم�صري
بقت����ل عائلة من نف�����س البلدة �أم�����س» .وقد جاء في
الخبرما يلي:

ول����دى ا�ص����طحاب عنا�ص����ر ق����وى الأم����ن الداخلي
الموقوف م�س���� ّلم من مخفر �شحيم باتجاه كترمايا
ال�ستكمال التحقيقات معه في مكان وقوع الجريمة
كان الأهال����ي تجمع����وا من����ذ ال�ص����باح في ال�ش����ارع
الرئي�س����ي للبل����دة وه����م بحال����ة الغ�ض����ب ال�ش����ديد
يطالب����ون ب�إع����دام القات����ل في �س����احة البلدة ولدى
و�ص����ول �س����يارتي قوى الأم����ن الداخل����ي وفي داخل
�إحداهما القاتل هاجم الأهالي ال�سيارتين وتمكنوا
من �إخراجه من ال�سيارة و�إنهالوا عليه بال�ضرب ما
�أدى الى مقتله على الفور.

«عا�ش����ت بل����دة كترمايا في منطق����ة �إقليم الخروب
ف����ي جبل لبنان� ،أم�����س� ،أحداث ًا غي����ر عادية بعدما
�أقدمت مجموعة من ال�ش����بان ف����ي البلدة على قتل
العامل الم�ص����ري محمد �س����ليم م�س���� ّلم 39 ،عام ًا،
�أثن����اء تمثيله لجريم����ة ارتكبها وذهب �ض����حيتها 4
�أ�شخا�ص من عائلة واحدة ،ثم مثلوا بجثته.

وعن����د نقل الجث����ة �إلى م�ست�ش����فى �س����بلين من قبل
الق����وى الأمني����ة �س����حبها الأهال����ي وو�ض����عوها على
مقدمة �سيارة وطافوا بها البلدة وعلقوها على �أحد
�أعم����دة الكهرباء في البل����دة .فيما ح����اول البع�ض
من الأهالي المطالبة ب�إح����راق جثة القاتل ورميها
للكالب و�سط هتافات "اهلل �أكبر" و�إطالق عيارات
ناري����ة في اله����واء �إال �أن ق����وة من الجي�����ش تدخلت
وتمكن����ت من �س����حب الجث����ة ،و�أودعتها م�ست�ش����فى
�سبلين الحكومي و�سط تجمعات كثيفة للأهالي.

وفي تفا�صيل الحادثة� ،أن والدة الطفلتين ،رنا ،التي
تعمل مد ّر�س����ة ،وتعي�ش م����ع ابنتيها في بيت والديها
بعد انف�صالها عن زوجها محمد م�صطفى الروا�س
الذي يعمل في ال�س����عودية ،فجعت ب�أف����راد عائلتها
م�ضرجين بدمائهم وطعنات ال�سكين وا�ضحة على
�أج�سادهم بعد عودتها من عملها .فح�ضرت القوى

وف����ي هذا الإطار� ،أفادت م�ص����ادر �أمنية �أن القاتل
كان مطلوب ًا من قبل ال�س����لطات الأمنية والق�ضائية
( )19اللواء 30 ،ني�سان .2010
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الأمني����ة �إلى المن����زل وفتحت تحقيق���� ًا في الحادث
لمعرفة مالب�سات الجريمة .لكن ،وبعد �أقل من 24
�س����اعة على الفاجعة ،وفي حين كانت بلدة كترمايا
تعي�ش يوم حداد على �أبنائها الأربعة� ،ألقي القب�ض
عل����ى القاتل وهو م�ص����ري الجن�س����ية يدعى محمد
�س����ليم م�س ّلم ،و�ض����بط معه �سكين و�س����ترة ال تزال
وا�ضحة عليها �آثار الدماء .فعمدت القوى الأمنية،
وبعد اعتراف المجرم بفعلته� ،إلى نقله �إلى م�سرح
الحادثة لتمثيل جريمته .و�أثناء اقتياد عنا�صر من
ق����وى الأمن الداخلي للموقوف م�س���� ّلم �إلى م�س����رح
الجريمة لتمثيل جريمته التي �أودت بحياة يو�س����ف
�أب����و مرع����ي 75 ،عام ًا ،وزوجت����ه كوث����ر 70 ،عام ًا،
وحفيدتيهم����ا الطفلتين زين����ة الروا�����س� 7 ،أعوام،
و�آمن����ة الروا�س� 9 ،أعوام ،بعد �أن اعترف بارتكابها
وذبح ال�ض����حايا ب�س����كين حاد كان ي�س����تخدمها في
ملحم����ة يعم����ل فيها قب����ل �أن يل����وذ بالف����رار ،ولدى
و�ص����ول الموكب �إلى المكان انق�ض ع����دد من �أبناء
البلدة وانهالوا عليه بال�ض����رب و�أ�ص����ابوه �إ�ص����ابات
بالغ����ة .وعلى �أثر ذلك ،قام����ت القوى الأمنية بنقله
�إل����ى م�ست�ش����فى �س����بلين للمعالجة ،ولك����ن الأهالي
لحقوا به وهاجموا الم�ست�ش����فى وقتلوه ،ثم �س����حبوا
جثت����ه م����ن داخ����ل الم�ست�ش����فى وربطوها ب�س����يارة
وع����ادوا بها �إلى بلدة كترماي����ا .وبعد �أن نزعوا عن
القاتل ثيابه الخارجية ،ربطوا رقبته بق�ض����يب من
الحديد وعلقوا الجثة بعمود في �ساحة البلدة.

�س���ائد ًا حتى ليل �أم�س في وقت كان �أهالي كترمايا
متحفظي���ن ع���ن ت�س���لم جث���ث ال�ض���حايا الأربع���ة
�إل���ى حي���ن معرف���ة دواف���ع الجريمة و�س���بب مقتل
الأبرياء»(.)20
الحياة تطرقت �إلى المو�ض����وع بع����د وقوع الجريمة
الثاني����ة عل����ى �ص����فحتها الأول����ى كجزء م����ن الخبر
اللبناني العام .جاء العنوان الذي و�ضعته ال�صحيفة
للخبر الذي يتناول ال�ش�أن اللبناني كالتالي�« :سكان
غا�ضبون يقتلون وي�ش����نقون متهم ًا بجريمة قتل في
ال�ش����وف  /عون وحزب اهلل يريدان تمثيلهما ب�سني
في بيروت  /والحريري يتم�سك بالعي�ش الم�شترك
م����ع كل المكون����ات» .واختيرت للخبر العام �ص����ورة
[ ]...كت����ب تعليق���� ًا عليه����ا« :جثم����ان المته����م في
�س����يارة لقوى الأم����ن الداخلي»� .أما في الم�ض����مون
ذي ال�صلة بالجريمة فقد ورد التالي« :هزت الر�أي
الع����ام جريمتان �ش����نيعتان ارتكبتا ف����ي �إحدى قرى
ال�ش����وف الجبلي����ة� .إذ راح �ض����حية الجريمة الأولى
رجل وامر�أة م�سنان مع حفيدتيهما ( 7و� 9سنوات)
لي����ل �أول من �أم�����س ذبحوا بال�س����كين� .أما الجريمة
الثانية فوقعت حين �أوقفت القوى الأمنية م�ش����تبه ًا
به من �أ�صحاب ال�سوابق ،تردد �أنه اعترف بارتكاب
الجريمة ،وعندما اقتادته القوى الأمنية �إلى البلدة
لتمثي����ل الجريمة هجم بع�ض الأهالي عليه وانهالوا
عليه �ض����رب ًا فنقل �إل����ى الم�ست�ش����فى للمعالجة لكن
بع�����ض �أبناء البلدة اقتحموه و�أخرجوه منه وق�ض����وا
عليه طعن ًا و�س����ط عجز عنا�صر ال�شرطة عن ر ّدهم
ثم �شنقوه جثة هامدة»(.)21

وتزامن ذلك مع حالة غ�ض���ب �شديدة عمت البلدة
و�أبناءه���ا قب���ل �أن تتدخ���ل قوة م���ن الجي�ش وقوى
الأم���ن الداخل���ي وتنق���ل الجث���ة �إلى الم�ست�ش���فى
مجدداً ،وتبا�ش���ر ب�أمر من النيابة العامة بمطاردة
الأ�ش���خا�ص الذين قتلوا م�س ّلم لتوقيفهم و�إحالتهم
�إلى الق�ض���اء المخت�ص لمحاكمته���م .وبقي التوتر

كم����ا ن�ش����رت الحي ��اة ،في ال�ص����فحة ال�س����ابعة من
عددها ،خبر ًا خا�ص ًا بالجريمتين جاء تحت عنوان:
«�سحبوه من الم�ست�شفى بعدما �أو�سعوه �ضرب ًا �أثناء
تمثيله جريمت���ه � /أهالي كترمايا يعدمون �س���ح ًال

( )20ال�شرق الأو�سط 30 ،ني�سان 2010؛ ( )21الحياة 30 ،ني�سان .2010
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وتعليق ًا رج ًال ي�ش���تبه بارتكاب���ه جريمة رباعية قبل
يوم» .وفي م�ضمون الخبر ورد التالي:

ووفق م�ص���ادر �أمنية وبع�ض �أبناء كترمايا تحدثت
�إليهم الحياة ،ف�إن الم�ش���تبه به الذي �أوقفته �شعبة
المعلوم���ات تبي���ن �أنه يدعى محمد �س���ليم م�س��� ّلم
وال���ده م�ص���ري و�أم���ه لبنانية من كترماي���ا وكانت
متزوجة م���ن لبناني ولها منه �أبناء �أي�ض��� ًا ،وتبين
�أن الم�ش���تبه ب���ه يعمل ج���زار ًا و�أنه كان ف���ار ًا منذ
�ش���هرين بعد اتهامه بمحاولة اغت�صاب قا�صر في
الخام�س���ة ع�ش���رة من عمرها وتهديدها ب�س���كين،
و�أن ف���ي حقه مذك���رة توقي���ف غيابية و�أنه �أي�ض��� ًا
مطلوب من ال�سلطات الم�ص���رية ،و�أنه عاد خل�سة
�إل���ى البلدة ع�ش���ية وقوع الجريم���ة و�أنه يقيم قرب
منزل ال�ضحية.

«ل����م ينتظر �أهالي بل����دة كترماي����ا (�إقليم الخروب
ـ����ـ جبل لبن����ان) �أن تقت�ص الأجهزة الق�ض����ائية من
م�شتبه به بارتكاب جريمة رباعية �أودت بحياة رجل
وامر�أة وحفيدتيهما ،وكذلك لم يدفنوا ال�ض����حايا،
قب����ل �أن يث�����أروا ب�أيديهم م����ن القاتل وي�س����حلوه في
�ش����وارع بلدتهم ويع ّلقوه بعمود �ساعتين "عبرة لمن
اعتبر".
فالبل���دة وكذلك الأجهزة الأمنية ،ل���م تنم ليل �أول
من �أم�س حين اهتزّت بعد الظهر بانت�شار خبر مقتل
يو�س���ف �أبو مرع���ي (موالي���د  )1931وزوجته كوثر
وحفيدتيهما �آمنة (� 9سنوات) وزينة (� 7سنوات).
وكانت �أم الطفلتين رنا وهي معلمة في مدينة �صور،
عادت من عملها ع�صر ًا فوجدت �أمها و�أباها (كان
يحمل م�سد�س��� ًا بال�ستيكي ًا) وابنتها زينة م�ضرجين
بدمائهم بينما كانت �آمنة تلفظ �أنفا�س���ها الأخيرة.
وح�ض���رت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبا�شرت
التحقيقات لمعرفة مالب�سات الجريمة.

ونف����ى في بداي����ة التحقيق معه �أن يك����ون له دور في
الجريم����ة ،زاعم���� ًا �أن����ه كان لحظ����ة وقوعه����ا عن����د
�أنا�����س ذكر �أ�س����ماءهم ،فتبين بعد �أخ����ذ �إفاداتهم
�أن كالم����ه غير �ص����حيح وكذلك �أخ����ذت �إفادة الأم
(رن����ا) وبع�ض الجيران ،و�ض����بط في منزل الجاني
�س����كين وقمي�ص تي �شيرت عليهما �آثار دماء ف�ض ّما
�إلى �سكين وجدت في م�سرح الجريمة و�أر�سلت �إلى
مكتب المختبرات الجنائية التابع لق�س����م المباحث
العلمية في ال�ش����رطة الق�ض����ائية ،لتحليل الـ دي �أن
�إي ومقارن����ة دماء ال�ض����حايا بالبقع الموجودة على
الأدلة الم�ض����بوطة ،لكن الم�ش����تبه ب����ه كان بد�أ في
هذه الأثناء يق ّر بفعلته ،و�ص����باح ًا �أح�ض����رته القوى
الأمنية �إلى م�سرح الجريمة لتمثيل جريمته فهجم
الأهالي على ال�س����يارة الع�س����كرية الت����ي كانت تقله
وانهالوا عليه �ض����رب ًا و�س����ط عجز العنا�ص����ر الذين
�أح�ضروه عن ر ّدهم ،خ�صو�ص ًا "�أنه م ّثل ب�ضحاياه"،
وفق رواي����ة بع�ض �أهالي البلدة ،ولم تعرف الدوافع
التي حدت فيه [به] �إلى ارتكاب جريمته.

وبينم����ا اتجه����ت الأنظ����ار بع����د �ش����يوع الخب����ر �إلى
احتم����ال �أن يك����ون طليقه����ا هو الفاع����ل ،لكن تبين
انهم����ا منف�ص��ل�ان منذ �س����نوات و�أن ال����زوج يعمل
في ال�س����عودية ،تم ّكنت �ش����عبة المعلوم����ات في قوى
الأمن الداخلي من توقيف م�ش����تبه به ،ف�س ّلمته �إلى
ال�ش����رطة الق�ضائية في ف�صيلة �ش����حيم التي انتقل
�إليها �ص����باح �أم�س قائد ال�شرطة الق�ضائية العميد
�أن����ور يحيى وقائ����د ال����درك العميد �أنطوان �ش����كور
للإ�شراف على التحقيق في ح�ضور قائد �سرية بيت
الدين العقيد نعيم �ش����ما�س ،و�آمر ف�ص����يلة �شحيم
الم��ل�ازم �أول ه�ش����ام حام����د وعدد من ال�ض����باط،
وبمتابع����ة من وزي����ر الداخلية زياد ب����ارود والمدير
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي.

وم���ا كاد رج���ال الأم���ن ينقل���ون الم�ش���تبه ب���ه �إلى
م�ست�شفى �س���بلين الحكومي( ,البلدة المجاورة),
لعالج���ه ،حت���ى اقتح���م بع����ض �أهال���ي كترماي���ا
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الم�ست�شفى وق�ضوا عليه �ض����رب ًا وطعن ًا ثم �أخرجوه
و�س����حلوه ب�س����يارة �إل����ى و�س����ط البلدة فنزع����وا عنه
مالب�سه وع ّلقوه من رقبته على عمود في �ساحتها نحو
�ساعتين ريثما ح�ض����ر الجي�ش اللبناني بقوة كبيرة
وف ّرق الجموع ونقل الجثة �إلى الم�ست�شفى»(.)22
البي ��رق تطرق����ت �إل����ى الجريم����ة الأولى ف����ي �إطار
�صغير على �صفحتها الأولى عنوانه «جريمة مروعة
في كترمايا �ض����حيتها زوجان وحفيدتاهما» .الخبر
الذي كتبه �أحمد الغربي جاء على ال�شكل التالي:

الروا�س ،وطاف الأهالي ،بجثته في �ش����وارع البلدة
وعلقوها على �أحد الأعمدة و�س����ط �صيحات غ�ضب
وتكبير وت�ص����فيق وهتافات تقول �إن اهلل اقت�ص من
المجرم .وبقي الو�ض����ع على هذه الحال لحوالي 20
دقيق����ة قبل �أن يقتنعوا ببع�ض المنا�ش����دات ف�أنزلوا
الجث����ة وجروه����ا مج����دد ًا ف����ي ال�ش����ارع الرئي�س����ي
للبلدة و�س����لموها �إلى عنا�ص����ر من الجي�ش اللبناني
تول����ت نقلها �إل����ى خارج كترمايا فيم����ا بقي الأهالي
يحت�ش����دون �أمام خلية م�س����جد البلدة لي�شاركوا في
ت�شييع ال�ضحايا الأربع التي �سقطت نتيجة الجريمة
المروعة.
والمتهم محمد م�س ّلم كان يقيم في كترمايا ومنزله
مال�صق للمنزل الذي ح�صلت فيه الجريمة و�أوقف
لدى قوى الأمن الداخلي في مخيم �شحيم على ذمة
التحقيق ليل �أول من �أم�س بعدما �أفادت المعلومات
�أن����ه �آخ����ر من �ش����وهد ف����ي المن����زل الم�س����تهدف،
و�أ�ش����ارت �إلى �أن تناق�ضات ظهرت في �أقواله خالل
ا�س����تجوابه وال �س����يما لناحية �أماكن ح�ض����وره وقت
ح�صول الجريمة ،كما �أن عنا�صر قوى الأمن عثرت
ف����ي منزله على كنزة فيها بق����ع من الدماء و�أخذت
عنا�صر المباحث العلمية عينات منها وعينات من
دماء ال�ض����حايا لإجراء فحو�صات الحم�ض النووي
ومطابقاتها والت�أكد هل الدماء على الكنزة عائدة
لل�ضحايا ،بالإ�ضافة �إلى �أن الم�شتبه به كان مالحق ًا
في ال�س����ابق بجرم محاولة االعتداء الجن�س����ي على
قا�صر.

«وقعت جريمة مروعة ع�صر �أم�س في بلدة كترمايا
ذه����ب �ض����حيتها المغ����دوران يو�س����ف �أب����و مرع����ي
(موالي����د  )1931وزوجت����ه كوث����ر وحفيدتاهما من
ابنته رنا� ،آمنة (� 9س����نوات) وزينة (� 7سنوات) �إذ
وجدوا م�صابين بطلقات نارية عديدة وم�ضرجين
بدمائه����م في من����زل �أبو مرع����ي لأو�ض����اع ما زالت
غام�ضة.
وعل����ى الف����ور ح�ض����رت الق����وى الأمني����ة والأدل����ة
الجنائية وبا�ش����رت التحقيقات لمعرفة مالب�س����ات
الجريمة»(.)23
وبعد وقوع الجريمة الثانية ،تناولت البيرق الحادثة
في خبر ن�شرته على �صفحتها الأولى عنوانه «�أهالي
كترمايا "ينتقمون" من قاتل ال�ضحايا الأربع» ،خبر
ن�ش����رت �إلى جانبه �صورة كتب تعليق ًا عليها�« :شبان
يقومون بتعليق جث����ة الجاني على عمود كهرباء في
كترمايا» .ورد في م�ضمون الخبر المذكور التالي:
«عمد �أهالي كترمايا �إلى قتل محمد �س����ليم م�س���� ّلم
الم�ص����ري الجن�س����ية والمتهم بتورط����ه في ارتكاب
الجريمة التي �أودت �أول من �أم�س بحياة الم�س����نين
يو�س����ف وكوث����ر �أبو مرع����ي والطفلتين �آمن����ة وزينة

وكانت التحقيقات ت�س����تكمل في ال�ساعات الما�ضية
ف����ي مخفر �ش����حيم ب�إ�ش����راف قائد ال����درك العميد
�أنطوان �ش����كور وقائد ال�ش����رطة الق�ض����ائية العميد
�أنور يحي����ى وكذلك ب�إ�ش����راف الجهات الق�ض����ائية
المخت�ص����ة ،وبعدما غادر العميدان �ش����كور ويحيى

( )22الحياة 30 ،ني�سان 2010؛ ( )23البيرق 29 ،ني�سان .2010
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العنا�ص���ر الأمنية و�ض���ربه حتى الموت مطاردينه
�إلى م�ست�شفى �س���بلين .ثم جالوا بجثته في �شوارع
البلدة و�س���ط حالة من الغ�ضب ال�شديد و�صيحات
"القات���ل يقت���ل" والبلبلة ف���ي �ص���فوف المواطنين
والعنا�ص���ر الأمنية وعل���ى الفور تم ا�س���تقدام قوة
كبي���رة من الجي�ش وقوى الأم���ن الداخلي �إلى بلدة
كترمايا ل�ضبط الو�ض���ع .وقامت العنا�صر الأمنية
ب�ضرب طوق �أمني حول البلدة كما �أقامت حواجز
�أمنية عند مداخل و�ساحات كترمايا.

المخفر قرر المحققون ا�صطحاب الم�شتبه به �إلى
مكان الجريمة ل�س�ؤاله عن بع�ض الوقائع وا�صطحب
�س���تة عنا�صر من قوى الأمن ب�سيارتين الم�شتبه به
وتوجه���وا به �إلى بلدة كترمايا ولدى و�ص���ولهم �إلى
هن���اك� ،ش���اهده الأهالي الذين كان���وا قد تجمعوا
منذ ال�صباح على جانبي الطريق الرئي�سي ف�أوقفوا
ال�س���يارتين وهاجم���وا َمن في داخله���ا [داخلهما]
من عنا�ص���ر وقوى الأمن وتمكنوا من الو�صول �إلى
الم�شتبه به وانهالوا عليه بال�ضرب وحاول عنا�صر
ق���وى الأمن �إنق���اذه والف���رار �إال �أنهم ل���م يتمكنوا
ف�أجه���ز المهاجمون عليه محققي���ن العقاب الذي
يجب �أن يناله في نظرهم»(.)24

جريم���ة كترماي���ا التي ه���زت م�ش���اعر المواطنين
ف���ي �إقليم الخروب انتهت بعملي���ة قتل المتهم قبل
ا�س���تكمال التحقيق من قبل ال�س���لطات الق�ض���ائية
والأمنية ليدفن معه ال�س���ر الذي دفعه �إلى ارتكاب
جريمته ال�شنعاء»(.)25
الأن ��وار �أوردت خب���ر ًا ع���ن الجريم���ة الأول���ى على
�ص���فحتها الأولى .الخب���ر الذي �أتى تح���ت عنوان
«ابن ثمانين عام ًا يقت���ل زوجته وحفيدتيه وينتحر
في كترمايا» جاء على ال�شكل التالي:
«�أق���دم المواطن يو�س���ف نجي���ب ( 80عام ًا) على
�إطالق النار على زوجته وحفيدتيه ،ف�أرداهن قبل
�أن يطلق النار على نف�سه.

كما ن�ش���رت البيرق على ال�ص���فحة الخام�سة منها
خبر ًا كتب���ه �أحمد الغرب���ي وجاء بعن���وان�« :أهالي
كترماي���ا نف���ذوا حك���م الإع���دام بقات���ل يو�س���ف
�أبو مرعي وعائلته  /بارود �أ�س���ف لـ"ا�ستيفاء الحق
بغير الطرق الق�ض���ائية"»� .إلى جانب الخبر ن�شرت
ال�صحيفة �صورتين كتب تعليق ًا عليهما« :ال�ضحيتان
�آمنة وزين���ة»؛ «جثة الجاني على الأر�ض بعد �إنزال
�أهل كترمايا عقوبة الإعدام به».
وف���ي م�ض���مون الخب���ر ورد التال���ي« :ل���م يتمال���ك
ذوو �ض���حايا جريم���ة كترمايا التي ذهب �ض���حيتها
الم�سن يو�سف �أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما
الطفلتان �آمنة وزينة الروا�س الذين ق�ض���وا ع�ص���ر
الأربعاء طعن ًا بال�سكين ،وع�شرات ال�شبان الغا�ضبين
المفجوعي���ن ،من �أبناء كترمايا �أع�ص���ابهم عندما
�ش���اهدوا المتهم بالجريمة الم�ص���ري محمد �سليم
م�س��� ّلم وال���ذي اعت���رف ف���ي �أثن���اء التحقي���ق معه
بمخف���ر �ش���حيم بارتكاب���ه الجريمة برفق���ة القوى
الأمنية للقي���ام بتمثيل جريمته في منزل �أبو مرعي
ب�إ�ش���راف عدد من الق�ض���اة فعمدوا �إلى خطفه من

وفي التفا�صيل �أن نجيب يعاني من �أمرا�ض ع�صبية،
وقد ح�ص���ل �ش���جار بين���ه وبي���ن زوجت���ه كوثر في
منزلهم���ا في بلدة كترمايا في �إقليم الخروب ،قام
على �أثره ب�إح�ضار ر�شا�ش حربي ،و�أطلق النار على
زوجت���ه ف�أرداها ،وفي هذه الأثن���اء بد�أت حفيدتاه
البنته وهما طفلتان تبلغان من العمر ع�شر �سنوات
بال�صراخ ،ف�أطلق النار عليهما و�أرداهما �أي�ض ًا ثم
�أطلق النار في ر�أ�سه وفارق الحياة على الفور.

( )24البيرق 30 ،ني�سان 2010؛ ( )25الم�صدر نف�سه.
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وق����د ح�ض����رت ق����وى الأم����ن الداخل����ي والأدل����ة
الجنائي����ة وج����رى معاينة الجثث وفت����ح تحقيق في
الحادث»(.)26

و�ص����ول �س����يارتي قوى الأم����ن الداخل����ي وفي داخل
�إحداهما القاتل هاجم الأهالي ال�سيارتين وتمكنوا
من �إخراجه من ال�س����يارة وانهالوا عليه بال�ض����رب
م����ا �أدى �إلى مقتله على الفور .ولدى نقل الجثة �إلى
م�ست�ش����فى �س����بلين من قبل القوى الأمنية� ،سحبها
الأهالي وو�ضعوها على �سيارة وطافوا بها البلدة ثم
علقوها على �أحد �أعمدة الكهرباء»(.)27

وبع����د وق����وع الجريمة الثاني����ة انفردت الأن ��وار من
بين ال�صحف في و�ضعها الخبر كمان�شيت لعددها.
عنوان المان�شيت جاء فيه"« :عدالة" �أبناء كترمايا
ته ّز الم�س�ؤولين والأجهزة الأمنية» .وتحت العنوان
ن�ش����رت ال�ص����حيفة �ص����ورتين كتب تعليق ًا عليهما:
«الطفلت����ان ال�ض����حيتان �آمن����ة وزين����ة الروا�����س مع
والدتهم����ا»« ،عدد من �أهالي كترماي����ا يعلقون جثة
القاتل على عامود كهرباء بعد ظهر �أم�س»� .أما في
م�ضمون الخبر فقد جاء التالي:

�إل����ى ذل����ك ،تطرق����ت الأن ��وار �إل����ى ما ح�ص����ل في
كترمايا على ال�ص����فحة ال�سابعة منها تحت عنوان:
«�أهال����ي كترماي����ا الغا�ض����بون لمجزرة ا�س����تهدفت
 4م����ن �أبنائه����م �أجهزوا عل����ى القاتل �أثن����اء تمثيل
جريمت����ه وع ّلقوا جثته على عام����ود» .تحت العنوان
ن�ش����رت ال�ص����حيفة �س����بع �ص����ور كتب تعليق ًا عليها:
«�أهالي كترمايا في و�س����ط البل����دة �أثناء تعليق جثة
القات����ل على عامود»« ،جثة القات����ل �أثناء نقلها على
مقدمة �سيارة في كترمايا»؛ «الطفلتان ال�ضحيتان»؛
«ال�ض����حية يو�س����ف �أبو مرع����ي»؛ «العمي����دان يحيى
و�ش����كور يتابعان التحقيقات في �ش����حيم»؛ «�سيدات
يولولن و�إحداهن تلتقط �ص����ور ًا بهاتفها الخليوي»؛
«�سيارة ع�سكرية تنقل جثة القاتل»� .أما في م�ضمون
الخبر فقد ورد التالي:
« ُقت����ل منفذ جريمة كترمايا ـ ـ ال�ش����وف ،الم�ص����ري
الجن�س����ية محمد �س����ليم م�س���� ّلم �أثناء تمثيله عملية
قتل يو�سف �أبو مرعي وزوجته و�آمنة وزينة الر ّوا�س،
وذل����ك بعدما انه����ال �أهالي البلدة عليه بال�ض����رب
و�أ�صابوه �إ�صابات بالغة.

«الجريمة الرباعية التي �أ�ص����ابت بلدة كترمايا في
�إقليم الخروب وهزت معها لبنان ،هزت تداعياتها
الدول����ة والأجه����زة الأمنية بعدما لج�����أ الأهالي �إلى
تطبيق عدالتهم بعدما ا�س����تبد بهم الغ�ضب لمقتل
عجوزي����ن وطفلتين بريئتي����ن ،و�أجهزوا على القاتل
�أثن����اء تمثيل جريمته ظه����ر �أم�س .وق����د �أدان وزير
الداخلي����ة ب�ش����دة الجريمة ال�ش����نيعة مبدي���� ًا تفهمه
لغ�ض����ب الأهال����ي ووجعه����م �إال �أن����ه �أ�س����ف �أن يت����م
ا�ستيفاء الحق بغير الطرق الق�ضائية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من توقيف قاتل
يو�س����ف �أبو مرعي وزوجته كوث����ر وحفيدتيهما �آمنة
وزين����ة الروا�س ،وهو م�ص����ري يدعى محمد �س����ليم
م�س ّلم ،و�أجرت التحقيق معه في مخفر �شحيم.
ول����دى ا�ص����طحاب عنا�ص����ر ق����وى الأم����ن الداخلي
الموقوف من مخفر �ش����حيم باتجاه كترمايا لتمثيل
الجريم����ة في م����كان وقوعها كان الأهال����ي تجمعوا
في ال�ش����ارع الرئي�س����ي وهم بحال الغ�ضب ال�شديد
يطالب����ون ب�إع����دام القاتل في �س����احة البلدة .ولدى

وف����ي التفا�ص����يل ،ان����ه بعد عملي����ات اال�ستق�ص����اء
والتح����ري الت����ي �أجرته����ا الأجهزة �أوقفت ف�ص����يلة
درك �شحيم القاتل بعدما �ضبطت في منزله �سكين ًا
وقمي�ص ًا عليها �آثار دماء .و�أجرت التحقيقات معه
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بجريم����ة القت����ل المروع����ة ،وذل����ك ب�إ�ش����راف قائد
ال�شرطة الق�ضائية العميد �أنور يحيى وقائد الدرك
العميد �أنطوان �ش����كور اللذين و�ص��ل�ا �ص����باح ًا �إلى
مخفر ف�ص����يلة �ش����حيم حيث تابعا التحقيقات ،في
ح�ضور قائد �سرية بيت الدين العقيد نعيم �شما�س،
و�آمر ف�ص����يلة �ش����حيم الم��ل�ازم �أول ه�ش����ام حامد
وعدد من ال�ضباط.

ال�شرق تناولت المو�ض����وع على �صفحتها الأولى بعد
وقوع الجريم����ة الثانية وذلك تحت عنوان�« :أب�ش����ع
الجرائم  /الأهالي �س����حلوا الم�ش����تبه فيه بجريمة
كترمايا وع ّلق����وه على عمود» .فوق العنوان ن�ش����رت
�ص����ورة كتب تعليق���� ًا عليها« :الأهال����ي يرفعون جثة
الم�ش����تبه فيه ليعلقوها �إلى عم����ود كهرباء» ،وتحت
العنوان ن�ش����رت �ص����ورة كتب تعليق���� ًا عليها« :الجثة
مدالة بعدما علقت من الوجه بـ"�ش����لف" حديد» �إلى
�ص����ورة �أخرى تجم����ع الطفلتين �ض����حيتي الجريمة
الأول����ى ب�أمهم����ا .وفي م�ض����مون الخبر ال����ذي كتبه
عفي����ف الجردل����ي ورد التالي« :بعدم����ا فجعت بلدة
كترمايا في �إقليم الخروب بالجريمة الب�شعة والتي
�أدت �إلى قتل يو�سف نجيب �أبو مرعي وزوجته كوثر
جميل �أبو مرعي وحفيدتيهما زينة (� 7أعوام) و�آمنة
(� 9أعوام) ت�سارعت الأحداث في هذه البلدة حيث
�أوقفت ف�صيلة �ش����حيم الم�شتبه فيه ويدعى محمد
�س����ليم م�س���� ّلم وهو من التابعية الم�صرية و�ضبطت
�سكين ًا وقمي�ص ًا عليه �آثار دماء داخل منزله ...وقام
مكتب المختبرات الجنائية التابع لق�س����م المباحث
العلمية في وحدة ال�ش����رطة الق�ض����ائية بتحليل �آثار
الدماء لمقارنته [لمقارنتها] مع ال�ضحايا...
وفي �أثناء تمثيل محمد �سليم م�س ّلم الجريمة انهال
�أهالي كترمايا عليه بال�ض����رب ،و�أ�ص����ابوه �إ�صابات
بالغ����ة .وعلى الفور قامت الق����وى الأمنية بنقله �إلى
م�ست�شفى �سبلين للمعالجة ،ولكن الأهالي هاجموا
الم�ست�ش����فى وقتلوه .ثم �س����حب الأهالي جثة القاتل
من م�ست�ش����فى �سبلين وربطوها في �سيارة وتوجهوا
به����ا �إلى بلدة كترماي����ا .وبعدما نزع����وا عن القاتل
ثياب����ه الخارجية علقوه بق�ض����يب م����ن الحديد من
رقبته بعمود في �ساحة البلدة»(.)29

وتم ا�س����تدعاء عدد من الجيران وتم اال�ستماع �إلى
�إفاداتهم للتو�صل �إلى معطيات تتعلق بالجريمة ،كما
تم اال�س����تماع �إلى �إفادة والدة الطفلتين ال�ضحيتين
رنا �أبو مرعي .وبناء عليه �أوقف القاتل.
ول����دى ا�ص����طحاب عنا�ص����ر ق����وى الأم����ن الداخلي
الم�ص����ري م����ن مخف����ر �ش����حيم باتج����اه كترماي����ا
لتمثي����ل الجريم����ة في م����كان وقوعه����ا كان الأهالي
تجمعوا منذ ال�ص����باح في ال�ش����ارع الرئي�سي للبلدة
وه����م بح����ال الغ�ض����ب ال�ش����ديد يطالب����ون ب�إعدام
القات����ل في �س����احة البلدة .ولدى و�ص����ول �س����يارتي
ق����وى الأمن الداخل����ي وفي داخ����ل �إحداهما القاتل
هاجم الأهالي ال�سيارتين وتمكنوا من �إخراجه من
ال�س����يارة و�إنهالوا عليه بال�ضرب ما �أدى �إلى مقتله
على الفور.
وعن����د نقل الجث����ة �إلى م�ست�ش����فى �س����بلين من قبل
الق����وى الأمني����ة �س����حبها الأهال����ي وو�ض����عوها على
�سيارة وطافوا بها البلدة وعلقوها على �أحد �أعمدة
الكهرباء في البلدة.
و�أفادت م�ص����ادر �أمنية لوكالة المركزية �أن القاتل
كان مطلوب ًا من قبل ال�س����لطات الأمنية والق�ضائية
الرتكاب����ه جرائم مخ ّلة بالآداب وم�س����يئة للأخالق
ف����ي البلدة مم����ا حمل الأهال����ي على االنتق����ام منه
وقتله»(.)28

البن ��اء تحدثت عن الجريمة الأولى على ال�ص����فحة

( )28الأنوار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )29ال�شرق 30 ،ني�سان .2010

36

«الجريمتان» :وقائع ووقائع...

وبع����د وقوع الجريم����ة الثانية ،ن�ش����رت البن ��اء على
�صفحتها الخام�سة خبر ًا عنوانه «الأهالي ينتقمون
لجريم����ة كترماي����ا  /قتلوه �أثن����اء تمثيل����ه الجريمة
وعلقوا جثته على عمود» .وجاء في م�ض����مون الخبر
التالي:

الرابع����ة منها في خب����ر كتبه جم����ال الغربي وحمل
عن����وان «جريمة مر ّوعة ف����ي كترمايا» ج����اء الخبر
على ال�شكل التالي:
«عث����ر بعي����د الخام�س����ة من ع�ص����ر �أم�س ف����ي بلدة
كترمايا ـ ـ ق�ض����اء ال�ش����وف على �أربعة قتلى في بيت
يعود لآل �أبو مرعي.

«لم تكد �ساعات تم�ض����ي على جريمة كترمايا التي
ذهب �ض����حيتها يو�س����ف �أب����و مرعي وزوجت����ه كوثر
وحفيدتيهم����ا [حفيدتاهما] في ال�ش����وف حتى قام
�أهال����ي كترماي����ا بقت����ل المته����م بالجريم����ة محمد
�س����ليم م�س ّلم �أثناء تمثيله لجريمته بعد �أن كمنوا له
وانهالوا عليه بال�ضرب ،و�أ�صابوه �إ�صابات بالغة.

وفي التفا�ص����يل ،وبعد عودة �سو�س����ن �أبو مرعي �إلى
المنزل عثرت على كل من والدها يو�سف �أبو مرعي
ووالدته����ا كوثر وابنتيه����ا زينة (� 7س����نوات) و�آمنة
(�9سنوات) مقتولين وم�ضرجين بدمائهم.
ورجحت م�ص����ادر لـ البن ��اء �أن الجريم����ة المروعة
التي هزّت البلدة لها خلفي����ات عائلية انطالق ًا من
الخالف����ات الزوجي����ة بين وال����دي الطفلتي����ن زينة
و�آمنة.

وعلى الفور قامت القوى الأمنية بنقله �إلى م�ست�شفى
�سبلين للمعالجة ،ولكن الأهالي هاجموا م�ست�شفى
�سبلين وقتلوه .و�سحبوا جثة القاتل من الم�ست�شفى
وربطوها في �سيارة وتوجهوا بها �إلى بلدة كترمايا.
وبعد �أن نزع����وا عن القاتل ثياب����ه الخارجية علقوه
بق�ضيب من الحديد من رقبته في عمود في �ساحة
البلدة.

كم����ا �أفادت الم�ص����ادر �أنه تم العث����ور بجانب الجد
يو�س����ف �أبو مرعي على م�س����د�س حرب����ي يرجح �أنه
ا�ستعمل في تنفيذ الجريمة.

وكان����ت الق����وى الأمني����ة قد �أوقف����ت م�س���� ّلم يعد �أن
�ض����بطت ف����ي منزله �س����كين ًا وقمي�ص���� ًا عليه����ا �آثار
دماء»(.)31

وفور �ش����يوع الخبر ح�ض����رت �إلى المكان على الفور
عنا�ص����ر من الأدلة الجنائية وق����وة من الدرك وقد
بو�شرت التحقيقات في الجريمة»(.)30

( )30البناء 29 ،ني�سان 2010؛ ( )31الم�صدر نف�سه 30 ،ني�سان .2010

37

كترمايا :عن جريمتين و�أكثر

ب
ي
ضا

ء
ف
يا

أل
ص

38

ل

«الجريمتان»� :سرد ّيات ومواقف
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في الف�ص ��ل ال�س ��ابق ،عر�ض ��نا ،دونما تدخ ��ل ،كيفية تناول ال�ص ��حف مو�ض ��ع المتابع ��ة لوقائع
الجريمتين .في ما يلي مراجعة لجوانب من ال�س ��رديات ال�ص ��حفية تتوقف ب�ش ��كل خا�ص عند ما
احتارت ب�ش�أنه تلك ال�سرديات ,عمد ًا �أو تحت وط�أة الفظاعة ,على الم�ستويين اللغوي والو�صفي.
�أما الق�سم الأخير من هذا الف�صل فمخ�ص�ص لردود الأفعال ,ال �سيما الر�سمية منها.
الم�ستقب ��ل ق ّدم ��ت الجريم ��ة الأول ��ى عل ��ى
الجريمة الثانية معتبرة �أن الجريمة الأولى �ش ّكلت
«�ص ��دمة لأهالي البلدة الذين عمدوا �إلى االنتقام
فور ًا من القاتل».

�أو�صاف و�أ�سماء

�أف ��رد بع� ��ض ال�ص ��حف مو�ض ��ع المتابع ��ة مكان� � ًا
لجريمة كترمايا الأولى في �أعدادها ال�صادرة في
الي ��وم الذي تال الحادثة ،ف ��ي حين �أغفلتها �أخرى
ولكنها جميع ًا توقفت عند جريمة كترمايا الثانية.
ال�ص ��حف ال�ص ��ادرة بعيد وقوع الجريم ��ة الثانية،
�أي تلك ال�ص ��ادرة ف ��ي  30ني�س ��ان  2010تطرقت
ف ��ي مقدماته ��ا �إلى كلت ��ا الجريمتين .ف ��ي ما يلي
ا�ستعرا�ض �سريع لتزاحم الجريمتين في «الأولية»
على �صفحات الجرائد مو�ضع المتابعة:

الدي ��ار ق ّدم ��ت الحديث عن «ردة فعل الأهالي
في كترمايا» على الجريمة الأولى.
الل ��واء ق ّدمت في خبرها الجريمة الأولى على
الجريمة الثانية.
ال�ش ��رق الأو�سط ق ّدم ��ت الجريمة الثانية على
الجريمة الأولى.

النهار ق ّدمت الجريمة الأولى التي «ا�ستتبعت»
بالجريمة الثانية.
ال�سفي ��ر ق ّدمت الجريمة الأول ��ى واعتبرت �أن
الجريم ��ة الثاني ��ة وقعت «عل ��ى خلفي ��ة» الجريمة
الأولى.

الحي ��اة ,على ال�ص ��فحة الأولى ,تحدثت جملة
ع ��ن «جريمتان �ش ��نيعتان» قبل �أن تب ��د�أ بالحديث
عن الجريمة الأولى فالجريمة الثانية .وفي خبرها
المن�شور على �صفحاتها الداخلية ق ّدمت الجريمة
الأولى على الجريمة الثانية.

الأخبار ,في تروي�س ��ة خبرها ,ق ّدمت الجريمة
الثاني ��ة على الجريمة الأولى« :في كترمايا �س ��قط
�أم� ��س العقد االجتماعي» �إال �أنها في مقدمة الخبر
عادت وق ّدمت الجريمة الأولى على الثانية.

البي ��رق ق ّدم ��ت ف ��ي خبره ��ا المن�ش ��ور على
ال�ص ��فحة الأولى الجريمة الثاني ��ة على الجريمة
الأول ��ى .وفي خبره ��ا المن�ش ��ور على �ص ��فحاتها
الداخلية ق ّدمت الجريمة الأولى على الثانية.
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ب�شكل موثوق �إلى �أن م�س ّلم هو من ارتكب الجريمة
الأولى.

الأنوار بد�أت بالحديث عن «الجريمة الرباعية»
ثم انتقلت �إل ��ى الحديث عن الجريم ��ة الثانية في
خبرها المن�شور على ال�صفحة الأولى والذي �ش ّكل
مادة المان�شيت.

في تو�صيفات م�س ّلم

كذل ��ك يمكن القول �أن الحديث عن محمد �س ��ليم
م�س ّلم لم يبد�أ عملي ًا �إ ّال بعد وقوع الجريمة الثانية.
ال�ص ��حف مو�ض ��ع المتابعة �أ�س ��بغت عليه �ص ��فات
متباين ��ة .في �أعداد هذه ال�ص ��حف ال�ص ��ادرة في
 30ني�س ��ان  2010نقع على تو�ص ��يفات ع ّدة لم�س ّلم
ت�شترك في ا�س ��تخدامها �صحيفتان �أو �أكثر .وهذه
التو�ص ��يفات ه ��ي التالي ��ة :الم�ش ��تبه ب ��ه �أو فيه �أو
بارتكابه الجريمة؛ الم�صري �أو العامل �أو المواطن
الم�ص ��ري؛ القاتل �أو الجان ��ي �أو المجرم �أو منفذ
الجريمة؛ المتهم �أو المتهم الرئي�س ��ي؛ الموقوف؛
الفار من العدالة �أو المطلوب من ال�س ��لطات؛ جار
ال�ضحايا �أو جار العائلة ال�ضحية؛ (جدول .)1

ال�ش ��رق ق ّدمت الجريمة الأولى على الثانية في
خبرها المن�شور على ال�صفحة الأولى.
البن ��اء تح ّدث ��ت ع ��ن الجريمة الأول ��ى لتنتقل
بعدها �إلى الجريمة الثانية.
على ما يظهر من هذا العر�ض ،ف�إن معظم ال�صحف
مو�ض ��ع المتابع ��ة ق ّدم ��ت الجريم ��ة الأول ��ى عل ��ى
الجريمة الثانية ولكن بع ��د وقوع الجريمة الثانية،
منتقي� � ًة ف ��ي تركيب الخب ��ر الخي ��ار الكرونولوجي
الب ��ادئ بالأقدم فالأح ��دث ،وهو م ��ا يتعار�ض مع
�أكث ��ر مب ��ادئ كتابة الخب ��ر بداه ��ة .وال يمكننا �أن
ن ��رى في هذا القرار �إال محاولة للتخفيف عن قتلة
م�س ّلم من خالل التذكير ب�أن القتيل( ,الم�صري),
ق ��ام بارتكاب جريمة مر ّوع ��ة قبل يوم من �إعدامه
ال�شعبي ،وذلك رغم �أن ال �شيء كان يثبت �أو ي�شير




في و�صف محمد �سليم م�سلم





















































�إلى ذلك انفردت الأخبار في و�ص ��فه ب�أنه المقتول
�أو «الذبيحة» ،وانفردت الديار في و�ص ��ف م�س ��لم
ب�أنه «�أحد الأ�شخا�ص» ،وانفردت اللواء في و�صفه
ب�أن ��ه «المقت� ��ص منه» ،وو�ص ��فته كل م ��ن الأخبار
والحياة ب�أنه من �أ�صحاب ال�سوابق.
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المتابع ��ة جريم ��ة القت ��ل الت ��ي ارتكبه ��ا م�س� � ّلم
ب�أو�ص ��اف �شتّى .ولكن �صحيفتين �أو �أكثر ا�شتركتا
با�س ��تخدام الم�ص ��طلحات التالي ��ة :جريم ��ة قتل
مروعة �أو الجريمة المروعة �أو الجريمة الرباعية
المروع ��ة؛ القتل �أو عملية قتل �أو الت�ص ��فية �أو قتل
متع ّم ��د؛ جريم ��ة كترماي ��ا؛ الجريم ��ة �أو جريم ��ة
القت ��ل؛ الجريمة ال�ش ��نيعة �أو الجريمة الب�ش ��عة �أو
قتل بطريقة ب�شعة �أو طعن �ضحايا بال�سكين ب�أب�شع
ال�صور؛ جريمة القتل الرباعية �أو جريمة رباعية؛
(جدول .)2
والى هذه الم�صطلحات ،و�صفت ال�سفير الجريمة
الأولى بـ«الكارثة» وو�صفتها الأخبار ب�أنها «جريمة
قتل وح�ش ��ية» ،وو�صفتها الم�ستقبل ب�أنها «فاجعة»
(ورد ه ��ذا التعبير مرتين ف ��ي الم�ستقبل) ،فيما
انفردت الحياة بت�سميتها «الجريمة الأولى».

يتّ�ضح من هذا العر�ض للم�صطلحات الم�ستخدمة
في و�ص ��ف محمد �سليم م�س ّلم �أن معظم ال�صحف
ج ّرمته م�ستبقة الم�سار الق�ضائي .اللواء بو�صفها
�إي ��اه بـ«المقت� ��ص منه» ب� � ّررت فعل بع� ��ض �أهالي
كترماي ��ا من خ�ل�ال اعتبارها �أن ما لحق بم�س� � ّلم
ه ��و ق�ص ��ا�ص ،وف ��ي الق�ص ��ا�ص ع ��دل .النه ��ار
والأن ��وار �أعادتا التذكير ب�أن ال�ض ��ح ّية م�س� � ّلم هو
فار من العدال ��ة للإيحاء ب�أنه كان خطر ًا يتر ّب�ص
بالآمنين ،كذلك فعلت الأخبار والحياة بو�صفهما
�إ ّياه ب�أنه من �أ�صحاب �أو من ذوي ال�سوابق.
ال�ص ��حف �أ�ص ��درت قراراتها الإتهامية( ,و�صفت
م�س ��لم ب�أن ��ه مته ��م) ,قب ��ل ق ��ول الق�ض ��اء كلمته
الفي�ص ��ل ،ال بل �إنها �أ�صدرت �أحكامها في ق�ضيته
(قاتل ،جاني ،مجرم)! في هذا الإطار يلفت �أكثر
م ��ا يلفت موق ��ف �ص ��حيفة الأخبار الت ��ي انتقدت
خبر ًا �أوردته الوكالة الوطنية للإعالم من منطلق
«�أن الخب ��ر كم ��ا �أوردت ��ه الوكالة يغف ��ل حقيقة �أن
م�س� � ّلم م�ش ��تبه فيه ولي�س متّهم ًا� ،إذ لم ي�صدر في
ح ّقه قرار اتهامي» .ولكن رغم هذا التن ّبه من قبل
الأخب ��ار ،ف�إنّ ال�صحيفة في خبرها المن�شور حول
الإط ��ار النقدي الذي �أ�ش ��رنا �إلى م ��ا ورد فيه ،لم
تتوانَ عن و�صف م�س� � ّلم مرتين ب�أنه «متّهم» وم ّرة
ب�أنه «جاني».
كم ��ا يلفت في تو�ص ��يفات م�س� � ّلم و�ص ��ف الأخبار
قا�س
له ب�أن ��ه «ذبيحة» ،وفي هذا الو�ص ��ف انتقاد ٍ
للفعل الذي ارتكبه بع�ض �أبناء كترمايا.

