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الحدث

قتل والدته
وإخوته الخمسة ...وانتحر؟

ضائع
عند أول زيارة للرئيس
سعد الحريري لسوريا ،بقيت
يومين جالسًا في المنزل

ويقول «إننا سنبقى الزهرة املعتدلة في
العالم العربي» .بعد دقائق ،ولدى سؤاله
ع ��ن أي م�ل�اح �ظ��ات أو اس �ت �ف �س ��ارات م��ن
الحاضرين ،يتقدم أحدهم بتعليق ساخر
ن�ظ�رًا إل��ى معرفته ب��األم�ين ال�ع��ام« :إذا لم
ت �ع�تن ب��ال��زه��رة ف ��إن ال �ح �ش��رات تنهشها
وت�ي�ب��س» .ي��رد ال�ح��ري��ري« :ات��رك االعتناء
على طريقتنا ومش على طريقتك».
ي � �س� ��أل أح� � ��د ال� �ح ��اض ��ري ��ن ع � ��ن ال �ه �ج �م��ة
امليقاتية على التيار ،يجيب الحريري إن
املستقبل لن يقف في وجه أي طرف يريد
تقديم املساعدات وإنماء املنطقة .تنتهي
الجلسة السريعة في منزل فتفت ،وينتقل
الجميع إلى مسجد البلدة للمشاركة في
صالة الجمعة .يعيد السؤال ويطرح نفسه
في السيارة ،م��اذا عن الهجمة امليقاتية؟
ي �ج �ي��ب ال� �ح ��ري ��ري« :ال ��رئ� �ي ��س ال �ح��ري��ري
ّ
يكسب بصمته ال �ي��وم��ي ،إذ إن اآلخ��ري��ن
ي�خ�ط�ئ��ون .ال��رئ�ي��س م�ي�ق��ات��ي وح ��زب الله
وغيرهم يرتكبون األخطاء التي تصب في
مصلحتنا من دون أي جهد».
يدخل أحمد الحريري إلى الجامع .يبتعد
ع ��ن ال �ص��ف األول وي �ج �ل��س ف ��ي ال��وس��ط
ملتابعة خطبة الجمعة .ثم في تأبني أحد
أب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق��ة ،ف �ي �ق��ف م� �ج ��ددًا ف ��ي صف
االن �ت �ظ��ار ك �غ �ي��ره .ي �س��أل ع��ن وض ��ع ف�لان
ويجيب عن سؤال علاّ نّ ،
يتقدم بالتعازي
ل �ي �ع��ود امل ��وك ��ب وي �ن �ط �ل��ق ب��ات �ج��اه م�ن��زل
ّ
ّ
الضنية ،هيثم الصمد.
منسق التيار في
ّ
في هذه الدار ،يظهر أحمد الحريري قوته
ب�ين ال�ن��اس ،إذ يلقي عليهم التحية ف��ردًا
ف � ��ردًا ،م �س��ؤول�ين وم��واط �ن�ي�ن وم ��زارع�ي�ن،
مرددًا أسماءهم عن غيب .وإذا أخطأ باسم
أح ��ده ��م ،ي�ص�ل��ح م ��ا ب ��در ع �ن��ه ب��ال�ط��ر ّي�ق��ة
اآلتية «عفوًا نعم ،وأنت رقمك  »...متلفظًا
ب��رق��م ه��ات��ف ال�ش�خ��ص ال ��ذي غ ��اب اس�م��ه
ع ��ن ب ��ال ��ه .ي �ج �ع��ل ه � ��ذا األم� � ��ر م ��ن أح �م��د
ال�ح��ري��ري ق��ري�ب��ًا م��ن ال �ن��اس ،وخصوصًا
ف� ��ي م �ن ��اط ��ق األط � � � ��راف امل �ن �س �ي ��ة ،ال ��ذي ��ن
يستعيدون ثقتهم بأنفسهم عند مقابلة
أي ش �خ��ص م ��ن آل ال �ح ��ري ��ري .م�س��ؤول��و
املستقبل ف��ي الضنية وال�ش�م��ال يؤكدون
ّ
أن «ال �ط�ل�ات» امل �ت �ك��ررة ألح �م��د ال�ح��ري��ري
س��اع��دت على ث�ب��ات جمهور التيار ال��ذي
ح��اف��ظ على م��ا ي�ق� ّ�در م��ن  %90م��ن ناسه.