من ناحية �أخرى ،ن�س ��بت بع�ض ال�صحف الجريمة
الأولى �إلى م�س ّلم م�ستخدمة هاء الن�سبة .فـ ال�شرق
الأو�سط تح ّدثت عن «جريمة ارتكبها» (�أي ارتكبها
م�س ّلم) ،وك ّل من ال�شرق الأو�سط ،الحياة ،ال�شرق،
البي ��رق ،الأن ��وار والبن ��اء تح ��دث ع ��ن «جريمته»
(والهاء تعود �إلى م�س ّلم).
ومما يلفت و�صف بع�ض ال�صحف للجريمة الأولى
ب�أنه ��ا «جريم ��ة كترماي ��ا» لم ��ا في هذا الو�ص ��ف
من ق ّوة تذهب في م�ص ��لحة التخفيف من ق�س ��وة
الجريمة الثانية مقارن ًة بالجريمة الأولى.
الجريمة الثانية الجريمة الثانية� ،أي تلك التي
ارتكبه ��ا بع�ض �أبن ��اء كترمايا ،عرفتها ال�ص ��حف
مو�ض ��ع المتابع ��ة بتعريفات مختلف ��ة :حادث غير
م�س ��بوق؛ جريمة �أخرى �أكثر ا�س ��تفزاز ًا للم�شاعر
الإن�س ��انية؛ جريم ��ة مر ّوع ��ة؛ الجريم ��ة الثانية �أو
وح�ش ��ية الجريم ��ة الثاني ��ة؛ الجريم ��ة الب�ش ��عة �أو
جريمة �شنيعة �أو �أب�شع الجرائم �أو ب�شاعة الجريمة؛
�شريعة «العين بالعين و»...؛ (جدول .)3

في تو�صيفات الجريمتين

اختلف ��ت الأو�ص ��اف والتو�ص ��يفات والنع ��وت التي
�أ�س ��بغتها ال�ص ��حف مو�ض ��ع المتابعة على كل من
الجريمتي ��ن وف ��ي م ��ا يلي محاول ��ة لر�ص ��د �أوجه
المقاربة لكل من الجريمتين:
الجريم ��ة الأولى و�صف ��ت ال�ص ��حف مو�ض ��ع
41

 عن جريمتين و�أكثر:كترمايا

 ف� ��إن ك ّل التعريفات،كما يت�ض ��ح من ه ��ذا العر�ض
المذكورة جاءت وجدانية غير تحليلية وم�س ��تنكرة
»...لما وقع با�ستثناء تو�صيف «�شريعة العين بالعين
ال ��ذي يكتن ��ف دالالت ع� � ّدة �أهمها غي ��اب الدولة
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في و�صف الجريمة الأولى

 
























في تعريف الجريمة الثانية

واالرت ��داد �إلى بنى االقت�ص ��ا�ص الأهلية ال�س ��ابقة
» وم�صطلح «حادث غير م�سبوق،على ن�شوء الدولة
�إنم ��ا يفيد بمعنى م ��ا هذا اللون م ��ن �ألوان العنف
.البدائي

«الجريمتان»� :سرد ّيات ومواقف

«الث� ��أر المجن ��ون»« ،ث�أروا بهمجي ��ة» ،و«عملية قتل
همجية ...تحت م�س ّمى الث�أر».
الأخب ��ار كانت �أكثر ال�ص ��حف �إ�س ��هام ًا ف ��ي �إثراء
معج ��م �أو�ص ��اف الفعل ال ��ذي قام به بع� ��ض �أبناء
كترمايا ،فق ��د ورد فيها �أن القتلة «ي�ؤ ّدون رق�ص ��ة
الم ��وت» كم ��ا وردت فيه ��ا التو�ص ��يفات التالي ��ة:
«اله�ستيريا»« ،الم�شهد ال�شعبي الهمجي» والم�شهد
ال ��ذي «ينف ��ي �أي �ص ��فة �إن�س ��انية ع ��ن منف ��ذي
الجريمة».

ف ��ي ت�سمية الفعل الإجرامي الجماعي وفي
تو�صيف مرتكبيه

اختلفت ال�صحف مو�ضع المتابعة في ت�سمية الفعل
الذي قام به بع�ض �أبن ��اء كترمايا كما اختلفت في
تو�صيف مرتكبيه.
تو�صيف ��ات الفعل الفعل الذي �ص ��در عن بع�ض
�أبناء كترمايا نعتته ال�ص ��حف ب�أو�ص ��اف مختلفة.
نق ��ع عل ��ى التو�ص ��يفات الآتي ��ة التي ا�ش ��تركت في
ا�س ��تخدامها �صحيفتان �أو �أكثر :الإعدام الميداني
�أو �إع ��دام؛ االنتقام ال�شخ�ص ��ي �أو الإنتقام؛ عدالة
ال�ش ��ارع �أو عدالة �أبناء كترمايا؛ �سابقة من �ش�أنها
�أن تم ّهد ل�ض ��رب القانون و�سيادة �شريعة الغاب �أو
�سابقة لم تح�صل من قبل؛ رد فعل غا�ضب �أو ر ّدات
فعل غا�ض ��بة لدى الأهالي �أو ردة فع ��ل الأهالي �أو
ردة فعل عنيفة؛ غ�ض ��ب وح�شي �أو غ�ضب �شديد �أو
نار الغ�ضب الم�شتعلة لدى الأهالي؛ (جدول .)4
�إلى هذه التو�ص ��يفات التي ت�شترك فيها �صحيفتان
�أو �أكث ��ر ،ب�ش ��كل من الأ�ش ��كال ،وردت تو�ص ��يفات
�أخرى انفرد بها بع�ض ال�صحف.

�أكث ��ر ما يلفت في التو�ص ��يفات الت ��ي تب ّرر لأهالي
كترمايا فعلهم اعتباره «ر ّد فعل» وتلك التي تتحدث
عن «عدالة ال�ش ��ارع» �أو عن «عدالة �أبناء كترمايا»
التي انتهكت «العدالة» �أو «عدالة الدولة» �أو «عدالة
الق�ضاء».

فـ الأخبار تحدثت عن «الث�أر» بثالث �صيغ مختلفة:

كم ��ا يلفت و�ص ��ف حالة الم�ش ��اركين ف ��ي التنكيل





في ت�سمية الجريمة الثانية



















من جانب �آخر تحدثت الديار عن «�شريعة "العين
بالعين و »"...وعن «حالة من اله�ستيريا والغ�ضب».
واعتب ��رت الل ��واء �أن «كترماي ��ا تقت� ��ص»( ...ورد
التعبير مرتين).
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كترمايا :عن جريمتين و�أكثر

بجثة م�س� � ّلم ب�أنها «ه�س ��تيريا» ،وهو و�صف يخفف
لدواع مر�ض ّية.
مما ارتكبوه ٍ

مرتين ب�أنهم «القتلة» وب�أنهم «عدد كبير من �أبناء
البلدة (�أو كترمايا)» وو�صفتهم مرة ب�أنهم «�شهود
وجناة» وب�أنهم «الفاعل ��ون» ،فيما انفردت البيرق
بو�صف قتلة م�س ّلم ب�أنهم «المواطنون».

تو�صيف ��ات مرتكب ��ي الفعل نعت ��ت ال�ص ��حف
مو�ض ��ع المتابع ��ة مرتكب ��ي جريم ��ة قت ��ل م�س� � ّلم
ب�أو�ص ��اف ع ّدة نجمعها بح�س ��ب قرابتها الداللية.
التو�ص ��يفات التي ا�شتركت فيها �صحيفتان �أو �أكثر
هيٍ � :
أهال غا�ض ��بون �أو �أهالي البلدة الغا�ض ��بون؛
الأهال ��ي �أو �أهالي من كترماي ��ا �أو �أهالي البلدة �أو
�أهال ��ي كترمايا؛ عدد من �ش ��بان كترماي ��ا �أو عدد
من �ش ��بان البلدة �أو مجموعة من ال�ش ��بان �أو عدد
من �أبناء البلدة �أو �س ��كان غا�ضبون او الع�شرات �أو
�شبان �أو ع�شرات ال�شبان �أو بع�ض الأهالي �أو بع�ض
�أبناء البلدة؛ ال�شبان؛ الموجودون �أو المحت�شدون؛
�أبن ��اء البل ��دة الغا�ض ��بون �أو �أبناء البل ��دة �أو �أبناء
كترمايا؛ �أهالي ال�ض ��حايا �أو ذوو �ض ��حايا جريمة
كترمايا؛(جدول .)5
�إل ��ى ذلك و�ص ��فت الأخب ��ار مرتكب ��ي جريمة قتل
م�س� � ّلم ب�أنهم «جمهور كبير من الأهالي وال�ش ��بان»
وب�أنهم «جماهير غفيرة» وب�أنهم «ح�شود كبيرة من
مختلف الأعمار» .كما و�ص ��فتهم ال�صحيفة نف�سها




في تو�صيف مرتكبي الجريمة الثانية















�أكثر ما يلفت في هذه التو�ص ��يفات تلك التي كانت
دقيق ��ة ول ��م ت�ش ��مل كل �أهال ��ي كترماي ��ا (العمود
الثال ��ث) وتل ��ك الت ��ي اعتب ��رت الفاعلي ��ن «�أهالي
ال�ض ��حايا» �أو «ذوي ال�ضحايا» مخففة عنهم وط�أة
جريمتهم من منطلقات الثقافة العائلية.

الجريمتان في التعليقات عليها وحولها

�أث ��ارت جريم ��ة كترماي ��ا الثانية ردود فع ��ل كثيرة
ا�س ��تعاد ج ّلها ما ح�صل في اليوم ال�سابق عليها �أي
جريمة كترمايا الأولى.

وزير الداخلية زياد بارود تق ّدم بالتعازي من ذوي
ال�ضحايا الأبرياء ،مدين ًا ب�شدة الجريمة ال�شنيعة،
مبدي ًا تفهمه لغ�ضب الأهالي ووجعهم� ،إال �أنه �أ�سف
�أن يتم ا�ستيفاء الحق بغير الطرق الق�ضائية ،وقبل
االنتهاء من ك�شف مالب�س ��ات الجريمة ،خ�صو�ص ًا
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�أن الم�ش ��تبه فيه كان �أوقف لدى القوى الأمنية في
�أقل من � 24س ��اعة من ح�ص ��ولها ،و�أن التحقيقات
كانت جارية معه ب�إ�شراف الق�ضاء ،معتبر ًا �أنه من
الخطي ��ر جد ًا �أن «ن�ست�س ��هل �إحق ��اق العدالة بهذه
ال�صورة»(.)32

جريمة مروعة ،و�أفهم غ�ض ��ب النا�س في كترمايا،
لكن مواجهة الجريمة يكون بالقانون والق�ضاء ،وما
ح�ص ��ل مع القاتل ،هو جريمة بالمعنى القانوني».
ب ��ارود �س� ��أل« :ماذا ل ��و لم يك ��ن ه ��ذا المتهم هو
الفاعل ،ماذا لو كان هناك محر�ض؟ كيف �سنكمل
التحقيق؟»(.)35
ع�ضو تكتل لبنان �أو ًال ،النائب محمد الحجار ،دعا
ف ��ي حديث �إل ��ى �إذاعة �ص ��وت لبن ��ان� ،إلى «وجوب
تكثيف العم ��ل من �أجل �إعادة ثق ��ة النا�س بالدولة
ودوره ��ا» ،مطالب� � ًا المجتم ��ع المدن ��ي والفعاليات
ال�سيا�سية واالجتماعية بـ«المزيد من العمل لتثبيت
دور الدولة»(.)36

الح ��زب التقدمي اال�ش ��تراكي ا�س ��تنكر ف ��ي بيان
«الجريم ��ة الم�ش ��ينة الت ��ي ح�ص ��لت ف ��ي بل ��دة
كترماي ��ا ...وراحت �ض ��حيتها عائل ��ة بريئة» .كما
ا�ستنكر الحزب «الت�صرف الذي ح�صل وتم خالله
االقت�ص ��ا�ص من الجاني ،بينما كان من المطلوب
االحت ��كام ح�ص ��ر ًا للعدال ��ة والقب ��ول ب�أحكامها»،
م�ش ��ير ًا �إلى �أن «االنتقام الذي ح�ص ��ل برغم هول
وفداح ��ة الجريمة الم�س ��تنكرة (قت ��ل الأربعة من
�آل �أبو مرعي) بكل الأ�ش ��كال ،ه ��و عمل مرفو�ض،
ال �س ��يما �أن الجاني كان في عه ��دة القوى الأمنية،
مما يتطلب فتح تحقيق فوري لتحديد الم�س�ؤوليات
الم�سلكية والإدارية عما ح�صل»(.)33

الحج ��ار �أعرب ع ��ن قلقه ال�ش ��ديد «مما �ش ��اهده
النا� ��س على �شا�ش ��ات التلفزة في مو�ض ��وع حادثة
كترمايا» ،وقال�« :س ��عيت �أنا والكثير من الخيرين
لتخفي ��ف التوت ��ر ال ��ذي كان موج ��ود ًا ف ��ي البلدة
ب�س ��بب هول الجريمة ،وهذا �أمر لم يقابل بطريقة
مبا�ش ��رة من الأجه ��زة الأمنية المعني ��ة» .الحجار
�أ�ض ��اف« :عندما ر�أى �أهال ��ي البلدة المجرم يمثل
جريمت ��ه ُف ِق ��دت كل ال�ض ��وابط الأخالقي ��ة �أم ��ام
هول ر�ؤية ال�ض ��حايا والت�ش ��نيع الذي لحق بالجثث
وهذا م ��ا �أفقدهم ال�ض ��وابط الأخالقي ��ة ودفعهم
�إل ��ى عملية االنتقام والتنكي ��ل بمرتكب الجريمة»،
م�ؤكد ًا «�أن هناك خط�أ فادح ًا على م�س ��توى اتخاذ
قرار تمثيل الجريمة في �ساحة البلدة» ،م�شير ًا �إلى
�أنه في غياب دور الدولة «م�ش ��كلة يعاني منها �أهل
كترمايا والكثير من اللبنانيين».

رئي� ��س بلدية كترمايا محمد نجيب ح�س ��ن �أكد في
حديث تلفزيوني ،انه ال خلفيات �سيا�سية �أو عائلية
لإقدام محمد �س ��ليم م�س� � ّلم على ارتكاب جريمته
وذك ��ر �أن هذا ال�ش ��خ�ص ف ��ر منذ � 3أ�ش ��هر بعدما
�أقدم على اغت�ص ��اب فتاة قا�صر كما ذكر �أنه دخل
الى لبنان خل�س ��ة .ح�س ��ن اعتبر �أن ما قام به �أهل
كترمايا �إنما هو عملية طبيعية عفوية وجاءت كرد
فع ��ل ،الفت ًا �إلى �أن تمثيل الجريمة قبل دفن الجثث
بمثابة ا�ستفزاز(.)34
وزير الداخلية والبلديات زياد بارود �أكد في حديث
�إل ��ى محطة �أو تي في� ،أنه «لي� ��س مقبو ًال �أن ي�أخذ
ال�ش ��خ�ص حقه بيده ،حتى ول ��و كان ذلك رد ًا على

رئي� ��س الجمعي ��ة اللبناني ��ة لحقوق الإن�س ��ان نعمة
جمعة ا�س ��تنكر في بيان« ،م�سرح الفعل الإجرامي

( )32النهار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )33ال�سفير 30 ،ني�سان 2010؛ ( )34اللواء 30 ،ني�سان 2010؛ ( )35الم�ستقبل� 1 ،أيار 2010؛
( )36الم�صدر نف�سه.
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في كترمايا �إذ ا�س ��تتبعت جريمة قتل يو�سف �أيوب
مرعي وزوجته وحفيدتاهما على فظاعتها بجريمة
وح�شية �أكثر هو ًال وداللة» ،داعي ًا ال�سلطات المعنية
�إل ��ى «فت ��ح تحقيق �إداري وق�ض ��ائي �ش ��امل لتبيان
ظ ��روف ومالب�س ��ات �أخ ��ذ الم�ش ��تبه في ��ه لتمثيل
الجريمة وعدم توفير الحماية له»(.)37

قا�ص ��ر ودخوله �إلى لبنان خل�س ��ة� .إن ما جرى من
قيام الجه ��ات الأمنية بنقل المته ��م في حينه �إلى
موق ��ع الجريمة� ،إم ��ا لتنفيذه ��ا �أو لغاية ال نعرفها
قب ��ل دفن ال�ض ��حايا ،لي�س �س ��وى عامل ا�س ��تفزاز
لم�ش ��اعر �أهالي البلدة الت ��ي انتهكت كرامتهم في
�أمنهم وا�س ��تقرارهم والت�أكي ��د على عدم التعاطي
مع الأمر من واقع م�س�ؤول من جهة و�إنزال العقوبة
بالمجني من جهة ثانية ،بل �إن �إح�ض ��اره �إلى موقع
الح ��ادث �أدى �إلى غليان في دماء الأهالي لهول ما
�ش ��اهدوه م ��ن واقع لجث ��ث �ض ��حاياهم التي كانت
ت�سبح في دمائها م�شوهة ب�أ�سلوب �شنيع ،معتبرين
�أن ف ��ي ه ��ذا تحدي� � ًا [ ]...للمرة الثانية لم�ش ��اعر
جميع �أهالي كترماي ��ا لما يعنيه واقع الجريمة من
قيام ذات المتهم في فترة ثالثة �أ�شهر من انتهاك
لأعرا�ضهم و�س�ل�امتهم ،محملين الجهات الأمنية
والق�ض ��ائية التي رمت ه ��ذه القنبلة ف ��ي بحر من
الأهال ��ي الم�ؤمنين الآمنين الم�س ��المين ،وداعين
الم�س� ��ؤولين ف ��ي كافة قطاع ��ات الدول ��ة اللبنانية
وعل ��ى ر�أ�س ��هم فخام ��ة رئي� ��س الجمهوري ��ة �إيالء
الأمر اهتمام ًا خا�ص� � ًا لأن كترمايا لي�س ��ت عا�صية
على القانون �أو م�أوى للإرهاب كما ت�س ��تغل و�سائل
الإعالم الحادث دون العودة �إلى حقائق ،معتبرين
�أن م ��ا ج ��رى لي�س ��ت ل ��ه دالالت موجه ��ة �أو جرى
التح�ضير لها �أو كانت هدف ًا لديها».

عق ��ب انعقاد الجل�س ��ة الأ�س ��بوعية لمجل� ��س نقابة
المحامين ف ��ي بيروت� ،أدلت نقيب المحامين �أمل
حداد بت�ص ��ريح �ش ��جبت في ��ه «الجريمة الب�ش ��عة
والنكراء التي تهتز لها النفو�س ل�سقوط ال�ضحايا،
والجريم ��ة الث�أري ��ة الأخرى الت ��ي ارتكبت جماعي ًا
بحق الم�شتبه به وغير الم�ألوفة في بلد ديموقراطي
فيه ق�ضاء وفيه م�ؤ�س�سات» .حداد ر�أت �أن «الفلتان
الأمن ��ي يتج�س ��د في �سل�س ��لة الأح ��داث والجرائم
المتكررة عبر كل الأرا�ضي اللبنانية مما ي�ستدعي
من الدولة �س ��د كل هذه الثغ ��رات الأمنية الفادحة
وال�سهر الأمني واتخاذ �أق�صى التدابير»(.)38
�أهالي بلدة كترمايا ورئي�س بلديتها �أ�ص ��دروا بيان ًا
تو�ضيحي ًا حول «الجريمة الب�شعة التي �أودت بحياة
�أربع ��ة م ��ن �أبن ��اء كترماي ��ا بتاري ��خ 2010/4/28
وبطريقة وح�شية فظيعة هزت م�شاعر �أهل كترمايا
ومحيطه ��ا ،ولم يكن من دافع �سيا�س ��ي �أو ث�أري �أو
عائل ��ي �أو بهدف ال�س ��رقة منذ لحظة اكت�ش ��افها»،
و�أ�شار البيان �إلى «�أن ما جرى من �أعمال ردات فعل
ناتجة عن عدم قيام الم�س� ��ؤولين بمعالجة الواقعة
بم�س� ��ؤولية بعد �أن تم �إلقاء القب�ض على الم�ش ��تبه
به ليلة الجريمة ،ولم ��ا كان الأهالي بحالة الحزن
والح ��داد الع ��ام المعلن بالبل ��دة بانتظ ��ار �أمرين
�أولهم ��ا القي ��ام بدف ��ن ال�ض ��حايا والثان ��ي متابعة
مجري ��ات التحقيق الجاري م ��ع الموقوف الذي تم
ت�أكي ��د قيام ��ه في وقت �س ��ابق بجريمة اغت�ص ��اب

وطال ��ب البي ��ان بـ«تبي ��ان الأم ��ور التي ج ��رت في
التحقي ��ق مع الجاني حيث ثب ��ت ب�أن فح�ص الـ دي
�أن �إي للدماء التي هي على ثياب المجرم تطابقت
مع دم ��اء ال�ض ��حايا ،وبالتال ��ي ف�إنه مج ��رم فعلي ًا
ولي� ��س متهم� � ًا» .ودعا الم�س� ��ؤولين �إل ��ى «التعاطي
مع هذه الحادثة الأليمة من واقع �إن�س ��اني م�س�ؤول
يحم ��ي م�ش ��اعر �أهلن ��ا وكرامتهم وعدم ت�ص ��وير

()37الم�ستقبل� 1 ،أيار 2010؛ ( )38الم�صدر نف�سه.
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بلدتنا بغي ��ر ال�ص ��ورة الحقيقية له ��ا حفاظ ًا على
كرامتها وكرامة �أهليها وم�ستقبل �أبنائها في كافة
المج ��االت ،وراجين م ��ن المراجع الر�س ��مية فتح
تحقيق �شامل يو�ضح معالم وحقائق ما جرى �أمام
الر�أي العام حفظ ًا لكرامة البلدة و�أهلها»(.)39

مفتي جب ��ل لبن ��ان ،ال�ش ��يخ محمد عل ��ي الجوزو،
و�صف الجريمة الرباعية في كترمايا ب�أنها «جريمة
وح�ش ��ية بكل معنى الكلمة ،وهي جريمة كبرى �ضد
�أنا�س �أبرياء و�أطفال �صغار ،وكان ال بد من معرفة
�أبعادها ومن خطط له ��ا ومن وقف وراءها ولماذا
حدثت بهذا الأ�س ��لوب الوح�ش ��ي ،وما هي الدوافع
التي تقف خلفها».

وجاء في ختام البيان نف�سه�« :إن م�س�ؤولية م�ستقبل
�أبناء كترمايا هي �أمانة في �أعناق كل م�س� ��ؤول في
الدولة اللبنانية ،وعليه ،ف�إننا ننا�ش ��د الم�س� ��ؤولين
التعامل مع الحدث بواقع ال�ضمير الحي»(.)40

الجوزو �أ�ضاف�« :ص ��حيح �أن من حق �أهل كترمايا
�أن يغ�ض ��بوا و�أن يث ��وروا ،ولك ��ن لي� ��س م ��ن حقهم
ين�ص ��بوا �أنف�س ��هم ق�ض ��اة ،و�أن يحكموا بالقتل
�أن ّ
والتعذيب والتمثيل بجثة المتهم �أي ًا تكن جن�س ��يته
لأن معالم الجريمة لم تكن قد ات�ضحت بعد»(.)43

ال�ش ��يخ ماه ��ر حم ��ود ر�أى ،ف ��ي موقفه ال�سيا�س ��ي
الأ�س ��بوعي� ،أن المطل ��وب من ال�س ��لطات �أن تكون
�أكثر حزم ًا و�أكثر �س ��رعة ف ��ي تنفيذ حكم العدالة،
و�أال تخ�ض ��ع الأح ��كام للتوازن ��ات والمع ��ادالت
والت�سويات كما ر�أينا �سابق ًا ونرى دائم ًا ...بالعك�س
تمام ًا �إن تلك�ؤ ال�س ��لطات عن تنفي ��ذ حكم العدالة
�س ��يفتح المجال لأن ي�أخذ كل ذي حق حقه بيده...
المطلوب �أحكام جازمة وقاطعة ووا�ضحة م�ستقلة
ال تت�أثر ب�ض ��غوط وال ينفع معها ر�شى ...عند ذلك
ن�س ��لك طريق العدالة� ،أما التمثيل بالجثث والعبث
بها ال يمكن �أن يكون مقبو ًال حتى مع العدو المحتل
الغا�ص ��ب ...هكذا �شرعنا وهكذا الإن�سانية وهكذا
هو الحق(.)41

الوال ��دة رن ��ا �أب ��و مرع ��ي تحدث ��ت ع ��ن الجريمة
قائلة« :ل ��م �أعد �أتحمل ...ال �أري ��د الحديث» ،و«ال
يمك ��ن لأح ��د �أن يعو�ض ��ني �آمنة وزين ��ة ..كانتا كل
حياتي ،كر�ست نف�س ��ي لتعليمهما لأراهما �صبيتين
متعلمتين ،وم�سلحتين بال�شهادات» .الوالدة عبرت
عن غ�ض ��بها وا�س ��تيائها من «ت�س ��ليط ال�ضوء على
�صور القاتل» ،م�شيرة �إلى �أن عائلتها قتلت مرتين:
«المرة الأولى عندما �ش ��اهدت �أب ��ي و�أمي وطفلتي
[ ]...ب�أ ّم العين م�ض ��رجين بدمائهم في المنزل،
والثاني ��ة عندما تجاه ��ل الإع�ل�ام اللبناني قتلهم
بوح�ش ��ية وركز على القاتل و�ص� � ّوره ك�أنه �ضحية».
رن ��ا �أبو مرعي �أ�ض ��افت« :هل كت ��ب �أو قال �أحد �أن
طفلت � ّ�ي كانتا قد و�ص ��لتا للت ��و من المدر�س ��ة ،ولم
تتن ��اوال طعام الغداء قبل مقتلهما [ ]...هل يعرف
الجميع ماذا �شعرت طفلتاي عندما دخلتا ووجدتا
جدهم ��ا وجدتهما م�ض ��رجين بدمائهم ��ا ،قبل �أن
تعمل �سكين القاتل بج�سديهما الطريين»(.)44

رئي�س بلدية كترمايا ،محمد ح�س ��ن ،رف�ض اعتبار
بلديت ��ه «خارج ��ة على القان ��ون» .وق ��ال« :كترمايا
بل ��دة اع ُت ��دي عليه ��ا ،فالجان ��ي ارتك ��ب جريم ��ة
مروع ��ة وقبلها جريمة �ش ��رف ...ح�ص ��لت عملية
ا�س ��تفزازية لم تكن مدرو�س ��ة �أدت �إلى رد الفعل،
لكن هذا ال يعني �أن بلدتي ترف�ض �أن يقوم الق�ضاء
بعمله»(.)42

( )39الم�ستقبل� 1 ،أيار 2010؛ ( )40ال�سفير� 3 ،أيار 2010؛ ( )41الديار� 1 ،أيار 2010؛ ( )42الحياة� 1 ،أيار 2010؛ ( )43النهار� 4 ،أيار
2010؛ ( )44ال�سفير� 5 ،أيار .2010
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ورئي�س جبهة العمل المقاوم ،ال�شيخ زهير الجعيد،
طال ��ب الدول ��ة والأجه ��زة الق�ض ��ائية والأمني ��ة
بـ«التعام ��ل مع �أهالي كترماي ��ا المفجوعين بحكمة
ووعي وم�س� ��ؤولية» .ولف ��ت �إلى �أن «ما جرى هو ردة
فعل من قب ��ل الأهالي رد ًا على ما ق ��ام به المجرم
بح ��ق الأطفال وال�ش ��يوخ م ��ن قتل وتمثي ��ل وتقطيع
لأع�ضائهم» ،م�ستغرب ًا «عدم تغطية و�سائل الإعالم
له ��ول وب�ش ��اعة ما ارتكب ��ه المجرم ف ��ي حين تمت
تغطية ردة فعل الأهالي الغا�ضبة و�إبرازها»(.)49

كتلة الم�ستقبل النيابية ،في اجتماع برئا�سة رئي�س
الحكومة ال�سابق النائب ف�ؤاد ال�سنيورة ،ا�ستنكرت
«الجريم ��ة الأول ��ى التي طالت عائل ��ة لبنانية �آمنة
ف ��ي كترماي ��ا ،والجريم ��ة الثانية التي ا�س ��تهدفت
الم�ش ��تبه به» ،معتب ��رة «�أن الإج ��راءات القانونية
بحق المخالفين �أمر طبيعي»(.)45
الكتلة رف�ض ��ت «ب�ش ��دة ما جرى م ��ن ردة فعل من
البع�ض �إزاء الم�شتبه به المواطن الم�صري محمد
�سليم م�س ّلم».

بلدية كترمايا �أحيت الذكرى الأولى للمجزرة التي
وقع ��ت في البل ��دة .خ�ل�ال الذكرى� ،أزيح ال�س ��تار
ع ��ن ن�ص ��ب رخام ��ي« :تذكار �س�ل�ام �إلى �ش ��هداء
مجزرة كترماي ��ا  .»2010رئي�س البلدية ،المحامي
يحي ��ى عالء الدين� ،أكد في كلمة �أن �أبناء كترمايا
«ي�ؤمنون بم�ؤ�س�سات الدولة التي تمار�س دورها بما
توافر من عديد وعتاد ،و�سنكون متعاونين معها �إلى
�أق�ص ��ى الحدود ك�س ��لطة تنفيذية في هذه البلدة،
من �أج ��ل العمل على توفير الأم ��ن والأمان لأهالي
بلدتن ��ا والمقيمي ��ن فيها ،وخ�صو�ص� � ًا بع ��د موجة
ال�س ��رقات المتنقلة والمنظمة الت ��ي تجتاح بلدات
هذا الإقليم .وفي الوق ��ت عينه لن نقبل بالتخاذل
ولن ن�س ��مح بوقوع �أخطاء او تق�صير يهدد م�صالح
�أبناء بلدتنا»(.)50

عقب �ش ��يوع خب ��ر اعتقال ثالثة �ش� � ّبان م ��ن �أبناء
البلدة وتداعي بع�ض �أبناء كترمايا �إلى االعت�صام
كان م ��ن بين المحت�ش ��دين والدة ال�ض ��حيتين رنا
�أبو مرع ��ي ،التي قال ��ت�« :إنّ من قتل القاتل وع ّلقه
وطفلتي»(.)46
والدي
هو �أرواح ّ
ّ
مخت ��ار كترمايا ،عبد الكريم عب ��د الرحيم ملك،
قال« :لقد �صوروا بلدتنا على �أن �أهاليها مجرمون
و�س ��فاحون ،ولك ��ن الحقيق ��ة �أنه ��ا بل ��دة الأطباء
والمحامي ��ن والق�ض ��اء والمهند�س ��ين ،فم ��ا ذنب
ال�ض ��حايا الذين قتلوا بدم بارد ،م�ضيف ًا �أن �أهالي
بل ��دة كترمايا محب ��ون وطيبون وهم ي�ست�ض ��يفون
الكثي ��ر من العمال الم�ص ��ريين ،وه ��م يعاملونهم
ب ��كل احترام ،لكن ما جرى ف ��ي البلدة من جريمة
مروعة ذهب �ضحيتها م�سنون و�أطفال هي جريمة
م�ستنكرة قا�سية على الأهالي»(.)47

رن ��ا �أب ��و مرع ��ي ،وال ��دة الطفلتي ��ن ال�ض ��حيتين،
قالت« :التعاط ��ي الإعالمي م ��ع الجريمة �أفقدني
ثقت ��ي بالإع�ل�ام اللبناني ،وخ�صو�ص� � ًا �أن و�س ��ائل
مرئية وم�س ��موعة �ص ��غرت ما ارتكب بحق عائلتي
بتركيزه ��ا عل ��ى تغطي ��ة تبعته ،فل ��م ترحمني ولم
تت ��وان عن التغا�ض ��ي عن حقيق ��ة الجريمة الأولى
وفظاعتها»(.)51

النائ ��ب ولي ��د جنب�ل�اط ر�أى �أن «الجريم ��ة الت ��ي
ا�س ��تهدفت تل ��ك العائل ��ة المغدورة كان ��ت جريمة
�شنيعة وب�شعة بكل المقايي�س»(.)48
ع�ض ��و قي ��ادة جبه ��ة العمل الإ�س�ل�امي ف ��ي لبنان

( )45ال�سفير� 5 ،أيار 2010؛ ( )46الأخبار� 8 ،أيار 2010؛ ( )47الديار� 8 ،أيار 2010؛ ( )48الأخبار� 11 ،أيار 2010؛ ( )49البيرق11 ،
�أيار 2010؛ ( )50الحياة� 2 ،أيار 2011؛ ( )51ال�سفير� 3 ،أيار .2011
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ال للعن�صرية! ت�صريحات ع ّدة ت�ضمنت انتقاد ًا
لجريم ��ة قت ��ل ال�ش ��اب الم�ص ��ري محم ��د �س ��ليم
م�س� � ّلم من منطلق يدين بعد ًا عن�ص ��ري ًا افتر�ض ��ه
الم�ص ��رحون ف ��ي ارت ��كاب ه ��ذه الجريم ��ة .وهنا
نفتر� ��ض �أن ر�ؤي ��ة الجريم ��ة وف ��ق ه ��ذا البعد هو
اختزال لأبعاد كثي ��رة كامنة فيها ،معظمها �أخطر
م ��ن هذا البع ��د الذي ال ننكر وج ��وده ،كعدم الثقة
بالدول ��ة وغي ��اب ثقاف ��ة المحا�س ��بة القانونية عن
ذه ��ن اللبنانيين واالحتق ��ان الطائفي في منطقة
�إقلي ��م الخروب (كمنطقة مكلفة بالرد �س ��ن ّي ًا على
�س ��لوكيات �ش ��يعية في بي ��روت عبر قط ��ع الطريق
ال�ساحلية التي تو�صل �ش ��يعة الجنوب اللبناني �إلى
قراه ��م) والذي انفج ��ر بوجه العامل الم�ص ��ري.
باخت�صار �أ�سهل �إدانة للجريمة هي �إدانتها ا�ستناد ًا
�إلى بعدها العن�صري.
الح ��زب التقدمي اال�ش ��تراكي �أعلن رف�ض ��ه لـ«�أن
تتخذ ه ��ذه الجرائم طابع ًا عن�ص ��ري ًا ،خ�صو�ص� � ًا
�أن ف ��ي لبن ��ان �أعداد ًا هائلة من الع ��رب والأجانب
العاملي ��ن في المجاالت المختلفة ،مما يحتم عدم
التعاط ��ي م ��ع الأم ��ور به ��ذه المقاربة العن�ص ��رية
غي ��ر المقبولة» .وق� � ّدم الحزب تعازي ��ه �إلى �أهالي
العائلة المغدورة ،م�ؤكد ًا «تم�سكه بالقانون و�أهمية
تطبيقه ب�ش ��كل كامل كي ال يتح� � ّول لبنان تدريجي ًا
نحو �شريعة الغاب»(.)52

�أوبري ��ت عربي م�ش ��ترك ،يذكر ال�ش ��عوب العربية
ب�أنن ��ا �أم ��ة واح ��دة ،وال ي�ص ��ح �أن ي� ��ؤذي بع�ض ��نا
بع�ض� � ًا .ج ��اء ذلك عق ��ب ارت ��كاب بع� ��ض �أهالي
كترماي ��ا لجريم ��ة قتل ال�ش ��اب الم�ص ��ري محمد
م�س ّلم� .أ�صالة قالت« :يجب �أن نتكاتف وال تفرقنا
�أي �أمور ي�ص ��درها بع�ض الخارجين على القانون،
حتى ال نظهر �أمام العالم ،وك�أننا �ش ��عب متعط�ش
للدماء والعنف»(.)53
قوى الأمن هي الم�س�ؤول ت�س ّرع القوى الأمنية
في نقل الم�ش ��تبه فيه محمد �سليم م�س ّلم �إلى قرية
كترمايا للتدليل التقني على الجريمة كان مو�ض ��ع
انتقاد عدد كبير من الت�صريحات.
ع�ضو اللقاء الديموقراطي ،النائب محمد الحجار،
اعتب ��ر �أنه ت ��م الت�س ��رع بالطلب من محمد �س ��ليم
م�س� � ّلم تمثيل الجريم ��ة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن الإذن لم
يك ��ن قد �أعطي لدفن الجث ��ث ،م�ؤكد ًا �أن من �أقدم
على ذلك يتحمل الم�س�ؤولية(.)54
وتعليق� � ًا عل ��ى الجريمة الثاني ��ة قال رئي� ��س بلدية
كترمايا ،محمد ح�س ��ن ،ل� �ـ ال�شرق الأو�س ��ط�« :إن
ما قامت به القوى الأمنية من �إح�ض ��ار للقاتل �إلى
موقع الجريمة لتمثيله فعلته بعد �أقل من � 24ساعة
عل ��ى وقوعها م ��ن دون �أن تراعى حرم ��ة الجريمة
والأبري ��اء ،وقب ��ل حتى �أن نح�ص ��ل عل ��ى �إذن من
النيابة العامة ال�س ��تالم الجثث� ،أثار م�ش ��اعر �أهل
القرية الذين �أ�صيبوا بهذه الفاجعة ،مع العلم ب�أن
الجهات الر�س ��مية لم ت�ضعنا في �أجواء ما تو�صلت
�إلي ��ه التحقيقات ،وكان �أهالي القرية عرفوا بهوية
المج ��رم م ��ن و�س ��ائل الإع�ل�ام ،وه ��و ي�س ��كن في
مكان قريب من البيت ال ��ذي وقعت فيه الجريمة،
ومعروف ب�أنه ذو �س ��معة �س ��يئة و�سبق له �أن ارتكب
جرائم» .و�أ�ش ��ار ح�س ��ن �إلى �أن القوى الأمنية التي

رئي�س اللق ��اء الديموقراطي ا�س ��تغرب «الت�س ��ابق
الإعالم ��ي في التعامل مع الجريمتي ��ن و�إعادة بثّ
م�شاهدهما القبيحة» ،الفت ًا �إلى �أن «ذلك من �ش�أنه
�أن ُيغ� � ّذي الأحق ��اد مج ��دد ًا وينك�أ الج ��روح ويعزز
الموجة العن�ص ��رية غي ��ر المفهومة تجاه ال�ش ��عب
الم�صري ال�شقيق».
الفنانة ال�س ��ورية �أ�صالة ن�ص ��ري دعت �إلى تنظيم

( )52ال�سفير 30 ،ني�سان 2010؛ ( )53اللواء� 6 ،أيار 2010؛ ( )54الم�صدر نف�سه 30 ،ني�سان .2010
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الجريم ��ة ،وقب ��ل دفن ال�ض ��حايا ،عم ًال مت�س ��رع ًا
ت�س ��بب في �إثارة م�ش ��اعر المواطني ��ن المحزونين
م ��ن �أهال ��ي البلدة م ��ن دون مبرر والت ��ي كان من
الممكن تالفيها(.)59

كان ع ��دد �أفرادها محدود ًا ،لم تتمكن من �ض ��بط
ال�ش ��ارع الذي يعي�ش �أبنا�ؤه حالة م ��ن الغليان منذ
لحظ ��ة وقوع الجريمة ،وانعك�س ذلك في رد فعلهم
عند ر�ؤية القاتل ،م�ضيف ًا« :كان على القوى الأمنية
والجهات الر�سمية �أن تتخذ تدابير و�إجراءات غير
تل ��ك التي اتخذته ��ا� ،آخذة بعين االعتبار الو�ض ��ع
الحرج الذي يعي�شه �أبناء القرية»(.)55

النائ ��ب وليد جنب�ل�اط اعتبر �أن «الخط� ��أ الفادح
كان في �إ�صرار القوى الأمنية المعنية على �إح�ضار
المتهم لتمثيل الجريمة في موقعها على الرغم من
حالة الغ�ض ��ب المفهومة التي كانت تعتري الأهالي
و�أبن ��اء المنطق ��ة» ،الفت ًا �إلى �أن ه ��ذه الخطوة هي
التي �أدت �إلى ح�صول الجريمة الثانية(.)60

خالل ت�شييع �ضحايا الجريمة الأولى م�ساء حدوث
الجريم ��ة الثاني ��ة ،ح ّم ��ل النائب محم ��د الحجار
م�س� ��ؤولية قتل محمد م�س� � ّلم �إلى من اتخذ القرار
بتمثيل الجريمة قبل �أن يتم دفن �ضحايا الجريمة
الأولى الأربع(.)56

جنب�ل�اط دعا في موقفه ،الذي ين�ش ��ر في جريدة
الأنباء ال�صادرة عن الحزب التقدمي اال�شتراكي،
«الم�س�ؤولين الأمنيين المبا�ش ��رين و�أولئك الأعلى
منه ��م رتب ًا والم ّدعي العام في جب ��ل لبنان �إلى �أن
ي�س ��تقيلوا �أو �أن يقالوا ،وهذا �أق ��ل المقبول لتُح ّدد
الم�س�ؤوليات مبا�شرة».

رئي� ��س بلدي ��ة كترماي ��ا ،محمد ح�س ��ن ،اعتبر في
حديث �ص ��حافي �أن ما قامت به القوى الأمنية من
�إح�ضار للقاتل �إلى موقع الجريمة لتمثيله فعلته بعد
�أقل من � 24س ��اعة على وقوعها من دون �أن تراعى
حرم ��ة الجريمة والأبرياء ،وقبل حتى �أن تح�ص ��ل
على �إذن من النيابة العامة ال�س ��تالم الجثث� ،أثار
م�ش ��اعر �أهل القرية الذين �أ�صيبوا بهذه الفاجعة.
ح�س ��ن �أ�ش ��ار �إلى �أن «الجهات الر�سمية لم ت�ضعنا
في �أجواء ما تو�ص ��لت �إلي ��ه التحقيقات ،ولم تتخذ
تدابير تراعي الحرج في البلدة»(.)57

نخ ��اف عل ��ى �صورتنا! بع� ��ض الت�ص ��ريحات
اختارت التنديد بالجريمة الجماعية التي ارتكبها
بع�ض �أبناء كترمايا من منطلق �أنها ت�ؤثر على �صورة
لبنان في الخارج ،وبع�ض ��ها الآخر من منطلق �أنها
ت�ؤثر على �صورة كترمايا بين �صور القرى اللبنانية
الأخرى .وداع ًا للجوهر! مرحب ًا �أيها المظهر!
وزي ��ر الع ��دل� ،إبراهي ��م نج ��ار� ،أب ��دى ا�س ��تنكاره
ال�ش ��ديد «لما �ش ��هدته بل ��دة كترمايا م ��ن جريمة
همجية و�ش ��نيعة �أودت بحي ��اة طفلتين وجديهما»،
معرب� � ًا ع ��ن تعاطف ��ه الكبي ��ر م ��ع ذوي ال�ض ��حايا
الأبري ��اء و�أهال ��ي البلدة .وقال« :مهم ��ا كان جرح
الأهالي عميق ًا ،فال �شيء في العالم يمكن �أن يكون
�أ�سا�س ًا قانوني ًا لردة الفعل الجماعية التي ح�صلت

وقال ح�سن�« :إن الأجهزة الأمنية تتحمل م�س�ؤولية
رد فع ��ل �أهالي كترماي ��ا فقد �أخ ��ذوا المجرم �إلى
�س ��احة كترمايا قب ��ل �أن ن�أخذ االذن حتى بت�س ��لم
الجثامين(. )58
كتلة الم�ستقبل النيابية تقدمت بالتعزية الحارة من
عائلة �أبو مرعي ،ور�أت في خطوة نقل الم�ش ��تبه به
في الجريمة �إلى داخل بلدة كترمايا حيث م�س ��رح

( )55ال�شرق الأو�سط 30 ،ني�سان 2010؛ ( )56البيرق 30 ،ني�سان 2010؛ ( )57الديار� 1 ،أيار 2010؛ ( )58النهار� 8 ،أيار 2010؛
( )59ال�سفير� 5 ،أيار 2010؛ ( )60الأخبار� 11 ،أيار .2010
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والتي �ستنعك�س �سلب ًا على �صورة لبنان في العالم،
و�س ��تحطم م ��ا تبقى من هيب ��ة للق�ض ��اء والقانون
والأمن في لبنان وتعطي �إ�ش ��ارات يرف�ض ��ها العقل
الب�شري»(.)61

الطبيع ��ي معاقب ��ة الم�ش ��تبه ب ��ه بط ��رق �ش ��نيعة
ومرفو�ض ��ة ومدان ��ة مما وجه �ض ��ربة قوي ��ة لهيبة
القانون والنظام وعمم �ص ��ورة مرفو�ضة عن لبنان
في العالم»(.)64

رئي� ��س الجمهوري ��ة ،مي�ش ��ال �س ��ليمان ،اعتبر �أنه
«برغم ب�ش ��اعة الجريمة التي نفذها المتهم ،وفي
وقت قب�ض ��ت عليه الق ��وى الأمنية في �أقل من �أربع
وع�شرين �ساعة ،ف�إن الت�صرف الذي ح�صل ي�سيء
�إلى �ص ��ورة لبنان ،خ�صو�ص� � ًا �أن الدولة لم تق�صر
في ك�شف الفاعل»(.)62

رئي�س بلدية كترمايا محمد ح�سن دعا �إلى «متابعة
الم�س� ��ألة بالحكم ��ة والروي ��ة والم�س� ��ؤولية حفاظ ًا
عل ��ى �أرواح المواطنين و�أهال ��ي البلدة» ،م�ؤكد ًا �أن
كترمايا "لي�س ��ت المجرمة �أو القاتل ��ة �أو الخارجة
عن القانون" م�س ��تغرب ًا التركيز الإعالمي و�إثارته
لهذه الم�س� ��ألة من زوايا ت�ض� � ّر بكترمايا وي�سمعتها
وب�صورتها»(.)65

وزير الداخلية والبلديات ،زياد بارود ،لفت �إلى �أن
«رد الفعل �أعطى �ص ��ورة �س ��يئة عن البلد؛ ال �أفهم
هذه الطريقة التي تم التعاطي بها»(.)63

بلدي ��ة كترماي ��ا �أحيت الذك ��رى الأول ��ى للمجزرة
الت ��ي وقع ��ت ف ��ي البل ��دة .المحامي م�أم ��ون ملك
ق ��ال« :اتهمنا ب�أننا بربري ��ون وهمجيون ،وبد ًال من
�أن نعر�ض ق�ض ��يتنا الأ�سا�س ��ية عب ��ر الإعالم وهي
المجزرة ،التي ارتكبت بحق عائلتنا� ،أخذنا نو�ضح
�صورة كترمايا للملأ»(.)66

كتل ��ة الم�س ��تقبل النيابي ��ة اعتب ��رت �أن ��ه «من حق
الأهالي الغ�ض ��ب والثورة نتيجة الجريمة المروعة
الت ��ي ا�س ��تهدفت العائل ��ة البريئة ،لك ��ن لي�س من

( )61النهار� 1 ،أيار 2010؛ ( )62ال�سفير� 1 ،أيار 2010؛ ( )63الم�ستقبل� 1 ،أيار 2010؛ ( )64ال�سفير� 5 ،أيار 2010؛ ( )65الم�صدر
نف�سه� 8 ،أيار 2010؛ ( )66الم�صدر نف�سه� 3 ،أيار .2011
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لم ت�ؤ ّد جريمة قتل المواطن الم�ص ��ري محمد �س ��ليم م�س� � ّلم �إلى توتر ُيذكر في العالقة اللبنانية
الم�صرية .فمنذ البداية �أ ّكد الم�س�ؤولون الم�صريون ثقتهم بالق�ضاء والعدالة اللبنانيين ،والقاهم
ي�سرت
الجانب اللبناني ب�سل�سلة من اال�ستنكارات لهذه الجريمة وب�سل�سلة من الزيارات وال�شروح ّ
احتواء الموقف ب�أقل خ�سائر ممكنة على الم�ستوى الديبلوما�سي بين البلدين.
ا�س ��تنكرت ال�س ��فارة الم�ص ��رية في بيان «جريمة
قتل المواطن الم�ص ��ري محمد �سليم م�س ّلم بعدما
�أ�صبح في قب�ض ��ة العدالة ،والتمثيل بجثته ،والذي
بثته ون�شرته و�س ��ائل الإعالم المرئية والمقروءة،
ف ��ي م�ش ��هد يتنافى مع الوجه الح�ض ��اري لل�ش ��عب
اللبنان ��ي ال�ش ��قيق ،عل ��ى خلفي ��ة ك ��ون المواط ��ن
ٍ
الم�صري
م�شتبه به في جريمة قتل �أخرى ،مع ت�أكيد
ال�س ��فارة �إدانته ��ا للجريمة الب�ش ��عة الت ��ي ارتكبت
بحق الأبرياء الأربعة م ��ن المواطنين اللبنانيين».
كما كررت ال�س ��فارة الم�ص ��رية ف ��ي بيانها «الثقة
الت ��ي توليها للدول ��ة اللبنانية و�س ��لطاتها المعنية،
وبقيامها بما ي�ستلزمه �أمر هذه الق�ضية من اتخاذ
الإجراءات التي من �ش�أنها احقاق العدالة وتطبيق
قواعد القانون»(.)67

م�س� � ّلم والتمثي ��ل بجثته ف ��ي بلدة كترماي ��ا ب�إقليم
الخروب في لبنان ،وذلك في �أعقاب القب�ض عليه
من قبل جهات الأمن اللبنانية في �ض ��وء اال�ش ��تباه
في ارتكابه جريمة قتل في البلدة» .المتحدث با�سم
الخارجية �أدان في ت�ص ��ريح «ب�شكل كامل ،جريمة
القتل الب�ش ��عة التي راح �ضحيتها �أربعة من �أع�ضاء
�أ�س ��رة من اللبنانيين الأبرياء» ،و�أو�ضح �أن «[وزير
الخارجية] ال�س ��يد �أحمد �أبو الغيط كلف ال�سفارة
الم�ص ��رية في بيروت ب�إجراء ات�صاالت عاجلة مع
ال�سلطات اللبنانية المعنية ،ل�ضمان �إعمال قواعد
القانون ومالحقة الم�س� ��ؤولين عن هذه الحادثة»،
كما �أ�ش ��ار �إل ��ى �أن «الجانب الم�ص ��ري يتط ّلع �إلى
قيام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الالزمة
في هذا ال�صدد»(.)68

الموقف الم�صري الر�سمي نقلته وكالة �أنباء ال�شرق
الأو�س ��ط ع ��ن المتح ��دث الر�س ��مي با�س ��م وزارة
الخارجية ،الذي �أعرب عن «الأ�س ��ف واال�س ��تنكار
�إزاء حادثة قتل المواطن الم�ص ��ري محمد �س ��ليم

الأمي ��ن العام للمجل� ��س القومي لحقوق الإن�س ��ان،
ال�س ��فير الدكتور محم ��ود كارم ،ر�أى �أن «ما حدث
في لبنان بالن�سبة �إلى التمثيل بجثة مواطن م�صري
ه ��و �أم ��ر م�ؤلم ويمثل حال ��ة لالنتق ��ام الجماعي».

( )67النهار� 1 ،أيار 2010؛ ( )68ال�سفير� 3 ،أيار .2010
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همج ��ي" ،و�أحال وزي ��ر الداخلي ��ة اللبنانية رجال
ال�ش ��رطة الذين كانوا ب�ص ��حبة المتهم الم�ص ��ري
�إلى التحقيق لتق�ص ��يرهم في حمايته» .ال�صحيفة
الم�ص ��رية لفتت �إل ��ى �أن «كل ه ��ذه الظروف التي
�أحاط ��ت بالحادث ،ال تبرر خطفه وقتله من جانب
�أهال ��ي القرية ،ولذا ،تابعت الخارجية الم�ص ��رية
المو�ض ��وع ،وطلبت م ��ن الجان ��ب اللبناني القب�ض
عل ��ى الجن ��اة» ،مطمئنة جمهورها �إل ��ى «�أن هناك
تن�سيق ًا كام ًال بين الجانبين في ذلك الأمر»(.)70

كارم بعد التنويه بـ«موقف ال�س ��فارة الم�صرية في
بيروت طالب بتعيين محام لمتابعة هذه الق�ضية»،
�أ�شار �إلى �أن الق�ضية «معرو�ضة على جدول �أعمال
المجل�س الذي �س ُي�صدر بيان ًا ب�ش�أنها قريب ًا»(.)69
جريدة الأهرام الم�ص ��رية تناولت الجريمتين في
عددها ال�ص ��ادر ف ��ي � 2أي ��ار  ،2010واعتبرت �أن
«جريمة قتل و�سحل �شاب م�صري في �إحدى القرى
اللبنانية بعد اتهامه بقتل عائلة من القرية نف�سها،
هي جريمة فردية لها مالب�سات خا�صة ال تن�سحب
عل ��ى العالقات التاريخية المتميزة بين ال�ش ��عبين
الم�ص ��ري واللبنان ��ي» .و�أ�ض ��افت ال�ص ��حيفة �أنه
«رغم ب�شاعة الجريمة ،غير �أنه يجب تو�ضيح بع�ض
الحقائق حتى ن�ض ��ع الأمور في ن�صابها ،و�أولها �أن
قرية كترمايا هي قرية �ص ��غيرة تت�س ��م بكل �سمات
قرى الجنوب في �أي مكان ،ي�س ��يطر عليها الطابع
القبلي والعائلي والتع�صب للأهل والأ�صدقاء ،مثل
قرى ال�ص ��عيد في جنوب م�صر ونجوعه» .الأهرام
�شرحت �أن «�أهالي القرية �أ�صيبوا ب�صدمة �شديدة
عند اكت�ش ��افهم جريم ��ة مقتل �أحد رج ��ال القرية
وزوجته وحفيدتين لهما في عمر الزهور ،والتمثيل
بجثثهم ،وثارت في نفو�س ��هم نوازع الث�أر واالنتقام
قبل �أن يتم اكت�ش ��اف القات ��ل .وعندما تم القب�ض
على ال�ش ��اب الم�ص ��ري المتهم بقتل هذه العائلة،
و�أخط�أت ال�ش ��رطة المحلية بالقرية عندما ذهبت
ب ��ه �إلى م ��كان الح ��ادث لإع ��ادة تمثي ��ل الجريمة
وجثث ال�ض ��حايا لم تدفن بع ��د ،اختطفه الأهالي
وقتل ��وه ومثل ��وا ب ��ه» .و�أ�ش ��ارت ال�ص ��حيفة �إلى �أن
«ال�س ��لطات اللبنانية تعاملت م ��ع الموقف بمنتهى
الحكمة ،و�أدانت على كل الم�ستويات ،بما في ذلك
الرئي�س اللبناني ،ما حدث مع ال�ش ��اب الم�صري،
وو�ص ��فت ال�ص ��حف اللبناني ��ة الأمر ب�أن ��ه "حادث

الأخبار تناولت تغطية بع�ض ال�ص ��حافة الم�صرية
لجريم ��ة كترماي ��ا الثاني ��ة فكتبت�« :أكث ��ر القنابل
خطر ًا كانت ن�شر جريدة اليوم ال�سابع الإلكترونية
معلومات منقولة عن �شهود عيان م�صريين� ،أحدهم
مقي ��م في القاهرة و�أجرى حوار ًا عبر الت�ش ��ات مع
�شاب لبناني مقيم في بلدة كترمايا .وح�سب اليوم
ال�ساب ��ع ،فقد قال اللبناني ل�ص ��ديقه الم�صري �إن
ال�ش ��رطة اللبناني ��ة تعاطف ��ت مع الغا�ض ��بين لأول
مرة ،وتركت لهم ال�ضحية كي يفعلوا بها ما �شا�ؤوا.
كما �أ�ش ��ار �إلى �أن االنتقادات الموجهة �إلى النظام
الم�ص ��ري في ما يخ�ص التعامل مع الفل�سطينيين
المحا�ص ��رين في غزة تلع ��ب دور ًا كبي ��ر ًا في زرع
الكراهية تجاه الم�صريين ومعاملتهم كما ُيتعامل
م ��ع الإ�س ��رائيليين ...كم ��ا ن�ش ��رت الي ��وم ال�سابع
نق�ل ً�ا ع ��ن �ص ��حيفة �إ�س ��رائيلية �أن الجريم ��ة ق ��د
تكون رد ًا م ��ن حزب اهلل على الأحكام الق�ض ��ائية
ال�ص ��ادرة �ض ��د رجاله في القاهرة ،قبل �أن يدرك
الم�صريون �س ��ريع ًا �أن القرية �سنية وتدين بالوالء
ل�سعد الحريري الذي يتمتع بعالقة طيبة للغاية مع
النظام الم�صري!
�ص ��حيفتا الم�ص ��ري الي ��وم وال�ش ��روق كتبت ��ا ع ��ن
الواقع ��ة في ال�ص ��فحة الثالثة ال الأولى ،وان�ص ��ب

( )69ال�سفير� 3 ،أيار 2010؛ ( )70الم�صدر نف�سه.
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�س ��فير م�ص ��ر في لبنان� ،أحمد ف� ��ؤاد البديوي� ،أكد
�أن «ال�س ��فارة تح ّركت منذ اللحظ ��ة الأولى لحادثة
كترمايا و�أثارت الأمر مع ال�س ��لطات اللبنانية على
�أعلى م�س ��توى» ،مو�ضح ًا �أن المو�ض ��وع «�أ�صبح في
حوزة وزارة الع ��دل اللبنانية» .البديوي �أ�ش ��ار �إلى
�أن جميع الم�س� ��ؤولين في لبنان �أعربوا عن �إدانتهم
لحادثة قتل �أهالي كترمايا ال�شاب الم�صري محمد
م�س� � ّلم «ونحن لدينا ثقة كاملة بال�سلطات اللبنانية
الت ��ي ت ��درك انعكا�س حادث ��ة بهذه الب�ش ��اعة على
�صورة لبنان الدولة»(.)74

االهتم ��ام على ح ��ال �أ�س ��رة القتيل ف ��ي القاهرة،
وعالقته بوالدت ��ه التي تركته  38عام ًا وعادت قبل
�شهور �إلى القاهرة و�أقنعته بال�سفر معها للعمل في
لبن ��ان من دون �أن تعرف �أنه �س ��يعود �إلى بلده جثة
م�شوهة .فيما �ش ّذت الد�ستور عن القاعدة و�أعادت
ن�ش ��ر �صورة جثة ال�ض ��حية في ال�صفحة الأولى مع
تقرير عن �أهمية معاقبة الجناة وتحريم الإ�س�ل�ام
التمثيل بالجثث»(.)71
نهار الثاني من �أيار « ،2010تقدم �أكثر من ع�شرين
نائب� � ًا ف ��ي مجل� ��س ال�ش ��ورى الم�ص ��ري( ,الغرف ��ة
العلي ��ا ف ��ي البرلمان) ,بطلب مناق�ش ��ة ال�ستي�ض ��اح
�سيا�س ��ة الحكومة تجاه مقتل م�س ّلم و�سحله والتمثيل
بجثته»(.)72

ال�س ��فير الم�ص ��ري �أو�ض ��ح في حديث �إل ��ى الر�أي
الكويتية ن�ش ��رته في � 2أي ��ار � ،2010أنه التقى وزير
الداخلية زياد بارود والمدعي العام التمييزي �سعيد
ميرزا ،كا�ش ��ف ًا ع ��ن مقابلة قريبة م ��ع وزير العدل
�إبراهيم نجار .ورف�ض البديوي «�أي ربط �سيا�س ��ي
للحادث» ،معتبر ًا �أنه «يعد حادث ًا جنائيـ ًا �صرف ًا وال
يتحمل �أي ت�أويل �أو �إ�س ��قاط �سيا�سي» .ولفت �إلى �أن
وزير الخارجية الم�ص ��ري� ،أحمد �أبـو الغيط «يتابع
الح ��ادث من ��ذ وقوعه و�أ�ص ��در توجيهاته لل�س ��فارة
بالتحرك مع ال�س ��لطات اللبنانية من �أجل الك�ش ��ف
ع ��ن جميع مالب�س ��اته ،وال�س ��فارة بدوره ��ا تحيط
القاهرة علم ًا بما ي�ستجد �أو ًال ب�أول».

الأخب ��ار الت ��ي ن�ش ��رت الخبر ال�س ��ابق �أ�ض ��افت �أن
«الن ��واب الم�ص ��ريين طلب ��وا م ��ن الحكوم ��ة بي ��ان
الإج ��راءات القانوني ��ة الت ��ي تنوي القي ��ام بها بحق
المتو ّرطين في الح ��ادث وتقديمهم �إلى المحاكمة،
"وخا�ص ��ة �أن القتي ��ل ل ��م يثب ��ت قيامه ب� ��أي حادث
�إجرام ��ي" ،كذلك طالب النواب الحكومة ب�ض ��رورة
توفير الحماية للم�ص ��ريين في الخ ��ارج ،وذلك في
�ض ��وء ه ��ذا الحادث ،وفق م ��ا جاء في خبر ن�ش ��رته
وكالة يو بي �آي».
ونق�ل ً�ا عن وكال ��ة يو بي �آي عن م�ص ��در ف ��ي وزارة
الخارجي ��ة ،ف� ��إن الوزي ��ر �أحم ��د �أبو الغي ��ط «كلف
ال�س ��فارة الم�ص ��رية في بي ��روت ب�إجراء ات�ص ��االت
عاجل ��ة م ��ع ال�س ��لطات اللبناني ��ة المعنية ل�ض ��مان
تطبيق قواعد القانون ومالحقة الم�س�ؤولين عن هذه
الحادث ��ة» ،وق ��ال �إن «الجانب الم�ص ��ري يتط ّلع �إلى
قي ��ام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات الالزمة
في هذا ال�صدد»(.)73

الم�ست�شار الإعالمي لل�سفارة الم�صرية في بيروت،
�أحم ��د �أب ��و الح�س ��ن� ،أعل ��ن �أن ال�س ��فير الم�ص ��ري
�أحمد البديوي �أبلغ الم�س� ��ؤولين اللبنانيين ا�س ��تياءه
ال�ش ��ديد من مقتل ال�ش ��اب الم�ص ��ري محمد م�س ّلم
ف ��ي كترمايا «بطريقة وح�ش ��ية والتمثي ��ل بجثته من
قبل �أهالي قرية كترمايا» ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن البديوي
�أجرى ات�صا ًال بالمدعي العام �سعيد ميرزا ،للوقوف
على مجريات التحقيق والح�ص ��ول على ن�س ��خة منه
بعد انتهائه(.)75

( )71الأخبار� 3 ،أيار 2010؛ ( )72الم�صدر نف�سه؛ ( )73الم�صدر نف�سه؛ ( )74الم�ستقبل� 3 ،أيار 2010؛ ( )75ال�شرق� 3 ،أيار .2010
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المجل�س القومي لحقوق الإن�س ��ان ال�س ��ابق ،ع�ضو
مجمع البحوث الإ�سالمية� ،أحمد كمال �أبوالمجد،
�أن هن ��اك التزام� � ًا ديني� � ًا ال خالف علي ��ه بالنهي
ع ��ن التمثي ��ل بالجث ��ث ،احترام� � ًا لكرام ��ة الحياة
وحكم ��ة الموت ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن الإ�س�ل�ام حرم
قطعي� � ًا التمثي ��ل بجثث الموت ��ى� .أب ��و المجد لفت
�إل ��ى �أن الدولة في ع�ص ��رنا الحدي ��ث هي المكلفة
بالق�ص ��ا�ص ،وه ��و عملية منظمة ال يمك ��ن �أن يتم
تنفيذها ب�ص ��ورة ع�شوائية ،و�أ�شار �إلى �أنه لو ترك
الأمر على حاله ال�ستمر االنتقام يقابله انتقام ورد
فعل ،ولأدى ذلك �إلى انت�ش ��ار الفو�ضى والظلم في
المجتمع(.)77

�أب ��و الح�س ��ن ق ��ال �إن ال�س ��فارة الم�ص ��رية طلبت
م ��ن قوات الأم ��ن اللبنانية توفي ��ر الحماية لوالدة
ال�ش ��اب ،مو�ض ��ح ًا �أن قوات الأمن اللبنانية عززت
الحماي ��ة الأمنية لها ووع ��دت بتوفير �أي متطلبات
قد تحتاجها ،م�ش ��ير ًا �إلى �أن ال�س ��فارة الم�ص ��رية
وافق ��ت وال ��دة القتي ��ل بتوكي ��ل محامي ��ة لبناني ��ة
لمتابعة �س ��ير التحقيقات وتقديم دعوى ق�ض ��ائية
لتوقيف المتورطين في الجريمة.
�ص ��حيفة الأه ��رام الم�ص ��رية ذك ��رت �أن ال�س ��فير
الم�ص ��ري ف ��ي بي ��روت ،كل ��ف فريق ًا من الق�س ��م
القن�ص ��لي بال�سفارة بمتابعة ق�ضية مقتل المواطن
الم�ص ��ري محمد �سليم محمد م�س ّلم مع ال�سلطات
المعنية ،و�أن ال�سفير كلف المحامية مارغو خطارة
ملف الق�ض ��ية لتوقيف المتهمي ��ن بارتكاب جريمة
القتل والتمثي ��ل بالجثة بعد تحدي ��د �أجهزة الأمن
�أ�س ��ماء ع�ش ��رة من المتهمي ��ن .و�أج ��رى البديوي
ات�ص ��ا ًال هاتفي ًا مع مدير عام قوى الأمن الداخلي
اللواء �أ�ش ��رف ريفي الذي قرر توفير حماية �أمنية
لوالدة القتيل وت�أمين احتياجاتها اليومية(.)76

�ص ��حيفة الم�صري نقلت عن �أ�سرة و�أهالي القتيل
الم�ص ��ري في كترمايا محمد م�س� � ّلم ا�ستنكارهم
االتهام ��ات التي وجه ��ت �إليه ،مرددي ��ن« :حتى لو
كان ه ��و القات ��ل الحقيق ��ي للأ�س ��رة اللبناني ��ة ما
يتعمل�ش فيه كده»(.)78
النائب العام في م�ص ��ر طلب من وزارة الخارجية
الم�ص ��رية موافات ��ه بتقري ��ر ع ��ن تفا�ص ��يل مقتل
ال�ش ��اب الم�ص ��ري .وقال زك ��ي �إن الخارجية ردت
على طلب النائب العام على النحو الذي �أفادت به
ال�سفارة الم�ص ��رية في بيروت ،مو�ضح ًا �أن تقرير
الخارجية ت�ض ��من خلفية عن واقع ��ة حادث القتل
الجماع ��ي للأ�س ��رة اللبناني ��ة المكونة م ��ن �أربعة
�أفراد ،وقب�ض ال�س ��لطات اللبناني ��ة على المواطن
الم�صري لال�ش ��تباه في ارتكابه الجريمة في �ضوء
وجود �أدلة جنائية تفيد بذلك ،و�أن التقرير ت�ضمن
�أي�ض� � ًا ما �أفادت به ال�سفارة حول مالب�سات هجوم
�أهالي البلدة على المواطن الم�ص ��ري وقتله طعن ًا
ثم التنكيل بجثته ،وكذلك االت�ص ��االت الجارية مع
ال�سلطات اللبنانية في �ش�أن تلك الوقائع(.)79

وبح�سب الأهرام� ،سيقوم م�س�ؤول �ش�ؤون الم�صريين
ف ��ي لبنان بالق�س ��م القن�ص ��لي ،الم�ست�ش ��ار كريم
ال�س ��ادات ،باتخ ��اذ �إج ��راءات نقل الجثم ��ان �إلى
م�ص ��ر بن ��اء عل ��ى طل ��ب والده بع ��د االنته ��اء من
الإج ��راءات الأمني ��ة والطبي ��ة ،و�أوفدت ال�س ��فارة
مندوب ًا عنها لم�ست�شفى بعبدا لمطالعة الجثة.
عدد م ��ن علماء الأزهر ا�س ��تنكر جريم ��ة التمثيل
بجثة المواطن الم�ص ��ري في بل ��دة كترمايا ،و�أ ّكد
�أن هذه الجريمة ال تتفق مع ال�ش ��رائع ال�س ��ماوية،
وهي محرمة ب ��كل الأحوال وت�س ��تدعي تطبيق حد
الق�ص ��ا�ص عل ��ى من ارتكبه ��ا .و�أكد نائ ��ب رئي�س
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المواطن الم�صري وقتلته طعن ًا ثم التنكيل بجثته،
وكذل ��ك االت�ص ��االت الت ��ي ُتج ��رى مع ال�س ��لطات
اللبناني ��ة في �ش� ��أن تل ��ك الوقائع» .و�أك ��د زكي �أن
ه ��ذا «الحادث يمثل حادث ًا فردي� � ًا وينبغي التعامل
مع ��ه في هذا الإطار» ،م�ش ��ير ًا �إل ��ى �أن «التكليفات
ال�صادرة �إلى ال�سفارة في بيروت تق�ضي بالتن�سيق
مع ال�س ��لطات اللبنانية لمالحق ��ة مرتكبي جريمة
القت ��ل والتنكيل الت ��ي حدثت واتخ ��اذ الإجراءات
القانونية وفق ًا للقانون اللبناني».

وف ��ي بي ��روت �أج ��رى ال�س ��فير الم�ص ��ري� ،أحمد
البدي ��وي ،ات�ص ��الين م ��ع وزي ��ر الع ��دل �إبراهيم
نج ��ار ،والنائ ��ب الع ��ام التميي ��زي �س ��عيد ميرزا،
في �ش� ��أن نقل جثمان م�س� � ّلم �إلى ب�ل�اده« .ورف�ض
البدي ��وي "مح ��اوالت الربط الخبيثة" بين ق�ض ��ية
مقت ��ل المواط ��ن الم�ص ��ري ف ��ي كترماي ��ا وبي ��ن
الأحكام التي �ص ��درت �ض ��د المتهمين في ق�ض ��ية
"خلي ��ة حزب اهلل" في م�ص ��ر ،م�ؤك ��د ًا عدم وجود
عالق ��ة بين الق�ض ��يتين .وقال�" :إن م ��ا حدث في
لبنان ق�ض ��ية جنائية ال تحتمل �أي ت�أويل" .و�ش ��دد
على عالقة م�ص ��ر الجيدة مع لبنان بكل مكوناته،
منوه� � ًا بتعامل جمي ��ع الم�س� ��ؤولين اللبنانيين مع
ق�ضية مقتل المواطن الم�صري"»(.)80

�إلى هذا نقلت �صحف م�صرية عدة �أن نيابة م�صر
الجديدة ت�س� � ّلمت تقرير الطب ال�ش ��رعي النهائي
بعد ت�ش ��ريح جثة الم�ص ��ري محمد �س ��ليم م�س ّلم.
وجاء في التقرير �أن الجثة تع ّر�ض ��ت لإ�صابات في
الوجه والر�أ�س والكتف والظهر نتيجة اال�ص ��طدام
بج�سم �ص ��لب ،و�أنّ بها �إ�ص ��ابات قطعية في العنق
والظهر ،و�إ�ص ��ابات في ال�ص ��در والبطن والكتفين
نتيجة االحتكاك بج�س ��م �ص ��لب ،بح�س ��ب �صحيفة
الد�س ��تور الم�ص ��ري .وجاء في التقرير �أي�ض� � ًا �أن
�س ��بب الوفاة ناتج من �إ�ص ��ابات بتم� �زّق في الكبد
والطحال وال�ص ��در ،مما �أح ��دث تمزق ًا في القلب
والأوعي ��ة الدموية ،وقطع� � ًا في الق�ص ��بة الهوائية
�أدت �إل ��ى الوف ��اة .التقرير �أو�ض ��ح �أن ��ه من خالل
تحلي ��ل �أمعاء الجثة ،لتبيان ما �إذا كان م�س� � ّلم قد
تن ��اول مواد مخ� � ّدرة من عدم ��ه ،ثب ��ت �أن �أمعاءه
خالي ��ة من �أي مواد مخ� � ّدرة .وخت ��م التقرير ب�أنه
عثر في الجثة على �إ�صابات متو ّرمة نتيجة ال�ضرب
با�ستخدام �أداة بال�ستيكية ت�شبه ال�سوط .الدكتور
�أحمد ال�س ��باعي ،وهو كبير الأطباء ال�شرعيين في
م�ص ��ر� ،أ�شرف بنف�سه على �أعمال الت�شريح ،و�أع ّد
التقرير النهائي ،الذي ت�سلمته في � 17أيار النيابة
العامة في م�صر(.)83

نه ��ار الإثني ��ن في � 3أي ��ار وافق �س ��عيد ميرزا على
ت�سليم جثة م�س� � ّلم �إلى ال�سفارة الم�صرية تمهيد ًا
لنقلها �إلى م�ص ��ر( .)81وقد نقل جثمان م�س ّلم �إلى
م�صر في اليوم نف�سه.
المتح ��دث الر�س ��مي با�س ��م وزارة الخارجي ��ة
الم�ص ��رية ،ال�س ��فير ح�س ��ام زك ��ي� ،أ�ش ��ار �إل ��ى
�أن «ال ��وزارة �أر�س ��لت تقري ��ر ًا �إل ��ى النائ ��ب العام
الم�صري ،الم�ست�شار عبد المجيد محمود ،ت�ضمن
تفا�صيل مقتل م�س� � ّلم في بلدة كترمايا كما �أفادت
ال�سفارة الم�صرية في بيروت ،بعدما طلب النائب
العام من الخارجية تقرير ًا بالحادث»(.)82
زكي ك�ش ��ف �أن «تقرير الوزارة ت�ض ��من خلفية عن
واقع ��ة حادث القت ��ل الجماعي للأ�س ��رة اللبنانية
المكون ��ة من �أربعة �أفراد ،والتي قامت ال�س ��لطات
اللبنانية على �أثرها بالقب�ض على ال�شاب الم�صري
لال�ش ��تباه ف ��ي ارتكابه لها في �ض ��وء وج ��ود �أدلة
جنائية تفيد بذلك ،وت�ض ��من �أي�ض� � ًا ما �أفادت به
ال�س ��فارة حول مالب�سات هجوم �أهالي البلدة على
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الدي ��ار ن�ش ��رت خبر ًا �ص ��غير ًا ه ��و التال ��ي« :تتابع
ال�س ��لطات الم�ص ��رية تفا�ص ��يل ما ج ��رى في بلدة
كترمايا باهتمام �ش ��ديد خوف ًا م ��ن وجود خلفيات
�سيا�س ��ية خل ��ف المو�ض ��وع عل ��ى م ��ا �أ�ش ��ار �أح ��د
الديبلوما�سيين الم�صريين في بيروت»(.)84

اللبنانية تح�سب ًا لأي تطورات .في المقابل ،امتنعت
الم�ص ��ادر نف�س ��ها عن ت�أكيد �أو نفي وجود مخاطر
فعلية ت�س ��تهدف ال�س ��فارة �أو العاملين فيها .وقال
ديبلوما�س ��ي لبناني في القاهرة لـ الأخبار ،راف�ض ًا
الك�شف عن ا�سمه� ،إن هناك �أجواء ح ّمى ه�ستيرية
ب�س ��بب الحادث ،لكنه نفى �أن تكون ال�سفارة طرف ًا
في ما يحدث.

النه ��ار كتب ��ت �أنه ��ا علمت «�أن ��ه �أثناء وج ��ود وزير
الخارجي ��ة والمغتربين علي ال�ش ��امي في القاهرة
الأح ��د الما�ض ��ي ،وفيما كان ي�س ��تعد للع ��ودة �إلى
بيروت بعدما �ش ��ارك ال�سبت في االجتماع الطارئ
لـ"لجنة مبادرة ال�س�ل�ام العربي ��ة" تبلغ �أن مجهو ًال
ات�ص ��ل بال�س ��فارة اللبنانية ف ��ي القاه ��رة هاتفي ًا
وه ��دد باالنتقام للعامل الم�ص ��ري ال ��ذي قتل في
كترماي ��ا و�أقفل الخط .وح�ص ��ل على التو ات�ص ��ال
بال�س ��لطات الأمنية الم�ص ��رية المخت�ص ��ة و�أبلغت
بالتهديد والخطوات الواجب اتخاذها.

وكان ��ت تقاري ��ر �ص ��حافية ق ��د تحدثت ع ��ن طلب
ال�س ��فارة اللبناني ��ة ف ��ي القاه ��رة من ال�س ��لطات
الم�ص ��رية ت�أمين حمايتها ،بعدما تلقت تهديدات
تتوع ��د باالنتقام لقت ��ل مواطن م�ص ��ري والتمثيل
بجثته في بلدة لبنانية� ،إذ توعد المت�صل المجهول
بالث�أر لقتل محمد م�س� � ّلم ف ��ي بلدة كترمايا ب�إقليم
الخروب اللبناني»(.)86

هل كان من تهديد برد فعل م�صري؟

ونقلت الأخبار �أنه «ا�ض ��طر �سفير لبنان في م�صر
خال ��د زيادة �إلى نف ��ي خبر تناولته و�س ��ائل �إعالم
حول اتخاذ �إجراءات ا�س ��تثنائية لحماية ال�سفارة
اللبنانية ،معتبر ًا �أنه "ال داعي لها" ،وقد �أكد زيادة
�أن الو�ض ��ع طبيع ��ي تمام� � ًا ف ��ي محيط ال�س ��فارة،
وقال �إن الجهات الأمنية الم�ص ��رية تقوم بما تراه
منا�سب ًا ،وخ�صو�ص� � ًا �أنها ت�ؤمن الحماية الروتينية
لجميع ال�س ��فارات .ولفت ال�س ��فير اللبناني �إلى �أن
الحادثة الم�س ��تنكرة من الجميع ال يمكن �أن تكون
�سبب ًا لتعكير العالقات بين البلدين ،وخ�صو�ص ًا �أن
ال�شعبين الم�صري واللبناني �أ�شقاء»(.)87

ال�س ��فير اللبناني في القاهرة خالد زيادة نفى "�أن
تكون اتخذت اجراءات ا�ستثنائية لحماية ال�سفارة
اللبناني ��ة في القاه ��رة" .وقال "ال داع ��ي وال مبرر
التخ ��اذ �إج ��راءات ا�س ��تثنائية ،علم� � ًا �أن الجهات
الأمنية الم�صرية تقوم بما تراه منا�سب ًا" .و�أ�ضاف:
"�إن ات�ص ��االت روتينية واعتيادية تجرى بالجهات
الم�ص ��رية" ،م�ش ��ير ًا �إلى �أن ح ��ادث قتل المواطن
الم�ص ��ري ال ��ذي "ا�س ��تنكره كل الم�س� ��ؤولين ف ��ي
لبنان ال يمكن �أن يكون �سبب ًا لتعكير العالقات بين
م�ص ��ر ولبنان وخ�صو�ص� � ًا بين ال�شعبين الم�صري
واللبناني"»(.)85

فران� ��س بر� ��س نقلت عن م�ص ��در حكوم ��ي لبناني
�أن ال�س ��فارة اللبناني ��ة ل ��دى القاه ��رة طلب ��ت من
ال�سلطات الم�ص ��رية ت�أمين حمايتها ،بعدما تلقت
تهديدات من مجهول توعد باالنتقام لقتل مواطن
م�صري والتمثيل بجثته في بلدة لبنانية(.)88

الأخبار نقلت عن م�صادر �أمنية م�صرية قولها «�إنه
جرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر ال�سفارة
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«�أن العالق ��ات م ��ع ال�ش ��قيقة الكب ��رى م�ص ��ر هي
فوق �أي ح ��ادث عابر �أو �أي اعتب ��ار يمكن �أن يعكر
�صفوها»(.)91

وزارة الخارجية الم�صرية دعت �إلى «عدم ت�ضخيم
الأمور» في ما يتعلق بحادث مقتل م�س� � ّلم ،نافية �أن
تكون ال�سفارة اللبنانية في القاهرة «طلبت ر�سمي ًا
تعزيز الأمن حولها» .المتحدث با�سم الوزارة ح�سام
زكي قال« :تحدثت مع ال�سفير اللبناني في القاهرة
خالد زي ��ادة وهو ل ��م يتقدم بطلب ر�س ��مي لتعزيز
الأمن حول ال�س ��فارة ،علم ًا �أن لل�سفارة ات�صاالتها
العادية والروتينية مع الأجهزة الأمنية»(.)89

وزير العدل �إبراهيم نجار اعتذر «لل�شعب الم�صري
والحكوم ��ة الم�ص ��رية عن ردة الفع ��ل التي حدثت
ف ��ي كترمايا» ،و�أدت �إلى قتل محمد �س ��ليم م�س� � ّلم
بالطريق ��ة الت ��ي حدث ��ت ،معتب ��ر ًا �أنها «م ��ا كانت
لتحدث لوال الجريمة ال�شنعاء الفظيعة التي �سببت
ردة الفع ��ل الجماعية والتي ال يمكن لأي اعتذار �أن
ين�س ��اها �أو يتنا�ساها» .واعتبر نجار «�أن ما ح�صل
ف ��ي كترمايا ل ��م يكن من �ش ��يم الق�ض ��اء اللبناني
وال م ��ن �ش ��يم الجماهي ��ر اللبناني ��ة� ،إنم ��ا نتجت
ردة الفعل الجماعية الغا�ض ��بة ع ��ن جريمة تتميز
بالوح�شية والفظاعة ال�شديدة وقد ذهب �ضحيتها
عائلة من �أربعة �أ�شخا�ص» .و�أكد نجار �أنه «بالرغم
من ذلك كله ،كان يفتر�ض �أن تكون الدولة �س ��يدة
العق ��اب والمالحقة ،ولذلك �إذا ح�ص ��ل تق�ص ��ير
معين ن�ؤكد لم�صر وال�ش ��عب الم�صري �أننا بدورنا
ن�شعر بالغ�ضب لما ح�صل»(.)92

زك ��ي �أ�ض ��اف« :الأم ��ر برمت ��ه ال ي�س ��تدعي ه ��ذا
ال�ص ��خب الإعالمي الكبير وال يوجد ما ي�س ��تدعي
الت�ض ��خيم» ،و�أكد «�أن الم�س� ��ألة تع ��د حادث ًا فردي ًا
على رغم ب�ش ��اعتها ب�ش ��قيها ،ونرجو �أال يحاول �أي
طرف تحقيق ا�ستفادة من كل هذه الم�أ�ساة».

تالقٍ على الحد من الأ�ضرار الجانبية

�ري لمحدودي ��ة جريمة قتل
الق ��ى التفه � َ�م الم�ص � َّ
لبناني ل�شرح مالب�سات
�عي
محمد �سليم م�س ّلم �س � ٌ
ٌّ
الجريمة من خالل لقاءات ر�سمية و�شعبية لبنانية
م ��ع الم�س� ��ؤولين الم�ص ��ريين� ،إل ��ى خ ��روج بع�ض
ال�شخ�ص ��يات والأح ��زاب بمواق ��ف من ��ددة به ��ذه
الجريمة.

نجار �أ�ضاف ،لدى ا�ستقباله م�ساعد وزير الخارجية
الم�ص ��ري لل�ش� ��ؤون القن�ص ��لية والم�ص ��ريين في
الخ ��ارج ،محم ��د عب ��د الحك ��م ،بح�ض ��ور �س ��فير
م�ص ��ر في لبنان� ،أحمد ف�ؤاد البديوي ،والقن�ص ��ل
الم�ص ��ري ،كريم عبد الكري ��م« :نعلم علم اليقين
�أن ردة الفع ��ل تجاوزت كل الأ�ص ��ول التي يجب �أن
تراعى في المحاكمات والتحقيقات ،و�أنه يفتر�ض
بلبن ��ان �أن يك ��ون معق�ل ً�ا للقانون وتكون للق�ض ��اء
هيبته» ،الفت ًا �إلى «�أننا في لبنان ال نر�ض ��ى �إطالق ًا
ب� ��أن تبقى �أعمال كهذه من دون مالحقة و�س ��نتابع
المو�ضوع بكل جدية و�صالبة ب�إذن اهلل».

في االت�ص ��االت ال�سيا�سية ،ا�س ��تقبل رئي�س مجل�س
الوزراء� ،سعد الحريري ،ال�سفير الم�صري� ،أحمد
البدي ��وي ،في ح�ض ��ور الم�ست�ش ��ار محمد �ش ��طح،
و«عر� ��ض مع ��ه التط ��ورات الراهن ��ة والعالق ��ات
الثنائية»(.)90
كتلة الم�س ��تقبل النيابية �أكدت في اجتماع برئا�سة
رئي� ��س الحكومة ال�س ��ابق ،النائب ف�ؤاد ال�س ��نيورة
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العالقات اللبنانية ـــ الم�ص ��رية لأن هذه العالقات
تاريخي ��ة ووثيق ��ة للغاية ،ونحن نتطل ��ع �إلى �إعمال
القان ��ون اللبنان ��ي ومالحقة المرتكبي ��ن للحادث
الب�ش ��ع .و�أو�ض ��ح �أن الوزير حرب �أكد له حر�ص ��ه
عل ��ى تقديم الم�س ��اعدات كاف ��ة والدع ��م للعمالة
الم�صرية.

نجار جدد تقديم تعازيه القلبية وال�ص ��ادقة لذوي
العائلة التي كانت �ض ��حية الجناي ��ة المر ّوعة التي
�س ��بقت ردة الفع ��ل ،و�أكد �أنه لم يكل ��ف باالعتذار
با�س ��م الحكوم ��ة اللبناني ��ة ،ولكنه �أب ��دى اعتقاده
بـ«�أن كل لبناني» ي�ش ��اركه في هذا االعتذار «الذي
ال يمك ��ن �أن يغيب عنه ما �س ��بق ردة الفعل وال ردة
الفعل بحد ذاتها» ،م�ؤكد ًا« :نحن ن�أ�س ��ف فع ًال لما
حدث»(.)93

م ��ن جانبه ،ق ��ال الوزير ح ��رب �إن البح ��ث تناول
تعزيز العالقات بين البلدين� ،إ�ضافة �إلى الحادث
الم�ؤ�س ��ف ال ��ذي ح�ص ��ل م�ؤخ ��ر ًا و�أدى ال ��ى قت ��ل
�شيخين وطفلتين ،وردة الفعل ال�شعبية التي جرت
عل ��ى خلفية الحادثة وهي مرفو�ض ��ة وال تت�آلف مع
تقاليدنا وال تن�سجم مع احترام اللبنانيين للق�ضاء
والعدالة.

م�س ��اعد وزير خارجية م�صر لل�ش� ��ؤون القن�صلية،
ال�س ��فير محم ��د عبد الحكم� ،أك ��د �أن ما جرى في
بل ��دة كترمايا ل ��ن ي�ؤثر على العالق ��ات اللبنانية ـــ
الم�صرية ،معلن ًا ثقته بالق�ضاء اللبناني( .)94ورد ًا
على ما �إذا كانت ال�س ��فارة الم�ص ��رية قد اتخذت
�ص ��فة االدعاء ال�شخ�ص ��ي ،ق ��ال« :نح ��ن نثق ثقة
كاملة بوزير العدل والق�ضاء اللبناني وواثقون ب�أنه
�س ��يتم تطبيق القان ��ون اللبناني في هذا ال�ش� ��أن».
عبد الحكم تقدم بخال�ص العزاء لأهالي ال�ضحايا
الأرب ��ع في الجريمة ال�ش ��نيعة التي �أدانتها م�ص ��ر
بقوة.

ح ��رب �أ�ض ��اف�« :أبلغ ��ت الموف ��د الم�ص ��ري ب� ��أن
موقف وزارة العم ��ل كان المطالبة ب�إجراء تحقيق
بظروف الح ��ادث وبالجريمة الكبيرة التي طاولت
�أربع ��ة لبنانيين ،وما هي الظ ��روف التي دعت �إلى
تنفيذ الجريم ��ة في وقت ال تزال العواطف متملكة
ب�أهال ��ي البل ��دة م ��ن دون �أن تك ��ون هن ��اك حماية
كافي ��ة من جهة ومن دون �أن يكون هناك �إ�ش ��راف
ق�ض ��ائي على تمثيل الجريمة باعتبار �أن ما ح�صل
قد ح�ص ��ل بغياب �أي نائب عام و�أي قا�ضي تحقيق
بهذا المو�ض ��وع وهذا ما يخالف الأ�صول القانونية
المتبعة وي�س ��تدعي طرح �أ�سئلة كبيرة حول ظروف
ح�ص ��ول الجريمة و�أ�س ��باب ح�ص ��ولها ،ويفتر�ض
�إنزال العقاب بمن يفتر�ض �أنه �أ�س ��اء الت�صرف �أو
خالف القوانين �أو �س ��بب بح�ص ��ول هذه الجريمة،
�إال �أن ��ه بع ��د عر� ��ض مالب�س ��ات الجريم ��ة �أكد لي
الموفد الم�صري �أن هذه الجريمة لن يكون لها �أي
�آثار على العالقات اللبنانية ـــ الم�ص ��رية و�ستكون
حافز ًا ل�ض ��بط وجود العمالة الم�صرية ولكي تقوم

عب ��د الحك ��م �أك ��د �أن ��ه «نح ��ن نتطلع �إل ��ى تطبيق
القانون اللبناني في �ش�أن الم�شتبه بهم في ارتكاب
الجريم ��ة الثاني ��ة وتقديمه ��م للق�ض ��اء اللبنان ��ي
و�إحكام حكم القانون في هذا ال�ش�أن» .وحول وجود
حماية ا�ستثنائية ل�سفارة لبنان في م�صر� ،أكد «�أن
هذه المعلومات عارية تمام ًا من ال�ص ��حة وتجافي
الحقيقة ولن ي�ؤثر الحادث على العالقات اللبنانية
ـــ الم�صرية الوثيقة والمميزة».
عب ��د الحكم ،يرافقه البديوي ووفد ال�س ��فارة ،زار
وزير العدل بطر�س حرب .بعد اللقاء �أكد ال�ضيف
الم�ص ��ري �أن ما ج ��رى في كترمايا ل ��ن ي�ؤثر على
( )93ال�سفير� 5 ،أيار 2010؛ ( )94اللواء� 5 ،أيار .2010
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وزارة العم ��ل بم ��ا يج ��ب عليها لكي يك ��ون الوجود
الم�ص ��ري في لبنان محترم ًا للقوانين ومبني ًا على
�إج ��ازات عمل تح ��ول دون دخول �أي عامل خل�س ��ة
ومخالف للقانون».

في كترمايا بالن�سبة للجريمة الفظيعة التي ارتكبت
بحق �أبرياء ،رجل عجوز وزوجته تتراوح �أعمارهما
ما بين  72و� 77سنة ،بالإ�ضافة �إلى طفلتين ،قتلوا
بوح�شية ال تو�صف ،فكانت ردة فعل �أهالي كترمايا
بحج ��م الجريمة الت ��ي ارتكبت ف ��ي بلدتهم ،وهم
كان ��وا ينتظرون في �س ��احة البلدة ت�س ��لم جثامين
ال�ض ��حايا لت�ش ��ييعها ،وكانوا في حالة من الغ�ضب
ال�شديد ب�سبب فظاعة الجريمة وهولها».

الوزير حرب �أ�ش ��ار �إلى �أنها «كانت منا�سبة للبحث
مع الوفد الم�صري بوجوب تعزيز الت�ضامن العربي
لمواجهة التهديدات والمخاط ��ر التي يتعر�ض لها
لبن ��ان وفي الدور الم�ص ��ري الكبير في ت�أمين هذا
الت�ض ��امن وه ��و دور فاعل عل ��ى ال�ص ��عيد الدولي
لحماية لبنان من �أي اعتداء(.)95

الحجار �أ�ضاف�« :إن الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها
الأجه ��زة الأمنية والق�ض ��ائية عندما ا�ص ��طحبت
القاتل �أو الم�ش ��تبه به �إلى �س ��احة الجريمة ،كانت
ال�س ��بب المبا�ش ��ر وراء ردة فع ��ل �أهال ��ي كترمايا.
فالمئات كانوا ينتظرون �س ��ماح الق�ضاء لهم بدفن
�ض ��حاياهم ،ولكن فوجئوا بالقات ��ل بينهم ،فكانت
ردة الفع ��ل بالطريقة الجماعية الت ��ي نعرفها وما
رافقه ��ا من �أفعال م�س ��تنكرة» .الحجار تابع« :لقد
�ص ��ودف �أن القات ��ل م ��ن التابعية الم�ص ��رية ،وقد
ج ��رى ا�س ��تغالل رخي� ��ص من قب ��ل بع�ض و�س ��ائل
الإعالم لي�ص ��وروا الأمر �أنه ما بين �أهالي كترمايا
وم�ص ��ريين ،وهن ��ا ال بد م ��ن الت�أكي ��د �أن كترمايا
ومنطق ��ة �إقليم الخ ��روب من المناط ��ق المعروفة
بالتزامها الكامل بالق�ضايا الوطنية والعربية ،و�أن
اقلي ��م الخ ��روب كان وال يزال ي�س ��مى �إقليم جمال
عبد النا�ص ��ر ،فااللتزام القوي لأبناء الإقليم �سمة
ممي ��زة ،وبالتالي ف�إن ما جرى مع هذا ال�ش ��خ�ص
الذي يحمل الجن�س ��ية الم�ص ��رية ل ��م يكن موجه ًا
ب�أي �ش ��كل من الأ�ش ��كال �ضد الم�ص ��ريين �أو �ضد
م�صر ،فكلنا نكن كل المحبة واالحترام لم�صر».

الأمي ��ن الع ��ام ل ��وزارة الخارجي ��ة والمغتربي ��ن
بالوكالة ،ال�س ��فير ولي ��م حبيب ،التقى في ق�ص ��ر
ب�ستر�س م�ساعد وزير الخارجية الم�صري لل�ش�ؤون
القن�ص ��لية ،ال�س ��فير محمد عبد الحك ��م ،يرافقه
وف ��د ،وعر�ض معه موا�ض ��يع �سيا�س ��ية وقن�ص ��لية
ته ��م البلدين .و�أكد الجانبان «عدم ت�أثر العالقات
التاريخية بين البلدين بجريمة كترمايا المزدوجة،
و�أن القانون �سي�أخذ مجراه في معالجتها»(.)96
النائب ��ان محمد الحج ��ار وعالء الدين ت ��رو زارا،
مترئ�سين وفد ًا من بلدة كترمايا �ضم رئي�س البلدية
محمد نجيب ح�س ��ن وعدد ًا من �أع�ض ��اء المجل�س
ِ
ورئي�س
البلدي المنتخب وال�ش ��يخ علي �أب ��و مرعي
جمعية تجار ال�ش ��وف �أحمد عالء الدين ،ال�سفارة
الم�ص ��رية في بيروت ،والتقوا �سفير م�صر �أحمد
البديوي و�أركان ال�س ��فارة .الوفد �أو�ض ��ح «حقيقة
الجريمة التي ارتكبها �أحد الم�ص ��ريين في البلدة
وذهب �ضحيتها �أربعة من �أبناء البلدة ،وما تالها
من تطورات وتداعيات»(.)97

كم ��ا �أ�ش ��ار الحج ��ار �إل ��ى «�أهمي ��ة ال ��دور العربي
والقومي والطليعي الذي تلعبه م�ص ��ر ،بالإ�ض ��افة
�إل ��ى الت�ض ��حيات الت ��ي قدمتها وال ت ��زال من �أجل

النائ ��ب الحجار قال عق ��ب الزي ��ارة�« :إن الزيارة
لل�س ��فارة الم�صرية هي لتو�ض ��يح حقيقة ما جرى

( )95اللواء� 5 ،أيار 2010؛ ( )96النهار� 6 ،أيار 2010؛ ( )97البيرق� 11 ،أيار .2010
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كترماي ��ا قدمت دلي ًال على �أنه ��ا تحت القانون من
خالل ت�سليم �سبعة �شبان �أنف�سهم حتى اليوم لفرع
المعلومات» ،وكرر �أن «مقتل الجاني محمد �س ��ليم
م�س� � ّلم كان ردة فعل على جريمة كبيرة ح�ص ��لت».
و�أ�ضاف�« :إن �إقليم الخروب لم يبخل يوم ًا بتقديم
الت�ض ��حيات والأثم ��ان الكبيرة النت�ص ��ار م�ش ��روع
الدولة»(.)101

رفعة العرب وعزته ��م» .وقال النائب الحجار�« :إن
�أبناء م�صر هم �إخوة لنا ويعي�شون بيننا ومع �أهلهم
ف ��ي كترمايا وخارجه ��ا» ،و�أ�ض ��اف« :نحن ال نبرر
ما ح�ص ��ل ،ولك ��ن علينا �أن نفهم �أو�ض ��اع ما جرى
و�أو�ضاع ردة الفعل الجماعية من �أهالي كترمايا».
وخت ��م حديث ��ه بالق ��ول« :كان ال�س ��فير الم�ص ��ري
متفهم ًا لما ح�ص ��ل و�أبدى ارتياح� � ًا كبير ًا للزيارة،
و�ش ��دد على �أن العالقات الم�ص ��رية ـــ اللبنانية ال
يمكن �أن يهزها �أي طارئ �أو ي�ؤثر فيها �أي �أمر».
البدي ��وي رح ��ب بالوف ��د ،م�ش ��دد ًا عل ��ى «عم ��ق
العالقات الم�ص ��رية ـــ اللبنانية ومتانتها» وم�ؤكد ًا
�أن «الحادث ��ة الآن بعه ��دة الق�ض ��اء اللبناني الذي
�سيحقق العدالة»(.)98

�س َير ال�ضحايا وفق ال�صحافة

ن�شرت ال�صحافة الم�صرية �أجزاء من �سيرة حياة
محم ��د م�س� � ّلم ،نق ًال ع ��ن عائلته التي ا�س ��تنكرت
االتهام ��ات التي وجهت �إليه م ��رددة «حتى لو كان
ه ��و القاتل الحقيقي للأ�س ��رة اللبنانية ما يتعمل�ش
فيه كده».
البناء( )102ن�ش ��رت التالي ا�س ��تناد ًا �إلى ما ورد في
بع�ض ال�صحف الم�صرية:

ع�ضو قيادة جبهة العمل الإ�سالمي في لبنان ورئي�س
جبهة العمل المقاوم ،ال�شيخ زهير الجعيد ،ر�أى �أن
«هذا الأمر [لي�س له] �أي عالقة بتوتير الأجواء مع
ال�ش ��قيقه م�صر» ،ونا�شد «ال�ش ��عب الم�صري عدم
االنجرار وراء ال�ش ��ائعات المغر�ضة وااللتفات �إلى
هول الجريمة»(.)99

«�سافر القتيل ب�صحبة �شقيقته و�أمه �إلى لبنان منذ
� 4ش ��هور للبحث عن فر�صة عمل ،وقال �أحد �أقاربه
�إن ال�ضحية متزوج منذ � 4سنوات بينما قال �شقيقه
�إن القتيل كان دائم ال�ش ��جار و�سبق اتهامه في عدة
ق�ضايا ،لكن لم ي�سبق له �أن �أقدم على القتل».

وزير الع ��دل �إبراهيم نجار �أب ��دى لوفد من �أهالي
كترماي ��ا زاره ف ��ي مكتبه بال ��وزارة� ،ض ��م النائب
محم ��د الحجار و�إم ��ام البلدة وممثلي ��ن للأهالي،
حر�ص ��ه على «تو�ض ��يح موقف الأهال ��ي من خالل
الجول ��ة الت ��ي يق ��وم به ��ا عل ��ى الم�س� ��ؤولين والتي
ا�ستهلت بزيارة �إلى ال�س ��فارة الم�صرية بحيث تم
الت�أكيد �أن مقتل ال�ش ��اب الم�ص ��ري محمد �س ��ليم
م�س� � ّلم لم يتم ب�سبب جن�سيته و�إنما كردة فعل على
جريمة كبيرة ي�ستفظعها ال�ضمير الإن�ساني»(.)100

ور�ص ��دت �ص ��حيفة الم�صري اليوم منزل القتيل،
حي ��ث كان يعي� ��ش مع والدت ��ه وزوجة �أبي ��ه و 4من
�أ�ش ��قائه ،بالإ�ضافة �إلى �أ�س ��رته ال�صغيرة المكونة
من زوج ��ة وطفلة .وقال ��ت� :إن المن ��زل مكون من
طابقين بحارة العطوف في حي الجمالية� ،س ��ادت
فيه حالة من ال�صمت ،وات�ش ��حت الن�ساء بال�سواد
وامتنع عدد من الجيران عن الحديث.