ّ
يؤكد املستقبليون أن القيادة استطاعت
إع � � ��ادة ت��رت �ي��ب ص �ف��وف �ه��ا ب �ع��د ن�ك�س�ت��ي
االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة وال�ن� ّي��اب�ي��ة الفرعية
«ال� �ت ��ي أخ �ط ��أ ف �ي �ه��ا م �ن �س��ق��ون ون� � ��واب».
ّ
ي�ض�ي�ف��ون إن أح �م��د ال �ح��ري��ري ي�ت�ج��اوب
م��ع ال�ج�م�ي��ع ف��ي ال �ب �ل��دي��ات ،مستقبليني
أو حلفاء أو خصوم ،وه��و يستمع دائمًا
إل��ى مالحظات ه��ذه البلديات التي غالبًا
م��ا ت �ك��ون« :ع �ن��دك��م م��ن ي�ع�م��ل ب��أس��ال�ي��ب
تنظيمية خاطئة».
ّ
وم� � � ��ا ي � �ه� ��م امل� �س� �ت� �ق� �ب� �ل� �ي�ي�ن أن ت� �ي ��اره ��م
اس�ت�ط��اع تركيز نفسه ك�ح��زب خ�لال بعد
االنتخابات الفرعية ،وأنه «ليس خاضعًا
أله� ��واء ال �ع��ائ�لات وأج��وائ �ه��ا» ك�م��ا يقول
ّ
املسؤولون .يضيفون إن ما اكتسبه التيار
ّ
رغ��م النتيجة املتواضعة ف��ي الفرعية أن
«الناس فهمت أن هناك قرارًا حزبيًا يجب
ّ
االل �ت��زام ب��ه» ،واأله ��م م��ن ذل��ك أن «آل علم
ّ
ال��دي��ن فهموا أن ترشيح ك��اظ��م الخير لم
يحصل ك��ره��ًا بعائلتهم أو انتقاصًا من
وزنها ،بل لكون القيادة ارتأت ترشيحه».
يعمل املستقبليون ف��ي الضنية واملنية
ل �ي��ل ن� �ه ��ار ،ف �ي �ت��واص �ل��ون م ��ع ال �ع��ائ�ل�ات
وي � ��وط � ��دون ال� �ع�ل�اق ��ات م �ع �ه ��ا .ي �ع �ل �م��ون
ّ
أن ال �ن��ائ��ب ج �ه��اد ال �ص �م��د ل �ي��س بخصم

سياسي يستطيع ان�ت��زاع تأييد املنطقة،
ّ
وأن ّ
تقدمه في االنتخابات لم يحصل إال
بسبب«زعل» بعض العائالت ،فيعمدون
الى تصويب هذا األمر.
ال� �ح ��دي ��ث ال �س �ي ��اس ��ي ب �ي�ن امل�س�ت�ق�ب�ل�ي�ين
ف ��ي ال �ض �ن� ّ�ي��ة ي �ت �م �ح��ور ب ��األس ��اس ح��ول
ط��راب �ل��س ،وه ��ذه ه��ي امل �ع��رك��ة األس��اس�ي��ة
ال �ت��ي ي �ع��رب امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ون ع��ن ت�ش� ّ�وق�ه��م
لخوضها بوجه الرئيس نجيب ميقاتي
وال��رئ �ي��س ع �م��ر ك ��رام ��ي وال ��وزي ��ر محمد
ال �ص �ف��دي .ه��م ي� ��رون أن ��ه «ف ��ي ط��راب �ل��س،
ن �ح��ن ن �ت �ق��دم ع �ل��ى م �ي �ق��ات��ي وال �ص �ف��دي
وكرامي ،رغم كل ما يشيعه هذا الثالثي»،
ّ
ويؤكدون أن هذه املعركة منتهية في حال
ّ
تمكن التيار من خوضها ،وعلى لوائحه
ك ��ل م ��ن «ال� �ل ��واء أش� ��رف ري �ف��ي وم�ص�ب��اح
األح��دب وأب��و العبد ك�ب��ارة» .ويطغى هذا
املوقف على قيادات املستقبل في الشمال،
ال �ت��ي ت �ش��دد ع �ل��ى أن� ��ه «ك �ل �م��ا ع�ل�ا سقف
خطابنا ّ
تقرب الناس أكثر».