الحجار تحدث با�س ��م الوفد ،فلف ��ت �إلى «�أن بلدة

( )98الحياة� 11 ،أيار 2010؛ ( )99البيرق� 11 ،أيار 2010؛ ( )100النهار� 13 ،أيار 2010؛ ( )101الم�صدر نف�سه؛ ( )102البناء� 3 ،أيار
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وك�ش ��فت �أ�س ��رة محمد �أنه كان متزوج ًا من �إحدى
جاراته ،ولديه طفلة �صغيرة تدعى دعاء � 3سنوات،
و�أنه قبل �سفره �إلى لبنان بعام طلق زوجته.

�أن وال ��دة الفتاتين كان تنوي الذهاب �إلى قا�ض ��ي
التحقيق للتنازل عن الق�ض ��ية بعد علمها �أن ابنتها
كذبت في مح�ضر ال�شرطة.

�أما عمته ف� � َروت �أن والدة القتي ��ل تركته وعمره 4
�ش ��هور وانف�ص ��لت عن والده و�س ��افرت �إلى لبنان
للعمل هناك م ��ع �إحدى �ص ��ديقاتها ،فتولت العمة
تربيت ��ه و�أنه تعلم حتى ال�ص ��ف الثال ��ث االبتدائي
فقط ب�س ��بب الظروف المادي ��ة ،حيث توجه للعمل
بور�ش ��ة ح ��دادة و�ألومنيوم بالمنطقة لك�س ��ب قوت
يومه .و�أكدت العمة �أن والدة ال�ضحية تركته لمدة
 38عام ًا دون ر�ؤيته ،وعادت فقط منذ � 4شهور �إلى
المنطقة و�س� ��ألت عن ابنها ،وعندما التقته طلبت
من ��ه الح�ض ��ور �إل ��ى لبنان للعم ��ل معها لتح�س ��ين
�أو�ضاعه المالية.

و�أو�ض ��حت �أنها ل ��م تر [محمد] من ��ذ مجيئها �إلى
لبنان �س ��وى  4م ��رات فقط" ،وبع ��د موافقة زوجي
اللبناني ذهبت �إلى القاهرة لإح�ضار ابني ،وذهبت
�إل ��ى منطقة الجمالي ��ة وقمت ب�إنهاء �أوراق �س ��فره
�إلى �س ��ورية تمهيد ًا لح�ص ��ولي على في ��زا لإدخاله
�إل ��ى لبنان ،لكني فوجئت به يدخ ��ل �إلى هذا البلد
و�أخبرني �أنه ا�س ��تطاع الدخول بع ��د �أن دفع مبلغ ًا
مالي ًا على الحدود".
و�شرحت تفا�ص ��يل يوم الحادث ،قالت" :كنت في
منزل ابنت ��ي بقري ��ة كترمايا ،وعلمت بتفا�ص ��يل
الواقع ��ة ولم �أ�س ��تطع الن ��زول �إلى ال�ش ��ارع خوف ًا
م ��ن بط� ��ش الأهال ��ي واالعت ��داء عل � ّ�ي ،وظلل ��ت
محتج ��زة لم ��دة � 10س ��اعات داخل المن ��زل و�أنا
�أ�س ��مع �أ�ص ��وات الأهالي في الخارج وهم يرددون
"اقتلوا الم�صري ...ده خائن" ،وبعد هدوء الو�ضع
وعلمي �أن قوات الجي�ش خل�ص ��ت الجثة من �أيدي
الأهالي ا�ست�أجرت �سيارة نقل وقمت بنقل �أمتعتي
والهروب �إلى بل ��دة تبعد  15كيلومتر ًا عن منطقة
الحادث".

وقال عمرو �س ��ليم� ،ش ��قيق ال�ض ��حية� ،إن ل�شقيقه
� 4أ�ش ��قاء من والده و� 4آخرون م ��ن الأم ،و�أنه منذ
والدت ��ه وه ��و دائم ال�ش ��جار م ��ع الجيران ،و�س ��بق
اتهامه في عدد من ق�ض ��ايا الم�ش ��اجرات لكنه لم
يتهم في �أي ق�ضية قتل.
و�أ�ض ��اف� :إن ال�ض ��حية ات�ص ��ل به �آخر مرة منذ 5
�أيام فقط قبل مقتله لالطمئنان عليه ،وبكى له في
هذه المكالمة ،و�س�أله عن عدم تلقيه �أي ات�صاالت
م ��ن القاه ��رة لالطمئنان علي ��ه ،وبعدها ات�ص ��ل
بوال ��ده لالطمئن ��ان عليه �أي�ض� � ًا .و�أ�ض ��اف :علمنا
بالح ��ادث م�ص ��ادفة من و�س ��ائل الإع�ل�ام عندما
�ش ��اهد �أح ��د الجيران �ص ��ورة القتيل عل ��ى �إحدى
القنوات الف�ضائية ،وبعدها �أخبرنا بالواقعة.
�أما والدة القتيل محمد م�س� � ّلم ف�أعلنت �أن ق�ض ��ية
االغت�صاب التي تم اتهام ابنها فيها من ال�سلطات
اللبناني ��ة "ملفق ��ة" ،مو�ض ��حة �أن الق�ض ��ية تتعل ��ق
باغت�ص ��اب فت ��اة عمره ��ا  15عام ًا ،وهي �ش ��قيقة
الفتاة التي كان يريد ال�ضحية الزواج منها ،م�ؤكدة

و�أو�ضحت الأم �أن لديها � 4أبناء من زوجها اللبناني
يحمل ��ون الجن�س ��ية اللبناني ��ة ،وجمي ��ع عالقاته ��ا
وتعامالتها جيدة مع ال�شعب اللبناني ،خا�صة �أنها
مقيم ��ة في البل ��دة منذ �أكثر من � 30س ��نة ،منوهة
ب� ��أن "العجوز التي تم اته ��ام ابني بقتله ،هو جارنا
من ��ذ �س ��نوات عدي ��دة" ،و�أن محمد بعد ح�ض ��وره
�إلى لبنان تعرف عليه وكان ي�س ��اعده ب�ش ��كل دائم
ويح�ض ��ر متطلباته من الخارج ،خا�صة �أن العجوز
ال ي�ستطيع الخروج لكبر �سنه.
وحول الفتاة وق�ص ��ة الحب الت ��ي ارتبط بها ابنها،
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قالت�" :إنه �أخبرنا منذ �شهر تقريب ًا �أنه مرتبط مع
فتاة جارتنا بق�ص ��ة حب ،و�أنه طلب منها الذهاب
�إل ��ى �أهلها لل ��زواج منه ��ا ،لكننا علمن ��ا بعدها �أن
الفتاة تعر�ضت لظروف وم�شاكل خا�صة ،لكن ابني
�أ�صر على الزواج منها ،وعندما ذهبنا �إلى منزلهم
فوجئن ��ا بالفتاة ترف�ض الزواج ف ��ي الوقت الحالي
ب�س ��بب حالتها النف�س ��ية ال�س ��يئة ،وطلبت الت�أجيل
لفترة حتى يتم االنتهاء من �آثار هذه الم�ش ��اكل"»؛
(انتهى ما جاء في البناء).

زوج �أمه ،كما قال �إنه يعمل مع زوج �أخته جزار ًا في
لبنان ،وكان مقب ًال على م�شروع للزواج"».
�أحمد من�ص ��ور روى في ال�سفي ��ر النتف التالية من
�س ��يرة حياة الطفلتين ال�ض ��حيتين�« :سائق حافلة
المدر�س ��ة محمد علي الذي �أو�صل �آمنة وزينة من
المدر�سة �إلى منزلهما عند ال�ساعة الثالثة والربع،
نهار مقتلهما ،يتذكر كيف دخلت زينة ،قبل يومين
من مقتلها �إلى البا�ص وهي تحمل بطاقة عالماتها
فرحة جد ًا بعدما نالت تقدير جيد جد ًا ورك�ض ��ت
نحوه تطلعه عليها...

ميرف ��ت ال�س ��يوفي ،ف ��ي مقال ��ة عنوانه ��ا «جريمة
كترمايا والدور التحري�ض ��ي الذي مار�سه الإعالم
العرب ��ي»( ،)103كتب ��ت التال ��ي�« :س ��ارع مكتب قناة
العربية في القاهرة �إلى دخول �أزقة حي الجمالية
و�ص ��و ًال �إلى منزل القاتل ،فتح ّدث والده قائ ًال �إن:
"ابن ��ه عا�ش م ��ع عمته وتعر�ض لح ��ادث بينما كان
ف ��ي الرابع ��ة من عمره ،حيث �س ��قط على ر�أ�س ��ه،
وت�س ��بب الحادث في ته�ش ��م عظام الر�أ�س ،وتولت
عالج ��ه حتى تم �ش ��فا�ؤه ،ولكن هذا الح ��ادث �أثر
فيه ،حيث "كان ي�ص ��اب بحال ��ة هياج عقلي ،ولكن
�س ��رعان ما يفيق من هذه الحالة ويقوم باالعتذار
لكل من ت�س ��بب له ب�أذى" الكالم وفق ما نقله موقع
�أخب ��ار م�ص ��ر التابع التح ��اد الإذاع ��ة والتلفزيون
الر�سمي...

وفي مدر�س ��ة يونيفر�س ��ال في محل ��ة مرج علي في
بلدة �ش ��حيم حي ��ث كان ��ت تدر�س الطفلت ��ان ت�ؤكد
مد ّر�س ��ة اللغ ��ة العربي ��ة والتربية المدنية ن�س ��رين
�س ��رحال �أن �آمنة كان ��ت مثال التلمي ��ذة المثالية،
المهذبة والمجتهدة" ،كانت تنتبه ل�ش ��رح الدرو�س
وتحت ��رم المعلمي ��ن ،وتحبه ��م وكان ��ت خجول ��ة
ومثاب ��رة .لم تنل �آمنة مع ��د ًال �أقل من  16,66على
ع�ش ��رين� .آخر توا�ص ��ل ح�صل بين ن�س ��رين و�آمنة
كان عبر تقديم التلمي ��ذة لمعلمتها "حبة جنارك"
�أخذتها منها ف�ضحكت لي بفرح".
وتتذكر مدر�س ��ة زينة للغة الفرن�سية نظم ال�شمعة
"�ص ��وت زينة اله ��ادئ وتهذيبها الملح ��وظ وحبها
الالف ��ت لرفاقه ��ا جميع� � ًا" .قب ��ل ي ��وم واح ��د من
مقتلها ،وبالتحدي ��د قبل ذهابها �إلى المنزل قالت
زينة لتالمذة �ص ��فها "�أحبكم جميع ًا و�س�أجل�س كل
يوم بالقرب من كل واحد منكم"»(.)104

�أ ّم ��ا ع ّمة الجاني فك�ش ��فت �أن ��ه" :كان ال يقوم ب�أي
�أفع ��ال مخل ��ة ،ولكن ��ه كان يتعاطى المخ ��درات"!
و�أ�ض ��افت �أنه "كان ي�ش ��كو �إليها دائم ًا �سوء معاملة

( )103نادين� 10 ،أيار � ،2010ص 14ــ 16؛ ( )104ال�سفير� 5 ،أيار .2010
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ماذا ح�ص���ل في ال�ش���ق الأمني والق�ض���ائي من الجريمتين؟ في هذا الف�صل نتناول الم�س�ألة على
ثالث���ة م�س���تويات� :أو ًال :تط��� ّور التحقيق���ات المتعلقة بالجريم���ة الأولى؛ ثاني ًا :تط��� ّور التحقيقات
المتعلقة بالجريمة الثانية؛ ثالث ًا :تط ّور «االرتباك» الر�س���مي حيال ما جرى و�ص���و ًال �إلى محا�سبة
الأمنيين الم�س�ؤولين عن وقوع الجريمة الثانية ب�سبب تق�صيرهم و�سوء تقديرهم الموقف.
�س���عدى عل���وه كتب���ت ف���ي ال�سفي ��ر (�« )106إن قت���ل
الم�ص���ري محم���د �س���ليم م�س��� ّلم قب���ل ا�س���تكمال
التحقيق ،ق�ضى على �إمكانية التعمق في التحقيق،
وانت���زاع اعترافه بوجود �ش���ركاء معه في الجريمة
�أو عدمه».

الظاهر والخفي في الجريمة الأولى

مع قتل محمد �سليم م�س ّلم دفنت �أ�سرار كثيرة لن
يعلمها �أحد .تحليل الـ دي �أن �إي الذي �أجرته القوى
الأمنية �أثبت �إقدام م�س ّلم على ارتكاب الجريمة
الرباعية ،ولكننا لن نعلم الدوافع والظروف ب�سبب
ما �أقدم عليه بع�ض �أبناء كترمايا.
�ش���عبة العالقات العامة في ق���وى الأمن الداخلي،
�أعلن���ت في بي���ان «�أن فحو����ص ال���ـ دي �أن �إي التي
�أجريت ف���ي المختب���رات الجنائية التابعة لق�س���م
المباحث العلمية في وحدة ال�ش���رطة الق�ض���ائية،
�أثبت���ت �أن الدم���اء الت���ي وج���دت عل���ى القمي����ص
الم�ض���بوط ف���ي من���زل الم�ش���تبه فيه ف���ي جريمة
كترماي���ا مطابقة لدماء ال�ض���حية كوثر [الجدة]،
و�أن الدم���اء الت���ي عثر عليها على ن�ص���ل ال�س���كين
الم�ضبوط مطابقة لدم ال�ضحية الطفلة زينة ،و�أن
الآثار الموجودة على قب�ضة ال�سكين تحوي مزيج ًا
م���ن العرق والدماء ،يعود جزء منها الى الم�ش���تبه
فيه»(.)105

و�أ�ض���افت «لم تتمكن الق���وى الأمنية ،وفق ما �أكده
م�ص���در �أمن���ي رفيع الم�س���توى لـ ال�سفي ��ر من دفع
م�س ّلم على مدى �ساعتين من التحقيق ،لالعتراف
بالأ�س���باب والدواف���ع ،و�أن الأدل���ة الت���ي ظه���رت
بالأم����س[ ,في  30ني�س���ان] ,و�أثبتت تورطه ،كانت
المدخ���ل لت�أكيد اتهامه ،وا�س���تكمال التحقيق معه
للت�أكد من وجود �ش���ريك �أم ال ،خ�صو�ص ًا �أن والدة
الفتاتين كانت م�ص���رة على اتهام �أحد الأ�شخا�ص
ال���ذي �س���بق وهدده���ا بقتلهم���ا ،وف���ق م���ا قال���ت
للمحققين.
ويدعم هذه ال�ش���كوك �أنه يبدو من م�س���ار ارتكاب
الجريم���ة� ،أن قت���ل الفتاتي���ن كان ه���و اله���دف،

( )105النهار� 1 ،أيار 2010؛ ( )106ال�سفير� 1 ،أيار .2010
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والدلي���ل �أن المج���رم قتل الجد والج���دة وخ ّب�أهما
وانتظ���ر عودة زين���ة و�آمنة من المدر�س���ة لقتلهما.
وطبع ًا ي�أتي قتل الج ّدين في �إطار التح�ض���ير لقتل
الفتاتي���ن لكون���ه ال يمك���ن قتلهم���ا م���ن دون تهيئة
م�س���رح الجريمة و�إخالئه ،وهو م���ا �أنجز عبر قتل
ال�ضحيتين الجدين يو�سف وكوثر».

القب����ض على الم�ش���تبه في���ه بعد �س���اعات" ،بد�أت
التحقيقات معه فاعترف بم�س�ؤوليته عن الجريمة،
وقد تحدث من دون �ض���غط" بح�سب م�صدر متابع
للتحقيق���ات لفت �إل���ى تناق�ض في كالم الم�ش���تبه
فيه ،بعد تكذيب �صهره و�شقيقه له ،و�ضبط �سالح
الجريمة بعد �ساعتين على اعترافه».

وزير الداخلي���ة والبلديات زياد ب���ارود قال« :ربما
كان وراء هذا ال�ش���خ�ص محر����ض ،فلماذا قطعنا
التحقيق» ،م�ش���دد ًا على �أن «التحقيق الأولي يكون
�سري ًا وال يمكن الإف�صاح عن �أي �شيء» .كما �أو�ضح
�أن قوى الأمن «�أوقفت الم�ش���تبه به في �أقل من 24
�س���اعة ،وهذا عمل جي���د» ،معلن��� ًا �أن «هناك خط�أ
ح�ص���ل من جانب ق���وى الأمن الداخلي في �س���وق
ه���ذا المتهم �إلى م�س���رح الجريمة» ،الفت��� ًا �إلى �أن
«المو�ضوع �أ�صبح ق�ضائي ًا بالدرجة الأولى ،ولنا كل
الثقة بالق�ضاء لمعالجة هذا الأمر»(.)107

وف���ي المقال نف�س���ه نق���ر�أ التتم���ة التالي���ة« :م ّرت
�ساعات عدة على انتهاء التحقيق الأولي باعتراف
الموقوف ،فاقتيد في العا�شرة �صباح ًا �إلى كترمايا
للداللة .العودة �إلى هذا الإجراء تطرح ا�ستفهامات
عن �أ�سبابه� ،إذ �إنه ُيعتمد �إذا لم تكن �أداة الجريمة
م�ضبوطة بعد �أو لت�أكيد االعتراف �أو للتدليل التقني
على �أماكن ترك ُجثث ال�ضحايا .وقد ذكر م�س�ؤول
�أمن���ي رفيع لـ الأخبار �أنه ج���رى نقل الموقوف �إلى
البل���دة لإجراء تدليل تقني ب�س���بب �إ�ش���ارة الأخير
الخاطئة �إلى مكان ترك الجثث ،فالموقوف كان قد
الجثث.
ذكر �أماكن غير الأماكن التي ُوجدت فيها ُ
�أ�ضاف الم�س�ؤول �أن ف�ص���يلة درك �شحيم ح�صلت
على الإ�شارة من النيابة العامة اال�ستئنافية لت�سليم
الم�شتبه فيه �إلى ال�شرطة الق�ضائية .لكن التناق�ض
الحا�صل في �إفادة الم�شتبه فيه دفع بقائد ال�شرطة
الق�ض���ائية العميد �أنور يحيى �إلى �إر�سال رجال من
الأدل���ة الجنائية التابعة لل�ش���رطة الق�ض���ائية �إلى
منزل �ضحايا الجريمة ،المختوم بال�شمع الأحمر،
بهدف �إعادة الك�شف على م�سرح الجريمة و�إجراء
التدليل التقني كما �سبق ذكره».
رد ًا عل���ى �س����ؤال �إذا م���ا كان ق���د ثب���ت بالأدلة �أن
المواطن الم�ص���ري ق���ام بالجريمة ً
فع�ل�ا� ،أجاب
وزي���ر الع���دل �إبراهيم نج���ار �أن «الجريمة ال تثبت
فع ًال �إال ب�صدور القرار النهائي المبرم»(.)110

الأخبار �أ�شارت �إلى �أنه «كان م�س�ؤول �أمني قد قال
ل���ـ الأخب ��ار �إن اعتراف الم�ش���تبه في���ه كان ركيك ًا،
ول���م يك���ن وا�ض���ح ًا ،لوج���ود تناق�ض���ات ع���دة في
�إفادته»(.)108
ر�ضوان مرت�ض���ى كتب في الأخب ��ار(« :)109ال جديد
في التحقي���ق في الجريمة الرباعي���ة ،ما خال كف
ب�ل�اغ البح���ث والتح��� ّري بح���ق زوج رن���ا� ،أي والد
الطفلتين ال�ضحيتين� .أما التحقيق في قتل م�س ّلم،
فال يزال التحقيق عالق ًا لدى ف�ص���يلة �ش���حيم من
«ح�ص���ر
دون تق ّدم ُيذكر» .ولفت مرت�ض���ى �إلى �أنه ُ
التق�ص���ير بين جهازي الق�ضاء والأمن .الجهازان
تقاذفا الم�س�ؤولية في �س���عي د�ؤوب للتمل�ص منها.
وقعت جريمة القتل الأولى التي راح �ضحيتها �أربعة
مواطني���ن لبنانيي���ن بعد ظهر ي���وم الأربعاء� .ألقي

( )107الم�ستقبل� 1 ،أيار 2010؛ ( )108الأخبار� 3 ،أيار 2010؛ ( )109الم�صدر نف�سه� 4 ،أيار 2010؛ ( )110ال�سفير� 5 ،أيار .2010
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�سعدى علوه كتبت في ال�سفير(« :)111لبناني ًا ،ت�ستمر
التحقيقات في جريمتي كترمايا بثالثة اتجاهات.

وا�ض���حة لال�ش���تباه م���ع �ض���رورة ا�س���تكمال تبيان
الدالالت الم�ؤكدة لالتهام .وعليه ،ت�ؤكد الم�صادر
�أنه توافرت ثالثة معطيات للقوى الأمنية �أدت �إلى
اال�شتباه بمحمد ،الذي عاد واعترف� ،إثر التحقيق
معه ،بارتكابه الجريمة ،كما �أتت نتائج فحو�ص���ات
الحم�ض النووي لت�ؤكد ذلك.

ويترك���ز الثان���ي على ا�س���تكمال التحقيق���ات ،عبر
المفت�ش���ية ف���ي وزارة الداخلي���ة ،ف���ي �أداء الق���وى
الأمني���ة لناحية �س���وق المتهم �إلى م���كان الجريمة
وما تالها .وتتابع النيابة العامة التمييزية االتجاه
الثالث الذي ي�ص���ب في خانة تحديد الم�س����ؤولين
ع���ن انتزاع م�س��� ّلم م���ن �أي���دي الق���وى الأمنية في
كترمايا و�ض���ربه ،ومن ثم �س���حبه من الم�ست�شفى
وقتل���ه والتمثيل بجثته .وتدور التحقيقات هنا حول
اال�شتباه بتورط حوالى ع�شرة �أ�شخا�ص في الق�ضية
تمت تحديد مالمحهم عبر ال�ص���ور والأفالم التي
وثقت ما حدث.

بد�أ المعطى الأول من �إفادة �أحد جيران �آل مرعي
من �أن م�س ّلم كان �آخر �شخ�ص �شوهد يدخل منزل
ال�ضحايا حيث وقعت الجريمة ،وذلك عند الثانية
من بع���د ظه���ر الأربع���اء الما�ض���ي ،ي���وم ارتكاب
الجريمة .وعليه� ،أح�ض���رت �ش���عبة المعلومات في
ق���وى الأمن الداخل���ي محمد م�س��� ّلم و�س����ألته عن
م���كان وج���وده لحظة ارت���كاب الجريمة ،ف�أو�ض���ح
�أن���ه كان عن���د الحالق م .ع .في البلدة .ا�س���تدعي
الح�ل�اق �إلى المخفر ف�أفاد �أنه ق�ص �ش���عر محمد
عند الثانية ع�شرة والربع من ظهر الأربعاء (ولي�س
عن���د الثالثة) ،م�ؤكد ًا �أنه كان لديه موعد مع زبون
�آخر عند الثانية ع�شرة والن�صف ،و�أنه �أنهى العمل
مع محمد قبل ذلك.

الأول ،يترك���ز عل���ى الفر�ض���ية التي ال ت���زال تعمل
عليه���ا ال�ش���رطة الق�ض���ائية لجهة احتم���ال وجود
�شريك محتمل لمحمد �سليم م�س ّلم في جريمة قتل
ال�ضحايا يو�سف بو مرعي وزوجته وحفيدتيهما.

وفي ق���راءة متر ّوية لم���ا حدث ف���ي كترمايا ،ترى
م�ص���ادر �أمني���ة رفيع���ة �أن الق���وى الأمني���ة ه���ي
المت�ض���رر الرئي�س���ي م���ن قت���ل �س���ليم بالطريق���ة
التي ح�ص���لت ،م�ؤك���دة �أن الجريم���ة الثانية منعت
ا�س���تكمال التحقيقات وغطت عل���ى الجهد الكبير
الذي ب���ذل و�أدى �إلى توقيف المتورط في الجريمة
بعد �ساعات فقط على ارتكابها.

كان محمد لحظة اقتياده �إلى المخفر للتحقيق معه
ال ي���زال يرتدي القمي�ص الذي ارتكب فيه جريمته
وعلي���ه �آثار دماء ،ظن ًا منه �أن �أحد ًا لن ي�ش���ك فيه
ب�س���بب الدماء ،كونه ي�ساعد �صهره ،زوج �أخته من
�أمه ،الذي يملك دكان ًا لبيع اللحوم في كترمايا.
وتم اال�ش���تباه بمحمد �أي�ض��� ًا على خلفية اغت�صابه
قبل �ش���هرين م���ن اليوم قا�ص���ر ًا م���ن كترمايا لم
يتجاوز عمرها خم�س ع�ش���رة �س���نة تبعها �ص���دور
بالغ بح���ث وتح ّر بحق���ه .وبعد ت���واري محمد عن
�أنظ���ار الق���وى الأمني���ة انتهت م���دة فعالي���ة بالغ
البحث والتحري (�ش���هر واحد فقط) ولم ت�ص���در

و�إذ تعترف الم�صادر الأمنية بوقوع خط�أ في توقيت
�سوق محمد م�س ّلم �إلى مكان الجريمة و�سط غ�ضب
الأهالي وانفعالهم نتيجة ب�شاعة وفظاعة الجريمة
الأول���ى ،وفي وق���ت لم يكن فيه ال�ض���حايا وجثثهم
الم�ش���وهة بفعل القتل ق���د ووريت الثرى ،ف�إن ذلك
ال يمنع �أن ملف م�س ّلم الأمني كان مبني ًا على �أ�س�س
( )111ال�سفير� 5 ،أيار .2010
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بحقه مذكرة توقيف غيابي���ة ،وبالتالي توقف تتبع
محمد �أمني ًا.

وت�ش���ير م�ص���ادر متابعة للتحقيقات �إلى �أن محمد
كان يعاني على ما يبدو مر�ض��� ًا نف�سي ًا ،م�شيرة �إلى
�أنه كان �سيتم طلب اخت�صا�صي في الطب النف�سي
للت�أكد منه.

ويوم التحقيق بجريمة كترمايا� ،أح�ضرت القا�صر
م���ع �أمه���ا وتعرفت �إلي���ه ،و�أف���ادت �أنه �أق���دم على
اغت�ص���ابها وهو ي�ض���ع ال�س���كين على عنقها .و�إثر
التحقيق معه ،اعترف محمد بارتكابه جريمة قتل
الم�سنين مرعي وحفيدتيهما ب�سكينين خب�أهما في
منزل والدته.

ووف���ق الم�ص���ادر ،تدل���ل الطريقة الوح�ش���ية التي
ارتك���ب فيه���ا محم���د م�س��� ّلم الجريمة عل���ى عدم
�س�ل�امة �صحته النف�سية .وت�شير معطيات التحقيق
�إل���ى �أنه طع���ن كل �ض���حية حوال���ى  25طعنة على
الأق���ل ،وكان مرتاح ًا بعد ارتكابه جريمته حتى �أنه
لم ينزع عنه القمي�ص الذي قتل فيه �ضحاياه ،كما
احتفظ بال�سكينين اللتين ارتكب بهما جريمته».

ول���دى تفتي�ش المنزل تم �ض���بط ال�س���كينين و�أخذ
عين���ات من الدم���اء العالقة عليهما عن���د الحادية
ع�ش���رة والن�ص���ف من م�س���اء الأربعاء ،لي���ل وقوع
الجريم���ة ،كم���ا �أخ���ذت عين���ات من ال���دم العالق
على قمي�ص���ه ،و�أر�س���لت �إلى المختبرات الجنائية
في ال�ش���رطة الق�ض���ائية .و�أظهرت نتائج الحم�ض
الن���ووي �أن الدم���اء العالق���ة عل���ى القمي����ص تعود
للج���دة كوث���ر ،وتل���ك التي ال ت���زال على ال�س���كين
للطفلة زينة ،كما �أن الحم�ض النووي لمحمد �أثبت
من التعرق الموجود على قب�ض���ة ال�س���كين .وبينت
الب�ص���مات الت���ي �أخذت من موق���ع الجريمة وجود
ب�ص���ماته على �أب���واب المنزل وعل���ى خزانة غرفة
النوم.

الوزير �إبراهيم نجار نفى الخبر الذي جرى تداوله
ب���دء ًا من اليوم الأول للجريم���ة ،الذي جاء فيه �أن
م�س��� ّلم اقتيد �إلى كترمايا لتمثي���ل الجريمة ،وذ ّكر
«�أن هن���اك فرق ًا بي���ن تمثيل الجريمة وا�س���تكمال
�إف���ادة المته���م» .الفت��� ًا �إل���ى �أن «تمثي���ل الجريمة
يفتر�ض وجود ممثلين عن الق�ضاء من نيابة عامة
وقا�ضي تحقيق»(.)112
�س���عدى علوة كتبت في ال�سفي ��ر( )113الخبر التالي:
«فتح���ت متابعة التحقيق���ات في جريم���ة كترمايا
الأولى ،التي ذهب �ض���حيتها المواطن ال�س���بعيني
يو�س���ف �أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما زينة
و�آمن���ة ( 7و� 9س���نوات) ،عل���ى م�أ�س���اة اجتماعية
�أخرى تحا�ص���ر ثالثة [ثالث] فتيات مع �شقيقهن،
بعد �إ�ص���دار مذكرة توقيف بح���ق والدتهم (ب� .أ.
م ).بتهمة تحري�ض محمد �س���ليم م�س��� ّلم على قتل
�ضحايا البلدة الأربع.

ويفيد الملف الأمني للم�ص���ري محمد �سليم م�س ّلم
�أنه دخل لبنان خل�س���ة مطلع العام الجاري وق�صد
منزل والدته �س���عيدة المتزوجة من ريا�ض عرابي
وت�سكن معه في بلدة كترمايا في منطقة الإقليم.
وف���ي جعبة القوى الأمنية معلومات عن �س���لوكيات
"غريب���ة اعتاد محم���د القيام بها في م�ص���ر ،من
بينها م�ش���اكل وتعديات طبعت مراهقته و�شبابه"،
ويجري ا�ستكمال هذا الملف.

وعلم���ت ال�سفي ��ر �أن المتهم���ة ب� .أ .م .وه���ي ابنة
�شقيق ال�ضحية يو�سف �أبو مرعي ،اعترفت بطلبها
من محمد �س���ليم م�س��� ّلم "تخلي�ص���ها م���ن ع ّمها"،
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غياب زوجه���ا الم�س���جون بتهم مختلفة ،بع�ض���ها
يرتبط بم�ش���اكل عائلية داخلية وح�سا�س���ة .ويقول
البع�ض �إنه قد �س���بق لل�ض���حية �أبو مرعي �أن هدد
ابنة �شقيقه بالقتل في حال عدم رجوعها ع ّما هي
فيه� ،أو بنقل الو�ض���ع �إلى زوجها الم�س���جون ليقوم
بقتله���ا عند الإف���راج عنه .وعليه� ،ش���كت ب�.أ.م.
�أمرها لمحمد م�س ّلم �أمام عدد من ال�شبان (الذين
ك�ش���فوا معلوماتهم لل�شرطة الق�ض���ائية) ،وطلبت
تخلي�صها من عمها ،قبل �أن ينفذ تهديداته.

ولكنه���ا نف���ت �أن تك���ون قد طلب���ت منه قتل���ه وقتل
زوجته والطفلتين ،م�ش���يرة �إلى �أنها لم تكن تتوقع
�أن يعمد �إلى فعل ذلك.
و�إثر اعترافها ،وبناء على المعطيات الأمنية التي
جمعها مخبرو ال�ش���رطة الق�ض���ائية ،و�إخ�ض���اعها
للتحقيق من قبل مدعي عام جبل لبنان القا�ض���ي
كلود كرم م���ع بناتها الثالث (ر� .ض .ع .وج� .ض.
ع .و�آ� .ض .ع ).وابنه���ا (و� .ض .ع ).يوم الأربعاء
الما�ض���ي ،تم ت�سطير مذكرة توقيف وجاهية بحق
ب� .أ .م ،.ومن ثم �إخالء �سبيل الفتيات و�شقيقهن
يوم الجمعة الما�ضي.

ول����دى اكتمال المل����ف ،ومعرفة العن����وان الجديد
ل����ـ ب�.أ.م ،ا�س����تدعيت ي����وم الثالث����اء الما�ض����ي
و�أوقفت تمهيد ًا لمتابعة التحقيقات و�إحالتها �إلى
المحاكمة بعد ا�ستكمال الملف.

وبح�س���ب المعلومات التي توفرت ل���ـ ال�سفير ،ف�إن
ال�شرطة الق�ض���ائية التي �أبقت على احتمال وجود
�ش���ريك �أو محر�ض لمحمد �س���ليم م�س��� ّلم ،تابعت
اال�ستق�ص���اء على خطين� :أن يكون الهدف هو قتل
الفتاتين� ،أم الجد نف�سه؟

ويفت���ح توقي���ف ب�.أ.م .ق�ض���ية �أ�س���رتها( ,كبرى
الفتي���ات ل���م تتج���اوز �س���ن  21عام��� ًا) ,ف���ي ظل
ف�ص���ل �س���ر ّية من القوى الأمنية لحماي���ة منزلها
ف���ي كترمايا ،والتحفظ على م���كان وجود الفتيات
الث�ل�اث م���ع �ش���قيقهن� ،إثر ت���ردد معلوم���ات عن
اقتراب موعد خروج والدهم من ال�سجن ،وتهديده
بقتل من نال من �سمعته خالل غيابه.

وبالإ�ض���افة �إلى ما تم جمعه من معلومات ،الحظ
رج���ال التحري رحيل ب�.أ.م عن منزلها في اليوم
الثاني لمقتل محمد �س���ليم م�س ّلم في كترمايا ،ما
طرح ت�س���ا�ؤالت عديدة عن ال�س���بب ،خ�صو�ص ًا �أن
ال�ضحية هو عمها ،ومن الواجب واللياقة �أن تبقى
وتتقبل العزاء مع العائلة.

و�أكدت م�صادر ق�ضائية رفيعة الم�ستوى لـ ال�سفير
�أنه لن يتم التعاون �أو ال�س���ماح بالنيل من �أي كان،
و�أن �إج���راءات مح���ددة اتخ���ذت من ح���ول مكان
تواجد الفتيات ،و�أن �إجراءات �أخرى �إ�ض���افية هي
قيد البحث والإقرار.
وم���ع �ش���يوع خب���ر اكت�ش���اف محر����ض م�س��� ّلم في
الجريم���ة ،تعي����ش بل���دة كترمايا (�أحمد من�ص���ور
ال�سفي ��ر) ح���ا ًال م���ن الترق���ب لما �س���تنتهي �إليه
التحقيق���ات ،م���ع ت�أكيد �أهلها �أنهم "تحت �س���قف
القانون" .ونفت رنا �أبو مرعي ،والدة ال�ض���حيتين
زين���ة و�آمن���ة ،وابن���ة ال�ض���حيتين يو�س���ف وكوث���ر
�أبو مرعي ،معرفتها بم�ش���اكل ابن���ة عمها ب�.أ.م.

وكانت المعطيات الأمنية ت�شير �إلى اجتماع ب�.أ.م.
مع محمد م�س��� ّلم يوم الثالثاء في  27ني�س���ان� ،أي
قبل ي���وم واحد على وقوع الجريمة الأولى ،و�س���ط
�أحاديث في البلدة عن تردد م�س��� ّلم الم�ستمر �إلى
منزلها ،رغم اتهامه باغت�ص���اب ابنتها القا�ص���ر
في بداية �آذار الما�ضي.
ول���دى التعمق في بع�ض معلوم���ات رجال التحري،
تب ّين �أن م�ش���اكل كثيرة وقع���ت بين ب�.أ.م .وعمها
ال�ض���حية يو�س���ف �أب���و مرع���ي ،ب�س���بب �س���لوكها
االجتماع���ي "غي���ر المقب���ول" بح�س���ب الع���م ،في
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عرابي (لبناني الجن�سية) ،و�أنجبت منه �أوالد ًا.
[وقد] �سكن م�س ّلم مع والدته ،التي تقيم في مكان
قريب من منزل يو�سف �أبو مرعي ،الطاعن في
ال�سن ،ومعه زوجته ،وتقيم معه ابنته زينا المعلمة
والتي تعطي درو�س ًا ثانوية ،والمطلقة من محمد
الر ّوا�س منذ حوالى الأربع �سنوات ،والذي يقيم
في �سبلين ويعمل في ال�سعودية ،حيث وجهت �إليه
مطلقته لحظة وقوع الجريمة �أ�صابع االتهام� ،أن
يكون وراء الجريمة ،لأنها رف�ضت �أن يرى ابنتيه
�أو يلتقي بهما �أو يجري �أي ات�صال معهما.
في���وم الأربع���اء ،كان هادئ��� ًا ف���ي كترماي���ا ،كل
المواطنين في �أعمالهم ،والطالب في مدار�سهم،
وح���ده القات���ل ،كان يخط���ط لجريمت���ه ،وينتظر
التوقيت المنا�س���ب ،فلم ير �أف�ض���ل من منت�ص���ف
ذلك النهار ،حيث ال �أحد في الحي الذي ي�س���كنه،
وبع����ض الأهالي كان منهمك ًا ف���ي عر�س يجري له
التح�ض���ير في البلدة� ،إ�ض���افة �إل���ى �أن العجوزين
المق�صود قتلهما ،لوحدهما في المنزل.

م���ع والدها" ،لأنه���ا [�أي المتهمة] بعيدة كل البعد
عن �أجوائنا العائلي���ة" ،نافية معرفتها ب�أنها كانت
ت�سكن بالقرب منهم».
كم���ال ذبي���ان كتب ف���ي الدي ��ار( )114تح���ت عنوان
«الدي ��ار تن�ش���ر الرواية الكاملة للجريمة الرباعية
في كترمايا» التالي:
«بع���د اعترافه [محمد م�س��� ّلم] �أمام التحقيق في
مخف���ر �ش���حيم� ،أن���ه مرتك���ب المجزرة الب�ش���عة،
ل���م يتمكن المحققون من الو�ص���ول �إل���ى الحقيقة
الكامل���ة ،ه���ل نفذه���ا لوح���ده� ،أم هن���اك م���ن
ح ّر�ضه ،وبقي م�س���رح الجريمة دون معرفة كامل
الم�ش���اركين فيها ،وهذا ما اقت�ض���ى عم ًال م�ضني ًا
م���ن وح���دة ال�ش���رطة الق�ض���ائية في ق���وى الأمن
الداخلي ،للو�صول �إلى تحقيق �شبه كامل للجريمة
وتفا�ص���يلها ،مم���ا �أعط���ى �ص���دقية له���ذا العم���ل
الجنائي والأمن���ي ،و�أعاد �إلى قوى الأمن الداخلي
بكامل وحداتها من درك و�ش���رطة ق�ضائية و�شعبة
معلوم���ات ،الثق���ة به���ا ،بع���د �أن كادت �أن تهت���ز،
وتتمزق ب�سكاكين من قبل المجرم...

ذهب القاتل �إلى الحالق (م�ص���فف ال�ش���عر) عند
الواحدة والربع ،وق�ص �ش���عره ،وبعد �أن انتهى من
ذلك ،توجه �إلى منزله ،و�أخذ معه �س���كين ًا ،وانتقل
منه �إلى منزل �أبو مرعي [الذي] ال يبعد  12متر ًا،
وهن���اك دخل عل���ى العجوزي���ن ،وبد�أ يعم���ل ذبح ًا
فيهما ،وتنكي ًال وتعاطى مع ج�سديهما كجزار يجرم
اللحم ،وهو الذي يعمل مع �ص���هره م���ن �آل عرابي
ف���ي ه���ذه المهنة (ج���رم الكراعي���ن) ،حيث �أخذ
وقته في تقطيع وت�ش���ويه �أو�ص���ال الرجل والمر�أة،
�إلى حين موعد و�ص���ول الحفيدتين من المدر�سة،
وم���ا �إن دخلت���ا �إل���ى المن���زل ،حتى كانت �س���كين
الج���زار تنه�ش ج�س���ديهما ،دون �ش���فقة �أو رحمة،
حيث تمددت �أمامه �أربعة [�أربع] جثث ،فخرج من

فكيف ح�ص���لت الجريمة ،وكيف تو�صلت ال�شرطة
الق�ض���ائية� ،إل���ى معرف���ة المح ّر����ض عل���ى القتل.
الدي ��ار تن�ش���ر التفا�ص���يل الكامل���ة للجريمة منذ
لحظة وقوعها ،وهي م�ستقاة من م�صادر التحقيق،
حيث �أثبتت قوى الأمن الداخلي فعاليتها.
كيف وقعت الجريمة؟ الرواية تبد�أ ب�أن محمد
م�س ّلم الذي جاء من م�صر ،وهو من �أ�صحاب
ال�سوابق فيها ،جاء �إلى كترمايا ،البلدة الهادئة
التي تتو�سط �إقليم الخروب ،لي�سكن مع والدته
(م�صرية الجن�سية) التي طلقت والده عام
 ،1973وتركته منذ ذلك التاريخ لتتزوج من ريا�ض
( )114الديار� 25 ،أيار .2010
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المن���زل حوال���ى الثالثة بعد الظه���ر ،مخلف ًا وراءه
جريمة مروعة ،اكت�ش���فتها وال���دة الطفلتين وابنة
يو�س���ف ،التي ج���اءت �إل���ى المنزل فر�أت���ه مقف ًال،
فظنت �أن �أهلها عن���د الجيران ،و�أطلت من �إحدى
النواف���ذ ،لترى والدها جثة ممددة على ال�س���رير،
لتبد�أ بال�ص���راخ حوالى الثالثة والن�ص���ف من بعد
ظه���ر الأربع���اء ف���ي  28ني�س���ان ،فيح�ض���ر الأهل
والأقارب ،ليروا ما ح ّل بيو�سف �أبو مرعي وزوجته
وحفيدتيه.

بد�أت عملي���ة تحليل الجريمة ،حي���ث يقول العميد
يحيى� ،إن عمل ال�شرطة الق�ضائية ،يدخل في �إطار
البح���ث عن الأ�س���باب والدوافع ،بغي���ر ما تقوم به
�أحيان ًا وحدات �أخرى ،وبد�أت نقطة البحث من �أن
الأداة الجرمي���ة هي ال�س���كاكين كما جرى التوقف
عند التوقيت في النهار ،كما لم يتبين وجود عملية
�س���رقة ،وبد�أ البحث عن �أ�صحاب �سوابق ،كما عن
قريبين جد ًا من ال�ضحايا ،ف�شكت والدة الطفلتين
بوالدهما المف�صول عنها ،كما جرى ال�شك بم�س ّلم
وهو المتهم قبل �أكثر من �ش���هر باغت�صاب فتاة �أو
االعتداء الجن�س���ي عليها وتدع���ى جميلة علي (15
�سنة) ،فتم ا�ستدعا�ؤه عند التا�سعة لي ًال من منزله
عند والدته �إلى مخفر �شحيم ،وبد�أ التحقيق معه،
ف�أنك���ر علمه بالجريم���ة ،و�أبل���غ المحققين [،]...
�أن���ه كان �أثن���اء الجريمة يق�ص �ش���عره عند حالق
في البلدة و�س���ماه و�أنه بعد ذلك ذهب �إلى ملحمة
�صهره وقام بعمله في جرم الكراعين.

تح� � ّرك الأجه ��زة الأمنية بع���د �أن انك�ش���فت
الجريمة ،ح�ض���رت الأجهزة الأمنية ،وو�ص���ل �آمر
ف�صيلة درك �شحيم المالزم �أول ه�شام حامد ،مع
عدد من العنا�ص���ر ،كما ح�ض���ر �آمر مفرزة بعبدا
الق�ضائية الرائد مروان الرافعي ،و�آمر ف�صيلة بيت
الدين وبد�أت معاينة مكان الجريمة ،حيث �ضربت
القوى الأمنية طوق ًا ،ومنعت الدخول �إلى المنزل،
ال���ذي �أخذت من���ه الأدل���ة الجنائية في ال�ش���رطة
الق�ضائية ،الب�ص���مات ،كما بد�أ العمل على �سحب
دم من ال�ضحايا من قبل رجال المختبر الجنائي.
وم���ع تبلغ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء
�أ�ش���رف ريفي وقائد الدرك العميد �أنطوان �ش���كور
وقائ���د ال�ش���رطة الق�ض���ائية العمي���د �أن���ور يحيى،
ا�س���تنفرت كل الأجه���زة في قوى الأم���ن الداخلي،
للبحث عن مرتكب الجريمة و�أ�سبابها.

االعتراف بالجريمة ه���ذا االعتراف الكاذب،
لم يمر على المحققين ،الذين ا�س���تدعوا الحالق،
ف�أكد �أن م�س��� ّلم ح�ض���ر �إلى محله وق�ص له �ش���عره
عن���د الواح���دة والربع ،ثم �أح�ض���ر �ص���هره ريا�ض
عرابي ف�أكد �أمام المحققين ،ان محمد ح�ضر �إلى
الملحم���ة ولكن���ه لم يعمل ،وهو ما زاد من �ش���كوك
المحققين الذين �شاهدوا بقع [بقع ًا] على قمي�صه
(تي �ش���يرت) ،وقد �أبلغهم �أنها م���ن �آثار دماء في
مكان عمله.

انتق���ل العميد يحيى �إل���ى مكان الجريمة وح�ض���ر
�أي�ض��� ًا المدعي العام في جبل لبنان القا�ضي كلود
كرم ،وعاينا مع قادة الأجهزة الأمنية في المنطقة،
م�س���رح الجريم���ة ،وتبي���ن له���م فظاعة وه���ول ما
ح�ص���ل ،وبد�أ العمل على معرفة �أ�س���باب ح�ص���ول
جريمة بهذا الحجم ،وهل يمكن ل�شخ�ص �أن يقتل
�أربع���ة مواطنين بال�س���كاكين ،ولي�س بالر�ص���ا�ص،
وهل يمكن �أن يكون المجرم واحد ًا� ،أم �أكثر.

اعت ��راف القاتل وق���د ووج���ه القات���ل ،بموع���د
ح�ض���وره عند الح�ل�اق ظه���ر ًا ،و�أنه ل���م يعمل في
الملحم���ة ،عندها وكانت ال�س���اعة ق���د قاربت بعد
منت�ص���ف الليل اعترف م�س��� ّلم �أنه ه���و من ارتكب
الجريمة في الرابعة فجر ًا 29 ،ني�س���ان حيث توجه
قائد ال�ش���رطة الق�ضائية في ال�ص���باح الباكر �إلى
مخفر �ش���حيم وا�س���تمع �إلى اعتراف المجرم دون
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�أب���و مرع���ي ،م���ن القاتل م�س��� ّلم �أن يخل�ص���ها من
عمه���ا ويق�ض���ي عليه ،لأن���ه يهددها دائم ًا ب�س���بب
�سوء �س���معتها وتعاطي الدعارة ،ودخول رجال �إلى
منزلها� ،أنه �سيبلغ زوجها �ضاهر العلي ،الم�سجون
بجريمة قتل �ش���قيقه واالعتداء الجن�سي على ابنته
روال.

�أن يك���ون تقري���ر دي �أن �إي قد �ص���در لأنه بحاجة
�إلى � 48ساعة وكانت قمي�صه �أر�سلت �إلى المختبر
لفح�ص بقع الدم عليها.
بع���د �أن اعت���رف القات���ل بارت���كاب جريمت���ه �أمام
العمي���د يحيى� ،أمر مدعي عام جبل لبنان بتوقيفه
وبد�أ البحث عن �ش���ركاء له ومحر�ضين �إذ �ساورت
ال�ش���كوك قائ���د ال�ش���رطة الق�ض���ائية �أن ال يك���ون
لوح���ده وال بد من معرفة �أ�س���باب ودوافع الجريمة
هل كان المق�ص���ود يو�سف �أبو مرعي وزوجته فقط
�أم الطفلتين لوحدهما...

ق���ررت بدرية التخل����ص من عمه���ا ،ور�أت بمحمد
م�س ّلم الذي يزورها في منزلها ،والمتهم باغت�صاب
ابنتها ،التي وعدته بالزواج منها� ،أنه �ص���يد ثمين
ليرتكب ما تفكر فيه ،ور�أت �أن ينهي عمها ،على ان
تزوجه من ابنتها.

اكت�شاف المحر�ض و�أ�سباب القتل لكن مع مقتل
م�س��� ّلم ،غابت معلوم���ات لم تقبل قيادة ال�ش���رطة
الق�ضائية �أال تح�ص���ل عليها ،انطالق ًا من الأ�سئلة
التي طرحته���ا ،حول الدوافع والأ�س���باب ،وهي لم
تلتقط في منزل يو�س���ف �أبو مرعي ب�ص���مات �سوى
لأهل البيت ،وق���رر العميد يحيى تكوين خلية عمل
في وحدة ال�شرطة الق�ضائية لمعرفة �أ�سباب القتل
بعد �صدور تقرير الـ دي �أن �إي وثبوت �ضلوع م�س ّلم
بالجريم���ة ،بعد �أن اعترف به���ا قبل �أن يقتل ،دون
ان يعترف بالأ�س���باب والدافع �إل���ى ذلك .وعندما
ت�أكد بالتحقيق والأدلة الجنائية الدامغة �أن القاتل
م�س��� ّلم ،ب���د�أ البحث ،من كان معه ،ومن ح ّر�ض���ه،
وزاد من اندفاع ال�شرطة الق�ضائية ،هو �أن مواقف
�صدرت ل�سيا�سيين تطالب بمحا�سبة قادة وم�س�ؤولي
الأجهزة الأمنية ،وبد�أ التحري واال�ستق�ص���اء ،عن
�أ�س���باب قت���ل م�س��� ّلم للعج���وز �أبو مرع���ي وزوجته
وحفيدتيه.