اقترب موعد حفل افتتاح طريق بريصا
ـــــ م� ّ
�رب�ين ،ان ��زوى أح�م��د ال�ح��ري��ري بحجة
م ��راج� �ع ��ة ال �ك �ل �م ��ة ،وب� �ع ��د ن �ص ��ف س��اع��ة
ت�ق��ري�ب��ًا ان�ط�ل��ق م��وك�ب��ه وم��وك��ب النائبني
أحمد فتفت وكاظم الخير باتجاه الحفل.
اشتكى من أداء الدراج الذي رافق املواكب
الثالثة ،وقال مازحًا« :ملاذا وجود الدرك؟
أص�ب�ح�ن��ا ف��ي امل �ع��ارض��ة! ت�ع��ال��وا نضرب
ع�ل�ي��ه ح� �ج ��ارة»! ي�ض�ي��ف ق��اص �دًا ال� ��دراج:
«انظروا ،عايش دوره منيح»!
ي�ت�ح��دث أح �م��د ع��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م املستقبلي،
ف �ي��ؤك��د أن م �ه� ّ�م �ت��ه س �ت �ك��ون ط��وي �ل��ة ف��ي
األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة ،إذ س�ي�ق��وم ب �ج��والت على
امل�ن�س�ق�ي��ات ال� �ـ  ،17م �ش��ددًا ع�ل��ى ض ��رورة
إيجاد اآلليات الالزمة إلش��راك الناس في
الحياة التنظيمية.
ي� �ص ��ل امل � ��وك � ��ب إل � � ��ى امل� � �ك � ��ان امل �خ �ص��ص
لالحتفال ،يدخل أحمد الحريري على وقع
أغاني املستقبل« ،بتمون» و«وع��د علينا
ما منختار» ،يجلس في الصف األمامي
ليتابع حديث الهاتف ،فيما يدعو ّ
عريف
ال�ح�ف��ل ال�ن��ائ��ب فتفت إلل �ق��اء كلمته .يطل
األخ �ي ��ر م �ش ��ددًا ع �ل��ى خ ��ط ال �ت �ي��ار وع�ل��ى
«ال�ح��ري��ري��ة ال�س�ي��اس�ي��ة» ال�ت��ي ب�ن��ت البلد
وحمته وحافظت على اقتصاده! ثم أتى
دور أحمد ،الذي توجه إلى املنصة ممسكًا
كلمته ب�ين ي��دي��ه .ت�ح��دث ب��اس��م «الرئيس
الحبيب سعد ال �ح��ري��ري» ،وك��أن��ه نسخة
ّ
عنه .ذك��ر باملحكمة الدولية ،وبتجاوزات
حزب الله ال��ذي «عليه إثبات براءته أمام
املحكمة ،ألن��ه حتى اليوم بالنسبة إلينا
هو مرتكب الجريمة» ،وأك��د ض��رورة دعم
الشعب ال�س��وري ،مشيرًا ال��ى «أداء لبنان
الرسمي الذي يحرج اللبنانيني».
انتهى االحتفال .احتشد املوجودون حول
ّ
ال �ح��ري��ري ،ال�ط�ل��ب األول« :س��ل��م ل�ن��ا على
الشيخ سعد» .ع��اد إل��ى السيارة وانطلق
امل � ��وك � ��ب ب ��ات � �ج ��اه ب� � �ي � ��روت ،وف� � ��ي ذه �ن��ه
خ�ل�اص��ة وح� �ي ��دة« :امل �ن �ط �ق��ة ب �ح��اج��ة إل��ى
الدولة ،وليس بإمكان أي طرف املساعدة
بقدر ما تستطيع ال��دول��ة» .أم��ا الخالصة
األه��م التي يمكن أي ضيف استخراجها
فهي أنه لم يعد للعمل اإلنمائي وزن ثقيل
ّ
ف��ي ال�ح�ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ش �م��ال ،وأن
ّ
مسيسون
ال�ش��ارع فيها مقسوم وال�ن��اس
ً
�لا ،وبالتالي العمل سيكون على شدّ
أص
ّ
التقرب من الجمهور عبر
العصب ،ال على
العمل االجتماعي.
أن� �ه ��ى أح� �م ��د ال� �ح ��ري ��ري م �ه� ّ�م �ت��ه ،وب ��ات
بإمكانه االس�ت��رخ��اء .وض��ع هاتفه جانبًا
ّ
وأط �ل��ق ال�ع�ن��ان ملسجلة ال�س�ي��ارة :ج��ورج
ّ
�ان.
وس� ��وف ف��ي أس �ط��وان��ة ت �ض��م  103أغ� � ٍ
ي��ؤك��د أن ��ه ال ي�س�ت�م��ع إال ل� �ـ«أب ��و ودي� ��ع»،
مشيرًا إل��ى وج��ود ص��راع في العائلة بني
وسوف وعمرو دياب.
رغم ذلك ،يقول املستقبليون« :بات أحمد
قادرًا على اإلحاطة بكل امللفات» ،وهو ما
ّ
يدفع إل��ى التأكيد أن أحمد لم يسقط من
ّ
ّ
بالتدرج،
املظلة على التيار ،بل كان عمله
وق��د ي�ت�ج��اوز ص�ف��ة ال��رئ�ي��س امل��ؤق��ت إل��ى
الرئيس البديل».

شاب عشريني إخوته الخمسة ووالدته وانتحر .املشهد ال ُيمكن ّ
أعدم ٌ
تخيله ،لكن الجريمة
ٌ
ليست جريمة فحسب ،هي مجزرة .وصف ردده جيران الضحايا .أرواح سبعة
حصلت بالفعل.
ُ
أفراد من عائلة واحدة أزهقت ،مساء أمس ،في منزلهم الكائن في محلة رأس النبع
رضوان مرتضى
ّ
أرب��ع جثث .جثتان .جثة واح��دة .هكذا توزعت سبع
جثث في غرف منزل تحول إلى مسرح جريمة مساء
أم � ��س .ال �ج �ث��ث ال �س �ب��ع ت �ع��ود ألف� � ��راد ع��ائ �ل��ة واح� ��دة
يشتبه ف��ي أن ه��ادي ،االب��ن البكر ،ه��و ُقاتلها .هكذا
ّ
رجح املحققون .ومن دون سابق إنذار ،أفنيت عائلة
عن بكرة أبيها ،باستثناء ال��وال��د ،علي الحاج ديب،
ال��ذي ش��اء القدر أن يبقى ُليفجع بفلذات أك�ب��اده في
ليلة واح ��دة .علي ل��م يكن يعلم م��اذا ينتظره أم��س.
ع��اد م��ن بلدته عرمتى ،ق�ض��اء ج��زي��ن ،حيث ك��ان في
زي��ارة ذوي��ه .فتح باب منزله واختبر أفظع ما يمكن
أن ي�ت�خ� ّ�ي�ل��ه ع �ق��ل .اك �ت �ش��ف ال �ج��ري �م��ةّ .
وأي ج��ري�م��ة!
وجد الجميع قتلىُ .جثث ال حياة فيها .رفيقة دربه
وأب� �ن ��اؤه غ��ارق��ون ف��ي دم��ائ �ه��م .ل��م ي �ن� ُ�ج أح � ٌ�د منهم.
حتى ابنته الصغرى اخترقت جسدها الناعم طلقة
نارية أو أكثر .من يدري ماذا ّ
مر في بال علي في تلك
اللحظة؟ هل ّ
صدق ما رأته عيناه؟ هل تمالكت قدماه
ّ
قواهما؟ قرب أي جثة ركع وأيها احتضن؟
كانت جثة زوجته وجثث أوالده الثالثة في الصالون.
أم ��ا ج�ث��ث ب�ن��ات��ه ف �ت��وزع��ن ب�ي�ن غ��رف �ت�ين؛ اث �ن �ت��ان في
غرفة والثالثة ف��ي غرفة لوحدها (أك�ب��ر األش�ق��اء 23
عامًا والوالدة  55عامًا) .اإلصابات توزعت في أماكن
مختلفة م��ن أج �س��اد ال�ض�ح��اي��ا ،لكنها ك��ان��ت قاتلة.