بعد تبلغ ال�ش���رطة الق�ض���ائية لهذه المعلومات من
�أح���د مخبريه���ا ا�ستح�ض���رت (بدري���ة) الأربع���اء
الما�ض���ي بتاريخ � 19أيار الحالي �إلى مفرزة بعبدا
الق�ض���ائية ،بعد �أن غادرت كترمايا بعد يومين من
وق���وع الجريم���ة �أي في  30ني�س���ان الما�ض���ي ،وتم
ا�س���تجوابها من قبل المدعي العام القا�ضي كرم،
فاعترف���ت على الفور وم���ن دون �ض���غط �أو �إكراه،
ألحت على محمد م�س��� ّلم �أن
�أنها هي م���ن طلبت و� ّ
يخل�ص���ها من عمها يو�س���ف ،وهو وعدها �أن يقوم
بعمل���ه بع���د ظه���ر الأربع���اء  29ني�س���ان ،وهذا ما
ح�صل� ،إذ �أجهز على �ضحاياه ،وخرج من المنزل
بطريقة ال تدعو �إلى ال�شبهة.
وبع���د اعتراف بدرية [بالتحري�ض على] قتل عمها
و [هو] ما ت�س���بب بقتل زوجته وحفيدتيه� ،أ�ص���در
القا�ض���ي كرم مذك���رة توقيف وجاهي���ة [بحقها]
و�أثنى على عمل رجال ال�شرطة الق�ضائية ،وك�شفهم
جريم���ة �أحدثت ه���زة في المجتم���ع اللبناني ،ولم
ي�س���دل ال�س���تار عليها مع مقتل الجاني� ،أو مع دفن
الجثث الأربع .ولقد القى اكت�شاف �أ�سباب الجريمة
ودوافعها ارتياح ًا عام ًا لدى المواطنين ،ولم يم�ض
�ش���هر على وقوعها� ،إذ �أعاد ُ
ك�شف المح ّر�ضة على

ويك�شف العميد يحيى� ،أن �أحد المخبرين العاملين
مع ال�شرطة الق�ضائية ،نقل معلومات تفيد �أنه ليل
الثالثاء الأربع���اء ،وقبل يوم من وقوع الجريمة،
طلب���ت بدرية �أبو مرعي وهي ابنة �ش���قيق المغدور
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ا�س����تغرب م�س�ؤولون امنيون وق�ض����ائيون لجوء قائد
ال�ش����رطة الق�ض����ائية �إل����ى "خ����رق �س����رية التحقيق
و�إدانة ب� .أ .م .بعدما ك�شف ا�سمها بالكامل ،رغم
�أن التحقيق لم ينته .كذلك ف�ض����ح ا�سم ابنتها التي
تعر�ض����ت العتداء من الأب" .ي�س����تغرب م�س�����ؤولون
�آخ����رون قول العميد يحيى ،ف����ي مقابلة مع الزميلة
الدي ��ار( ,ن�ش����رت �أول م����ن �أم�����س)� ,إن "ب� .أ .م.
قررت التخل�ص من عمها ،واختارت محمد م�س���� ّلم
لتنفيذ مخططها بقتل يو�سف �أبو مرعي ،مقابل �أن
تز ّوجه ابنتها ،علم ًا ب�أنها اتهمته باغت�صاب الفتاة
قبل نحو �شهر".

الجريم���ة ،تعزي���ز الثق���ة بق���وى الأم���ن الداخل���ي
كم�ؤ�س�سة.»...
ح�سن عليق ور�ضوان مرت�ضى كتبا في الأخبار
تحت عن����وان «جريمتا كترمايا /ا�س����تعرا�ض قائد
ال�شرطة» المتابعة التالية:
()115

«تع���� ّددت الروايات المنقولة م����ن كوالي�س جريمتي
كترماي����ا .في الجريم����ة الأولى ،ال ي����زال الغمو�ض
يكتن����ف التفا�ص����يل ،رغم "ك�ش����ف" قائد ال�ش����رطة
الق�ض����ائية العميد �أنور يحيى عن اعتراف موقوفة
بتحري�ضها "القاتل القتيل" على �سفك دماء ج ّدين
وحفيدتين...
ال�ضحي ��ة تبت� � ّز المجرم بعي����د ًا ع����ن تق����اذف
الم�س�ؤوليات في الجريمة الثانية ،ا�ست�ؤنف التحقيق
الجنائ����ي ف����ي الجريمتين� .أوقف ثمانية �أ�ش����خا�ص
ي�ش����تبه فيهم بقتل الموقوف محمد م�س ّلم والتنكيل
بجثت����ه ،فيم����ا ال يزال �أربع����ة �آخرون م�ش����تبه فيهم
متواري����ن عن الأنظ����ار� .أما بالن�س����بة �إلى الجريمة
الأول����ى ،فقد بد�أ البحث عن الأ�س����باب التي دفعت
الم�ش����تبه في����ه م�س���� ّلم �إل����ى تنفيذه����ا (�إن كان هو
الفاعل) ،وال �س����يما �أن المعلوم����ات "الحقيقية" قد
دُفن����ت معه .في ه����ذا الإطار ،ينق����ل العميد يحيى
معلومات م�صدرها �أحد المخبرين ،تفيد ب�أنه "ليل
الثالثاء ،وقبل يوم من وقوع الجريمة ،طلبت ب� .أ.
م .ابنة �شقيق المغدور �أبو مرعي ،من القاتل م�س ّلم
�أن يخ ّل�ص����ها من ع ّمها ويق�ضي عليه ،لأنه يهددها
دائم ًا ب�سبب �سوء �سمعتها وممار�سة الدعارة ،ولأنه
يعتر�ض على دخ����ول رجال �إلى منزله����ا ،قائ ًال �إنه
�س����يبلغ زوجها �ض .ع .عن �سلوكها" ،وي�شار �إلى �أن
الزوج م�سجون بجريمة قتل �شقيقه وبتهمة االعتداء
الجن�سي على ابنته.

يكمل قائد ال�ش����رطة �سرد روايته ،فيقول �إنه "جرى
�إح�ض����ار ب� .أ .م� .إل����ى مف����رزة بعبدا الق�ض����ائية"،
م�شير ًا �إلى �أنها خ�ضعت لال�ستجواب لدى المدعي
الع����ام كلود كرم ،الفت ًا �إلى �أنها اعترفت على الفور
"من دون �ض����غط �أو �إكراه" .لقد �أدلى يحيى بدلوه.
�أخ����ذ الإذن بالت�ص����ريح الإعالم����ي ،ونق����ل وقائ����ع
تحقيق �سري لم ينته بعد .ر ّبما ،قرر الق�ضاء الحق ًا
�أن الرواي����ة حقيقية ،لكن ثمة العديد من الأ�س����ئلة
التي ال تزال تطرح حولها ،وهل هي رواية منطقية.
فلم����اذا لم يكتف م�س���� ّلم بقتل يو�س����ف (�إن كان هو
الفاع����ل)� ،إذا كان هذا هو ال�ش����رط لزواجه بابنة
ب�.أ.م.؟ ولم����اذا �أجه����ز عل����ى زوجت����ه وحفيدتيه؟
ولو افتر�ض �أن م�س���� ّلم قتل الزوجة لأنها ر�أته �أثناء
قتله يو�س����ف ،فلماذا انتظر حتى و�ص����ول الطفلتين
عند الثالثة ،موعد عودة الطفلتين من المدر�س����ة،
رجح ح�صول
ليقتلهما؟ علم ًا ب�أن الطبيب ال�شرعي ّ
وف����اة الجدي����ن بي����ن ال�س����اعة الواحدة والن�ص����ف
والثانية والن�صف من بعد ظهر ذلك الأربعاء.
وفي ما يتعلق بمجريات التحقيق والت�سا�ؤالت التي
رافقته ،تجدر الإ�ش���ارة �إلى �أن م�س����ؤولين �أمنيين
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المحام���ي م�أمون ملك وجه «ر�س���الة الى الق�ض���اء
اللبناني والج�س���م الأمني ال���ذي يتحرك بناء على
طلب الأول ب�أن يتم ب�أ�س���رع وق���ت �إقفال ملف تلك
الق�ض���ية و�أن ت�أخذ العدالة مجراه���ا رحمة ور�أفة
بال�س���يدة رن���ا وبالتالي قط���ع دابر الفتن و�أل�س���نة
الغوغائيي���ن والمتطاولين والم�ش���ككين حتى الآن
باقت���راف م�س��� ّلم �أو عدم اقترافه له���ذه الجريمة،
فمن المعل���وم �أن في قانون العقوب���ات �إذا لم يكن
دلي���ل ,هنالك م���ا ي�س���مى بالقرينة [ ،]...م�س��� ّلم
دخل الأرا�ض���ي اللبنانية خل�س���ة و�أق���ام فيها بوجه
غير �ش���رعي ،ثاني��� ًا �أقدم على االعت���داء على فتاة
قا�ص���ر لم تبلغ بعد الخام�س���ة ع�شرة من عمرها»،
وقال�« :إ�ض���افة العتراف المجرم بالتحقيق الأولي
بارتكابه الجرم ,و�إذا كان االعتراف في الم�س���ائل
الجزائي���ة غي���ر كاف للإدانة ,ف����إن فح�ص الـ دي
�أن �إي ال���ذي �أثبت �أن الدماء الموجودة على كنزة
م�س ّلم تعود لل�ض���حايا والعرق على قب�ضة ال�سكين
الم�س���تعمل ر�ش���ح من يده �أمام كل ذلك يتبين �أن
هذا المجرم كان ي�ش���كل خطر ًا على المجتمع وقد
اعتاد الإجرام» .و�س����أل« :فم���اذا بعد لإدانته؟ ولو
كان ال ي���زال حي��� ًا لعوق���ب وفق��� ًا للم���ادة  549من
قان���ون العقوبات اللبناني وبالتال���ي الإعدام طبع ًا
لأن الجرم ارتكب عمداً»(.)117

يتحدثون عن "ح�صول تناق�ض بين �إفادة الموقوف
محم���د م�س��� ّلم و�إفادات ع���دد من ال�ش���هود الذين
كذب���وه ،ف����أدى ذل���ك �إل���ى انهي���اره واعترافه على
الف���ور ب�أنه هو من نفذ الجريم���ة" .لكن االعتراف
المذكور و�صفه �أكثر من م�س�ؤول �أمني ب�أنه "ركيك
وغير قابل للركون �إليه"� .أما بالن�س���بة �إلى ق�ض���ية
"العثور على �س�ل�اح الجريمة" ،فقد علمت الأخبار
�أن محمد م�س��� ّلم تحدث عن موا�ص���فات �س���كينين
موجودين لديه .لهذا ال�س���بب ،دهمت دوريات من
قوى الأمن الداخلي منزله ،حيث �ض���بط عدد من
"ال�سكاكين النظيفة" ،وفق �إفادة والدة م�س ّلم .لكن
الأدلة الجنائية �أجرت ك�ش���ف ًا على هذه ال�سكاكين
التي كان م�س��� ّلم قد غ�س���لها ،فعث���رت على حم�ض
نووي لدماء واحدة م���ن الطفلتين كان ال يزال في
ن�صل ال�س���كين .كذلك عثر على �أثر لحم�ض نووي
من الم�ش���تبه فيه كان عالق ًا على قب�ض���ة ال�س���كين
نتيج���ة عرق���ه .كذل���ك تبي���ن للأدل���ة الجنائية �أن
قطرات الدم الخفيفة الموجودة على �سترة محمد
م�س ّلم تعود �إلى ال�سيدة المقتولة كوثر �أبو مرعي».

ماذا يبقى من الجريمة الأولى؟

لمنا�س���بة مرور ثالثين يوم ًا عل���ى جريمة كترمايا
الأولى ،قامت في البلدة م�س���يرة رمزية بم�ش���اركة
الوالدة رنا �أبو مرعي وتوجهت �إلى مدافن البلدة.
من هذه الم�س���يرة نق���ل �أحمد من�ص���ور ت�أكيد رنا
�أبومرع���ي �أن التحقي���ق ف���ي الجريم���ة يتق��� ّدم،
وت�شديدها على التم�س���ك ب�أدوات القانون والدولة
لإظه���ار الح���ق والعدال���ة ،منوهة بعم���ل الأجهزة
الأمنية والق�ضائية في الق�ضية(.)116

رنا ابو مرعي ،والدة الطفلتين ال�ضحيتين �س�ألت:
«�إل���ى متى ي�س���تمر التو�س���ع في التحقي���ق؟ كم من
الوق���ت يل���زم لك���ي نع���رف الحقيقة كامل���ة ويلقى
المحر�ض���ون والدافع���ون جميعهم �أ�ش���د العقاب؟
على رغم قناعتي ب�أن ال �ش���يء في الدنيا يمكن �أن
يعو�ضني �شعرة من �أبي و�أمي ،وال ظفر ًا من موني �أو
زنزون �إال �أن الحكم على الجناة والقتلة هو حقهم
وحقي�.أنا �أي�ض ًا ال�ضحية الحية وحق �أبناء كترمايا

بلدي���ة كترمايا �أحي���ت الذكرى الأول���ى للمجزرة.
( )116ال�سفير� 31 ،أيار 2010؛ ( )117الحياة� 2 ،أيار .2011
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و�أق����دم الفاعل����ون باالعت����داء عل����ى محمد م�س���� ّلم
بال�ض����رب �إل����ى �أن تمكن����ت عنا�ص����ر ق����وى الأم����ن
الداخل����ي من �إنقاذه ونقله �إلى م�ست�ش����فى �س����بلين
الحكومي ،لكن لحق بهم بع�ض الأ�شخا�ص وتمكنوا
من �س����حب المتهم محمد مجدد ًا من الم�ست�ش����فى
و�ضربه ونقله �إلى �ساحة كترمايا وتعليقه على �أحد
�أعمدة الكهرباء»(.)121

الذي���ن لم يتهاونوا او يتوانوا في الدفاع عن �أهلهم
�أم���ام هول ما ر�أوا وفظاع���ة الجريمة التي قام بها
المجرمون»(.)118

الجريمة الثانية �أو الأمن بالمجاملة

جريمة كترمايا الثانية� ،أي جريمة قتل محمد
�سليم م�س ّلم� ،ص ّورتها عد�سات الكاميرات .ن�شرت
�صور المرتكبين ،ما يفتر�ض ت�سهيل مهمة القوى
الأمنية في القب�ض عليهم ومعاقبتهم .ولكن هذا
الم�سار تمازج مع «الم�سار اللبناني» الذي يخلط ما
بين تنفيذ القانون والعالقات الأهلية.
ف����ي حين لم تكن الجهات الر�س����مية قد �أعلنت عن
�إلقاء القب�ض على �أحد من ال�ش����باب الذين �شاركوا
في قتل المجرم ،قال رئي�����س بلدية كترمايا محمد
ح�س����ن« :لي�����س هن����اك م����ن مطلوبي����ن للعدالة في
كترماي����ا ،و�أبنا�ؤها لي�س����وا خارجين ع����ن القانون،
وبالتال���ي ل���ن ن�س���كت �إذا �ألق���ي القب�ض عل���ى �أحد
منهم»( .)119وفي حديث �آخر اعتبر ح�سن �أنه «لي�س
ف���ي البل���دة مطلوبي���ن [مطلوبون] ولن ن�س���كت �إذا
�ألقي القب�ض على �أحد»(.)120

رئي�س الجمهورية العماد مي�شال �سليمان �أدان «قتل
المتهم بجريمة كترمايا» و�أعطى توجيهاته �إلى كل
من وزي����ري الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل
�إبراهيم نجار «بوجوب مالحقة المرتكبين و�إنزال
العقوبات ال�صارمة بحق المق�صرين ،وتبلغ منهما
�إجراءاتهما و�إجراءات الأجهزة المعنية»(.)122
وزير العدل �إبراهيم نجار �أكد «�أن دولة الم�ؤ�س�سات
ال يمكن �أن تقبل بهذا الحادث الذي ال يقل خطورة
عما �س����بقه من �أعمال همجية ،ويجب �أال يمر مرور
الكرام» ،مو�ضح ًا �أنه ت�ش����اور مع رئي�س الجمهورية
مي�ش����ال �س����ليمان وظ����ل عل����ى ات�ص����ال بالمراج����ع
الق�ض����ائية المخت�ص����ة و«ثمة �إجماع على �ض����رورة
المالحقة و�أن يقوم الق�ضاء بواجباته».

النائب العام التمييزي القا�ضي �سعيد ميرزا «با�شر
تحقيقات����ه للوق����وف على مالب�س����ات الأحداث التي
جرت في بل����دة كترمايا لتحديد هوية الم�س�����ؤولين
عن ه����ذه الأحداث الذين تعر�ض����وا لعنا�ص����ر قوى
الأم����ن الداخلي ومعاملتهم بالعنف وتحطيم زجاج
�إحدى �آلياتهم و�س����حب المدعو محمد �سليم م�س ّلم
(م�ص����ري الجن�س����ية) من داخل الآلية الع�س����كرية
وهو مته����م بارتكاب الجريمة الت����ي �أدت �إلى مقتل
يو�س����ف �أبو مرعي ،وكوثر �أب����و مرعي ،وحفيدتيهما
ومالحقتهم.

نجار �أو�ض����ح «�أن المالحقة تفتر�����ض ثبوت الجرم
والج����رم وا�ض����ح للعي����ن المج����ردة ،وق����د ظهر في
�أفالم م�صورة و�ستتم مالحقة المرتكبين» ،كا�شف ًا
�أن «ال�س����لطات الق�ض����ائية تمل����ك �أ�س����ماء ع�ش����رة
�أ�ش����خا�ص من الذين قاموا بهذه الجريمة الب�شعة».
الوزير �شدد على �أنه «ال يمكننا �أن نفعل الم�ستحيل
لرد البريق �إلى الق�ضاء ،ومن جهة �أخرى �أن نغيب
الق�ضاء ب�س����بب �أعمال ت�أتي ب�شكل عفوي وجماعي
من الأهالي وهذا ال يمكن �أن نقبل به»(.)123

( )118الحياة� 2 ،أيار 2011؛ ( )119ال�شرق الأو�سط 30 ،ني�سان 2010؛ ( )120الديار� 1 ،أيار 2010؛ ( )121ال�سفير 30 ،ني�سان 2010؛
( )122الم�صدر نف�سه� 1 ،أيار 2010؛ ( )123النهار� 1 ،أيار .2010
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م�س��� ّلم ومن ا�ش���تركوا في التمثيل بجثته وتعليقها
عل���ى عم���ود كهربائ���ي وتوقيفه���م ب�ش���كل �س���ريع
و�إحالتهم �إلى الق�ض���اء المخت�ص» .وفي معلومات
و�ص���فتها بالموثوقة لفتت ال�ش ��رق الأو�سط �إلى �أن
«الق�ضاء ت�س ّلم �أ�س���ماء � 10أ�شخا�ص تبين �أن لهم
دور ًا في ما ح�صل ومعظمهم ظهرت �صورهم على
�شا�ش���ات التلفزيون الت���ي التقطت �ص���ور ًا لعملية
قتل قاتل العجوز يو�س���ف �أب���و مرعي وزوجته كوثر
وحفيدتيهم���ا الطفلتين زينة و�آمن���ة» .المعلومات
نف�س���ها �أكدت �أن «التحقيق م�س���تمر لتحديد باقي
الفاعلين ،لأن ما ح�ص���ل غير مقبول ولن ي�س���مح
لأح���د مهم���ا كان جرح���ه و�ألمه ومهم���ا تعاظمت
ويقت�ص من
ين�ص���ب نف�س���ه قا�ض���ي ًا
ّ
م�ص���يبته �أن ّ
مجرم �أو مرتكب ،وك�أننا نعي�ش في �شريعة الغاب،
وك�أن ال وج���ود لدول���ة وال لقان���ون وال لق�ض���اء وال
لم�ؤ�س�سات تحا�سب»(.)126

�س����عدى علوه نقلت في مقالة ن�ش����رتها ال�سفير
ت�أكيد وزير العدل �إبراهيم نجار لل�ص����حيفة �أنه «ال
يمكن ال�س����كوت �أب����د ًا على ما ارتكب ف����ي كترمايا،
و�أن الج����رم مثبت للعين المجردة وموثق بال�ص����ور
والأف��ل�ام» ،كما نقلت قول النائ����ب العام التمييزي
القا�ضي �سعيد ميرزا لـ ال�سفير �أنه «يتم اتخاذ كل
الإجراءات الالزمة لمعاقبة المتورطين في جريمة
كترمايا ،راف�ض���� ًا �إعطاء �أي تفا�ص����يل �إ�ضافية �إلى
حين االنتهاء مما يجب فعله».
()124

ولتحقيق الحق العام ،ي�شير المحامي ف�ؤاد �شبقلو،
«يتم ا�س���تعرا�ض �ص���ور
كم���ا تق���ول علوه� ،إل���ى �أنه ّ
الذي���ن �ش���اركوا ف���ي التنكي���ل وارت���كاب الجريمة
لي�صار �إلى اعتقالهم والتحقيق معهم ،م�شير ًا �إلى
"وجود جريمة قتل كاملة عن ق�ص���د نتيجة انفعال
الأهالي الذي �أدى �إلى مخالفة القانون والت�ص��� ّدي
للقوى الأمنية"».

الأخبار نقلت ت�أكيد م�ص���در ق�ضائي لها «�أنه نظر
ف���ي ملف���ات �أخ���رى� ،أما مل���ف جريمت���ي كترمايا
ف�س���يفتح ابت���داء من الي���وم» .وذ ّكرت ال�ص���حيفة
ب�أنه «�أعلن �س���ابق ًا �أن ثمة ع�شرة �أ�شخا�ص م�شتبه
فيهم بالم�ش���اركة في قتل م�س ّلم� ،إال �أنه لم يوقف
�أي �شخ�ص .هذا ما �أكده لـ الأخبار م�س�ؤول �أمني،
م�ض���يف ًا �أنه لم تجر عمليات دهم لتوقيف م�ش���تبه
فيهم في كترمايا .متابعون للق�ضية ر�أوا �أن م�س�ألة
االهتمام باالنتخابات البلدية م ّثلت �أولوية بالن�سبة
�إلى المعنيين ،و�أن ه�ؤالء تخ ّوفوا من ت�أثير ذلك �أو
م���ن ردود فعل �أهالي البل���دة� ،إذا �أجريت عمليات
الدهم �أو التوقيفات في مو�سم االنتخابات»(.)127

الدي ��ار �أفادت �أنه «با�ش����ر النائب الع����ام التمييزي
القا�ض����ي �س����عيد مي����رزا تحقيقات����ه للوق����وف على
مالب�سات الأحداث التي جرت في كترمايا لتحديد
هوية الذين تعر�ض����وا لعنا�صر قوى الأمن الداخلي
ومعاملتهم بالعنف وتحطي����م زجاج �إحدى �آلياتهم
و�سحب المدعو محمد �سليم م�س ّلم من داخل الآلية
الع�س����كرية وهو مته����م بارتكاب جريم����ة قتل �أربعة
�أ�شخا�ص في كترمايا ،ومالحقتهم»(.)125
ال�ش ��رق الأو�س ��ط كتب���ت �أنها علمت من م�ص���ادر
ق�ض���ائية «�أن النائ���ب الع���ام التمييزي القا�ض���ي
�سعيد ميرزا طلب من النيابة العامة في جبل لبنان
والنيابة العامة الع�س���كرية وال�ش���رطة الق�ض���ائية
التح���رك ف���ور ًا و�إج���راء التحقيق���ات الالزم���ة
وتحدي���د هوي���ات م���ن �أقدم عل���ى قتل الم�ص���ري

وزي����ر العدل �إبراهيم نجار �أ�ش����ار �إلى «�أن ال�ص����ور
المتوافرة عما حدث في كترمايا وتمت م�شاهدتها،
�أ�س����فرت عن التحقيق بع�شرة �أ�شخا�ص على الأقل،

( )124ال�سفير� 1 ،أيار 2010؛ ( )125الديار� 1 ،أيار 2010؛ ( )126ال�شرق الأو�سط� 1 ،أيار 2010؛ ( )127الأخبار� 3 ،أيار .2010
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علم ًا �أنه عندما تكون ردة الفعل كبيرة ال ن�س���تطيع
�أن نعل���م من ق���ام بردة الفع���ل بالتحدي���د» ،نافي ًا
���م توقي���ف �أح���د ال�ض���باط بتهمة
�أن يك���ون ق���د ت ّ
التق�صير»(.)128

عندما يك���ون ر ّد الفعل كبير ًا ال ن�س���تطيع �أن نعلم
من قام به بالتحديد»(.)130
�أمني��� ًا ذكرت النهار �أن «توقيف �ش���عبة المعلومات
ف���ي قوى الأم���ن الداخلي �أم�س ف���ي كترمايا ثالثة
�ش���بان م���ن الم�ش���تبه ف���ي قتلهم ف���ي  29ني�س���ان
الما�ض���ي الم�صري محمد م�س ّلم الم�شتبه في قتله
يو�س���ف �أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما �آمنة
(� 7س���نين) وزين���ة الروا����س (� 9س���نين)�[ ،أثار]
احتجاج��� ًا في البلدة حيث نفذ الأهالي اعت�ص���ام ًا
تخلل���ه قط���ع الطري���ق بالعوائ���ق ،فتحول���ت حركة
المرور عل���ى طريق �إقليم الخروب الرئي�س���ية �إلى
الطرق الفرعي���ة .وعلمت النهار ً
لي�ل�ا �أن الطريق
�أعيد فتحها ،فيما بقي موقوفان على ذمة التحقيق
�أحدهما من المطلوبين من الدرجة الأولى.

جل�سة مجل�س الوزراء التي انعقدت في ق�صر بعبدا
نهار الأربعاء في � 5أيار ا�سته ّلها رئي�س الجمهورية
مي�ش���ال �س���ليمان ب�إدانة «الممار�سات الإ�سرائيلية
ف���ي الأرا�ض���ي الفل�س���طينية المحت ّل���ة وتعر�ض���ها
للأماكن الدينية» .و�ش���دد على «�ض���رورة مناق�شة
الموازن���ة العامة لعام  2010في الجل�س���ة المقبلة
للمجل����س» .رئي�س الجمهورية جدد �إدانته «جريمة
كترمايا المر ّوعة التي �أوقعت �أ�سرة بريئة �ضحية،
وتوق���ف عن���د ردة الفعل االنتقامية الم�س���تنكرة»،
كما دعا الق�ض���اء �إلى «القيام بواجبه في �إ�ص���دار
اال�س���تنابات والعمل عل���ى �إحق���اق العدالة ،مهما
كانت الأ�س���باب التخفيفي���ة» .كذلك تحدث رئي�س
الحكومة �س���عد الحريري «ع ّم���ا جرى في كترمايا
بعد الجريم���ة الفظيعة والأفع���ال االنتقامية التي
تلتها» ،م�شدد ًا على �ضرورة «�إحالة الفاعلين على
الق�ضاء» .و�أكد الحريري ،في مجال �آخر� ،ضرورة
الإ�س���راع برفع اقتراح في �ش����أن مطالب الأ�ساتذة
الثانويي���ن� ،إلى مجل����س الوزراء «ف���ي �أقرب وقت
ممكن»(.)129

وج���اء تح���رك �ش���عبة المعلوم���ات بعد تلق���ي وزير
الداخلية والبلديات زياد بارود م�ساء �أول من �أم�س
تقرير ًا م���ن المفت�ش العام لق���وى الأمن الداخلي،
ف�أحاله فور ًا على المدعي العام التمييزي القا�ضي
�س���عيد مي���رزا .ويت�ض���من التقري���ر تحقيق��� ًا طلبه
ب���ارود في تبي���ان مكام���ن الخل���ل ال���ذي �أدى �إلى
الجريمة الثانية في البلدة ومن يتحمل الم�س����ؤولية
عن���ه في �إطار ق���وى الأمن� .أما في م���ا يتعلق بقتل
الم�ش���تبه فيه الم�ص���ري محمد م�س��� ّلم ،فتحركت
�ش���عبة المعلومات لتنفيذ عملية دهم �ص���باح �أم�س
�أدت ال���ى توقي���ف ثالثة ث���م �أطل���ق �أحدهم وذلك
بناء على �إ�ش���ارة من الق�ض���اء ،ا�س���تناد ًا �إلى �أدلة
من الإعالم وال�صحف وال�صور والأفالم الموثقة.
وعلى رغم �أن هذه الأدلة ت�شمل � 200شخ�ص ،ف�إن
اال�س���تدعاءات اقت�صرت على ع�شرة �أ�شخا�ص من
�أجل التحقيق معهم.

ف���ي ما يتعل���ق بق�ض���ية توقي���ف م�ش���تبه فيهم في
جريم���ة كترمايا الثانية ،قال وزير العدل �إبراهيم
نج���ار «�إن التحقيق في هذا المو�ض���وع يجري وفق
مقت�ض���يات العدالة ،وبعيد ًا عن الإعالم كي ال نقع
ف���ي المزيد من الفع���ل ور ّدات الفعل .والمو�ض���وع
ف���ي قب�ض���ة النياب���ة العام���ة التمييزي���ة والجهات
الق�ض���ائية .وقد �أ ّدت ال�ص���ور التي �ش���وهدت �إلى
التدقيق في ع�ش���رة �أ�شخا�ص على الأقل ،علم ًا �أنه
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تمهيد ًا التخاذ التدابير المنا�سبة في حقهم».

و�ص��� ّرح الوزير ب���ارود لـ النهار ً
لي�ل�ا�" :إن ما جرى
ف���ي كترماي���ا هو ف���ي اتج���اه تطبيق القان���ون على
الجميع من دون �أي اعتبار �آخر والق�ضاء هو الذي
يحكم"»(.)131

وح���ول الح���دث نف�س���ه كت���ب �أحم���د من�ص���ور في
ال�سفي ��ر(� )133أن���ه «�أدى توقيف القوى الأمنية �أم�س
ثالث���ة �ش���بان م���ن كترماي���ا�( ,أفرج ع���ن �أحدهم
الحق��� ًا) ,على خلفية التحقيق في مقتل الم�ص���ري
محم���د �س���ليم م�س��� ّلم �إلى �إقف���ال �أهال���ي كترمايا
للطرق���ات واالعت�ص���ام في �س���احتها حتى �س���اعة
مت�أخرة قبل �أن يخلوا ال�شوارع وتفتح عند العا�شرة
م���ن م�س���اء �أم�س في حي���ن طوق الجي����ش اللبناني
البلدة منع ًا لتدهور الأو�ضاع الأمنية فيها.

وفي التفا�صيل ،ذكرت النهار(� )132أنه «�شهدت بلدة
كترمايا في ال�ش���وف توتر ًا �أمني ًا ف���ي �أعقاب قيام
الق���وى الأمني���ة بتوقيف اثنين من الذين �ش���اركوا
في جريمة قتل الم�صري محمد م�س ّلم ...و�أ�شارت
م�ص���ادر �أمنية �إلى �أن عنا�صر الأمن �أوقفت اثنين
ومنهما عبد �سعد علي بتهمة قتل م�س ّلم...
وكان���ت وزارة الداخلي���ة والبلديات �أ�ص���درت بيان ًا
�أم����س جاء في���ه" :ف���ي �إط���ار متابع���ة التحقيقات
ف���ي ح���وادث كترماي���ا وطل���ب وزي���ر الداخلية من
المفت�ش���ية العام���ة لق���وى الأم���ن الداخل���ي �إجراء
تحقي���ق لتبيان مكام���ن الخلل ف���ي تقدير الموقف
والم�س����ؤولين عن ذلك ،وبعد ورود تقرير المفت�ش
الع���ام العميد �س���يمون حداد� ،أح���ال الوزير بارود
التقري���ر على النيابة العامة التمييزية ل�ض��� ّمه �إلى
مل���ف التحقيق العدلي �إذا ارت�أت ذلك وا�س���تثماره
في تحديد الم�س�ؤوليات".

وعلى وقع �صرخات الن�سوة "بالروح بالدم نفديكم
يا �ش���باب" نفذ الأهالي اعت�صام ًا في �ساحة البلدة
تقدمت���ه الن�س���اء احتجاج��� ًا عل���ى توقي���ف جه���از
المعلومات ثالثة �شبان من البلدة وهم (ع�.س.ع).
و(م.م.ع ).و(ع.م����.س .الذي �أف���رج عنه) وقاموا
بقطع الطريق بالحجارة والإطارات وم�س���توعبات
النفايات والبراميل ومنعوا ال�سيارات من المرور.
و�ش���كلت الن�س���اء المعت�صمات �سل�س���لة ب�شرية في
و�س���ط الطري���ق العام بالقرب م���ن موقع الجريمة
لجه���ة المدخ���ل الغربي للبل���دة .و�ش���اركت والدة
الطفلتين ال�ضحيتين رنا م�شيرة �إلى �أن م�س ّلم قام
بالتمثيل بال�ض���حايا وبت�ش���ويهها ،منتقدة �ص���رف
الأنظار عن الجريمة والتركيز على �ص���ورة القاتل
وك�أنه �ضحية».

كذل���ك �أعلن وزي���ر العدل �إبراهيم نج���ار في بيان
�أول م���ن �أم����س �أن المدعي العام التمييزي �س���عيد
ميرزا كلف �شعبة المعلومات في قوى الأمن �إجراء
ً
تو�ص�ل�ا لمعرفة هوية كل من
التحقيق���ات الالزمة
تعر�ض ل�ض���باط وعنا�ص���ر ق���وى الأم���ن الداخلي
وعاملهم بالعنف وحطم �إح���دى الآليات ،واعتدى
على الموقوف محمد �سليم م�س ّلم في بلدة كترمايا
وفي م�ست�ش���فى �س���بلين من بعدها �ض���رب ًا و�سح ًال
وطعن ًا ثم تعليق ًا على �أحد �أعمدة الكهرباء.

وفي التعليقات حول ما جرى نقل الخبر نف�سه اعتبار
من�سق عام تيار الم�ستقبل في محافظة جبل لبنان
الجنوبي الدكتور ب�س���ام عب���د الملك الذي كان مع
المعت�صمين �أن ما يح�صل هو "ردة فعل عفوية من
الأهالي على توقيف القوى الأمنية ثالثة �أ�شخا�ص
من �أبناء البلدة" ،م�ش���ير ًا �إلى �أن ات�صاالت تجري

وطل���ب مي���رزا ا�س���تجواب من يظهره���م التحقيق
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المجال ،ذكر م�س�ؤول �أمني لـ الأخبار �أن المديرية
العام���ة لق���وى الأم���ن الداخل���ي ق���د ك ّلفت �ش���عبة
العالق���ات العام���ة التابعة لها ،جمع ال�ص���ور التي
تظه���ر �أحداث ما ح�ص���ل في كترمايا من و�س���ائل
الإع�ل�ام التي ّ
غط���ت وقائع الحادث���ة ،لتحديد كل
الم�شاركين في الجريمة».
ارتباط ًا بمو�ض���وع التوقيفات الت���ي قامت بها قوى
الأمن قال من�سق عام تيار الم�ستقبل في محافظة
جبل لبنان الجنوبي الدكتور ب�سام عبدالملك الذي
عم���ل على تهدئة الو�ض���ع كونه ابن البل���دة« :قمنا
بات�ص���االت م���ع المعنيي���ن ال�سيا�س���يين بهدف �أن
تعطى الفر�صة للجنة من �أبناء كترمايا واالت�صال
بالر�ؤ�س���اء الثالثة وبال�س���فارة الم�ص���رية ل�ش���رح
حقيقة ما جرى في البلدة»(.)135

مع المعنيين بهدف �إعطاء اللجنة التي �شكلت من
�أبن���اء كترمايا والتي �ستت�ص���ل بالر�ؤ�س���اء الثالثة
وبال�سفارة الم�صرية فر�ص ًة ل�شرح حقيقة ما جرى
في البلدة.
ر�ض���وان مرت�ض���ى كتب في الأخب ��ار(� )134أنه «فور
�ش���يوع خبر اعتقال ثالثة �ش��� ّبان من �أبناء البلدة،
تداعى �أهال���ي كترمايا عبر مك ّبرات ال�ص���وت في
الم�س���جد �إلى �إقف���ال المحال التجاري���ة ،والتجمع
في �س���احة البلدة .الأهالي الذين علموا بح�ص���ول
التوقيفات ل ّبوا النداء ،و�س���ارعوا �إلى االحت�ش���اد،
مع ّبري���ن ع���ن ا�س���تيائهم لتوقيف ثالثة م���ن �أبناء
بلدته���م ،وق���د ع ّبر ه����ؤالء ع���ن اعترا�ض���هم على
التوقي���ف بقطع الطريق الم�ؤدية من البلدة و�إليها.
وحم���ل الأهال���ي الفت���ات و�ص���ور ًا تظه���ر �ض���حايا
الجريمة ،من ّددين بالتوقيفات التي ح�صلت...

عبد الملك �أ�ض���اف�« :إن هذه الجماهير الغا�ض���بة
لي�س���ت جماهير مجرم���ة �أو خارجة ع���ن القانون،
فنح���ن مع القان���ون وللقانون» .ودعا �إل���ى «�إعطاء
�أهالي كترمايا فر�ص���ة ل�ش���رح حقيقة الموقف وال
يمكن �أن نرى في هذا االعت�ص���ام ال�شعبي �إال حق ًا
من حقوقنا و�أننا ل�س���نا ب�ص���دد قطع الطريق على
�أهلنا في الإقليم».

احتج ح�ش���د من بلدتي���ن جارتين لكترمايا
كذلك ّ
على عملي���ة التوقي���ف ،ونزلوا �إلى مثل���ث كترمايا
المغيري���ة مزب���ود وقطعوا الطري���ق بالحجارة
والإطارات».
وفي الخبر ال�سابق نف�س���ه ورد �أنه «علمت الأخبار
�أن ثمة معلومات �أ�سا�س���ية ل���دى الأجهزة الأمنية،
ح�صلت عليها من �صور الفيديو التي جرى تناقلها
عبر الهواتف الخلوية ،ومن �إفادات �أ�شخا�ص كانوا
موجودين لحظة وقوع الجريمة ،تثبت تورط ع�شرة
�أ�ش���خا�ص على الأقل في جريمة القتل .تحدد هذه
ال�ص���ورة خم�س���ة �أ�ش���خا�ص �ش���اركوا ف���ي خطف
الم�ش���تبه في���ه ،محم���د م�س��� ّلم ،من عنا�ص���ر قوى
الأمن قبل �أن يقتلوه .كذلك تحدثت المعلومات عن
�أن الخم�سة الآخرين الذين جرى تحديد هوياتهم
�أي�ض ًا ،قد �شاركوا في التنكيل بجثة م�س ّلم .في هذا

المديري���ة العام���ة لق���وى الأمن الداخلي �ش���عبة
العالق���ات العامة �أ�ص���درت بيان ًا �أ�ش���ارت فيه �إلى
�أنه «على �أثر الجريم���ة النكراء التي وقعت بتاريخ
 2010/4/28في بلدة كترمايا وبعد التباحث بهذا
المو�ض���وع على �أعلى الم�س���تويات وا�ستعرا�ضه في
جل�س���ة مجل�س ال���وزراء� ،أحال الق�ض���اء المخت�ص
المل���ف م�س���اء � 2010/5/6إلى �ش���عبة المعلومات
في قوى الأمن الداخلي التي نفذت عملية مداهمة
بتاري���خ اليوم � 2010/5/7أدت �إل���ى توقيف اثنين
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من الم�شتبه بهم» .و�أعلن البيان �أن «التحقيق جا ٍر
ب�إ�شراف الق�ضاء المخت�ص»(.)136

قب���ل نحو �س���تة �أيام ،ل���م يتجاوز ع���دد الموقوفين
الذين في حوزة الأجه���زة واحد ًا .وبعد تنفيذ فرع
المعلوم���ات في قوى الأم���ن الداخلي عمليات دهم
�أ ّدت �إلى توقيف ثالثة م�شتبه فيهم في جريمة قتل
المواطن الم�ص���ري محمد �س���ليم م�س ّلم ،لم يلبث
الفرع نف�س���ه �أن �أطلق �سراح اثنين منهم بعد مرور
�أقل من �24ساعة على عملية التوقيف»(.)139
ال�صحيفة نف�س����ها �أوردت �أن «م�س�ؤو ًال �أمني ًا [ذكر]
لـ الأخبار �أنه �أطلق �س����راح الموقوفين المذكورين،
ب�س����بب عدم عالقتهما بالجريمة .ولفت الم�س�����ؤول
المذكور �إلى �أن عنا�ص����ر فرع المعلوم����ات �أخط�أوا
في القب�ض على الموقوف الثاني ،ف�أطلق �س����راحه،
بعدما ا�ش����تبهوا بين����ه وبين �ش����قيقه المطلوب� .أما
فيما يتعلق بالموقوف ال����ذي ال يزال في حوزة فرع
المعلومات ،فقد �أ�شار الم�س�ؤول المذكور �إلى �أنه لن
يطلق �سراحه لال�شتباه في م�شاركته في الجريمة.
وعلم���ت الأخب ��ار �أن وفد ًا من �أهال���ي كترمايا زار
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،طالب ًا وقف
الده���م والتوقيفات داخل البل���دة ،مقابل �أن تقوم
البلدة بت�س���ليم ال�ش���باب الذين ترد اال�ستدعاءات
با�سمهم من المديرية للتحقيق معهم».

م���ن ناحية �أخ���رى� ،أكدت منظمة هيوم���ن رايت�س
ووت����ش «�أن���ه عل���ى ال�س���لطات اللبناني���ة �أن تق���دم
للمحاكمة �أولئك الذين �ش���اركوا ف���ي حادثة القتل
الغوغائي���ة الت���ي تعر�ض له���ا المواطن الم�ص���ري
محم���د �س���ليم م�س��� ّلم في التا�س���ع والع�ش���رين من
ني�س���ان الما�ض���ي ،الم�ش���تبه بارتكابه جريمة قتل
�أربعة �أ�شخا�ص» .و�أ�شارت في بيان �صادر عنها �إلى
�أن وزير العدل �أعلن في الثالثين من ال�شهر نف�سه
�أن ال�سلطات تعرفت �إلى هوية ع�شرة �أ�شخا�ص من
الم�ش���اركين في عملية القتل ،لكن قوات الأمن لم
تقب�ض على �أي منهم(.)137
نديم ح���وري ,با�س���م هيومن رايت����س ووت�ش ,قال:
«ال يمك���ن �ش���يئ ًا �أن يب���رر لأهالي القرية ا�س���تيفاء
حقه���م ب�أنف�س���هم ،وال حتى جريمة القتل الب�ش���عة
التي تعر�ضت لها عائلة �أبو مرعي» .حوري �أ�ضاف:
«تواجه ال�س���لطات اللبنانية اختب���ار ًا� :إذا لم ت�ؤكد
م���ن جديد �س���يادة القان���ون عبر محاكم���ة �أولئك
الذين قتلوا م�شتبه ًا به كان متمتع ًا بقرينة البراءة،
ف�إن �شريعة الغاب قد تكون فازت» .وقال« :الم�س�ألة
هي م�س�ألة قانون ونظام عدالة» ،م�ضيف ًا« :ا�ستحق
م�س��� ّلم �أن يمثل �أمام الق�ضاء �ش�أنه �ش�أن �أي م�شتبه
ب���ه �آخر ،ولي�س �أن يقتل على يد الغوغائيين عندما
كان في عهدة ال�سلطات»(.)138

عن���د الرابع���ة من بع���د ظهر نه���ار � 11أيار �س��� ّلم
�أربعة �ش���بان من بلدة كترمايا �أنف�سهم �إلى مكتب
ف���رع المعلومات ف���ي مخفر ال�س���عديات في �إقليم
الخروب ،على خلفي���ة التحقيق في مقتل «مرتكب
مج���زرة البلدة» الم�ص���ري محمد �س���ليم م�س��� ّلم
وهم :فهد محمد ال�س���يد ،مو�س���ى محمد طاف�ش،
عل���ي عب���د الحفي���ظ �أب���و مرع���ي ،وعل���ي محمد
عالءالدين(.)140

الأخب ��ار ذك���رت �أن���ه «ف���ي م���ا يتعل���ق بتط���ورات
التحقيق في جريمة كترمايا الثانية ،فرغم �صدور
الق���رار بتوقي���ف  10م�ش���تبه فيهم للم�ش���اركة في
جريمة قتل المواطن الم�صري محمد �سليم م�س ّلم

( )136الم�ستقبل� 8 ،أيار 2010؛ ( )137ال�سفير� 8 ،أيار 2010؛ ( )138الم�صدر نف�سه؛ ( )139الأخبار� 11 ،أيار 2010؛ ( )140الم�ستقبل،
� 12أيار 2010
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ن�شرتها و�سائل الإعالم ،و�أ�ضاف الم�س�ؤول �أن «ثمة
احتما ًال لأن ُيخلى �سبيل الأ�شخا�ص الذين �سيجري
ا�ستجوابهم �إذا لم يثبت تو ّرطهم» .خبر ال�صحيفة
�أ�ض���اف�« :أما في ما يتعلق بالموقوف الأول عبد ع.
الذي �أوقف منذ �أيام في برجا ،فقد نفى الم�س�ؤول
الحدي���ث عن �إفراج قريب عنه ،لأنه �س��� ُيحال على
الق�ض���اء الذي تعود ل���ه الكلمة الف�ص���ل .هذا وقد
نقل���ت بع����ض و�س���ائل الإع�ل�ام ع���ن رئي����س بلدية
كترمايا محمد نجيب ح�س���ن �أن "ت�س���ليم ال�شباب
�أنف�س���هم هو ت�أكيد على ح�س���ن ن ّياتهم" ،الفت ًا �إلى
�أن ذل���ك ينفي �أي ني���ة �إجرامية .وذكر ح�س���ن �أن
ال�شباب قرروا و�ضع �أنف�سهم تحت ت�صرف الدولة،
كي ال ي�ص ّوروا كفا ّرين من العدالة»(.)142
الأخب ��ار ذكرت �أي�ض��� ًا �أنه «كان الق�ض���اء قد ح ّدد
�أ�س���ماء ع�ش���رة �أ�شخا�ص م�ش���تبه فيهم في جريمة
كترمايا الثانية� ،س ّلم �سبعة منهم �أنف�سهم ،و�أوقف
الثام���ن ،وبهذا ينتظر �أن ي�س��� ّلم االثن���ان الباقيان
نف�س���يهما لمكتب فرع المعلومات .جريمة كترمايا
ح�ضرت كمو�ضوع في الجل�سة العادية التي عقدها
مجل�س الوزراء �أم�س ،لكن في �سطر ون�صف �سطر
فق���ط ،حيث ذك���ر وزير الإعالم ط���ارق متري� ،أن
رئي�س الحكومة �س���عد الحريري "�أ�شار �إلى توقيف
ع���دد من الأ�ش���خا�ص الذين �ش���اركوا ف���ي �أحداث
كترماي���ا ،و�إلى متابعة الق���وى الأمنية المالحقات
المطلوبة"»(.)143

�إل���ى هذا زار وفد من �أهالي كترمايا �ض���م النائب
محم���د الحج���ار و�إم���ام البلدة وممثلي���ن للأهالي
وزي���ر الع���دل �إبراهيم نج���ار في مكتب���ه بالوزارة.
وزي���ر العدل ن ّوه بت�أكيد �أهال���ي كترمايا �أنهم تحت
القان���ون ،مثني ًا عل���ى «تجاوب �ش���بان كترمايا مع
مذك���رات الجل���ب الت���ي �ص���درت ف���ي حقه���م وما
يبدونه من تعاون مع الق�ض���اء» ،الفت ًا �إلى �أنه طلب
«الإ�سراع في التحقيق معهم»(.)141
نجار ج ّدد «ا�ستفظاعه للجريمة التي �أودت بحياة
�أربع���ة �أ�ش���خا�ص من عائل���ة واحدة» ،م�ش���دد ًا في
الوقت نف�س���ه ،على «�ض���رورة عدم ربط ردة الفعل
التي ح�ص���لت على هذه الجريمة ال�شنيعة بفقدان
الثقة بعدالة الدولة �أو الق�ضاء».
الأخبار ذكرت �أنه «بد�أ تنفيذ االتفاق المعقود بين
�أهالي بلدة كترمايا ومديرية قوى الأمن الداخلي،
فتداعى الأ�شخا�ص المطلوبون للتحقيق في جريمة
قتل المواطن الم�صري محمد م�س ّلم تباع ًا لت�سليم
�أنف�س���هم �إلى مكتب �ش���عبة المعلوم���ات في مخفر
ال�س���عديات» ،وفق ما �أكد لـل�صحيفة م�س�ؤول �أمني
رفي���ع .الخبر �أ�ض���اف�« :س���بعة �أ�ش���خا�ص �س��� ّلموا
�أنف�س���هم للقوى الأمنية بعد ا�س���تدعائهم ،ف�أ�صبح
ع���دد الموقوفي���ن ل���دى ف���رع المعلوم���ات ثمانية،
بينه���م عب���د ع .الم�ش���تبه في���ه ،الذي �أوق���ف قبل
�أيام في برجا .ومن بين الأ�ش���خا�ص الذي �س���لموا
�أنف�س���هم ،علي �س .وعبد ق .وفهد �س .ومو�سى ط.
وعلي �أ .وعلي ع.