ال �غ��ري��ب أن أح � �دًا م��ن ال �ج �ي��ران ل��م ي�ل�ح��ظ أو يسمع
ش�ي�ئ��ًا .ارت �ك��ب امل �ج��رم جريمته ب�ه��ذا ال �ه��دوء .ص� ّ�وب
وشد الزناد وأطلق النار من دون أن يعبأ بأحد .كيف
ُيعقل أن ُيقتل سبعة أش�خ��اص بطلقات ن��اري��ة ،في
حي مكتظ بالسكان ،من دون أن ينتبه ٌ
أحد لذلك.
الغموض يلف الجريمة ،هكذا وصف معظم األمنيني
ال �ح��ال .ك��ان ه�ن��اك ش�ب��ه إج �م��اع ب��أن أح� �دًا ل��م يسمع
ً
ش�ي�ئ��ًا ،ل�ك��ن م �س��ؤوال أم�ن�ي��ًا ذك��ر
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ب�ع��ض ال�ج�ي��ران
أف � ��ادوا ب��أن�ه��م س�م�ع��وا أص ��وات
إط�ل�اق ن ��ار م�ت�ق�ط�ع��ة ،ل�ك�ن�ه��ا لم
ت� �ك ��ن واض� � �ح � ��ة .وص� � ��ف ه� ��ؤالء
أصوات الطلقات التي سمعوها
ب �ـ«ال �ع �م �ي �ق��ة» .ي �ش �ي��ر امل �س��ؤول
األم � �ن� ��ي إل � ��ى أن ال� �ق ��ات ��ل أغ �ل��ق
ج �م �ي��ع م �ن��اف��ذ امل� �ن ��زل ت�ح� ّ�س�ب��ًا
لذلك.
ل� ��م ي� �ش ��اه ��د أح � � � ٌ�د ال � ��وال � ��د ب�ع��د
دخوله إلى املنزل .بقي هناك مع
عائلته ط��وال س��اع��ات تجاوزت
ً
األرب ��ع .ي��ذك��ر أم�ن�ي��ون أن��ه ك��ان متماسكًا ن�س�ب��ة إل��ى
ينعكس
ه ��ول ال �ف �ج �ي �ع��ة ،ل �ك��ن ت �م��اس��ك امل �ف �ج��وع ل ��م
ّ
ع�ل��ى أك �ث��ر م��ن م �س� ّ�ؤول أم �ن��ي .ي ��روي أح��ده��م ت��أث��ره
بمنظر جثة صبي ،ملا يتجاوز الرابعة عشرةُ ،وجدت
تحت ط��اول��ة .يعيد امل�س��ؤول امل��ذك��ور تركيب املشهد
ّ
يخمن أن الصبي ح��اول االختباء ،لكن
في مخيلته.
القاتل وصل إليه .أسكت أنفاسه برصاصة مخنوقة.
يحكي امل �س��ؤول ع��ن ق�ش�ع��ري��رة س��رت ف��ي ب��دن��ه ل��دى

تخيله ّ
تمسك الصبي بحياة لم يختبر منها شيئًا،
ُ
�اب م�ج�ه��ول��ة .يتخيل أن��ه
لكنها ان��ت��زع��ت م�ن��ه ألس �ب� ٍ
سمعه يصرخ قبل أن يموت.