النيابة العامة التمييزية �أحالت �إلى النيابة العامة
اال�ستئنافية في جبل لبنان ثمانية �أ�شخا�ص ي�شتبه
بم�ش���اركتهم في قتل «منف���ذ الجريم���ة الرباعية»
الم�ص���ري محمد �س���ليم م�س��� ّلم ،وذل���ك لالدعاء
عليه���م و�إحالتهم �إلى قا�ض���ي التحقي���ق .و�أحيلت
م���ع الموقوفين الثماني���ة التحقيق���ات الأولية التي

الم�س����ؤول الأمن���ي الرفيع قال لـ الأخب ��ار �إنه جرى
ا�س���تدعاء الأ�ش���خا�ص الذي���ن �س��� ّلموا �أنف�س���هم
للخ�ضوع لال�س���تجواب ،بناء على �إفادات عدد من
ال�شهود ،ف�ض ًال عن ظهور بع�ضهم في ال�صور التي

( )141النهار� 13 ،أيار 2010؛ ( )142الأخبار� 13 ،أيار 2010؛ ( )143الم�صدر نف�سه.
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مو�سى طاف�ش ،فهد ال�سيد ،لقاء كفالة مالية ،وقد
كانوا موقوفين في ملف ق�ض����ية جريمة قتل محمد
�س����ليم م�س���� ّلم« .وبذلك يكون عدد المخلى �سبيلهم
في الق�ضية � 7أ�ش����خا�ص ،وبقي  1موقوف ًا على ذمة
التحقيق وهو عبد علي»(.)146

�أجراه���ا ف���رع المعلوم���ات ف���ي المديري���ة العامة
لقوى الأمن الداخلي معهم .و«�أو�ض���حت م�ص���ادر
مطلعة �أن النيابة العامة التمييزية �ستحيل بح�سب
ال�ص�ل�احية التحقيق���ات التي ال ت���زال تجريها مع
ع�س���كريين من الق���وى الأمنية �إل���ى النيابة العامة
الع�سكرية ،بعد ا�ستكمالها»(.)144

الأخب ��ار كتب���ت �أن «المفاو�ض���ات [ب���د�أت] بي���ن
الم�ؤ�س�س���ة الأمنية الم�ص ّرة على توقيف ال�ضالعين
في الجريمة من جه���ة ،وممثلين عن بلدة كترمايا
التو�ص���ل �إلى �صيغة ت�سوية
من جهة �أخرى .فجرى ّ
مفادها �أن ي�س��� ّلم كل م�شتبه فيه ظهر في ال�صورة
نف�س���ه للق���وى الأمنية كي يحققوا مع���ه تالفي ًا لأي
احت���كاك بين الأهالي وعنا�ص���ر ق���وى الأمنُ .ن ّفذ
االتفاق المعقود ف�س ّلم عديدون �أنف�سهم �إلى القوى
الأمنية قبل �أن ُيخلى �سبيل بع�ضهم .انتهى التحقيق
لدى القوى الأمنية فر�ست ح�صيلة المحالين على
قا�ض���ي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران على
ثماني���ة موقوفي���ن� .أخلي �س���بيل �س���بعة منهم على
مراحل متتالية و�أبقي الأخير قبل �أن ُيخلى �س���بيله
منذ �أي���ام بعد اجتياز م���دة توقيفه البالغة �س���بعة
�أ�ش���هر هو الأمد الم�س���موح به للتوقيف االحتياطي
ين�ص القانون على �أنه �شهران ُيم ّددان
بالجنح� ،إذ ّ
�إلى �أربعة �أ�شهر فقط.
ي�ض����اف �إل����ى ذل����ك عام����ل �آخ����ر يتم ّث����ل ب�إ�س����قاط
وال����دة المواطن الم�ص����ري محمد م�س���� ّلم حقوقها
ال�شخ�ص����ية ،الأمر الذي ح�ص����ر الدعوى في �إطار
الحق العام فقط� .إذ ًا �أخلي �سبيل جميع الموقوفين
ف����ي الق�ض����ية بعدما تح ّول����ت محاكمتهم من دعوى
بجريم����ة قتل �إلى جرم ت�ش����ويه الج ّثة فقط ،التي ال
ترقى �إلى م�ستوى الجناية بل تبقى في �إطار الجنح.
وفي هذا ال�س����ياق ،علمت الأخبار �أنه �أخلي �س����بيل
الموق����وف الأخي����ر في الق�ض����ية عب����د ع .بعد ورود

النه ��ار ذكرت �أن «قا�ض���ي التحقيق في جبل لبنان
القا�ض���ي محمد بدران ت�س ّلم ادعاء النيابة العامة
اال�س���تئنافية في جبل لبنان على � 12شخ�ص��� ًا من
كترماي���ا ،بينهم ثماني���ة موقوفين في ق�ض���ية قتل
الم�صري محمد م�س��� ّلم في بلدة كترمايا بوا�سطة
ال�ض���رب والعنف ،م�ستعملين ال�س���كاكين والتمثيل
بجثت���ه �إث���ر توقيف���ه للتحقي���ق مع���ه ف���ي الجريمة
الرباعي���ة التي ذهب �ض���حيتها الم�س���نان يو�س���ف
نجي���ب �أبو مرعي وزوجته كوث���ر جميل �أبو مرعي،
وحفيدتاهم���ا زين���ة و�آمن���ة .وجاء االدع���اء عليهم
�سند ًا �إلى المواد  547و 548و 210و 220و 560من
قانون العقوبات و 72من قانون الأ�س���لحة ،وت�ص���ل
عقوبتها �إلى الحب�س الم�ؤبد»(.)145
و�أ�ض���افت النه ��ار �أن «ب���دران ا�س���تجوب ثماني���ة
موقوفي���ن و�أ�ص���در مذك���رات وجاهي���ة بتوقيفهم،
وه���م :عب���د �س���عيد علي ،مو�س���ى محم���د طاف�ش،
فهد محمد ال�س���يد ،علي محمد عالء الدين ،علي
عبدالحفي���ظ �أب���و مرع���ي ،عب���د الحميد �أ�ش���رف
قا�س���م ،محمد �أ�س���عد �أ�س���عد وعلي جميل ال�سيد.
كما �أ�ص���در مذكرات غيابية بتوقي���ف �أربعة فارين
هم� :أنور عمر �سليم� ،أني�س محمد عرابي ،ر�ضوان
يحيى ال�شحيمي وعلي �شفيق محمد جمعة».
قا�ض���ي التحقي���ق الأول في جبل لبن���ان قرر تخلية
�سبيل المدعى عليهم علي عبد الحفيظ �أبومرعي،

( )144الم�ستقبل� 15 ،أيار 2010؛ ( )145النهار� 20 ،أيار 2010؛ ( )146اللواء� 21 ،آب .2010
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و�أ�شرفا على �سير التحقيقات في الجريمة(.)149

تقارير الأطباء ال�شرعيين الذين ر�أوا �أن الم�شاهد
الت���ي ُتظهر عبد يحمل �س���كين ًا يمرره���ا على رقبة
ال�ض���حية محمد م�س ّلم من دون وجود �آثار قطرات
�ص���غيرة للدماء على مالب�س���ه تعني �أن م�س ّلم كان
متوف���ى حينه���ا ،وبالتال���ي ُي�س���هم كالم الأطب���اء
بتحويل التهم المن�س���وبة �إلى الموقوف عبد ع .من
جناية القتل �إلى جنحة الت�شنيع بالج ّثة»(.)147

المدير العام لقوى الأمن الداخلي ،اللواء �أ�ش���رف
ريف���ي� ،أدان ف���ي بي���ان «جريم���ة مقتل ال�ض���حايا
الأبرياء الأرب���ع في بلدة كترمايا ،وعزى �أهاليهم،
و�أعل���ن عن اتخ���اذ �إج���راءات م�س���لكية بحق عدد
م���ن ال�ض���باط والعنا�ص���ر لخطئهم الج�س���يم في
�س���وء تقدي���ر الموق���ف الميدان���ي ،ولع���دم توفي���ر
الحماي���ة الالزم���ة والكافية للم�ش���تبه فيه في هذه
الجريمة»(.)150

داخل البيت الأمني ظروف �سوق محمد �سليم
م�س ّلم �إلى قرية كترمايا للتدليل التقني قبل �أن يتم
دفن �ضحايا جريمة كترمايا الأولى ،ودونما حماية
�أمنية منا�سبة ،ثم ترك القوى الأمنية المرافقة له
بع�ض �أبناء كترمايا ي�صلون �إليه م ّرة �أولى ثم م ّرة
ثانية طرح �أ�سئلة كثيرة عن م�س�ؤولية القوى الأمنية
عن مراحل الخلل المتتابعة.
وزارة الداخلية والبلديات �أ�ص���درت بيان ًا جاء فيه:
«ف���ي �إط���ار متابعة جريم���ة كترماي���ا وتداعياتها،
ا�س���تدعى وزي���ر الداخلي���ة والبلديات زي���اد بارود
�إل���ى مكتبه بع���د ظهر (نه���ار  29ني�س���ان )2010
ك ًال من المدير العام لق���وى الأمن الداخلي اللواء
�أ�شرف ريفي وقائد ال�شرطة الق�ضائية العميد �أنور
يحيى وقائد الدرك العميد �أنطوان �ش���كور ،واطلع
منهم على تفا�ص���يل ما ج���رى ،وطلب من المفت�ش
الع���ام لقوى الأمن الداخلي العميد �س���يمون حداد
المبا�ش���رة ب�إج���راء تحقيق ف���وري وبي���ان مكامن
الخل���ل في تقدير الموقف والم�س����ؤولين عن ذلك،
تمهيد ًا التخاذ التدبير المنا�سب .كما �أجرى وزير
الداخلية ات�صا ًال بالنائب العام التمييزي القا�ضي
�سعيد ميرزا للغاية ذاتها(.)148

�سعدى علوه كتبت في ال�سفير(« :)151علمت ال�سفير
�أن بع����ض الم�س����ؤولين ع���ن اتخ���اذ ق���رار اقتي���اد
الجاني �إلى م�سرح الجريمة قد تن�صل من �إعطائه
الإذن بذل���ك لل�ض���ابط الأمني الذي نف���ذ المهمة
بعدم���ا ثب���ت ،بجريمة قت���ل م�س��� ّلم� ،س���وء تقدير
الموق���ف والو�ض���ع الميداني عل���ى الأر����ض .علم ًا
�أنه ال يتم ت�س���جيل منح الإذن لكون���ه غالب ًا ما يتم
عبر الهاتف ولي�س بالمرا�س�ل�ات الموثقة .وعليه،
وقعت م�س�ؤولية اتخاذ القرار والمعاقبة عليه ،على
ال�ض���ابط الم�س����ؤول عن مفرزة المنطق���ة المعنية
بموقع الجريمة ،وبالم�س�ؤول عن ف�صيلتها».
المدي���ر العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�ش���رف
ريفي �أ�ص���در ن�ش���رة توجيهية لعنا�ص���ر قوى الأمن
الداخل���ي كافة ،ذكرهم فيه���ا بـ«الواجب القانوني
والمهني والإن�ساني الذي يقع على عاتق قوى الأمن
الداخل���ي لجهة حماية الجاني �أو الم�ش���تبه به عند
توقيفه مهما كانت الجريمة المرتكبة».
وجاء في الن�شرة« :بتاريخ  2010/4/28وفي بلدة
كترمايا ح�صلت جريمة قتل مر ّوعة ذهب �ضحيتها
�أربع���ة مواطنين �أبرياء (يو�س���ف نجيب �أبو مرعي

وكان العمي���د يحيى والعميد �ش���كور انتقال �ص���باح
نهار  29ني�س���ان � 2010إلى مخفر ف�ص���يلة �شحيم
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ر�ض���وان مرت�ضى كتب في الأخبار(� )153أن «المدير
العام لق���وى الأم���ن الداخلي اللواء �أ�ش���رف ريفي
[�أوق���ف] م�س���لكي ًا ك ًال م���ن �آم���ر ف�ص���يلة بعب���دا
الق�ض���ائية الرائد م���روان الرافعي ،و�آمر ف�ص���يلة
درك �شحيم المالزم �أول ه�شام حامد ،وثمة اتجاه
ل���دى المفت�ش���ية العامة ف���ي قوى الأم���ن الداخلي
الته���ام هذي���ن ال�ض���ابطين بالتق�ص���ير ،وف���ق ما
ق���ال لـ الأخبار م�س����ؤول �أمني .وق���د عين المالزم
�أول �إبراهي���م حنين �آمر ًا بالوكالة لف�ص���يلة بعبدا
الق�ضائية حتى عودة الرافعي...
ُقتل م�س ّلم ،فتوالت ردود الفعل الأمنية والق�ضائية
المنددة بها [بالجريمة] .وبد�أ معها ال�ضباط برمي
الم�س�ؤولية تارة على زمالئهم وتارة على الق�ضاء.
لكن بين م�س����ؤولية الق�ض���اء والقوى الأمنية ،تبرز
م�س����ألة الرغبة لدى عدد من ال�ضباط في الإعالن
ع���ن الإنجاز الذي تحق���ق بالقب�ض عل���ى "القاتل"
المفتر����ض .وفي هذا الإط���ار ،علمت الأخب ��ار �أن
�ض���ابط ًا رفيع ًا ف���ي قوى الأمن الداخلي ا�س���تدعى
محط���ة تلفزة للم�ش���اركة ف���ي نقل الإنج���از الذي
تحقق على �أيدي عنا�ص���ره بالقب�ض على الم�ش���تبه
في���ه في �أق���ل من � 24س���اعة على وق���وع الجريمة.
لك���ن الإنج���از الذي �أراده ال�ض���ابط �ض���اع مع ر ّدة
فعل بع�ض �أهالي كترمايا الذين قتلوا الم�شتبه فيه
بطريقة فظيعة».

موالي���د عام  1932وزوجت���ه كوثر جميل �أبو مرعي
مواليد عام  1931والطفلتين �أمينة محمد الروا�س
موالي���د ع���ام  2001وزينة محم���د الروا�س مواليد
ع���ام � ،)2003أ�ش���اعت جو ًا من الحزن والغ�ض���ب
ل���دى المواطنين ف���ي كافة �أنحاء الوطن ال �س���يما
منطقة �إقليم الخروب.
بنتيجة المتابعة الأمنية الحثيثة من قبل القطعات
المخت�ص���ة في قوى الأمن الداخل���ي� ،أميط اللثام
عن هوية المجرم فتم توقيفه في غ�ض���ون �ساعات
قليل���ة واعت���رف بجريمت���ه النكراء وه���ذا ما ثبت
بنتيجة تحليل الحم�ض النووي.
�إن �س���وء تقدي���ر الموق���ف الميدان���ي وع���دم توقع
التداعي���ات التي ق���د تنجم من جراء الت�س���رع في
تنفيذ �إجراءات الإثبات لجريمة �شنعاء كالتي نحن
ب�صددها� ،أدى �إلى و�ص���ول المواطنين الغا�ضبين
�إلى الجاني وقتله.
�إن م���ا ح�ص���ل ق�ض���ى عل���ى ه���ذا الإنج���از ،لأن
الم�س����ؤولية في حفظ حياة الجاني �أو الم�ش���تبه به
تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي ،فكان ال بد من
اتخاذ �إجراءات م�س���لكية بحق عدد من ال�ض���باط
بد ًال م���ن مكاف�أته���م والتنويه بهم نتيجة ك�ش���فهم
الجاني وتوقيفه في �سرعة قيا�سية.
لذلك تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
بكاف���ة العنا�ص���ر وتذكره���م بالواج���ب القانون���ي
والمهني والإن�س���اني الذي يق���ع على عاتقهم لجهة
حماية الجاني �أو �أي م�ش���تبه ب���ه عند توقيفه مهما
كانت جريمته ،و�إن ما ح�ص���ل خط�أ ج�س���يم يجب
عدم تكراره ومنعه م�ستقب ًال واال�ستفادة من العبر
لتح�س���ين �أدائنا المهني الذي قطعنا �شوط ًا كبير ًا
في م�سيرته»(.)152

ح���ول ارت���كاب خط����أ ب�أخذ الم�ش���تبه في���ه لتمثيل
الجريمة في التوقيت الذي ّتم به ،ف ّرق وزير العدل
�إبراهيم نجار في المو�ض���وع القانوني البحت «بين
تمثيل الجريمة وا�س���تكمال �إفادة المتهم» ،م�شير ًا
�إلى «�أن تمثيل الجريمة يفتر�ض وجود ممثلين عن
الق�ض���اء من نيابة عامة وقا�ضي تحقيق ،ولم يكن
�أخذ المجرم يومها في �ص���دد تمثي���ل الجريمة بل
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�إحدى ال�س���يارات �شخ�ص ًا موقوف ًا ومكب ًال ،فتعرف
�إليه �أنه محمد م�س��� ّلم وهو من �أ�ص���حاب ال�سوابق
والمعتدي على فتاة جن�س���ي ًا .ف�صرخ ب�أعلى �صوته
"اهلل �أكب���ر" لقد �أتوا بقاتل ال�ض���حايا الأربعة وقام
من ن���ادى على الأهالي من مئذن���ة الجامع وتجمع
المواطنون في ال�س���احة محاولين اختطاف القاتل
بعد �أن تواجهوا مع العنا�ص���ر الأمنية و�أقدموا على
تك�سير ال�س���يارات الع�س���كرية وهو ما ترك الرائد
الرافعي �إلى �أن يخرج بم�س��� ّلم الذي تلقى �ضربات
من الأهالي وينقله ب�سيارة �أحد المواطنين بطريقة
�س���رية �إلى م�ست�شفى �س���بلين لكن ما �إن و�صل �إلى
طوارئ الم�ست�ش���فى حتى كانت ثالث �سيارات فان
تلحق به وت�س���حبه من هناك وي�ؤتى به �إلى �س���احة
كترماي���ا التي كان مئات المواطني���ن تجمعوا فيها
وبد�أت عملية التنكيل به بعد �أن �أ�ش���بع �ضرب ًا حتى
الموت وتم تعليق جثته.

على �س���بيل الداللة ال�ستكمال الإفادة التي كان قد
�أدلى بها»(.)154
تح���ت عن���وان «الدي ��ار تن�ش���ر الرواي���ة الكامل���ة
للجريم���ة الرباعية في كترماي���ا» كتب كمال ذبيان
في الديار(:)155
«راح���ت �أ�ص���ابع االتهام توج���ه �إلى م�س����ؤولين في
ق���وى الأمن ،وت�س����أل ع���ن دورهم ف���ي حماية من
يقع بقب�ض���تهم ،وهل من المعقول� ،أن يفلت مجرم
م���ن ي���د العدالة ،ليم�س���ك به مواطنون غا�ض���بون
هائج���ون ،ل���م يدفن���وا موتاه���م ،وهم ي�ش���اهدون
متهم ًا في �س���يارة ع�س���كرية نقلته ،للتدليل التقني
على الجريمة...
قتل المجرم هذه الت�سا�ؤالت يقول العميد يحيى
بد�أنا نعمل عليها لأنه ال يكفي �أن تلقي القب�ض على
المجرم فقط.
ولك���ن حل ما لم يكن في الح�س���بان وهو �أن الرائد
الرافعي وبع���د اعتراف م�س��� ّلم �أراد �أن يبحث عن
الدليل التقن���ي وهو غير تمثيل الجريمة ،وب�س���بب
اندفاعه و�ش���جاعته في ك�ش���ف مثل هذه الجريمة
المروع���ة ق���رر �س���وق المته���م �إل���ى المن���زل وقد
حذرناه ,يق���ول العميد يحيى� ,أن ي�ص���طحبه دون
حرا�س���ة م�شددة و�أن ال ي�ستطلع المكان لكن جوابه
كان �أن �أح���د المخبري���ن �أبلغه �أنه يمكن الو�ص���ول
�إل���ى المن���زل دون �أن يدري �أحد وم���ن مكان بعيد
عن �أعين المواطني���ن ومع ذلك ومع محاولة ثانية
من الرائد الرافعي لنيل الإذن و�أن كل �شيء م�ؤمن
عدن���ا �إلى ت�أكي���د تحذيرنا له يق���ول العميد يحيى
لك���ن الجواب كان �أنه �س���يذهب �إل���ى المكان ومعه
 12عن�صر ًا بقيادة �آمر ف�صيلة �شحيم لكن ح�صل
�أن �أح���د المواطنين م���ن �أهالي البلدة �ش���اهد في

هذا العمل القى ردود فعل �س���لبية وتم تحميل قوى
الأمن م�س����ؤولية ما جرى وبد�أ التحقيق بما ح�صل
وكانت عملية �إر�س���ال �ص���ور مقتل م�س ّلم بالطريقة
التي ح�ص���لت فيها عبر الأنترنت تثير ردات فعل ال
�س���يما في م�صر التي قامت ال�سلطات فيها تطالب
بمعرفة حقيقة ما ح�صل و�شن الإعالم الم�صري ال
�سيما المعار�ض منه حملة �ضد العن�صرية اللبنانية
ودخلت �إ�سرائيل على الخط وقالت �إحدى �صحفها
�إن الفاعلي���ن ه���م من حزب اهلل ،وقام���وا بعملهم
رد ًا على �إ�ص���دار قرار ق�ض���ائي بحق عنا�ص���ر من
ما �س���مي "خلية حزب اهلل" في م�ص���ر وظهر فيما
بعد �أن هذه المزاعم كاذبة و�أن البلدة هي �سنية ال
�ش���يعية كما ادعت ال�صحافة الإ�سرائيلية وال وجود
لـحزب اهلل والجريمة فردية.
توقيف ثالثة �ضباط ومع انك�شاف ما ح�صل
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جثته في �س���احة البل���دة .و�آخر ما �ص���در في هذا
الإط���ار ،تحمي���ل العمي���د يحي���ى �أحد مر�ؤو�س���يه
م�س�ؤولية القرار...

قامت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
بالتحقيق مع ال�ضباط الذين تبين �أنهم وقعوا
في �سوء تقدير ومعلومات خاطئة من مخبرين
و�أن عملهم المهني كان �سليم ًا لكنهم لم يح�سنوا
التقدير لجهة ت�شديد الحرا�سة �أو ت�أخير التوجه
بالقاتل �إلى منزل ال�ضحايا قبل دفنهم وهدوء
غ�ضب الأهالي وكانت نتيجة عملهم هو توقيف
قائد ال�سرية و�آمر المفرزة الق�ضائية و�آمر ف�صيلة
�شحيم لمدة �ستة �أيام.
وبع���د مقت���ل م�س��� ّلم عل���ى ي���د المواطنين �ص���در
تقرير فح����ص الـ دي �أن �إي وق���د تبين �أنه يطابق
ل���دم المجرم من �آث���ار بقع دم الج���دة كوثر على
قمي�صه ،ودم الطفلة زينة على المقب�ض الخ�شبي
لل�سكين...
�إن ما ح�ص���ل �أثناء نق���ل المجرم لم يك���ن مدبر ًا
ب���ل خط�أ تقني ًا ،و�إن من هاجم ال�س���يارات الأمنية
واعت���دى عل���ى عنا�ص���رها وك�س���رها ،تمك���ن فرع
المعلوم���ات في ق���وى الأمن الداخل���ي من اعتقال
الم�ش���تبه به���م والذي���ن ظه���رت �ص���ورهم عل���ى
�شا�شات التلفزة ،وتمكنت من �إلقاء القب�ض عليهم
والتحقيق معهم ،لمعرفة الفاعلين ،وقد حولوا �إلى
الق�ضاء الع�س���كري ،كما �أن ف�ص���يلة درك �شحيم
�أدت دور ًا في الك�شف الفوري عن المجرم».

قتل م�س ّلم :رمي الم�س�ؤولية �آخر الروايات
عن جريمة كترمايا الثانية� ،أدلى بها قائد ال�شرطة
الق�ضائية ،العميد �أنور يحيى ،في المقابلة التي
ن�شرتها الديار .يقول يحيى �إن "الرائد الرافعي
�أراد التدليل التقني ،وب�سبب اندفاعه و�شجاعته
في ك�شف مثل هذه الجريمة ،قرر �سوق المتهم
�إلى المنزل ،وقد حذرناه" من ذلك.
خال�ص���ة الأمر� ،أن يحيى يح ّمل الم�س����ؤولية لآمر
مفرزة بعبدا الق�ض���ائية الرائد م���روان الرافعي.
وكالم يحي���ى ي�ص���بح �أكثر و�ض���وح ًا �إذا ما ُعطف
عل���ى ت�ص���ريح النائب وليد جنبالط ي���وم � 10أيار
 ،2010ف���ي موقف���ه الأ�س���بوعي لجري���دة الأنباء.
حين���ذاك ،طال���ب جنب�ل�اط با�س���تقالة �أو �إقال���ة
الأمنيين الم�س����ؤولين عن �سوق الم�ش���تبه فيه �إلى
كترماي���ا "ور�ؤ�س���ائهم" ،و�إل���ى �إقال���ة �أو ا�س���تقالة
النائب العام اال�س���تئنافي في جبل لبنان القا�ضي
كلود كرم .وقد �أك���د مقربون من النائب جنبالط
�أن موقف���ه يعن���ي "رفع الغطاء ع���ن العميد يحيى"
المح�سوب عليه.
�أم���ام ه���ذا الواقع ،ل���م يجد يحي���ى �أمامه �س���وى
اله���روب �إلى الأمام ،لمحاولة رفع الم�س����ؤولية عن
نف�سه ،ورميها على مر�ؤو�سه.

ح�سن عليق ور�ضوان مرت�ضى كتبا في الأخبار
تحت عنوان «جريمتا كترمايا  /ا�س���تعرا�ض قائد
ال�شرطة» المتابعة التالية:

()156

طوال اليومين الما�ض���يين ،تن ّدر م�س�ؤولون �أمنيون
عل���ى "ديموقراطي���ة العمي���د �أن���ور يحي���ى" .يقول
م�س����ؤول كبير في الأمن الداخلي" :لو كان مر�ؤو�س
العميد يحيى برتبة عميد ،لما تج ّر�أ على معار�ضة
�أمر له� ،أو مخالفة تحذيره .فكيف الحال ب�ض���ابط

«�أما في الجريمة الثانية ،التي قتل فيها الم�ش���تبه
ف���ي ارتكاب���ه الجريم���ة الأول���ى ،محم���د م�س��� ّلم،
في�س���تمر تقاذف الم�س�ؤوليات ب�ش����أن القرار الذي
ق�ض���ى بنقل م�س ّلم �إلى كترمايا ،حيث قتل وعلقت
( )156الأخبار� 27 ،أيار .2010
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من رتبة رائد؟" .ثم ي�ض���يف�" :أنا ال �أنفي م�س�ؤولية
الرائ���د الرافع���ي في �س���وء تقدير الموق���ف (وهو
م���ا دفع اللواء ريفي �إلى �إ�ص���دار ق���رار بتوقيفه 6
�أيام ،مع �آمر ف�ص���يلة �ش���حيم المالزم �أول ه�شام
حام���د) .لك���ن القواني���ن والتعليمات الت���ي تحكم
عمل الم�ؤ�س�س���ة تح ّمل الرئي�س م�س����ؤولية �أكبر من
م�س����ؤولية المر�ؤو����س" .بعيد ًا ع���ن "ديموقراطية"
يحيى ،يروي م�س����ؤولون �أمنيون ن�سختهم لما جرى
ف���ي كترمايا ،فيقولون" :بعد �س���اعات على جريمة
كترمايا الأول���ى� ،أوقفت دورية من فرع المعلومات
الم�ش���تبه في���ه محمد م�س��� ّلم ،قبل �أن ت�س���لمه �إلى
ف�ص���يلة �ش���حيم ،بناء على �إ�ش���ارة النائ���ب العام
اال�ستئنافي في جبل لبنان القا�ضي كلود كرم الذي
كان موج���ود ًا في مبنى الف�ص���يلة .في الف�ص���يلة،
خ�ضع الموقوف لتحقيق طويل ،اعترف في نهايته
بقتل الجدين والحفيدتين"؛ (يجري الحديث على
نطاق وا�س���ع داخل الم�ؤ�س�س���ة الأمني���ة وبين عائلة
الم�شتبه فيه عن تعر�ضه للتعذيب خالل التحقيق،
�أو عل���ى الأقل ،لل�ض���رب ال���ذي �ص���ار اعتيادي ًا في
مراكز التحقيق في لبنان) ،علم ًا �أن �أحد ال�ضباط
نف���ى ذلك .حت���ى ه���ذا الحد ،ل���م يكن لل�ش���رطة
الق�ض���ائية �أي �ص���لة بالتحقي���ق ،وال بـ"الإنج���از"
ال���ذي �س���تقول الق���وى الأمني���ة �إنها حققت���ه ،من
خ�ل�ال ك�ش���ف الجريم���ة في �أق���ل من � 24س���اعة،
فجريمة كترماي���ا ترقى �إلى م�س���توى "المجزرة"،
وتحظى باهتمام �ش���عبي ور�س���مي و�إعالمي كبير.
وف���ي الح���االت المماثلة ،يقول م�س����ؤولون �أمنيون:
"تت�س���ابق الأجهزة الأمنية للو�صول �إلى "الحقيقة"
كي تن�سب الإنجاز لنف�سها".
الجريمة الثانية عند التا�سعة �صباح ًا ،و�صل
قائد ال�شرطة الق�ضائية العميد �أنور يحيى ،وقائد
الدرك العميد �أنطوان �شكور� ،إلى مبنى ف�صيلة
�شحيم ،كان القا�ضي كرم قد غادر ،وكان فريق

�إحدى محطات التلفزة في االنتظار� .ص ّور دخول
قائد ال�شرطة الق�ضائية �إلى مبنى الف�صيلة.
وي�ؤكد م�س�ؤولون �أمنيون �أن وجود الفريق الإعالمي
ل���م يكن م�ص���ادفة�" ،إذ �إن العمي���د يحيى كان قد
ات�ص���ل بمن���دوب المحط���ة لتغطي���ة وقائ���ع تمثيل
الجريم���ة .فم���ا كان من الفريق الإعالم���ي �إال �أن
�س���ارع لت�سجيل الحدث ،تمام ًا كما كان �سيفعل �أي
�إعالمي" .ي�ضيف الم�س����ؤولون" :ا�ستمع العميدان
�إلى الموقوف محمد م�س ّلم ،فج ّدد اعترافه� ،س�أاله
عن الأ�سباب والدوافع فلم ُيجب .اكتفى بالقول �إنه
يكره تلك العائلة .ا�ستم ّرت الجل�سة نحو �ساعتين.
�أعيدت الأ�سئلة لأكثر من مرة ،لكن الإجابة كانت
واحدة .ا�س���تنتج قائد ال�ش���رطة م���ن خالل كالم
م�س��� ّلم �أن ث ّم���ة ثغرة ف���ي التحقيق ،فطل���ب �إعادة
اال�ستجواب .ات�صل بمكتب الأدلة الجنائية ،طالب ًا
�إعادة الك�ش���ف على م�س���رح الجريمة .كذلك قرر
�أخ���ذ الموقوف محمد م�س��� ّلم �إلى مكان ح�ص���ول
الجريمة لتمثيل الجريمة".
بح�سب م�س����ؤولين �أمنيين وق�ضائيين ،ف�إن الرائد
مروان الرافعي ات�صل بالقا�ضي كرم لنيل موافقته
عل���ى تمثيل الجريمة .عندها� ،س����أل ك���رم النائب
الع���ام التمييزي القا�ض���ي �س���عيد مي���رزا ،ف�أجابه
الأخير راف�ض��� ًا نقل الموق���وف لتمثيل الجريمة في
كترمايا" ،وخا�ص���ة �أن ال�ض���حايا لم يدفنوا بعد".
ولل�س���بب ذات���ه ،يق���ول عدد م���ن المطلعي���ن على
الق�ض���ية" ،رف����ض قائد ال���درك ،العمي���د �أنطوان
�شكور ،نقل الموقوف �إلى كترمايا".
في هذا الإطار ،يذكر العميد يحيى �أن �سبب الرغبة
بنقل الموقوف هو التناق�ض الذي �شاب �إفادته بين
الم���كان الذي ُعثر فيه على جثث ال�ض���حايا وذلك
ال���ذي �أ�ش���ار �إليه م�س��� ّلم .وبعدما رف�ض القا�ض���ي
كرم تمثي���ل الجريمة( ,بناء على رف�ض القا�ض���ي
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مي���رزا) ،عاد يحي���ى وطرح �إمكان نق���ل الموقوف
للداللة التي تفر�ض���ها مقت�ضيات التحقيق ،فوافق
كرم م�شترط ًا عدم وجود و�سائل الإعالم.

وزوجت���ه والحفيدتين ،وذلك عل���ى الرغم من �أن
التحقيق لم ينته بعد ،و�أنه كان م�ش���تبه ًا فيه ،ولم
يكن "متهم ًا" في الجريمة بعد.
وع ّلق عل���ى العمود.
ُقت���ل الموقوف محمد م�س��� ّلم ُ
واليوم ،ثمة من يريد �أن يرمي الم�س����ؤولية ح�صر ًا
عل���ى �ض���ابطين ،هم���ا :الرائ���د م���روان الرافعي
والمالزم �أول ه�شام حامد».

ق�ض���ي الأم���ر ،واقتي���د الموق���وف �إل���ى م�س���رح
الجريمة ،في حماية دورية ير�أ�س���ها �آمر ف�ص���يلة
�ش���حيم المالزم �أول ه�ش���ام حامد ،وفي ح�ض���ور
الرائد م���روان الرافع���ي وعدد قليل من عنا�ص���ر
ال�شرطة الق�ض���ائيةُ .نقل الموقوف ليالقي حتفه،
فيم���ا غادر قائد ال�ش���رطة "لأن الإع�ل�ام لن ينقل
وقائع الإنجاز الذي �أراده للوحدة التي ير�أ�س���ها"،
ح�س���بما يقول م�س����ؤولون �أمنيون .وقعت الجريمة
الثاني���ة .اعت���دى مواطنون على عنا�ص���ر الدورية
واختطف���وا الموق���وف من بي���ن �أيديهم� .ض���ربوه
وحاولوا قتله .لكن ال�ض���ابطين تم ّكنا من �س���حبه
م���ن بينه���م ،بعدم���ا �أوهماه���م لبرهة ب�أن���ه لي�س
القاتل�ُ .سحب الموقوف �إلى الم�ست�شفى الذي فيه
جثث �ض���حايا الجريم���ة الأولى .لحق ب���ه الأهالي
الغا�ض���بون و�أخ���ذوه بالقوة من غرف���ة الطوارئ.
���جل خط�أ �آخر �ض���د الق���وى الأمنية ،لكنه
وهنا ُ�س ّ
هذه المرة �ض���د الرائد مروان الرافعي والمالزم
�أول ه�ش���ام حامد� .س���حل المهاجمون م�س ّلم على
الأر�ض ،و�ض���عوه على مقدمة �س���يارة المر�سيد�س
ونح���روه� .أما باقي الق�ص���ة فتفا�ص���يلها �ص���ارت
معلوم���ة ل���دى الجميع� ،ص���ور الجثة م�س���حولة ثم
معلق���ة عل���ى عم���ود ت�ص���درت و�س���ائل الإع�ل�ام،
�ص���ور الرجل الذي غابت مالمح���ه طغت على كل
ال�ص���ور الباقية .قوى عديدة ا�ستنكرت الحادثة،
كما ا�س���تنكرها �سيا�س���يون ،ودار لغط حول كيفية
ح�ص���ولها ،وذهب بع�ض و�سائل الإعالم �إلى تبني
الرواي���ة القائل���ة ب����أن م�س��� ّلم هو قات���ل �أبو مرعي

و�إلى جانب التحقيق ال�سابق ن�شرت الأخبار الكادر
التالي:
«و�س���ط تقاذف الأمنيين للم�س�ؤوليات ،ثمة �إغفال
لدور النائب العام اال�ستئنافي القا�ضي كلود كرم،
فبح�سب قانون �أ�صول المحاكمات الجزائية ،تجرى
التحقيقات ب�إ�ش���راف النائب العام اال�س���تئنافي.
وعند ح�ض���وره ،يقوم هو بالتحقيق ،وال يتركه بين
يدي ال�ض���ابط العدلي الذي يتحول �إلى كاتب عند
القا�ضي .وفيما يق ّر م�س����ؤولون �أمنيون ب�أن تقدير
الموقف على الأر�ض هو من اخت�ص���ا�ص الأجهزة
الأمنية ال الق�ضائية ،ويركزون على دور العميد �أنور
يحيى ...تطالب م�صادر رفيعة في وزارة الداخلية
ب�أن ُيفتح تحقيق في الق�ض���اء ،لتحديد الم�س�ؤولية
التي يتحملها القا�ضي كرم .يقول م�س�ؤول ق�ضائي
رفيع" :نرجو �أن تنت�ص���ر وزارة العدل للق�ض���اء ،ال
برفع الم�س�ؤولية عن القا�ضي كرم ،بل بتحديد قدر
هذه الم�س����ؤولية� ،إذ ال يج���وز �أن ُيغ�ض النظر عن
�س���جلت �سابقة
�أدائه ،كما ح�ص���ل قبل مدة ،حين ّ
ا�س���تئناف قرار قا�ضي التحقيق المتعلق برد طلب
ا�س���ترداد مذكرة التوقيف الغيابية ال�صادرة بحق
متوار ع���ن الأنظار ،يعم���ل مرافق��� ًا للمدير العام
لوزارة العدل القا�ضي عمر الناطور".

88

�سباق الفظاعة بين «الجريمتين»

�سباق الفظاعة بين «الجريمتين»
ل ��م تَخْ � ُ�ل جريمتا كترمايا من ا�س ��تدراج العديد م ��ن التعليقات ومن مقاالت ال ��ر�أي ,ولم تَخْ ُل
هذه الآراء ،بطبيعة الحال� ،أن تعددت حد الت�ض ��ارب .في ما يلي محاولة لتوزيع هذه المقاالت
بالإحال ��ة �إل ��ى �أبروز ما ورد فيها من �أفكار� ،س ��عي ًا �إلى تبيان �ش ��تى الزواي ��ا التي جرت مقاربة
الجريمتين من خاللها.
العقاب»( )158ذهبت الخوري �إلى �أبعد من الم�ساواة
بي ��ن الجريمتين فكتبت« :ما ح�ص ��ل ف ��ي كترمايا
كان �أكث ��ر م ��ن جريم ��ة مر ّوع ��ة .وما فعل ��ه محمد
�سليم م�س ّلم كان عم ًال بربري ًا ال يو�صف .فقد طعن
الطفلتين البريئتين وج َّديهما ع�ش ��رات الطعنات،
ب�سكينين ،وب�أع�صاب باردة ،وهذا ال يحده عقل وال
تقبله �شرائع...
لكن ما ج ��رى له "�أخرجه" م ��ن جريمته الفظيعة،
ليحوله �إلى ق�ضية عالقة بين لبنان وم�صر.
ق�ضية �أخطر ما فيها �أن ارتداداتها اللبنانية ال تقل
عن تفاعالتها الم�صرية القابلة لال�ستثمار!».

الم�ساواة بين الجريمتين

جمعت معظم مقاالت الر�أي والتعليقات الجريمتين
ف ��ي مقام واح ��د و َل َع ّل خ ��ط التما�س الفا�ص ��ل بين
كل هذه الكتاب ��ات هو تقديمها في الب�ش ��اعة ،وفي
الفظاع ��ة� ،إح ��دى الجريمتين عل ��ى الأخرى �أو في
ذهابها �إلى الم�ساواة بينهما.
زينا الخوري تحت عنوان «الوح�ش حا�ض ��ر»...
كتبت« :الجريمتان تتكامالن بالوح�ش ��ية المفجعة
التي تجعلنا ن�ص ��رخ :هل عاد الإن�س ��ان �إلى �شريعة
الغاب؟
الوح�ش ��ية المرعب ��ة الت ��ي ظهرت ف ��ي طريقة قتل
طفلتين بريئتين و�شيخين جليلين ال تو�صف .هناك
وح� ��ش كا�س ��ر ،تر ّب� ��ص به� ��ؤالء الأبري ��اء فمزّقهم
ب�أنيابه �شر تمزيق.
�أما ردة الفعل على الوح�ش ��ية فجاءت �أ�شد وح�شية.
وهذا مخيف �أكثر .لأنها وح�ش ��ية جماعية انك�شفت
ب�أب�شع وجوهها.»...
وف ��ي مقال ��ة عنوانه ��ا «الجريم ��ة وارت ��دادات
()157

قزحيا �سا�س ��ين ف ��ي مقال ��ة ,بالمحكي ��ة ,عنوانها
«كترماي ��ا ...ودول ��ة تم�س ��يل»( )159و�ص ��ف القتي ��ل
بالتالي:
رجال ناق�ص ،فاق بـ �صدرو
«�ش ��و �ص ��ار بكترمايا؟ ّ
الوح� ��ش .الوح�ش ْل ما بيعرف يقرا �ش ��يبة الختيار
ال�س ��ما
وينحن ��ي َل هيبة العم ��ر ،وال بيعرف ّ
يهجي ّ
ووج اهلل بـ وجوه الوالد الزغار».
ّ

( )157الديار� 1 ،أيار 2010؛ ( )158الم�صدر نف�سه� 8 ،أيار 2010؛ ( )159الم�سيرة النجوى� 10 ،أيار � ،2010ص .40
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وال يج ��وز قانون� � ًا �أو تنفيذ ًا �أن يح�ص ��ل ما ح�ص ��ل
لأن ذلك ي�ش ��كل �س ��ابقة خطيرة يجب �أال تتكرر...
�إذ ل ��و عمد كل فرد �إلى ا�س ��ترداد حقه بيديه لعاد
المجتمع �إلى �ش ��ريعة الغاب وعمت الفو�ضى و�ضاع
الأمن الب�شري.»...
وال يتوانَ علو عن و�ص ��ف جريمة قتل م�س ��لم ب�أنها
«"عادلة" �إذا ثبت �أن المقتول هو الجاني الفعلي».
وي�ض ��يف علو في مقالته�« :أقدر الحال التي عا�شها
الأهال ��ي في لحظة نقمة وتخ ��ل تالم�س الكفر بكل
القوانين التي �إنما و�ض ��عت لحماية النا�س وتنظيم
حياتهم ،وبخا�صة عندما يرون فلذات �أكبادهم �أو
�شيوخهم �ضحايا القتل بدم بارد ،من قبل �أ�شخا�ص
ال ينتمون �إلى الب�شر...
الأهالي م�س� ��ؤولون قانون ًا ،ولكنهم غير م�س� ��ؤولين
اجتماعي� � ًا ،و�إن�س ��اني ًا و�أخالقي ًا ،وه ��م قاموا بردة
فعلهم ب�ش ��كل عفوي وعاطفي وتلقائي ،دفاع ًا عن
�أمنه ��م االجتماع ��ي انتقام� � ًا ...ولأن ال�ش ��عب هو
م�ص ��در القوانين والت�ش ��ريع عبر ممثليه ،ف�أعتقد
�أن ل ��ه الحق في تحقيق العدالة الجماعية وب�ش ��كل
جماع ��ي ،و�إن كانت قد تمت بت�س ��رع وقبل �ص ��دور
الحكم.
ولكن ال�ش ��عب بهذا الت�صرف االنفعالي قد �أ�سقط
وكالته التي منحها للدولة وم�ؤ�س�س ��اتها الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية ،وهذا ال يجوز طالما هناك
دولة قائمة وتقوم ب�أداء دورها على وجه �سليم...
فهم مواطنون م�س ��المون ،همهم حماية مجتمعهم
وعائالته ��م ،وبعملهم هذا �إنما كانوا يقومون بفعل
الدفاع الم�شروع عن النف�س� ،أو الردع..
�إن م ��ا ق ��ام ب ��ه �أهال ��ي كترمايا ه ��و عدالة ت�ش ��به
الجريمة� ...أو جريمة ت�شبه العقاب.»...

وعن الجريمة الثانية كتب« :بـ تاني جريمة �ش ��فنا
�ش ��عب ع ��م يدبك بـعر� ��س ال ��د ّم� .ش ��فنا نا�س عم
يعزم ��و بع�ض ��ن عالب�ش ��اعة ،وع ��م يقتل ��و المجرم
والعدال ��ة بالوق ��ت زات ��و .ك�أ ّنن طالعي ��ن من كتب
التاريخ العتيقة .ك�أ ّنن هربانين من الحكايات اللي
بتع�صر دم وتار.»...
فئة �أخرى من الكتابات اعتبرت �أن جريمة كترمايا
الأولى �أ�ش ��د ه ��و ًال م ��ن الجريمة الجماعي ��ة التي
�أعقبتها ،وجهدت في التدليل على فظاعة الجريمة
الأول ��ى متمحلة التبري ��رات للعنف الجماعي الذي
لحق بمحمد �سليم م�س ّلم.
غ�سان جواد ،تحت عنوان «كترمايا والقانون»(،)160
بد�أ مقالته بالتالي« :ب�شعة وم�ؤلمة جريمة كترمايا
الأولى التي �أودت بحياة عائلة كاملة بينها طفالن،
وما جرى مع القاتل من �ضرب وقتل و�سحل وتنكيل
بالجث ��ة ب�ش ��ع ومخيف ومقل ��ق بدوره ويرق ��ى �إلى
حدود الجريمة �أي�ض ًا».
الدكت ��ور �أحمد علو ف ��ي مقالة عنوانه ��ا «�أبعد من
الق�ض ��اء والقانون )161(»...ب� � ّرر للأهالي ما فعلوه
رغم بع�ض التحفظات:
«م ��ا جرى في بلدة كترمايا ف ��ي �إقليم الخروب قد
يح ��دث في �أي منطقة �أخرى م ��ن لبنان �أو العالم؛
هو دليل على قرف النا�س ونقمتهم لهول الجريمة
التي ارتكبت بحق �أبرياء (�أطفال وم�س ��نين) �أو ًال،
حتى �أن القانون ورجال الأمن لم ي�س ��تطيعوا وقف
هذا الكم الهائل من االنفعاالت الإن�سانية العاطفية
لدرج ��ة لم ينفع العق ��ل والحكمة ،في الت ��ر ّوي� ،أو
القوى في تطبيق القانون ،فقام الأهالي بتطبيقه،
وح ّلوا مكان المحقق والقا�ضي والجالد...

ميرفت ال�س ��يوفي في مقال عنوانه «�ص ��ور �ضحايا

( )160اللواء 30 ،ني�سان 2010؛ (� )161صدى البلد� 5 ،أيار .2010
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ابنت ��ه ،ف ��كان �أن اغت�ص ��ب �أرواح� � ًا �أربع ��ة بريئة،
واغت�صب عقول ونفو�س �أهل قرية ب�أكملها؟!».

مجزرة كترماي ��ا»( )162كتبت« :كثيرون يت�س ��اءلون
ع ��ن لغز الجريم ��ة و�س� � ّرها ،ولماذا ه ��ذا التمثيل
ال�ش ��نيع بجث ��ث ال�ض ��حايا .فتّ�ش ��وا عن ال�ض ��ح ّية
الخام�سة ،الطفلة المغت�ص ��بة والتي تحدثت عنها
والدة القاتل ب�صفتها "العرو�س" التي ت�أجل زواجه
بها لأ�س ��باب نف�س� � ّية تم ّر بها الفتاة/ال�ضحية التي
تعاني ا�ضطراب ًا ع�صبي ًا ونف�سي ًا ب�سبب اغت�صابها!!
فت�ش ��وا عن الأمل الذي عا�ش ��ه "المغت�صب القاتل"
بالإقام ��ة الدائم ��ة الت ��ي ل ��ن تكلفه �س ��وى الزواج
بالطفلة ابنة الثالثة ع�ش ��رة [الثالثة ع�ش ��ر] عام ًا
والتي �ستخرجه من م�أزق ق�ضائي بال�سجن بالحقّ
الع ��ام ،وجريم ��ة الدخ ��ول خل�س ��ة �إلى الأرا�ض ��ي
اللبناني ��ة ،زواج ��ه بالفت ��اة الت ��ي اغت�ص ��بها كان
�س ��ينقذه من كل ه ��ذه الم�آزق و�أحكامها بال�س ��جن
قبل ترحيل ��ه �إلى بلده!! ولكنّ �أم ��ر ًا ما لم يكن في
الح�س ��بان وقع ،ال�ض ��حية الخام�س ��ة والأولى على
وج ��ه التحديد �أ�ص ��يبت بانهيار ع�ص ��بي ونف�س ��ي
ا�س ��تدعى ّ
تعطل ال ��زواج ،هل ظنّ القات ��ل �أن �أهل
الفتاة �سيعودون لمقا�ضاته؟ هل ت�ساءل �أحد لماذا
فق� ��أ عين الجد/الجار للفتاة المغت�ص ��بة؟ هل ر�آه
ي�س ��تدرجها مث ًال؟ هل انتقم م ��ن العائلة ب�أجمعها
لأنّ حلمه بالح�ص ��ول على �إقام ��ة مجانية انهار؟!
وال�س�ؤال الأخير والأفظع :هل كان اغت�صاب الفتاة
�أم ��ر ًا واقع ًا يفر�ض ��ه عل ��ى �أهلها ليقبل ��وا تزويجه
بها؟ هل هذه الفكرة "الجهنمية" مث ًال كانت فكرة
حقيقية للقاتل �أو لأحد ما في محيطه� ،أم �أنّ قرية
كترمايا �أخط�أت عندما تركت القاتل بين ظهرانيها
احترام ًا لأحد �أبنائها الذي �أ�ص ��يب في "عر�ض ��ه"
ب ��كل ما تعنيه هذه الكلمة ف ��ي �أي �أر�ض من البالد
العربي ��ة ،وا�ض ��طروا لل�س ��كوت عن جريم ��ة القتل
المعن ��وي الأولى الت ��ي ارتكبها المغت�ص ��ب عندما
ولي �أمر المغت�ص ��بة دعواه على مغت�ص ��ب
�أ�س ��قط ّ

بع� ��ض ثال ��ث م ��ن الكتاب ��ات انطل ��ق من فر�ض ��ية
الم�ساواة الكاملة بين �سلبية الجريمتين.
خالد غزال في مقالة عنوانها «انطالق ًا من حادثة
لي�ست بخيلة بالدالالت  /لبنان :الجريمة والعقاب
وانح�ل�ال الدول ��ة»( )163اعتب ��ر �أن الجريمتي ��ن
«تت�ساويان في الب�شاعة واال�ستنكار والرف�ض».
جان عزي ��ز في مقالة عنوانها «م ��ن كترمايا �إلى
الأ�ش ��رفية :جريمة اال�س ��تثمار بالدم(� )164س ��اوى
بي ��ن الجريمتي ��ن ،فـ«في الأولى ،وقع ��ت قبل �أيام
جريم ��ة نك ��راء� .ش ��به مذبح ��ة .ذهب �ض ��حيتها
طفلت ��ان و�ش ��يخان .عمل �إجرام ��ي ال يمكن فهمه
وال قبول ��ه وال تبريره ...غي ��ر �أن كل هذا ال يكفي،
وال �ش ��يء �أخ ��ر يمكن �أن يكفي لتغطية ما ح�ص ��ل
في اليوم التالي .لأن الحق الإن�س ��اني المطلق في
الح�ص ��ول على محاكمة عادلة ،ال يمكن �أي و�ضع
�أن ي�سقطه» [.]...
عزيز �أ�ضاف�« :إن الفجيعة باغتيال �أبناء كترمايا
الأربع ��ة ،ال يعادله ��ا �إال الفجيع ��ة باغتي ��ال ح ��ق
�إن�ساني �أ�صيل مطلق في اليوم التالي».
عون ��ي الكعكي ف ��ي افتتاحية عنوانه ��ا «الجرائم ال
تعالج بجرائم �أب�ش ��ع و�أكبر»( )165اعتبر �أن الجريمة
الأول ��ى ال تبرر الثاني ��ة .الكعكي كتب ...« :من دون
�أي �شك ف�إن الجريمة التي ارتكبها ال�شاب الم�صري
ف ��ي بل ��دة كترماي ��ا مدان ��ة ،وهي ب�ش ��عة ج ��د ًا...
وتق�ش ��عر الأبدان لهولها ...وال ي�س ��تطيع �أي كان �إال

( )162نادين� 17 ،أيار � ،2010ص  16ــ 17؛ ( )163الحياة� 6 ،أيار 2010؛ ( )164الأخبار� 8 ،أيار 2010؛ ( )165ال�شرق� 1 ،أيار .2010
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�أن ي�س ��تنكر هذه الجريمة الكب ��رى ،والتي ارتكبها
�س ��فاح مته ّور و�أرعن ،ولكن مع ذل ��ك ،ف�إن ذلك ال
يبرر �أبد ًا �أن يقوم البع�ض باختطاف الم�ش ��تبه فيه
وقتل ��ه والتمثي ��ل بجثته وتعليقه عل ��ى عمود كهرباء
قبل انتهاء التحقيق».

غريب في محيط عن�صري

عل ��ي الأمي ��ن في مقال ��ة عنوانه ��ا «ع ��ن الجريمة
االجتماعي ��ة وال�سيا�س ��ية»( )166اعتب ��ر �أن فظاع ��ة
الجريم ��ة الثاني ��ة تغط ��ي عل ��ى الجريم ��ة الأولى.
الأمي ��ن كتب« :جريمة مزدوج ��ة ،همجية االنتقام
الجماع ��ي ،ت ��كاد تخت�ص ��ر وجه ��ي الجريم ��ة� ،أو
تغط ��ي على جريمة قتل الجد والجدة والحفيدين.
الأول ��ى كانت جريم ��ة فردية ،على م ��ا يبدو ،وهي
كارث ��ة بطبيع ��ة الح ��ال لأقرب ��اء ال�ض ��حايا و�أبناء
كترماي ��ا� ،أم ��ا خط ��ورة الثانية فتكمن ف ��ي بعدها
كجريم ��ة جماعية ،فه ��ل كان ه ��ذ التعبير ينطوي
عل ��ى اطمئنان ،ب�أن االنتقام �س ��يعفي مرتكبيه من
المحا�سبة...؟ ال �شك �أن ذلك عن�صر من عنا�صر
كامنة في الالوعي».

�س ��عدى علوه وج ��دت رابط ًا بين فع ��ل القتيل وكون
القتيل غريب ًا عن الجماعة التي قامت بالفعل .علوه
تكتب في مقالة عنوانها «دفاع ًا عن كترمايا:)168(»...
«ه ��ل كان المعتدون ليتجر�أوا على القيام بما قاموا
به لوال الجو ال�س ��ائد في البالد و�شعور كل فئة �أنها
محمية ف ��ي مناطقها وتملك �إدارة �ش� ��ؤونها؟ ولوال
تلك النظرة الم�س ��تخفة بالدول ��ة و�أجهزتها؟ وهل
كان ليح�صل ما ح�صل مع محمد لو �أنه كان لبناني ًا
وم ��ن عائلة لبنانية ولي�س غريب� � ًا على �أر�ض �أقل ما
ت�شتهر به هو العن�صرية تجاه الأجانب».

بع� ��ض الكتابات حول جريم ��ة كترمايا الثانية �ألمح
�صراحة �إلى بعد عن�ص ��ري كان له �إيقاعه الخا�ص
ف ��ي الفع ��ل الذي دف ��ع بع�ض �أهال ��ي كترماي ��ا �إلى
ارتكاب جريمتهم بحق «عامل م�صري».

خالد �ص ��اغية ف ��ي مقال ��ة عنوانها «كترماي ��ا �أكثر
م ��ن قري ��ة»( )169اعتب ��ر �أن ما ح�ص ��ل ف ��ي كترمايا
«فيه �أي�ض� � ًا الكثير من الت�س ��امح حيال العن�ص ��رية
الممار�سة بحق ك ّل عامل �أجنبي».

وف ��ي تحلي ��ل ملف ��ت ،اعتب ��ر و�ض ��اح �ش ��رارة ،في
مقال ��ة عنوانها «يوم �آخر من �أيام القتل العادي...
في بل ��دة كترمايا ال�ش ��وفية اللبناني ��ة  /الجماعة
الأهلي ��ة تقت�ص م ��ن منتهك �أ�ص ��ولها بالعودة �إلى
�أركان اجتماعها العنيفة والحربية»( ،)167اعتبر �أن
«�إجمال الجريمتين المختلفتين اختالف ًا عميق ًا في
باب واحد يغفل الفرق بينهما ،وينحاز �إلى مرتكبي
الجريم ��ة الثانية "رد ًا" على الأولى وانت�ص ��اف ًا من
فاعله ��ا ـــ المفتر�ض على م ��ا يجب القول �إلى حين
التلفظ بحكم ق�ضائي مبرم ومعلل».

�أ�س ��عد �أب ��و خلي ��ل ف ��ي مقال ��ة عنوانه ��ا «مهرجان
كترماي ��ا� :إ�ش ��عاع ونور و�س ��حل»(� )170أ�ش ��ار �إلى �أن
«جن�س ��ية المته ��م �س ��اهمت ف ��ي ا�ست�س ��هال عملية
ال�سحل والقتل والطعن� .إن الح�شد الكترماوي وجد
�أن �ضحيته �سهلة التعذيب والقتل والتمثيل».
دالل البزري في مقالة عنوانها «عن جريمة الث�أر/
المهم لي�س �ص ��ورتنا ...بل نحن»( )171كتبت« :الآن،
�س�ؤال :لو كان المتهم غير "عامل م�صري"؛ لو كان

(� )166صدى البلد� 3 ،أيار 2010؛ ( )167الحياة� 5 ،أيار 2010؛ ( )168ال�سفير 30 ،ني�سان 2010؛ ( )169الأخبار� 3 ،أيار 2010؛
( )170الم�صدر نف�سه� 8 ،أيار 2010؛ ( )171الم�ستقبل� 9 ،أيار .2010
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لبناني ًا من عائلة ما ،من طائفة ما� ،أو من جن�س ��ية
�أخ ��رى �أو "م�ص ��ري مليوني ��ر" ...هل كان �س ��يهون
تك� � ّون الرهط الهائج الدموي من الأ�ص ��ل ،هل كان
�سيبلغ هذه الدرجة من الإجرام والب�شاعة؟ هذا لو
تك ّون لأي �س ��بب من الأ�س ��باب؟ طبع ًا ال .الم�صري
عموم� � ًا في نظر اللبنانيين االختزالي والعن�ص ��ري
لي�س �س ��وى عامل فار من جحيم بالده ،بطرق غير
م�ش ��روعة غالب ًا .ل ��م يعد ذاك المواط ��ن الجذاب
المحترم كما كان عليه في الأربعينات والخم�سينات
وال�س ��تينات .انه اليوم النموذج المثالي لـ"الغريب"
في القرية؛ ال�ضعيف الآتي من �أمة فقدت عزوتها،
الفقي ��ر الاله ��ث خل ��ف لقم ��ة العي� ��ش ،المقط ��وع
الجذور .الغريب في القرية هو الم�ست�ض ��عف و�سط
م�ست�ض ��عفين .والم�س�ض ��عفون �أي�ض� � ًا يميزون بين
م�ست�ض ��عف �أقوى منهم و�آخر �أ�ضعف .في�ستبيحون
في غياب القانون».

ميرف ��ت ال�س ��يوفي ،مج ��اراة لمنط ��ق تف ��وح من ��ه
رائحة عن�ص ��رية ما ،كتبت تحت عن ��وان «جريمة
كترمايا والدور التحري�ض ��ي الذي مار�سه الإعالم
العرب ��ي»(« :)173يب ��دو �أنّ مكتب القاه ��رة في قناة
العربية مث ًال �أن�ش ��ط و�أكث ��ر فاعلية من مكتبها في
بي ��روت ،ف�ص� � ّدرت موقعه ��ا بعنوان "الم�س ��حول"،
ولم يك ّلف مكتبها في بيروت نف�س ��ه عناء �إي�ص ��ال
ال�صورة الحقيقية ،للقاتل محمد �سليم م�س ّلم فقد
كان م�س ��جون ًا لمدة �س ��بعة �أ�ش ��هر على ذ ّمة ق�ضية
اعتدائه على قا�ص ��ر في الثالثة ع�ش ��رة من العمر،
وجريمة كهذه في �صعيد م�صر تطير فيها الرقاب
و ُيتوارث الث�أر ع�شرات ال�سنين!! ولم ينقل الإعالم
اللبناني �أن القاتل �أراد اال�ستفادة من ن�ص ق�ضائي
في القانون اللبناني ي�س ��قط المالحقة الق�ض ��ائية
بحق مغت�صب فتاة �إن تزوجها ،وهذا ما كان ي�سعى
�إليه الجاني/الم�سحول».

داود ال�ش ��ريان انتق ��د ف ��ي مقال ��ة بعنوان «�ص ��مت
ال�صحافة الم�صرية»( )172غياب مو�ضوع قتل محمد
م�س ��لم في الإع�ل�ام الم�ص ��ري .كتب �أن «ال�ش ��اب
الم�ص ��ري محمد �سليم الذي �س ��حلته قرية لبنانية
حتى الموت ،لم يثر اهتمام ال�ص ��حافة الم�صرية،
وكتاب الأعمدة فيها ...وك�أن الميت كلب».
ال�شريان �أ�ضاف �أن «�ص ��مت ال�صحافة الم�صرية،
و�ص ��حافة المعار�ض ��ة ف ��ي �ش ��كل خا� ��ص ،يثي ��ر
اال�ستغراب ،فهذه ال�صحف تقيم الدنيا لو عثر على
مواطن م�صري على ر�صيف في دولة خليجية».
واعتبر ال�ش ��ريان �أن «الخالف مع هذه ال�ص ��حافة
وبع�ض كتابها ه ��و مجافاة المو�ض ��وعية والمهنية،
وتحويل المواطن الم�ص ��ري �إلى و�س ��يلة لت�ص ��فية
ح�سابات �سيا�سية مع دول».

غ�سان حجار في مقالة عنوانها «التحرر من تبعات
الإع�ل�ام ال�س ��طحي ...ومن كوكتي ��ل النقابة»
كتب« :كلنا مجرمون في �س ��اعات قبل �أن نعود �إلى
وعينا ،ومن الأف�ضل الإ�سراع في العودة �إلى العقل
والتعقل ،والت�ش ��ديد على فردية الحادث ،وو�ض ��عه
في �إطاره ال�صحيح حتى ال ي�ؤثر في العالقة الطيبة
القائمة بين ال�شعبين منذ زمن بعيد».
()174

المقاالت التي ح�صرت م�س� ��ؤولية الجريمة الثانية
ببع�ض الكترماويي ��ن ال بكترمايا قليلة ومن �أبرزها
مقالة �س ��عدى عل ��وه «دفاع ًا عن كترماي ��ا،)175(»...
التي ج ��اء فيها «وجد ف ��ي كترمايا �ش ��باب �آخرون
قاموا ب�سحب محمد من بين المعتدين ،ونقلوه �إلى
م�ست�شفى �سبلين الحكومي لإ�سعافه».

( )172الحياة� 3 ،أيار 2010؛ ( )173نادين� 10 ،أيار � ،2010ص 14ــ 16؛ ( )174النهار� 13 ،أيار 2010؛ ( )175ال�سفير 30 ،ني�سان .2010
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الالدولة دفاعاً عن الدولة!

ون�ص ��بت
ا�ست�س ��هلت الكاتب ��ة �إدانة محمد م�س ��لم ّ
نف�س ��ها قا�ض ��ي ًا حتى قبل �ص ��دور نتائج فحو�صات
الحم� ��ض النووي للدم ��اء التي تغطي قمي�ص� � ًا من
قم�صانه و�س ��كين ًا عثرت عليهما القوى الأمنية في
منزل ��ه .تقول علوه« :ال يناق�ش �أحد في وجوب َن ْيله
[م�س ��لم] العقاب الالزم الذي ين�ص عليه القانون
بعد �إثبات �إدانته و�إقرانها بالدالئل».

بع� ��ض مقاالت ال ��ر�أي ا�ستح�ض ��ر لالعترا�ض على
الجريم ��ة منطق ًا ال يمت ب�ص ��لة �إل ��ى فكرة الدولة
الجامعة وما ت�س ��تتبعه من وجود �س ��لطة ق�ض ��ائية
واحدة وخ�ضوع لقانون واحد.

فف ��ي المقال ��ة الموم� ��أ �إليه ��ا �أع�ل�اه «دفاع� � ًا عن
كترماي ��ا )176(»...تخت ��ار �س ��عدى عل ��وه �أن تب ��د�أ
بالتذكي ��ر بالآي ��ة القر�آني ��ة التي تق ��ول« :ومن ُقتل
مظلوم ًا فقد جعلنا لوليه �س ��لطان ًا فال ي�س ��رف في
القتل �إنه كان من�ص ��ور ًا» .ال�سبب في ذلك هو نقد
الجريم ��ة انطالق ًا من ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية وك�أن
�ش ��رع الإ�س�ل�ام يطبق في لبنان! عل ��وه تنطلق من
الت�س ��ليم «جد ًال ب� ��أن من �ش ��اركوا في قتل م�س ��لم
اعتبروا �أنف�سهم �أولياء ال�ضحايا وجعل لهم �سلطان»
[�س ��لطان ًا] لت�ش ��ير �إلى �أن «ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية
نف�سها ُينقل عن ر�سولها الكريم الحديث ال�شريف
"�إياك ��م والمثل ��ة ولو بالكل ��ب العق ��ور" وال ُم ْث َل ُة هنا
تعني "التمثيل"» .ومن فر�ض ��ياتها الإ�سالمية تع ّبر
في مكان �آخر من مقالتها عن امتعا�ضها من عدم
تدخ ��ل الآمرين بالمع ��روف والناهين عن المنكر!
تقول« :وم ��اذا عن �إمام كترمايا والم�ش ��ايخ فيها،
وواجبهم في تهدئة النا�س الغا�ض ��بين ،وتذكيرهم
بالآيات القر�آنية التي تنه ��ى عن التمثيل بالجثث،
و�إن �سمح الإ�س�ل�ام ب�إعدام القاتل فهو ينيط ذلك
بالحاكم وال�سلطات ولي�س بالمدنيين».

ميرفت ال�س ��يوفي ،في مقالة تحت عنوان« ،جريمة
كترمايا والدور التحري�ض ��ي الذي مار�س ��ه الإعالم
العرب ��ي»( )177ت�ش ��ير �إل ��ى �إعالن «عدد م ��ن علماء
الأزه ��ر رف�ض ��هم ال�ش ��ديد لجريم ��ة التمثيل بجثة
ال�ش ��اب الم�ص ��ري ،م�ؤكدي ��ن �أن ه ��ذه الجريمة ال
تتف ��ق مع ال�ش ��رائع ال�س ��ماوية ،وه ��ي محرمة بكل
الأحوال وت�ستدعي تطبيق حد "الق�صا�ص" على من
ارتكبها».
وعلى ما ذكرت ��ه اختارت القول« :ربما من واجبنا
الرد عل ��ى هذه اله ّبة الإ�س�ل�امية ف ��ي وجه لبنان
ب�أخبار �س ��حل مماثلة التزم علماء الأزهر حيالها
ال�صمت الك ّلي عام .»2008

قوى الأمن الم�ستهترة والنائب المح ّر�ض

ف ��ي مقالته ��ا «دفاع ًا ع ��ن كترماي ��ا )178(»...تلفت
�س ��عدى علوه �إلى �أن الم�س�ؤولية في ما ح�صل «هي
م�س� ��ؤولية قرار الق ��وى الأمنية بالإتيان بـ"م�ش ��تبه
به" ،وفق ما و�ص ��ف م�ص ��در �أمني رفيع لـ ال�سفير
حال المتهم محمد م�سلم لحظة اقتياده �إلى موقع
الجريمة" ،لإجراء بع�ض التعديالت"» ،خا�صة و�أن
م�س ��لم «اقتيد بعدما �س ��بقه الكالم ع ��ن �أن القوى
الأمنية قب�ضت على الفاعل ...على القاتل ...على
المج ��رم المتوح�ش ال ��ذي قتل الج ّدين الم�س� � ّنين
العزل [الأعزلين] والطفلتين البريئتين».

ال يع ��رف الق ��ارئ �س ��بب كل ه ��ذه الم�س ��لمات
الإ�سالمية وتحليلها في مقام لي�س مقامها بخا�صة
�أن عل ��وه تتح ��دث ف ��ي مو�ض ��ع �آخ ��ر ع ��ن العقاب
ال ��ذي ينطلق من ن� ��ص القانون ،ولكن هنا �أي�ض� � ًا

( )176ال�سفير 30 ،ني�سان 2010؛ ( )177نادين� 10 ،أيار � ،2010ص 14ــ 16؛ ( )178ال�سفير 30 ،ني�سان .2010
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للتعذي ��ب �أثن ��اء التحقي ��ق مع ��ه� .أال تدفع ق�س ��وة
التعذيب �أي �أحد �إلى االعتراف ب�أي فعل؟».

عمر ن�ش ��ابة ،ف ��ي مقالة بعن ��وان «�ش ��ريعة الغاب
بح�ض ��ور الدول ��ة»( ،)179اعتبر �أن بع�ض ال�ض ��باط
جدد «وغيرهم من الم�س� ��ؤولين الر�سميين انتحل
�ص ��فة المدعي الع ��ام وقا�ض ��ي التحقي ��ق ورئي�س
محكم ��ة الجناي ��ات عبر �إ�ص ��دار م ��ا اعتُبر حكم ًا
مبرم ًا بحق محمد �سليم م�سلم».
ومم ��ا نطالعه في مقالة ن�ش ��ابة نف�س ��ها« :المديرية
العام ��ة لقوى الأمن كانت قد وزع ��ت بيان ًا قبل وقوع
ذل ��ك[ ،قب ��ل الجريم ��ة الثاني ��ة] ،ب�س ��اعات قليلة،
(ال�س ��اعة التا�س ��عة والن�ص ��ف �ص ��باح ًا) ،جاء فيه
�أن المدي ��ر الع ��ام لقوى الأم ��ن الداخل ��ي �أبلغ وزير
الداخلية ب�أن "ف�ص ��يلة درك �ش ��حيم قد �أوقفت �أحد
الم�ش ��تبه فيهم ،وتمكنت من �ضبط �سكين وقمي�ص
عليه ��ا �آثار دماء ُعث ��ر عليهما داخ ��ل منزله ،ويقوم
مكت ��ب المختبرات الجنائية التابع لق�س ��م المباحث
العلمية في وحدة ال�ش ��رطة الق�ضائية بتحليل الـ دي
�إن �إيه لمقارنة دماء ال�ضحايا ببقع الدماء الموجودة
على الأدلة الم�ضبوطة ،وذلك تحت �إ�شراف الق�ضاء
المخت�ص".
ال يخفى ا�ستعجال قوى الأمن التباهي بـ"�إنجازها"
عل ��ى �أحد ،لكن لم ��اذا �أغفل كات ��ب البيان قرينة
البراءة ،علم ًا ب�أن الرجل يعمل في م�س ��لخ للأبقار
وق ��د يك ��ون ال�س ��كين م ��ن �أدوات المهن ��ة؟ لماذا
ا�ستعجال عر�ض الع�ضالت؟
ل ��م يفت ��ح تحقي ��ق م�س ��لكي �أو ق�ض ��ائي ب�ش� ��أن
�إف�ش ��اء معلومات تتعلق بما �أدلى به الم�ش ��تبه فيه
للمحققي ��ن� .أال يرى المدير الع ��ام بالح ّد الأدنى،
تج ��اوز ًا ل�س ��ر ّية التحقي ��ق يعاقب علي ��ه القانون؟
"اعترف الرجل بارتكابه جريمة القتل المر ّوعة...
�إنه القاتل!" لكن لن ي�س ��مح و�ض ��ع جثته الم�ش ّوهة
للطبيب ال�ش ��رعي ب�إثب ��ات ما �إن كان ق ��د تع ّر�ض

عون ��ي الكعكي ف ��ي افتتاحية بعن ��وان «الجرائم ال
تعال ��ج بجرائم �أب�ش ��ع و�أكب ��ر»(� )180أ�ش ��ار �إلى «�أن
هناك تق�ص ��ير ًا فعلي ًا ،خ�صو�ص� � ًا م ��ن قبل القوى
الأمنية».
ميرفت ال�س ��يوفي ف ��ي مقالتها «جريم ��ة كترمايا
وال ��دور التحري�ض ��ي ال ��ذي مار�س ��ه الإع�ل�ام
العربي»( )181ت�ضيف« :ث ّمة جريمة وح�شية وقعت،
ذهب �ضحيتها �أربعة �أبرياء بغير ذنب ،وثمة حالة
جنون انتابت �أهالي كترمايا الذين �شاهدوا جثث
ال�ض ��حايا وم ��ا فعل بها ،وثمة ه�س ��تيريا وح�ش ��ية
انتاب ��ت الجم ��ع بع ��د الإتي ��ان بالقاتل �إل ��ى موقع
جريمت ��ه ف ��ي لحظة ت�ش ��ييع قت�ل�اه ،هن ��اك خط�أ
ممي ��ت ارتكبه الم�س� ��ؤول الذي �س ��اق الجاني �إلى
موق ��ع الجريمة لي�س ��رق عد�س ��ات الكاميرات من
جثامين ال�ضحايا وجنازاتهم.»...
خالد �ص ��اغية في مقال ��ة عنوانه ��ا «كترمايا �أكثر
من قرية»( )182تحدث عن «نائب عن المنطقة كاد
[كان] ق ��د دع ��ا دون خجل ،قبل وقت ق�ص ��ير من
الجريمة� ،إلى االقت�صا�ص من المواطن الم�صري
في �ساحة القرية».
في مقالة عنوانها «دولة المتوح�ش ��ين»( )183تحدث
وائ ��ل عب ��د الفت ��اح ع ��ن «م�ش ��اعر االنتق ��ام التي
�س ��يطرت على القرية وو�ص ��لت �إلى مطالبة نائبها
ف ��ي البرلمان( ،ينتمي �إلى تيار الم�س ��تقبل) ،ب�أن
ين ّفذ الحكم في �ساحة القرية».

( )179الأخبار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )180ال�شرق� 1 ،أيار 2010؛ ( )181نادين� 10 ،أيار � ،2010ص 14ــ 16؛ ( )182الأخبار� 3 ،أيار 2010؛
( )183الم�صدر نف�سه� 5 ،أيار .2010
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الذي يناق�ض كل الأعراف القانونية في الدول ذات
الحد الأدنى من الديموقراطية...
طبع� � ًا ،من الظل ��م تحمي ��ل �أهل كترماي ��ا وحدهم
الم�س� ��ؤولية� ،أو حت ��ى بع�ض ��هم .الج ��و الع ��ام ف ��ي
البالد ،بالإ�ض ��افة �إلى الثقافة ال�سيا�س ��ية ال�سائدة
في لبنان ،هي الم�س� ��ؤولة ،قوى الأمن الداخلي هي
الم�س�ؤول الأول.»...

وف ��ي المقالة نف�س ��ها ذكر عبد الفت ��اح �أن «هناك
نائب ًا منذ عدة �أ�ش ��هر اقترح تنفيذ عقوبة الإعدام
بالمتهم باالغت�ص ��اب ،ف ��ي الميادين العامة وعلى
الهواء مبا�شرة».
ف ��ي مقالة عنوانها «مهرجان كترمايا� :إ�ش ��عاع ونور
و�س ��حل»( )184اعتبر �أ�س ��عد �أبو خليل �أن «بع�ض �أهل
كترماي ��ا قام ��وا بالفعل ��ة بترتي ��ب وتنظي ��م دقيق.
تقا�سموا الأدوار ولم يتركوا فر�صة للت�أمل �أو لإعادة
النظ ��ر .الأم ��ر كان الفت ًا في �ض ��بطه عملي ��ة القتل
والتعذي ��ب ،وقد يزيد من القيم ��ة االنتخابية للبلدة
في ح�سابات ت ّيار الم�ستقبل الطائفي ـــ المذهبي».
وي�ض ��يف �أب ��و خلي ��ل« :القتل ف ��ي كترماي ��ا يرتبط
بالتحري� ��ض الطائف ��ي المتفلت ال ��ذي �أطلقه رفيق
الحري ��ري وابن ��ه م ��ن بع ��ده برعاية الأمي ��ر مقرن
وجه ��ازه و�أموال ��ه الكثيرة الت ��ي ت�ش ��تري وتلغي �أي
انتخاب ��ات ف ��ي �أي بلد عرب ��ي� .إن الط�ل�اء الديني
و�صيحات التكبير التي �صاحبت القتل والتمثيل هي
جزء من الت�س ��ويغ الطائفي  /الديني الذي �صاحب
مهرجان الحريرية بعد اغتيال م�ؤ�س�سها .والت�سويغ
الديني( ،الذي ال عالقة له بالدين) ،نتيجة طبيعية
لم�صنع التط ّرف الديني الإرهابي الذي �شاركت في
�ص ��نعه هيئة كبار العلماء في ال�سعودية باال�شتراك
م ��ع الأمير تركي ف ��ي حقبة الحرب في �أفغان�س ��تان
خدمة للم�صالح الأميركية في الحرب الباردة».
وف ��ي �أماك ��ن متفرق ��ة ف ��ي مقالت ��ه الطويل ��ة كتب
�أبو خلي ��ل « :ومن التجربة الحريرية ،ا�س ��تقى �أهل
كترمايا� ،أو من �ش ��ارك منهم ف ��ي القتل والتمثيل،
تجربة �إ�صدار الحكم والإدانة بال محاكمة .محمد
الحجار وقف قبل قتل الم�شتبه فيه وطالب ب�إعدامه
ّ
في �س ��احة البلدة �أمام النا�س ...وقد �سك الجهاز
الإعالمي لآل الحريري عبارة "االتهام ال�سيا�س ��ي"

�شريعة الغاب والالدولة

ذهب بع�ض �أ�صحاب المقاالت �إلى �إلقاء ال�ضوء على
م ��ا اكتنف فعل مرتكبي جريمة كترمايا الثانية من
وح�شية و�صفات �أخرى مرادفة لهذا التو�صيف.
ف ��ي مقال ��ة بعن ��وان «�ش ��ريعة الغ ��اب بح�ض ��ور
الدولة»( )185ي�ص ��ف عمر ن�شابة طريقة قتل محمد
م�س ��لم ب�أنها «�أعمال وح�شية ال مثيل لها �إال في دول
تحكمها �ش ��ريعة الغاب� ،إذ بادر ح�ش ��د من النا�س،
�زي قوى الأمن والجي�ش وال�ش ��رطة
بوجود رجال ب � ّ
البلدية� ،إلى �س ��حل ال�شاب الم�ش ��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»
كت ��ب �أن «الأهال ��ي قام ��وا بتنفي�س غ�ض ��بتهم على
الجاني بطريقة تنتمي �إلى ما قبل التاريخ ،وما قبل
المجتم ��ع الزراع ��ي والقبلي ون�ش ��وء الدولة ووجود
القانون».
وي�ض ��يف جواد« :لي� ��س مقبو ًال في الق ��رن الحادي
قت�ص من قاتل بهذا العنف ،وبهذه
والع�ش ��رين �أن ُي ّ
الوح�شية والبربرية ،ال منطق وال عقيدة اجتماعية
�أو دينية �أو قانونية وق�ض ��ائية تقب ��ل بذلك �أو تدعو
�إلي ��ه ،لكن العبرة من �س ��لوك الأهالي "المتطرف"
()186

( )184الأخبار� 8 ،أيار 2010؛ ( )185الم�صدر نف�سه 30 ،ني�سان 2010؛ ( )186اللواء 30 ،ني�سان .2010
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يج ��ب �أن تدعونا �إلى التف ّكر في �أحوال الدولة التي
نعي� ��ش فيها ،والتف ّك ��ر في هيبته ��ا واقتدارها حتى
نقن ��ع المواطني ��ن ب�أنها وحدها م ��ن يحتكر العنف
تنفيذ ًا للقانون».

لعملية حقن م�س ��تم ّر على امتداد الأعوام الخم�سة
الما�ض ��ية ،وهو الذي لم ي�شف بعد من �آثار الحرب
الأهلي ��ة[ ...و] ب�ص ��ورة كاريكاتورية ،يمكن القول
�إن الح ��رب الأهلية الباردة انفجرت فج�أة في وجه
العامل الغريب.
ففي ما ح�ص ��ل في كترمايا �شيء من �صراخ 2005
التحري�ضي �ض� � ّد ن�صف ال�شعب اللبناني ،ك�أنّ هذا
الن�صف هو الم�س� ��ؤول عن اغتيال رفيق الحريري.
وفيه �أي�ض� � ًا �ش ��يء من �أح ��داث الجامع ��ة العربية.
وفيه �أي�ض ًا �ش ��يء من �أحداث ال�سابع من �أيار .تلك
الأح ��داث التي ج ��رى ا�س ��تيعابها �سيا�س ��ي ًا ،لكنها
را�سخة في الذاكرة الجماعية».
وختم �ص ��اغية مقالته بالقول �إن «كترمايا �أكثر من
قري ��ة .كترمايا هي لبنان حين يتج ��ر�أ على النظر
�إلى نف�سه في المر�آة».

ه�ش ��ام يحي ��ى في تحلي ��ل عنوان ��ه «بي ��ن جريمتي
كترماي ��ا ...وزيارة الوف ��د الأميركي �إلى الحدود /
()187
المطلوب حماية المجتمع ...وطرح الم�ساءلة؟»
و�صف ما جرى في بلدة كترمايا ب�أنه «عنف تجاوز
كل الم�أل ��وف وو�ص ��ل �إلى ح ��دود الهمجية ب�أب�ش ��ع
�ص ��ورها الإن�س ��انية .»...وذ ّكر في م ��كان �آخر ب�أن
هذا المجتمع الذي تمخ�ض ��ت عنه جريمة كترمايا
الثاني ��ة هو عين ��ه «المجتمع الذي يخت ��زن كل هذا
الكم من المقدرة على ارتكاب العنف ب�أب�شع �صوره
الإن�س ��انية والذي طبع �إلى حد كبير م�أ�ساة الحرب
الأهلية اللبنانية».

وائ ��ل عب ��د الفت ��اح ,ف ��ي مقال ��ة عنوانه ��ا «دول ��ة
المتوح�ش ��ين» )190(,و�ص ��ف عقلية الم�ش ��اركين في
الجريم ��ة الثاني ��ة �أنه ��ا «قبلي ��ة طائفي ��ة غوغائية
متوح�ش ��ة ال ترى �إال بعين واحدة .فرقة متوح�شين
اختطف ��ت ال�ش ��اب م ��ن �س ��يارة ال�ش ��رطة وقتلت ��ه
بال�ضرب والطعنات ،ثم �سحلته في ال�شوارع وع ّلقت
جثته على �س ��يارة تلف القرية و�سط تهليالت "اهلل
�أكب ��ر" و"اهلل انتقم من المجرم" و"وفي كترمايا ال
ي�ضيع الحق"».
عب ��د الفتاح �أ�ض ��اف �أن «ه� ��ؤالء المتوح�ش ��ين هم
تربي ��ة ثقاف ��ة ال ت�ؤمن بقوة الدول ��ة وال تثق بتحقيق
العدالة».
ل ��م يقت ��ل بع� ��ض �أهال ��ي كترماي ��ا حي ��ن ارتكب ��وا
جريمتهم بمحمد م�س� � ّلم القتيل فقط بل قتلوا معه
فكرتي العدالة والدولة ،على ما ر�أى بع�ض َمن كتب
حول الجريمة.

�أم ��ا ف� ��ؤاد دعب ��ول ,ف ��ي تعلي ��ق بعن ��وان «الحزبية
والعائلية والع�ص ��بية!»( )188كتب« :ال �أحد ي�ص ��دق
م ��ا حدث ف ��ي كترمايا ...وفي ه ��ذه الأيام ...وفي
هذا الع�ص ��ر ...لماذا فلتان الغرائز والع�صبيات؟
منذ انقالب عبد الكريم قا�سم وزمالئه ...و�سحل
ن ��وري ال�س ��عيد في �ش ��وارع بغ ��داد ...وبع ��د رحيل
مه ��داوي العراق ،غاب ��ت �أخبار ال�س ��حل ...لكنها
ا�س ��تيقظت في كترمايا ...ولكن ،ال ي�ستطيع �أحد،
�إال �أن "يبكي" على هذا البلد؟ و�أ ّال يجد حالً ،لهذه
الم�آ�س ��ي والفواج ��ع والكوارث� ،إال عب ��ر الدولة...
وبقي ��ام الدول ��ة ال�ص ��ارمة ف ��ي عدالته ��ا ،ال ف ��ي
ظلمها».
خالد �ص ��اغية في مقالة عنوانها «كترمايا �أكثر من
قرية»( )189اعتبر �أن «ال�ش ��عب اللبناني بر ّمته خ�ضع
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وفي منطق م ��واز للمنطق ال�س ��ابق� ،أي لمنطق �أن
القتيل في الجريمة الثانية كان الدولة ،اعتبر بع�ض
الكتّاب �أن غياب الدولة وهيبتها هو ما دفع ببع�ض
�أهالي كترمايا �إلى �سلوك ما �سلكوه من فعل.

خال ��د �ص ��اغية خت ��م مقالته الت ��ي كتبه ��ا بعنوان
«�شريعة الغاب بح�ض ��ور الدولة»( )191بالقول« :قتل
ح�ش ��د من النا�س محمد �سليم م�س ��لم ،وقتلوا معه
العدالة وهم يفاخرون بتحقيقها .لم توقف النيابة
العامة �أحد ًا حتى �ساعة مت�أخرة من ليل �أم�س ،ولم
ي�ص ��در عنها �أو عن وزارة العدل م ��ا يوازي حجم
الجريمة وب�ش ��اعة ال�ص ��ورة المذلة للبنان وللدولة
وم�ؤ�س�ساتها».

غ�س ��ان جواد تحت عنوان «كترمايا والقانون»
كتب« :لماذا تولد لدى ه�ؤالء �ش ��عور ب�ضرورة �أخذ
ث�أره ��م ب�أيديهم؟ الأرج ��ح �أ ّنهم ال ي�ش ��عرون بقوة
الدول ��ة و�س ��لطتها وح�ض ��ورها ويت�ص� � ّرفون عل ��ى
�أ�سا�س �أنها �أ�ض ��عف من �أن تم�سك بقاتل وتحاكمه
وت�صدر بحقه الأحكام الق�ضائية المن�صو�ص عنها
في القانون.
بهذا المعنى هم بت�ص ��رفهم هذا �إنما يع ّبرون عن
�ش ��عور لبناني عام ب�أنّ المجتم ��ع �أقوى من الدولة،
و�أن ف ��ي و�س ��عه �أن يخرج ع ��ن ط ��وره وي�أخذ حقه
بيديه».
()194

زينا الخوري ,تحت عنوان «الوح�ش حا�ضر,)192(»...
اعتبرت �أن «ا�ش ��تراك الجماعة في مهرجان القتل
ظاهرة مرعب ��ة تعيدنا �إلى الع�ص ��ور الحجرية...
و�إلى ع ��ادات القبائل الهمجية ،حيث يتحول القتل
�إلى "احتفالية"».
عون ��ي الكعكي ,ف ��ي افتتاحي ��ة بعن ��وان «الجرائم
ال تعال ��ج بجرائم �أب�ش ��ع و�أكبر»( ,)193لف ��ت �إلى �أن
الجريمة الثانية ت�ض ��عنا �أمام �أ�س ��ئلة ع ��دة منها:
«ما جرى ه ��و عملية تجاوز خطي ��رة للغاية للدولة
وال�س ��لطة الق�ض ��ائية»�« ،إن م�ش ��هد االنتقام والث�أر
وب�شاعة ما جرى ت�شويه ل�صورة لبنان الح�ضارية،
وك�أن ،ال �س ��مح اهلل ،ه ��ذا البل ��د محكوم ب�ش ��رعة
الغاب».
الكعكي �أ�ض ��اف�« :إن العدالة الق�ض ��ائية في لبنان
كان ��ت م ��ن دون �أي �ش ��ك �س ��تقت�ص م ��ن الجاني،
و�س ��تنزل بحقه العقوبة الق�ص ��وى بع ��د الت�أكد من
ارتكابه الجريمة...

زين ��ب ياغي تح ��ت عنوان «ح ��ذار! �ص ��رنا نتبادل
القت ��ل»( )195كتب ��ت« :ما ح�ص ��ل هو دلي ��ل على �أن
لبن ��ان ،ب�أنظمته الفكري ��ة والثقافية واالجتماعية،
يعي� ��ش في ع�ص ��ر ما قب ��ل الدول ��ة ،وف ��ي مجتمع
تحكمه مقايي�س العائ�ل�ات والطوائف والمذاهب،
الم�س ��تقلة ع ��ن القواني ��ن الجامعة ،التي ت�س ��اوي
ما بين الب�ش ��ر �أمام القانون ،بمع ��زل عن �إمارات
ت�صعد وتخبو بح�سب زعاماتها».
المحامي لو�س ��يان عون كتب تحت عنوان «من هم
ال�ض ��حايا ومن ه ��م الجناة ومن يتح ّمل م�س� ��ؤولية
التق�ص ��ير»(� :)196إن «هذه الجريمة وما تخللها من
�أحداث م�أ�س ��وية ت�س ��تدعي �إعادة نظر بما �أ�صاب
هيبة الدولة من خلل ،وب�س ��بب قناعة تنمو ب�ش ��كل

نح ��ن في بلد ح�ض ��اري نعت ��ز بقيمن ��ا ،ولبنان فيه
ق�ضاء عادل ،وم�شهود له ،ون�ؤمن �إيمان ًا قاطع ًا ب�أن
القاتل �سيقتل ولو بعد حين».
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مط ��رد لدى الر�أي العام ب�أن الجاني �س ��وف يخلى
�سبيله الحق ًا ،ولن ينال العقاب العادل».
و�أ�ضاف �أنه ا�ستوقفه «برنامج بث على هواء �إحدى
�إذاعات الأف �أم ا�س ��تفتى المواطني ��ن على خلفية
جريم ��ة كترماي ��ا ف ��كان �أن �أثارتني الده�ش ��ة لدى
�س ��ماع معظم الذين ات�ص ��لوا بالإذاع ��ة المذكورة
وكان ��وا م�ؤيدي ��ن ل�ش ��ريعة "العي ��ن بالعين وال�س ��ن
بال�س ��ن" لعدم ثقتهم بالأجه ��زة الأمنية ـــ على حد
م ��ا كانوا يعلنون وهذا ما ي�ش ��كل خطر ًا على الأمن
االجتماع ��ي ويخ ��رج الواق ��ع م ��ن النظ ��ام العدلي
روي ��د ًا فروي ��د ًا باتجاه المجتمعات الت ��ي تدعو �إلى
االقت�ص ��ا�ص الف ��وري م ��ن الجان ��ي دون محاكم ��ة
عادل ��ة ودون توفير حق الدفاع المقد�س له و�إحاطة
الجريمة من كل جوانبها».

اللج ��وء �إلى الدويل ��ة والى الزعيم و�إل ��ى الحزب،
و�إل ��ى الطائف ��ة ...جريمة كترماي ��ا الجماعية هي
�إحدى [�أحد] تداعيات الدولة ال�ضعيفة التي يكفل
�ض ��عفها �أن ن�شهد المزيد من القتل المبا�شر وغير
المبا�شر لكل ما يرمز �إلى القانون والدولة من قبل
المت�ضررين والمنتفعين من هزال الدولة على حد
�سواء».
وائل عبد الفتاح ,في مقالته «دولة المتوح�شين»(,)198
كتب« :من ر ّبى الوحو�ش في كترمايا؟ �إنها الجريمة
الكا�ش ��فة لدولة ما بعد اال�س ��تقالل .الدولة ف�شلت
في �أن تكون دولة بالمعنى الحديث .بقيت في �إطار
"اال�ستبداد ال�ش ��رقي" بق�شور �سقطت بفعل عوامل
التعرية (الف�س ��اد ،الهزيمة الع�سكرية ،ال�شيخوخة
وانعدام الكفاءة) .الدولة لم تقنع �أهالي �ض ��حايا
مذبحة كترمايا ب�أنها ق ��ادرة على تحقيق العدالة،
ودفعت المذعورين من هول القتل الجماعي للعودة
�إلى ما قبل ع�صور العدالة الحديثة».
وي�ض ��يف عبد الفتاح« :الحقيقة ال�س ��اطعة هنا �أن
الجماع ��ة ،ال الدولة ،ه ��ي التي فر�ض ��ت قانونها،
لأنها بب�ساطة م�صدر �أمان ال�شخ�ص الذي لم يجد
الدول ��ة �إال في حنج ��رة �إيديولوجية ...ال�ش ��خ�ص
العادي ر�أى دولته �أ�س ��يرة نخب فا�س ��دة ،ال تحمي
�إال مجموعته ��ا ال�ص ��غيرة ،فعاد هو �إل ��ى جماعته
لي�شعر بالأمان».
ومما ي�ض ��يفه عب ��د الفت ��اح �أن «العدال ��ة الحديثة
ال تط ّب ��ق وفق عقلي ��ة االنتقام ،وال بتل ��ك البدائية
الت ��ي تعتمد على ه ��ذه الطريقة الب�ش ��عة في القتل
والتمثيل الوح�ش ��ي .القانون الحدي ��ث غ ّير مفهوم
العق ��اب من االنتقام �إلى الإ�ص�ل�اح ...حل الهدف
[و] لي�س االنتقام من �شخ�ص المجرم .الهدف هو
عدم تكرار الجريمة .وقد اكت�شف فال�سفة القانون

عل ��ي الأمي ��ن في مقال ��ة عنوانه ��ا «ع ��ن الجريمة
االجتماعي ��ة وال�سيا�س ��ية»( )197لف ��ت ناق ��د ًا �إل ��ى
«الن ��زوع �إلى التواط�ؤ المركب الذي يدفع المجتمع
وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ثمن ��ه الباه ��ظ .التواط� ��ؤ في
تقا�سم الدولة وتعطيلها لح�ساب الدويالت ،تواط�ؤ
بين �أطراف ال�سلطة لتجويف الدولة الجامعة ،لذا
يتحول الأمن والق�ضاء والإدارة العامة� ،أدوات بيد
الأقوى ،و�أدوات ت�س ��تخدم ل�ص ��الح هذا الفريق �أو
ذاك على ح�ساب القانون».
ويتاب ��ع الأمي ��ن« :المواطن ف ��ي لبنان ي�ش ��عر ب�أنه
�أع ��زل ،ال يحمي ��ه القان ��ون وق ��د يحم ��ي المعتدي
عملي� � ًا ،المواط ��ن في لبن ��ان كاليتي ��م �إذا �أراد �أن
يك ��ون مواطن� � ًا �ص ��الح ًا يتب ��ع ال�س ��بل الم�ش ��روعة
لت�أمي ��ن حقوق ��ه الم�ش ��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� ��أن تجعل
ال�س ��لوك الع ��ام للبنانيي ��ن �أن ينح ��و �أكث ��ر باتجاه
(� )197صدى البلد� 3 ،أيار 2010؛ ( )198الأخبار� 5 ،أيار .2010
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�أن تك ��رار حفالت التعذيب العلني ��ة يغ ّذي الجريمة
وي�ش ��حن العن ��ف والهمجي ��ة وال يوقفه ��ا .م ��ن هنا
انتقلت فكرة العقاب من االنتقام �إلى الإ�صالح ،في
ث ��ورة غ ّيرت مفاهيم العدالة .وهذا هو المرعب في
كترمايا» .وختم الكاتب بالجملة التالية« :عندما ال
يث ��ق �أحد ب�أن م�ؤ�س�س ��ات الدولة تن ّف ��ذ العدل ،ف�إنه
�س ��يحاول تحقيق العدل بنف�س ��ه� .إنه ��ا لحظة نهاية
حلم اال�ستقالل كام ًال .الدولة �أ�سيرة وحو�ش �شر�سة
وتخلق جيو�ش ًا طيبة تدافع عن وجودها».

و"�أعمق" من عدالة الدولة ...وهم وحدهم ي�س ��عهم
الرد على االنتهاك المروع لأركان االجتماع والت�أن�س
والتمدن وال�ض ��يافة و�ص ��رمها بنظي ��ر يخاله الأهل
م�ساوي ًا ورادع ًا».
�ش ��رارة �أدرج «خروج جماعة كترماي ��ا الأهلية على
الدولة واقعة القتل المزدوجة في "ثقافة" اجتماعية
و�سيا�س ��ية وعدلي ��ة عربي ��ة عري�ض ��ة ومتج ��ددة.
وتجه ��ر الواقع ��ة المزدوج ��ة (ولم نتن ��اول منها �إال
�ش ��قها الثان ��ي المتاح) منازع ��ة الجماع ��ة الأهلية
الم�ؤتلف ��ة من عائالت "ع�ش ��ائرية" و�إقامة بلدية
واعتقاد م�شترك و�أحالف وخالفات على مراتب
الدولة ،و�إداراتها ومنطقها االجتماعي والقانوني �أو
الحقوقي الم�ضمر ،على ال�سلطة».
ويلفت �ش ��رارة �إل ��ى �أن ��ه «�إذا كان "مث ��ال" الدولة،
الحديثة والديموقراطية المدنية ،ح�سم المنازعة،
ف�أخرج من �أيدي الجماعات الأهلية ال�سالح ["حق"
الدم ��اء] والقان ��ون والجباي ��ة و[االنتق ��ال عل ��ى]
الط ��رق والأم ��ن تالي ًا ،فالحق �أن المثال لم يح�س ��م
المنازعة في المجتمعات العربية .فن�سيج معظمها
جماعات �أهلية وع�صبية ،ودولها ع�صبيات متغلبة،
بوا�س ��طة �أجهزة الدولة المحدثة في �أحيان كثيرة،
تنازع ع�ص ��بيات �أخ ��رى .ولحمة ه ��ذه �أهلية ،على
المعن ��ى المتق ��دم .وعوامل اللحمة ه ��ي ما تخالف
به الجماع ��ة الأهلية الجماعات الأخرى ،وي�ض ��وي
تما�سكها الرجراج ،وتدفع به تفتتها الداخلي بوجه
�صوغ الروابط واللحمات والخالفات ومعنى ال�سلطة
ومواردها على �أركان �أخرى غير �أركان الع�ص ��بيات
الأهلية ومعاييرها ودوائرها».
ويختتم �شرارة مقالته بالإ�ش ��ارة �إلى �أنه «ي�ستدعي
الث�أر للجماعة الأهلية فع ًال ال ي�سبر "عمقه" ويخت�صر
العالقة االجتماعية في حق الدماء وفروعه ،ويوقظ
بربرية مدمرة تغفو على حدود الجماعات».