دواف � � ��ع ال �ج��ري �م��ة ال ت � ��زال م �ج �ه��ول��ة .أه ��ال ��ي ال �ح��ي
يجمعون على أن العائلة كانت بسيطة جدًا .يقطنون
منذ مدة طويلة في الطبقة الثانية من املبنى .يملك
ال��وال��د ف��رن��ًا ل�ب�ي��ع امل�ع�ج�ن��ات ع�ل��ى ب�ع��د رم �ي��ة حجر
من منزله .أم��ا املشتبه فيه ،االب��ن ه��ادي ( 25عامًا )،
ُ
فيؤكد من عرفه بأنه كان «درويشًا» .صفة تطلق على
طيبي ال�ق�ل��ب .م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ي��ذك��ر ج �ي��ران آخ��رون
أن ��ه ك ��ان م�ن�ط��وي��ًا ع�ل��ى ن�ف�س��ه ،ال ب��ل غ��ري��ب األط ��وار
ف��ي بعض األح �ي��ان .يشير ه��ؤالء إل��ى أن�ه��م ل��م ي��روه
يومًا مع صديق له .معلومات استند إليها املحققون
لالشتباه ف��ي أن ُيكون ه��و م��ن ارت�ك��ب الجريمة قبل
أن ينتحر .قرائن أضيفت إلى الوضعية التي عثروا
فيها على جثته .فقد ك��ان جالسًا على كرسي وال��دم
يخرج من فجوة في رأسه من الخلف .يرجح مسؤول
أمني أنه قد وضع ّ
فوهة البندقية األوتوماتيكية في
فمه ،قبل أن يضغط على الزناد ويضع حدًا لحياته.
فرضية لم يؤكدها املحققون ،الذين لم يستبعدوا أن
تكون هناك احتماالت أخرى.
وت �ح ��دث م �س ��ؤول أم �ن��ي ع ��ن م �ش��اك��ل م��ال �ي��ة ت��واج��ه
العائلة ،وأشار إلى وجود خالفات عائلية ،الفتًا إلى
أن ال��وال��د ك��ان مختلفًا م��ع أشقائه منذ م��دة طويلة.
امل�س��ؤول نفسه أك��د أن جميع املعلومات املتناقلة ال
تزال في إطار التكهنات ،بانتظار أن يحسم التحقيق
املسألة.
ه�ن��ا رأس ال�ن�ب��ع .ش ��ارع ع�م��ر ب��ن ال�خ�ط��اب ت�ح��دي�دًا.
ع�ش��رات األش �خ��اص يتجمهرون ح��ول أح��د امل�ب��ان��ي.
القوى األمنية تحاول تفريقهم .يرتفع صوت صراخ
ليبدأ ع� ٌ
�راك ب�ين املحتشدين م��ن ج�ه��ة ،وعناصر من
ق ��وى األم� ��ن ال��داخ ٌ�ل��ي م ��ن جهة
ثانية .حصل خ�لاف ت�ط��ور إلى
تضارب باأليدي ،تمكنت القوى
األم �ن �ي ��ة م ��ن اح� �ت ��وائ ��ه .دق��ائ��ق
ي �ت �ج��دد ال� �خ�ل�اف ،ق �ب��ل أن ي�ه��دأ
م �ج ��ددًا .س�ب�ب��ه ص� ��راخ العسكر
ع� � �ل � ��ى ال� � �ش� � �ب � ��ان امل� �ح� �ت� �ش ��دي ��ن
إلب� � �ع � ��اده � ��م .ع� � �ق � ��ارب ال� �س ��اع ��ة
ت�ش�ي��ر إل ��ى ال �ت��اس �ع��ة م��ن م�س��اء
األح � � � � ��د .ال� �ج� �م� �ي ��ع ي � �س� ��أل ع �م��ا
حصل .سيارات اإلسعاف ،التي
ب�ل��غ ع��دده��ا س �ب��ع ،وص �ل��ت إل��ى
ّ
امل �ك��ان .تعطلت إح��داه��ا ق�ب��ل أن
يتم إصالحها .غير أن جثث القتلى بقيت في املنزل
حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم .كشف الطبيب
ال �ش��رع��ي ع�ل�ي�ه��ا ،ف�ي�م��ا ت��ول��ت األدل� ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة رف��ع
البصمات داخل الشقة.
امل �ن �ط �ق��ة ش �ه ��دت اس �ت �ن �ف��ارًا أم �ن �ي��ًا ك �ث �ي �ف��ًا .ع�ن��اص��ر
الجيش تولوا تطويق الحي لضبط األمن .القاضيان
جورج كرم ومايا كنعان كانا هناك ،إضافة إلى عدد
من ضباط قوى األمن الداخلي والجيش.

حاول الصبي
االختباء تحت الطاولة
لكن القاتل أسكت
أنفاسه هناك
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