و�ضاح �شرارة في مقالته المعنونة «يوم �آخر من �أيام
القتل العادي ...في بلدة كترمايا ال�شوفية اللبنانية
الجماعة الأهلية تقت�ص من منتهك �أ�صولها بالعودة
�إل ��ى �أركان اجتماعها العنيفة والحربية»( )199اعتبر
�أن «�إخ ��راج الق�ص ��ا�ص من �أي ��دي الأهل والجماعة
الأهلية ،وق�ص ��ره على هيئة لي�س ��ت م ��ن الأهل ،وال
تميل ميلهم وال تخالطهم وال تالب�س ��هم ،يتحا�ش ��ى
الغ ��رق ف ��ي دوام ��ة رد الدم عل ��ى ال ��دم ،و"عدالة"
ال ��ردود ،على معنى م�س ��اواتها الواح ��دة الأخرى ال
�إلى حد غير حد التفان ��ي �أو الإفناء المتبادل ،على
قول نظرية الردع النووي الهوب�سية».
بح�س ��ب �ش ��رارة «يقت�ض ��ي "رفع" االقت�ص ��ا�ص من
عنف الأهل المحمومي ��ن �إلى برد العدالة المجردة
من الأه ��واء والمي ��ل َح ْمل الجان ��ي المفتر�ض على
�إن�س ��ان تام �شرائط الإن�سية ال�سوية من عقل و�إرادة
وم�ش ��اعر ...وهو ُيقا�ض ��ى على �ش ��رط الم�س� ��ؤولية
عم ��ا فع ��ل .و�إذا لم يقا� ��ض على هذا ال�ش ��رط جاء
نفيه من الأهلي ��ة االجتماعية ،ومن الحياة كلها في
النظم التي تلحظ الإعدام ،متع�س ��ف ًا وداعي ًا لدوام
العنف».
وتحت عن ��وان فرعي من مقالة �ش ��رارة هو «عدالة
الأه ��ل» يلف ��ت �إل ��ى �أن «عدال ��ة الأه ��ل �أبع ��د غور ًا
( )199الحياة� 5 ،أيار .2010
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�أ ّم ��ا زهي ��ر ه ��واري في مقال ��ة عنوانه ��ا «"حادثة"

�آخ ��ر يمك ��ن �أن تعتمده كان م ��ن البديهي �أن يلحق
�إ�ص ��ابات بالمهاجمين .وهو ما من �ش� ��أنه مث ًال �أن
يفت ��ح باب ًا �إ�ض ��افي ًا على هذه الم�ؤ�س�س ��ة وهي التي
ل ��م تبر�أ بعد من �س ��يل وم�سل�س ��ل االتهام ��ات التي
ت ��كال لها تحت عناوين متعددة .وقد تبين �أن قيام
�أجهزة �أخرى با�س ��تعمال ما تملكه من �صالحيات
في الدفاع عن نف�سها في منا�سبات مختلفة انتهى
بالعديد من رجالها �إلى الوقوف في قف�ص االتهام
زجت
�أم ��ام المحاك ��م و�إ�ص ��دار �أح ��كام بحقه ��م ّ
بالعديد منهم في ال�سجون...
�إننا بتنا اليوم �أمام واقعة ووقائع ال تخطئها العين
وهي تلك المتمثلة بوجود مراكز قوى �أهلية وطائفية
ف ��وق النظ ��ام و�أحكامه بينم ��ا تجاه ��د �أخرى في
الحفاظ على ح�صتها منه� .أي �أنه خالف ًا للمرحلة
ال�س ��ابقة عندما كانت هن ��اك مراكز قوى متعددة
ومتوازن ��ة تلع ��ب دورها في بنية الدول ��ة والمجتمع
وتتيح تطبيق الأحكام العامة باعتبارها التعبير عن
الم�ش ��ترك بين الجماعات .وعليه ي�صبح �صحيح ًا
م ��ا يقوله �أ�س ��تاذنا القانون ��ي الد�س ��توري الدكتور
محمد المجذوب في كتابه القانون الد�ستوري والنظام
ال�سيا�س ��ي (�ص  ..." :)255 254كل مذهب يعتبر
نف�س ��ه مجتمع ًا قائم ًا بذاته ال تربطه بالمجتمعات
المذهبي ��ة الأخ ��رى �إال رواب ��ط واهي ��ة تفر�ض ��ها
فك ��رة اال�س ��تمرار في التعاي�ش و�ص ��ون الم�ص ��الح
الخا�ص ��ة ...ومع ��ه تتح ��ول الدول ��ة �إلى �آل ��ة تعمل
لح�س ��اب زعماء الجماعات �أو �إلى مزرعة يتقا�سم
خيراتها ه�ؤالء وتح ��ل الجماعات في النهاية محل
الدولة وم�ؤ�س�س ��اتها وي�ص ��بح الزعماء المذهبيون
المرجع الوحيد لكل طالب خدمة"...
والجماع ��ة الأهلي ��ة الت ��ي �ش ��عرت وت�ش ��عر ب�أنه ��ا
م�س ��تهدفة ،فمار�س ��ت "عدالتها" ،ما كر�س �ضياع
الدول ��ة وم�ؤ�س�س ��اتها الأمنية والق�ض ��ائية ،حادثة

كترمايا ف ��ي دالالتها عن تف ��كك الدولة :الجريمة
()200
والعقاب و�س ��ط ن ��زاع المجتمع ��ات الأهلي ��ة»
فيذه ��ب �إل ��ى �أنه «ال بد من االنط�ل�اق في ر�ؤية ما
ح ��دث انطالق� � ًا مم ��ا ي�ش ��هده لبنان منذ �س ��نوات
طويلة من تال�ش ��ي منطق الدول ��ة وفقدانها الدور
الذي �أنيط بها كم�ؤ�س�سة من المجتمع العام وفوقه
مكلفة ب�إدارة عالقاته و�صراعاته بموجب القانون
الذي ارت�ض ��ت الجماعات المكون ��ة �أن تحتكم �إليه
في �إدارة منازعاتها على درجاتها المتعددة».
بناء علي ��ه يتابع اله ��واري[« :لقد] ب ��ات االعتقاد
ال�س ��ائد لدى اللبنانيي ��ن �أن الجرائم الفعلية ذات
الأوزان الكبرى ،والعديد من ال�ص ��غرى �أي�ض� � ًا ،ال
�أم ��ل بمتابعتها بدقة والعثور على القتلة و�س ��وقهم
�إلى العدالة وبالتالي االقت�صا�ص منهم .بالطبع ال
ينبع مثل هذا الو�ض ��ع من انع ��دام كفاءة الأجهزة
الأمنية وق�صور �إمكاناتها الب�شرية والمادية و"�سوء
تقدير الموقف" ،بقدر ما يعود �إلى التخريب الذي
مار�س ��ه المجتم ��ع ال�سيا�س ��ي والأهل ��ي عل ��ى ح ��د
�س ��واء على الم�ؤ�س�س ��ات العامة ومنها الم�ؤ�س�سات
المعني ��ة بال�س ��هر عل ��ى �أم ��ن المجتم ��ع ومالحقة
المجرمين...
وعليه يمكن القول �إننا و�ص ��لنا �إلى و�ض ��ع بات معه
كل ما في البلد من م�ؤ�س�سات ر�سمية تجد فئة �أهلية
تتهمها ب�شكل �أو ب�آخر ،ما دامت ال تفعل ما تراه هي
ولي�س تطبيق القواني ��ن وتحقيق العدالة .وفي مثل
هذا الو�ض ��ع �أ�ص ��بحت تلك الأجهزة م�ش ��لولة �إلى
ه ��ذا الحد �أو ذاك عن القيام بواجباتها البديهية.
ولعل ��ه في الواقعة التي ن�ش ��ير �إليها يجب �أن نتذكر
�أن الق ��وى المواكب ��ة للمته ��م لم ت�س ��تطع �أكثر من
�إطالق النار في الهواء لمنع الغا�ض ��بين من انتزاع
المتهم م ��ن يدها والتنكيل به� .إذ �إن �أي ت�ص ��رف
( )200ال�سفير� 6 ،أيار .2010
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جريمة كترماي ��ا الثانية .كتبت« :فبعد عملية الث�أر
هذه� ،صار يمكننا �إ�ضافة �سببين �إلى �أ�سباب عدم
قي ��ام الدول ��ة ف ��ي ربوعن ��ا :الأول هو ع ��دم اقتناع
اللبنان ��ي به ��ا ،ع ��دم ثقت ��ه ب�آلياتها ،بل ع�ص ��يانه
عليها ،وممار�س ��ة كل ما ي�ض ��عفها ،على �ض ��عفها؛
�سهولة الث�أر نف�س ��ها و"ت�أييد" �شعبي يالقيه منفذو
الث�أر و�سط الجمهور العري�ض من النا�س ،لم يجدوا
دفاع ًا عنهم �أف�ض ��ل من الإمعان بت�صوير �إجرامية
المتهم ،و�إ�ضافة "جرائم" �أخرى �إلى ملفه...
�أما ال�سبب الثاني لعدم قيام دولة في ربوعنا ،فهو
ا�س ��تهانة المم�س ��كين بزمام هذه الدولة ب�أنف�سهم
وبما يفتر�ض �أنهم يم ّثلون ،ويحفظون� ،أي القانون.
الذي ��ن �س� � ّلموا الم�ش ��تبه ب ��ه �إلى الره ��ط الهائج،
الذين �أثنوا على العملية ،الذين م ّرروا �أو �سكتوا...
�س ��يقولون �إنه النظام اللبناني ،و�إنهم كانوا يودون
لو كانت هذه الدولة �أقوى».

كترمايا تقول �إننا 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�ل�ال الدولة»( )201اعتبر �أن «االنتقام
من الجاني ي�س ��تدعي الت�أمل والتحليل لأنه ي�ؤ�ش ��ر
�إلى درج ��ة التراجع المريع في منطق موقع الدولة
وهيمنته ��ا واحتكاره ��ا المفتر� ��ض للعن ��ف ال ��ذي
تمار�سه وفق �سلطة القانون».
وعن حال الدولة اللبنانية كتب غزال« :لم تكن الدولة
اللبنانية يوم ًا دولة قوية بالمعنى الفعلي لكلمة قوة،
بما هي المرجع في تقرير العنف وممار�س ��تها ،كان
يمكن ت�شبيهها بـ "دولة رخوة" ،تتقا�سم الحكم فيها
ال�س ��لطة الر�س ��مية و�س ��لطات الأمر الواقع ،تعاي�ش ًا
في الغالب ،وت�ص ��ادم ًا �أحيان ًا �أخرى .لكن الم�س ��ار
الذي �س ��لكه م�س ��ار الدول ��ة وموقعها في ال�س ��نوات
الما�ض ��ية ،غلب عليه انتقال من الدولة الرخوة �إلى
انحالل الدولة .تقدم التقارير الأمنية التي تن�شرها
ال�ص ��حف يومي ًا حجم� � ًا مخيف ًا م ��ن الجرائم التي
ترتكب� ،سرقة واعتداء على المواطنين وتخريب ًا...
م ��ن دون �أن تتمكن دائم ًا ال�س ��لطة من القب�ض على
الفاعلين ،و�أحيان ًا تعجز عن القب�ض عليهم ب�س ��بب
حمايته ��م من قوى نافذة ،مم ��ا يخلق انطباع ًا لدى
المواط ��ن اللبنان ��ي �أن حمايت ��ه تق ��وم عل ��ى عاتقه
ال�شخ�صي ،و�أن قانونه ولي�س قانون الدولة هو الذي
يجب �أن ي�سود».

قزحيا �سا�س ��ين في مقالته المعنون ��ة «كترمايا...
ودول ��ة تم�س ��يل»( )203اعتب ��ر �أن كترمايا لي�س ��ت �إال
ع ّينة من لبنان .كتب« :كترمايا ه ّيه كل �ضيعه وك ّل
مدينة بـ لبنان ،و�إزا ما بت�ص ّدقو ا�سمعوا هالخبرية:
�إ�ستاز �أخدو تالميزو ،بـ �صف البكالوريا وبـ مدر�سه
من مدار�س بيروت ،عا �س ��احة الجريمتين بالحكي
وق ّلن �أنا مع الإن�س ��ان اللي قاع ��د بـ كل واحد منكم
و�أن ��ا �إزا مت ��ت عط�ش ما ب�ش ��رب د ّم .و�س� ��ألن عن
ر�أ ُي ��ن ،تمانين بالم ّية م ُنن ز ّقفوا ل� �ـ كترمايا لـ عم
تنتق ��م ،والباقيين قالو نحن ��ا بدنا غير لبنان ،بدنا
لبنان الإن�سان».

دالل البزري في مقالة عنوانها «عن جريمة الث�أر/
المهم لي�س �ص ��ورتنا ...بل نحن»( )202تطرقت �إلى
�أ�س ��باب عدم قيام ��ة الدول ��ة انطالق ًا م ��ن قراءة

ميرفت �سيوفي في مقالتها «جريمة كترمايا والدور
التحري�ض ��ي الذي مار�س ��ه الإعالم العرب ��ي»

()204

( )201الحياة� 6 ،أيار 2010؛ ( )202الم�ستقبل� 9 ،أيار 2010؛ ( )203الم�سيرة النجوى� 10 ،أيار � ،2010ص 40؛ ( )204نادين� 16 ،أيار
� ،2010ص  14ــ .16
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ويظ ��ل تطبيقه ��ا مع ّلق� � ًا ،والدولة الت ��ي يقتل فيها
"زي ��ادان" ث� ��أر ًا ثم يف� � ّر القتلة �إلى جه ��ة مجهولة،
ه ��ي الم ��دان الأول في جع ��ل اللبنانيي ��ن يفقدون
ثقتهم بها ،ويهت ّز �إيمانهم بالعدالة!! ال �أحد يرغب
بالعي� ��ش ف ��ي ظ ّل �ش ��ريعة الغاب في لبن ��ان ،ولكن
لطالما عاين اللبنانيون طوال �سنين الحرب الفعل
ور ّد الفع ��ل ف ��ي مجازر حفظتها وحفظت �ص ��ورها
الكتب.»...

اعتب ��رت �أن «الدول ��ة الت ��ي تكي ��ل فر� ��ض الأم ��ن
بمكيالين فت�ضرب في الرمل العالي ،وي�أخذ بالث�أر
من هيبة جي�شها في البقاع �شقيق تاجر مخدرات،
فتطلق �آر بي جي على �سياراتها الع�سكرية وي�سقط
جنودها انتقام ًا لمقتل تاجر مخدرات �سقط �أثناء
مطاردة �أمنية لتوقيفه ،والدولة التي تخلي �س ��بيل
قاتل �ض ��ابط طيار بكفالة ال تتجاوز ال�س ��بعة �آالف
دوالر ،والدولة التي ت�ص ��در فيه ��ا �أحكام بالإعدام
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«العائلة اللبنانية» تت�ص ّفح �ألبوم كترمايا

«العائلة اللبنانية» تت�ص ّفح �ألبوم كترمايا
لل�ص ��ور التي ن�ش ��رتها ال�صحف حول جريمتي كترمايا ,مع تق ّدم ال �ش ��ك فيه للثانية على الأولى,
محمول من المعاني ومن الإ�ش ��ارات َ�س� � َك َت عنه الكثي ُر من الكالم المكت ��وب ،بل يمكن القول �أن
للخيارات الب�ص ��رية التي اعتمدتها ال�ص ��حف مو�ضوع المتابعة منطق خا�ص ينم عن مروحة من
الأخالقيات (والال�أخالقيات) المهنية ت�ست�أهل ,بح ّد ذاتها ,الر�صد والتوثيق.
والأث ��ر»( )206كت ��ب ب�ل�ال خبيز« :في و�س ��ع �أي كان
�أن يدي ��ن القت ��ل الوح�ش ��ي للقات ��ل والتمثيل بجثته
عل ��ى النحو الذي جرى .لكن ال�س� ��ؤال الذي يتبادر
للأذهان دوم ًا مربك وعنيف.
م ��ا دام الذي ��ن يدين ��ون التمثيل بالجثة �ص ��ادقون
في �إدانتهم فلماذا ا�ست�س ��هلوا تناقل وتداول �صور
الجريم ��ة على هذا النحو؟ هل يح�س ��ب من يجل�س
على الكنبة وي�شاهد ال�صور على �شا�شات التلفزيون
�أن ��ه بريء من دم القاتل الممثل بجثته ،و�أن القتلة
هم وحدهم الم�س�ؤولون عن القتل؟».
ي�ضيف خبيز« :اليوم ثمة �صور لل�ضحايا الأربع في
طريقها �إلى التداول مرة �أخرى� .ص ��ور �ستثير دون
�شك م�شاعر غ�ضب و�إدانة كتلك التي رافقت �صور
جريمة الث�أر».
ويختت ��م« :لكن ما يجري الآن عب ��ر حفالت تناقل
�ص ��ور ال ��دم لي� ��س �إال رغب ��ة ف ��ي جع ��ل الجريم ��ة
تحتل حا�ض ��رنا وم�س ��تقبلنا ،وبهذا نقتل ال�ضحية
مرتين».

ُب َعيد وق ��وع جريم ��ة كترمايا الثانية ،لف ��ت الوزير
ط ��ارق متري خ�ل�ال ا�س ��تقباله عدد ًا م ��ن ممثلي
و�س ��ائل الإعالم� ،إلى �أنه تلقى ات�ص ��االت عدة من
مواطنين و�إعالميين ع ّبروا فيها ،عن ا�ستهجانهم
جريمتي كترمايا الفظيعتين ،وانزعاجهم ال�شديد
مما ن�ش ��ر من �صور وم�ش ��اهد مروعة .قال متري:
«لق ��د اختارت و�س ��ائل �إعالم كثي ��رة االمتناع عن
ن�شر ال�صور والم�شاهد التي توافرت لها ،وامتناعها
ه ��ذا بمثابة �إدانة معنوية لما جرى ـــ [�إدانة] �أقوى
من ن�ش ��ر ال�صور والم�ش ��اهد الأكثر ب�شاعة .ويثير
الإحجام كما الإ�س ��راع في الن�ش ��ر والبث� ،أ�س ��ئلة
مهنية و�أخالقية ،ت�س ��تحق �أن تكون مو�ضوع ت�شاور
بي ��ن �أه ��ل الإعالم ح ��ول قواع ��د لل�س ��لوك ،تقوم
عل ��ى الحق في المعرفة وحري ��ة االطالع وتحترم،
الم�شاعر والحرمات والكرامة الإن�سانية»(.)205

تعميم اال�شتراك في الجريمة

وفي مقال ��ة عنوانها «الموت والتموي ��ت ،الجريمة

( )205النهار� 1 ،أيار 2010؛ ( )206الم�ستقبل� 9 ،أيار .2010
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«الجريمة» بين تعاطيها والتعاطي معها

النهار( ،)207في ال�صفحة ال�سابعة ،ن�شرت مع الخبر
الذي يتحدث عن جريمة قتل محمد �سليم م�س ّلم
�صورتين بالأبي�ض والأ�سود :في ال�صورة الأولى,
يظهر م�س ّلم متدلي ًا �أمام �أنظار ح�شد كبير� ,أما
في ال�صورة الثانية فتظهر جثة م�س ّلم على مقدمة
�سيارة بين عدد من المحتفلين بقتله.
خيار النهار من ن�شر هاتين ال�صورتين
«المتو�سطتي العنف» واللتين تظهر فيهما مقدمة
الر�أ�س هو ،على ما يبدو� ،إثبات ما
و�صفته بـ«ت�صفية الم�شتبه فيه» وهو
التعبير الذي يرد في عنوان الخبر
الم�شار �إليه.

اختلف تعاطي ال�صحف مو�ضع المتابعة مع ن�شر
�صور جريمة كترمايا الثانية علم ًا �أن النقا�ش حول
�أخالقيات ن�شر ال�صور العنيفة هو �شبه غائب في
ال�صحافة اللبنانية وبين اللبنانيين ب�شكل عام .من
ثم ،ال َ
عرف ُيع ّين حدود المباح ن�شره من ال�صور
ولكل �إدارة تحرير �أن تتخذ القرار (الأخالقي)
الذي تعتبره منا�سب ًا...

ال�سفير(� )208أوردت ملخ�ص ًا مقت�ضب ًا
عن الجريمة ختمته بالتح ّفظ التالي
«وتمتنع ال�سفير نظر ًا لفظاعة ما
ارتكب عن ن�شر �صورة جثة المتهم».
لم ُيرفق الملخ�ص المذكور ب�أ ّية
�صورة بينما �أرفق الخبر التف�صيلي
المن�شور على ال�صفحة ال�سابعة ب�صورة ،بالأبي�ض
والأ�سودُ ،تظهر �أربع ن�سوة يتابعن وقائع التنكيل
بجثة م�س ّلم ،اثنتان منهما ت�شيحان بوجهيهما
عن الم�شهد واالثنتان الأخريان تبدو وا�ضحة
على وجهيهما عالمات الت�أ ّثر مما يجري تحت
ناظريهما دون �أن يحول ما يجري بين �إحداهن

النهار 30 ,ني�سان 2010

ال�سفير 30 ,ني�سان 2010

( )207النهار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )208ال�سفير 30 ،ني�سان .2010
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وبين ا�ستعمال هاتفها الخلوي لتوثيق الم�شهد!
وهكذا �أفا�ضت ال�سفير في الداللة على هول
الجريمة دونما اال�ضطرار �إلى ن�شر �صور يظهر
فيها م�س ّلم.

الداخلية ،فقد ن�شرت الأخبار �صورة مل ّونة ال يظهر
فيها من م�س ّلم �إال �ساقاه ّ
الملطختان ببقع حمراء
والمرتفعتان عن م�ستوى الأر�ض ما يو�ضح �أن م�س ّلم
مع ّلق تعليق ًا.

الأخبار( )209اختارت الجريمة الجماعية غالف ًا
لعددها ال�صادر غداة وقوع الجريمة .وفي ال�صور،
المل ّونة ،التي َ�ص ّدرت بها عددَها يظهر عدد من
�أبناء كترمايا يراقبون واقعة التمثيل بجثة م�س ّلم.
ك ّل من يظهر في ال�صورة تبدو عليه عالمات
الذهول مما يجري تحت ناظريه داللة على ب�شاعته
وهكذا �أ ّدت الأخبار الفكرة من دون �أن تن�شر �صورة
لم�س ّلم نف�سه.
�أما في الخبر التف�صيلي المن�شور على �صفحاتها

الم�ستقب ��ل( )210ن�ش ��رت ث�ل�اث �ص ��ور ،بالأبي� ��ض
والأ�س ��ود� ،إلى جانب الخبر ال ��ذي �أفردته لـجريمة
قتل م�س ّلم والمن�شور على ال�صفحة العا�شرة منها.
�إحدى هذه ال�ص ��ور تظهر م�س� � ّلم مع ّلق� � ًا من رقبته
بعمود كهرباء وتحته ح�شد كبير من �أبناء كترمايا.
ولكن الم�ستقبل خ ّففت من عنف ال�صورة بن�شرها
بالأبي�ض والأ�سود ،متع ّمدة ،على الأرجح ،التخفي�ض
من و�ضوحها.

الم�ستقبل 30 ,ني�سان 2010

الأخبار 30 ,ني�سان 2010

الم�ستقبل 30 ,ني�سان 2010

الأخبار 30 ,ني�سان 2010

( )209الأخبار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )210الم�ستقبل 30 ،ني�سان .2010
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«ع ّمال العدالة» الكترماويين ،في ما ي�شبه
ال�سخرية من العنوان الذي جاء تحته:
«تطبيق العدالة مهمة الق�ضاء وحده».
اللواء( )212اختارت �أن تن�شر ،على
�صفحتها الأولى� ،صورة ُتظهر القتيل،
(«الجاني» كما و�صفته في تعليقها على
ال�صورة)� ،أثناء التمثيل بجثته و�سحله
على الطريق .ال�صورة المل ّونة �شديدة
العنف ومن الوا�ضح �أنها تخاطب جمهور
«القتلة القراء» �أكثر مما تخاطب جمهور القراء.
وهذا ما يت�أكد من ال�صورة المن�شورة في ال�صفحة
ال�سابعة �إلى جانب الخبر التف�صيلي والتي يظهر
فيها م�سلم جثة ملقاة على الطريق.

فوق هذه ال�صورة ن�شرت الم�ستقبل �صورتين
�أكبر حجم ًا واحدة المر�أة مفجوعة مع التعليق
«�أهالي ال�ضحايا» و�أخرى لت�شييع ال�ضحايا الأربع
للجريمة الأولى ،ال يخلو ن�شر هاتين ال�صورتين
على هذا النحو من «منطق تبريري» ل�صورة
م�سلم �أي للجريمة الثانية ال �س ّيما متى ما �أ�ضفنا
�أن ال�صحيفة ت�صف م�سلم في العنوان بـ«قاتل
كترمايا».
الديار(� )211أرفقت الخبر عن جريمة قتل م�س ّلم
ب�صورة واحدة مل ّونة ُتظهر الح�شد الكترماوي
دون القتيل .الديار ،في ال�صورة المذكورة ،تبرز

فالملفت في ال�صورتين �أنه ال �أثر فيهما للأ�شخا�ص
الذين مثلوا بج ّثة م�سلم وك�أن ال�صحيفة �أرادت
حماية الجناة والت�شفي من ال�ضحية� ،أي من

الديار 30 ,ني�سان 2010

اللواء 30 ,ني�سان 2010

( )211الديار 30 ،ني�سان 2010؛ ( )212اللواء 30 ،ني�سان .2010
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م�س ّلم ،الذي نعتته في عنوان خبرها المن�شور على
�صفحتها الأولى ب�أنه «قاتل الج ّدين والطفلتين»،
ونعتته في عنوان خبرها المن�شور على ال�صفحة
ال�سابعة منها ب�أنه «قاتل �أبنائها [�أبناء كترمايا]
الأربعة»� .إنه «الق�صا�ص» بح�سب ما تذهب اللواء،
وفي الق�صا�ص حياة!
ال�شرق الأو�سط( )213ن�شرت �إلى جانب الخبر الذي
يتح ّدث عن الجريمة الجماعية �صورة بالأبي�ض
والأ�سود لق�سم من �أهالي كترمايا يتابعون بذهول
وقائع التمثيل بجثة م�سلم؛ (ال�صورة ذاتها التي
ن�شرتها الأخبار على غالف عددها).

الحياة 30 ,ني�سان 2010

ر�أ�سه ّ
الملطخين بالدماء �أثناء قيام بع�ض ال�شبان،
(يظهر في ال�صورة ثالثة �شباب) ،بتعليقه من
مقدمة ر�أ�سه بعمود كهرباء.
كما ن�شرت البيرق على ال�صفحة الخام�سة منها
�صورة بالأبي�ض والأ�سود لم�س ّلم وهو جثة هامدة

الحياة( )214ن�شرت في عددها ال�صادر عقب وقوع
الجريمة �صورة واحدة ذات �صلة بالجريمة وذلك
مع الخبر المن�شور على �صفحتها الأولى .ال�صورة
المنتقاة مل ّونة وهي لخلفية �آلية للجي�ش اللبناني.
تظهر في ال�صور رجال م�س ّلم الممدد ,كما ي�ستنتج
المطالع ,على �أر�ضية الآلية و�إلى جانبه عن�صر
عاب�س داللة امتعا�ض من
من الجي�ش اللبناني
ٌ
الموقف.
()215
البيرق ن�شرت على �صفحتها الأولى �صورة
مل ّونة للقتيل ويظهر فيها ظهر م�سلم وم�ؤخرة

البيرق 30 ,ني�سان 2010

( )213ال�شرق الأو�سط 30 ،ني�سان 2010؛ ( )214الحياة 30 ،ني�سان 2010؛ ( )215البيرق 30 ،ني�سان .2010
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ملقاة على الأر�ض ب�شكل ع�شوائي بين عنا�صر
من الجي�ش اللبناني وبع�ض �أبناء كترمايا .في
ال�صورتين تع ّمد �إلى «ال �أن�سنة» م�س ّلم ففي الأولى
يغلب «االنتقام» على «القتل» وفي الثانية يبدو م�س ّلم
�أدنى �إلى القمامة بين الأرجل منه �إلى الكائن
الب�شري الذي ي�ستحق حد ًا �أدنى من االحترام.

الأنوار 30 ,ني�سان 2010

كما ن�شرت �صورة ل�سيدات مت�أثرات من هول ما
يجري �أمامهن (ال�صورة ذاتها التي ن�شرتها
ال�سفير).
ن�شرت الأنوار �أي�ض ًا �صورة رجلي م�س ّلم ممدد ًا

الأنوار( )216ن�شرت على �صفحتها الأولى �صورة
كبيرة مل ّونة تظهر م�س ّلم من الخلف بين �أيدي
عدد كبير من ال�شبان الم�شاركين في التمثيل
بجثته وهي ال�صورة نف�سها التي ن�شرتها البيرق
ولكنها ذات �أفق �أو�سع .اختارت ال�صحيفة �صورة
عنيفة ت�ساير «عدالة �أبناء كترمايا» ،وهي العبارة
التي ا�ستعملتها عنوان ًا لهذا العدد.
�أ ّما على ال�صفحة ال�سابعة منها ،فن�شرت الأنوار
�إلى جانب المقال التف�صيلي �صورة للح�شد
الكترماوي «الغا�ضب».

الأنوار 30 ,ني�سان 2010

الأنوار 30 ,ني�سان 2010

( )216الأنوار 30 ،ني�سان .2010
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الأنوار 30 ,ني�سان 2010

الأنوار 30 ,ني�سان 2010

ال�شرق( )217التي �أفردت مكان ًا للخبر على �صفحتها
الأولى تحت عنوان «�أب�شع الجرائم ,»...ن�شرت
�أب�شع ال�صور .فقد انفردت ،من بين ال�صحف
قاطبة ،بن�شر �صورة تظهر مق ّدمة ج�سد م�س ّلم
مع ّلق ًا على العمود بحيث يظهر الت�شويه المخيف
الذي لحق بعنق ال�ضحية.

في م�ؤخرة �آلية للجي�ش وهي ال�صورة ذاتها التي
ن�شرتها الحياة.
على �أنّ الألفت بين مجموعة ال�صور التي ن�شرتها
ملقى على مقدمة
الأنوار هي �صورة م�س ّلم وهو ً
�سيارة وحوله �شباب من كترمايا (ال�صورة ذاتها
التي ن�شرتها النهار)؛ وما ي�ستوقف في ال�صورة
المذكورة هو �أن ال�صحيفة تع ّمدت ت�شوي�ش
و�ضوحها رغم �أنها بالأبي�ض والأ�سود ورغم �أنها،
في دالالتها العنيفة� ،أقل بكثير من ال�صورة المل ّونة
المن�شورة على ال�صفحة الأولى .ي�صعب تف�سير
هذه االزدواجية التحريرية ,ولو �أن التف�سير قد
ال يعدو ق ّلة التن�سيق بين م�س�ؤولي الأولى وم�س�ؤولي
ال�صفحات الداخلية!

ال�شرق 30 ,ني�سان 2010

( )217ال�شرق 30 ،ني�سان .2010
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ولـ ال�شرق ،بال �شك ،ق�صب ال�سبق في ن�شر �أب�شع
ال�صور و�أعنفها .وفي هذا ال تخرج عن تقليد
"عريق" جرت عليه ل�سنوات مديدة وهو االعتماد
على «ال�صورة المثيرة».
البلد والبناء لم تن�شرا �صور ًا عن جريمة قتل
م�س ّلم والتمثيل بجثته لأنهما� ،أ�ص ًال ،لم تفردا
م�ساحة وا�سعة لتغطية المو�ضوع.
مجلة نادين(� )218شقيقة ال�شرق ,في عددها
ال�صادر بعد وقوع الجريمتين لم تتط ّرق �إلى �أي
من الجريمتين .وال�صحافية ميرفت ال�سيوفي،
التي كتبت في الأعداد الالحقة عن الجريمتين،
ن�شرت في العدد المذكور مو�ضوعين ال ِ�ص َل َة لهما
بالجريمتين واحد تحت عنوان« :م�صر تر ّد اعتبار
هالة �سرحان» ،و�آخر تحت عنوان« :ر�شيدة داتي
امر�أة الأ�سرار ــ الحلقة الرابعة».
()219
�أما في عددها التالي فن�شرت نادين ثالث
�صور مل ّونة دموية للتمثيل بج ّثة م�س ّلم ،واحدة
منها تظهر م�س ّلم مع ّلق ًا برقبته من الأمام؛ (هي
نف�سها التي ن�شرتها ال�شرق).
والثانية تظهر عملية تعليق م�س ّلم من الخلف؛
(هي نف�سها التي ن�شرتها كل من الأنوار والبيرق
وال�شرق)؛

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

وانفردت نادين بن�شر �صورة يظهر فيها عدد من
�أبناء كترمايا ,وقوف ًا على مق ّدم �سيارة ,رافعين
بزهو ال ريب فيه جثة م�س ّلم الممزقة.

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

( )218نادين 3 ،ــ � 9أيار 2010؛ ( )219الم�صدر نف�سه 10 ،ــ � 16أيار .2010
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و�شرحت [رنا] �أبو مرعي الق�صد من هذه الجدارية
لـ ال�سفي ��ر�" :أردت من هذه الجدارية الداللة على
موق ��ع المنزل ال ��ذي وقعت فيه المج ��زرة لإظهار
م ��دى ب�ش ��اعة الجريم ��ة وفظاعتها لل ��ر�أي العام،
و�إظه ��ار مدى ت�أثير المجزرة على �ش ��باب البلدة،
و�أثرها في رد الفعل الذي �أقدموا عليه".
و�أ�ض ��افت �أبو مرع ��ي" :وعلى الرغم من ال�ص ��ور
الم�شوهة ،ف�إن �صورتهم ما زالت �أجمل �صورة في
داخلي .لكني من �ص ��ور الجريمة �أ�ستمد القوة كي
�أبقى واقفة على قدمي ،فال ي�ض ��يع حقهم .و�إنني
لن �أهد�أ ولن �أ�ستكين كي ال يقتلوا مرتين"».

عود على �ضحايا الجريمة الأولى

في �أعدادها ال�صادرة عقب الجريمة الأولى ،وفي
�أعدادها ال�ص ��ادرة عقب الجريمة الثانية ،ن�ش ��ر
بع�ض ال�صحف �صور ًا ل�ض ��حايا الجريمة الأولى.
على �أن ن�ش ��ر هذه ال�صور جاء في معظم الأحيان
ف ��ي �إطار التخفيف عن مرتكبي الجريمة الثانية.
و�إال فما الداعي لليقظ ��ة المفاجئة على الجريمة
الأولى بعد وقوع الجريمة الثانية؟ ولماذا هُ ِّم�شت
الأول ��ى بع ��د وقوعه ��ا وع ��ادت �إل ��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 الأولى على
الجريم ��ة الثانية في �أخبار ال�ص ��حف ال�ص ��ادرة
�صباح  30ني�سان  ،2011خ�صو�ص ًا �أن �صلة م�س ّلم
بالجريم ��ة الأولى ل ��م تكن قد ثبت ��ت بعد؛ (نعني
نتائج تحليالت الحم�ض).

�سعدى علوه ,في مقالتها «دفاع ًا عن كترمايا»(,)221
كتبت« :لم ي�ش ��اهد �أي �إن�س ��ان في لبنان �أو العالم
�صورة الفتاتين ال�ض ��حيتين وهما حيتان ،وكذلك
�أهمل ��ت تفا�ص ��يل حياتهم ��ا م ��ع الج ��د والج ��دة
الم�س ��نين ،حتى الت�شييع لم ُي ْع َط االهتمام الالزم
في وداع ال�ش ��هداء المظلومين� .أخليت الم�ساحة،
كل الم�س ��احة ل�ص ��ورة القت ��ل الجماع ��ي ،وللجثة
التي غطت �ص ��ور التنكيل والتمثيل بها ال�شا�ش ��ات
ووكاالت الأنباء المحلي ��ة والعالمية .لم يغط على
ب�شاعة الجريمة الأولى �إال ما هو �أفظع منها».

عل ��ى �أنه فقد تعددت «القراءات» المرافقة لن�ش ��ر
�صور الجريمة الأولى...
فلمنا�س ��بة مرور ثالثين يوم ًا على جريمة كترمايا
الأولى ،قامت في البلدة م�س ��يرة رمزية بم�شاركة
الوال ��دة رنا �أب ��و مرع ��ي وتوجهت �إل ��ى مدافنها.
وح ��ول هذه الم�س ��يرة كت ��ب �أحمد من�ص ��ور(:)220
«ت�س ّمر ال�سائرون في م�سيرة الذكرى لمدة طويلة
�أمام المنزل ،تواجهه ��م الجدارية العمالقة التي
رفع ��ت عل ��ى واجهته الرئي�س ��ية و�ض ��مت �ص ��ورة
للجدين والطفلتين قبل الجريمة ،بالإ�ض ��افة �إلى
�ص ��ور لل�ض ��حايا ،كما وجدوا في موق ��ع المجزرة.
وكتب ��ت [وكتب] عل ��ى الجدارية�" :ش ��هداء الظلم
والغدر .ناموا قريري العين في جنات الخلد ،ف�إن
�شهداءنا لن يقتلوا مرتين".

وف ��ي مقالة عنوانه ��ا «عندما يخط ��ئ الإعالم...
يغدو الجاني �ض ��حية!»( )222كتبت مي�س ��م رزق عن
غياب �صور �ض ��حايا الجريمة الأولى الذي يحدث
تعاطف� � ًا مع �ض ��حية الجريمة الثانية« :فهل �س ��مع
الإعالم حديث الأم عن عائالتها بال�ص ��ورة التي
وجدت فيها ،و�ش ��كل طفلتيها الغارقتين بالدماء،
حت ��ى يق ّدر البع�ض رد فعل �أه ��ل القرية الطبيعي،
الذي لم تح�سب ح�سابه القوة الأمنية؟».

( )220ال�سفير� 31 ،أيار 2010؛ ( )221الم�صدر نف�سه 30 ،ني�سان 2010؛ (� )222صدى البلد� 4 ،أيار .2010
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الأنوار( )226في عددها ال�صادر عقب وقوع الجريمة
الثانية ن�ش ��رت على �ص ��فحتها الأولى �صورة مل ّونة
للطفلتي ��ن �ض ��حيتي الجريم ��ة الأولى تتو�س ��طهما
والدتهما .كما ن�ش ��رت حول خبرها المن�ش ��ور على
ال�صفحة ال�س ��ابعة منها �صورة للطفلتين .ون�شرت
�ص ��ورة �أخ ��رى لجدهم ��ا ال ��ذي ق�ض ��ى معهما في
الجريم ��ة عينها .وهي ال�ص ��حيفة الوحي ��دة التي
ن�شرت �صورة للج ّد ال�ضح ّية.

ماذا ن�شرت ال�صحف مو�ضع المتابعة من �صور؟

ال�سفي ��ر( )223ف ��ي عدده ��ا ال�ص ��ادر عق ��ب وق ��وع
الجريمة الأولى ن�ش ��رت �إلى جانب الخبر ال�صغير
�ص ��ورة تظهر فيها الأم المفجوع ��ة ،وبذلك كانت
ال�ص ��حيفة الوحيدة التي ن�شرت �ص ��ور ًا ذات �صلة
بالجريمة الأولى قبل وقوع الجريمة الثانية.

الم�ستقبل( )224في
عدده ��ا ال�ص ��ادر
وق ��وع
عق ��ب
الجريم ��ة الثاني ��ة
ن�ش ��رت �ص ��ورتين
ملتقطتي ��ن م ��ن
ت�ش ��ييع �ض ��حايا
الجريم ��ة الأول ��ى
وق ��د تطرقن ��ا �إلى
المو�ضوع �سابق ًا.
البي ��رق( )225ف ��ي عدده ��ا ال�ص ��ادر عق ��ب وق ��وع
الجريمة الثانية ن�شرت �ص ��ورة للطفلتين �ضحيتي
الجريمة الأولى.
( )223ال�سفير 29 ،ني�سان 2010؛ ( )224الم�ستقبل 30 ،ني�سان 2010؛ ( )225البيرق 30 ،ني�سان 2010؛ ( )226الأنوار 30 ،ني�سان .2010
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�إل ��ى �أن «الإعالم اللبناني
[تخ ّل ��ى] ع ��ن دوره ـــ وهو
ال ��ذي ي�ص ��نع م ��ن الح ّبة
ق ّب ��ة �أحيان� � ًا ولم ي�س� � َع
لن�شر �ص ��ور تمثيل القاتل
ب�ض ��حاياه!! وخر� ��س
الإع�ل�ام اللبنان ��ي ول ��م
يك�شف للبنانيين الحقيقة
كم ��ا ه ��ي ولماذا ج ��اء ر ّد
فع ��ل �أهال ��ي القري ��ة على
ه ��ذا ال�ش ��كل اله�س ��تيري ،والق ��رى اللبناني ��ة ،ك ّل
النا� ��س فيه ��ا تربطهم �ص�ل�ات قرب ��ى بالن�س ��ب �أو
بالم�صاهرة...؟».

ال�شرق( )227ن�ش ��رت �ص ��ورة للطفلتين ال�ض ��حيتين
تتو�سطهما والدتهما.
مجلة نادين( ،)228ن�شرت �أربع �صور تظهر في �إحداها
والدة الطفلتين ال�ضحيتين؛ وفي الثانية الطفلتان؛
وف ��ي الثالثة �ص ��ورة طفلة م ��ن �أ�ص ��دقاء الطفلتين
بالق ��رب م ��ن مثواهما الأخير .وفي الرابعة �ص ��ورة
�شم�سية لم�س ّلم ،يظهر فيها بق�سمات قا�سية.
تج ��در الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن ميرفت ال�س ��يوفي ،كاتبة
المو�ض ��وع ال ��ذي ن�ش ��رت معه ال�ص ��ور ال�س ��ابقة،
وال ��ذي حم ��ل عن ��وان« :جريم ��ة كترماي ��ا والدور
التحري�ضي الذي مار�سه الإعالم العربي»� ،أ�شارت

( )227ال�شرق 30 ،ني�سان 2010؛ ( )228نادين 10 ،ــ � 16أيار .2010
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المالحظ ��ة الالفتة هي �أن ال�ص ��حف التي ن�ش ��رت
�صور ًا ل�ض ��حايا الجريمة الأولى بعد وقوع الجريمة
الثاني ��ة و�ض ��من الخب ��ر ال ��ذي يتح ��دث ع ��ن هذه
الجريم ��ة ه ��ي من ال�ص ��حف التي ن�ش ��رت �ص ��ور ًا
عنيفة لم�شاهد من التمثيل بجثة م�س ّلم.

الجريمتان و�صورة �أخرى

�إلى ال�ص ��ور المذكورة �أعاله ،عادت وظهرت �صورة
رن ��ا �أبو مرع ��ي وال ��دة الطفلتين ال�ض ��حيتين .وفي
ظهور �أبو مرعي من جديد ا�س ��تعادة للم�أ�س ��اة التي
تع ّبر عنها هذه الوالدة التي فقدت ابنتيها ووالديها.
وكان ن�شر �صورها في :الأخبار( ,)229وفي البناء(,)230
وفي الحياة( ,)231ومرتين في ال�شرق(.)232

الأخبار� 8 ،أيار 2010

ال�شرق� 1 ،أيار 2010

ال�شرق� 1 ،أيار 2010

( )229الأخبار� 8 ،أيار 2010؛ ( )230البناء� 8 ،أيار 2010؛ ( )231الحياة� 1 ،أيار 2010؛ ( )232ال�شرق� 1 ،أيار .2010
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وظه ��رت ف ��ي الأنوار� 233ص ��ورة
لقري ��ة كترماي ��ا ،تل ��ك القري ��ة
التي �ش ��هدت جريمة فردية في
�أحد منازله ��ا وجريمة جماعية
في �إحدى �ساحاتها .هي �صورة
للمكان الذي فا� ��ض العنف فيه
فو ّلد جريمتين.
كم ��ا ن�ش ��رت الأن ��وار �ص ��ورة
طفلة م ��ن �ص ��ديقات الطفلتين
ال�ضحيتين �أمام مثواهما الأخير وهي تعبير وا�ضح
عن امتداد �آثار العنف الذي لحق بال�ضحيتين �إلى
�أترابهما .يذكر �أن هذه ال�ص ��ورة نف�سها كانت قد
ن�شرت في الحياة ( 234و�ضمنها كادر �صغير تظهر
فيه رنا �أبو مرعي) وفي ال�سفير � 235أي�ض ًا.
�أم ��ا الحياة 237فن�ش ��رت� ،إلى جانب مقال و�ض ��اح
�ش ��رارة ال ��ذي �أ�ش ��رنا �إلى بع� ��ض م�ض ��امينه في
متن التقرير �صورة للح�ش ��د الكترماوي .والح�شد
الكترم ��اوي في ال�ص ��ورة هو تعبير ع ��ن الجماعة
الأهلية المرت ّدة عن الدولة �إلى اجتماعها البدائي
العنيف.

ال�ش ��رق 236ن�شرت �صورة ليافطة معلقة في كترمايا
تطالب بك�شف مالب�س ��ات الجريمة الأولى ،وتع ّبر,
ا�س ��تطراداً ,عن رف�ض مقا�ضاة مرتكبي الجريمة
الثاني ��ة و�أولئك الذين مثلوا بجث ��ة المتهم بالقتل.
الالفت في ه ��ذه اليافطة �أنها موقعة من المجل�س
البل ��دي وذلك قب ��ل �أي ��ام قليلة من موع ��د �إجراء
االنتخابات البلدية في القرية ما ّ
يدل على �ش ��عبية
المطلب المرفوع.

( )233الأنوار� 1 ،أيار 2010؛ ( )234الحياة� 1 ،أيار 2010؛ ( )235ال�سفير� 1 ،أيار 2010؛ ( )236ال�شرق� 1 ،أيار 2010؛ ( )237الحياة،
� 5أيار .2010
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الأخبار 8 ،و� 27أيار 2010

الأنوار� 1 ،أيار 2010

ال�شرق� 1 ،أيار 2010

�إل ��ى م ��ا تق� � ّدم ن�ش ��رت كل م ��ن الأن ��وار
وال�شرق�239ص ��ورتين لمنزل مرت ��ث اختلفتا في ما
ُيحي ��ل �إلي ��ه .ففي حي ��ن قالت الأنوار �إن ��ه المنزل
الذي يقط ��ن فيه م�س� � ّلم ,قالت ال�ش ��رق �إنه منزل
ال�ضحايا.
وانف ��ردت الأخب ��ار 240بن�ش ��ر �ص ��ورتين لأق ��ارب
القتي ��ل م�س� � ّلم� :إنه المقل ��ب الآخر من الم�أ�س ��اة،
ذل ��ك المقلب الذي حادت عنه ال�ص ��حف الأخرى
ب�أقالمها و�صورها.
238

«[�...إن] القات ��ل [ ]...ال ��ذي يمار� ��س الذب ��ح في
م�س ��لخ ,تعامل مع �ضحاياه ب�س ��اد ّية مر ّوعة ،حيث
�أ�ش ��بع الأج�س ��اد طعن ًا وذبح ًا وتمزيق� � ًا ،فقد مزّق
الجاني ج�س ��د العجوز يو�س ��ف �أبو مرع ��ي ،ثم فق�أ
عينه بال�س ��كين ،ولم يكتف بهذا التمثيل بالجثة بل
عمد �إلى نزع دماغه من ر�أ�سه!!
�أ ّما الج ّدة كوث ��ر �أبو مرعي فقد ذبحها من الوريد
�إل ��ى الوري ��د كم ��ا تذب ��ح النعج ��ة ،وفي م ��ا يتعلق
بالطفلتين البريئتين �آمنة وزينة ،ف�آمنة �أو "موني"

مجلة نادين ,241لم َي ُفتْها ال َع ْو ُد على كترمايا فتف ّردت
بن�شر �صور( ,طب ّية على الأرجح) ,لموا�ضع الطعن
والجرح من جثث �ضحايا «الجريمة الأولى» .رافق
هذه ال�صور/الأد ّلة الدامغة على «ال�شر» مقال بقلم
ميرفت �س ��يوفي �ساقت فيه «تفا�صيل» عن حيث ّيات
قت ��ل الج ّدين �أبو مرع ��ي والحفيدتين ,ناهيك عن
التنكيل بهم �أحيا ًء و�أموات ًا:

( )238الأنوار� 1 ،أيار 2010؛ ( )239ال�شرق� 1 ،أيار 2010؛ ( )240الأخبار 8 ،و� 27أيار 2010؛ ( )241نادين 17 ،ــ � 23أيار .2010
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نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

نادين 10 ،ــ � 16أيار 2010

بالطب ��ع ,تبقى ه ��ذه التفا�ص ��يل بر�س ��م التدقيق,
وبالطب ��ع �أي�ض� � ًا فال عجب �أن تخل�ص �س ��يوفي من
ق�صة الرعب التي ترويها لقرائها �إلى التبرير لقتلة
م�س� � ّلم ما ارتكبوه م ��ن فظاعة ,ولكن يبقى �أي�ض� � ًا
�أن «القيم ��ة الم�ض ��افة» لم ��ا كتبته �س ��يوفي هو في
تطابقه ,على الأرجح ,مع ما روته كترمايا لنف�سها
��ص ي ��وم �أن قتلت م�س� � ّلم وع ّلقته و�س ��ط
من ق�ص � ٍ
�ساحتها ,وما ت�س ��ت�أنف كترمايا روايته ك ّلما دعاها
«ال�صدِّ يق»!
داع �إلى غ�سل يديها من دم هذا ِّ
ٍ

كم ��ا تناديها �أمه ��ا ،ذبحها ،وقطع �أذنها الي�س ��رى
و�ألق ��ى بها في مرحا�ض الحمام ثم �ألحق الذبيحة
ب�أذنها ف�ألقاها ر�أ�س� � ًا على عقب في المرحا�ض...
�أما ال�ص ��غيرة زينة ،فقد �أ�شبع ج�س ��دها ال�صغير
طعن� � ًا ،ثم عمد �إل ��ى انتزاع قلبها من �ص ��درها...
هل هن ��اك عقل ب�ش ��ري يحتمل ه ��ذا القتل؟ ربما
هذه الم�ش ��اهد ت�ؤ ّكد حالة اله�ستيريا التي �أ�صابت
�أهال ��ي كترماي ��ا بعد ما �ش ��اهدوه قد فع ��ل بجثث
�ضحايا قريتهم الأربعة [الأربع]!».
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