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تقرير

المولوي «يزمط» مجددًا ويتوارى ...إلى حين
تمكن المطلوب شادي
ّ
المولوي من تفادي االعتقال،
بعدما عمل مشايخ باب التبانة
على تسوية تتيح له وألسامة
منصور ومجموعتهما
المسلحة التواري عن األنظار
نظم أكراد لبنانيون
ّ
وسوريون وعراقيون
تظاهرة حاشدة أمس
تضامنًا مع مدينة عين
ونددوا
العرب السوريةّ ،
بالسياسة التركية (أ ف ب)

نجحت مساعي مشايخ وفاعليات من
منطقة باب التبانة في إقناع املطلوبني
ش ـ ـ ـ ـ ــادي م ـ ـ ــول ـ ـ ــوي وأسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة مـ ـنـ ـص ــور
ومجموعتهما املسلحة ،بإخالء مسجد
عـبــد الـلــه بــن مـسـعــود فــي ب ــاب الـتـبــانــة،
الذي أقامت في محيطه مربعًا أمنيًا منذ
اندالع أحداث عرسال.
وأقنع الوسطاء الذين تقدمهم الشيخان
خــالــد السيد وكـمــال البستاني مولوي
ومنصور ومجموعتهما باملغادرة الى
جهة مجهولة بعد تسليم املسجد لدار
الـفـتــوى .وكــانــت الوجهة الـتــي يمكن أن
تقصدها املجموعة ومــولــوي ومنصور
قـ ــد أخ ـ ــرت حـ ـص ــول االت ـ ـف ـ ــاق .وك ـش ـفــت
مـصــادر أمنية ل ــ«األخ ـبــار» أن «مــولــوي
ك ــان ي ـنــوي االن ـت ـقــال إل ــى منطقة الـقـبــة،
مسقط رأسه ،العتقاده بأنها تمثل بيئة
حاضنة أفضل من باب التبانة ،وخطط
لإلقامة في محيط مسجد حمزة ،الذي
شهد منذ بداية أحداث سوريا مسيرات

ت ـضــام ـن ـيــة م ــع املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة».
وبـحـســب امل ـص ــادر ،ف ــإن «ال ـج ـيــش قطع
الطريق مسبقًا على مولوي ومجموعته،
فنفذ انـتـشــارًا واسـعــا فــي منطقة القبة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي م ـح ـيــط م ـس ـجــد ح ـم ــزة»
الــذي خــرج خطيبه عضو «هيئة علماء
املسلمني» الشيخ زكريا املصري ،ليرفض
ض ـم ـن ـي ــا انـ ـتـ ـق ــال املـ ـجـ ـم ــوع ــة امل ـس ـل ـحــة
إل ــى امل ـس ـجــد .وح ــذر م ــن «فـتـنــة تـحــاول
بـعــض األط ــراف زرع ـهــا بــن أبـنــائـنــا من
الجيش وأهالي املدينة لتحقيق غايات
مشبوهة».
وأش ــار مـصــدر إســامــي دخ ــل عـلــى خط
ال ـت ـف ــاوض لـ ــ«األخـ ـب ــار» ال ــى أن ــه «تـبــن
خ ــال ال ـت ـفــاوض مــع املـجـمــوعــة ال ـتــي ال
يزيد عدد أعضائها على  30مسلحًا ،أن
كل مسلح فيها له رأيه الخاص» .وجرى
«التفاهم على خــروج جميع املطلوبني
من املنطقة والتواري».
وفيما راجت شائعات تفيد بأن مولوي
غادر طرابلس بحرًا إلى تركيا ،وأن بقية
أعضاء املجموعة تتكتم على املكان الذي
س ـت ـتــوارى ف ـيــه ،أك ــدت م ـصــادر أمـنـيــة لـ
«األخ ـ ـبـ ــار» أن «امل ـس ـل ـحــن سـيـتـفــرقــون
وي ـ ـتـ ــوارون ع ــن األنـ ـظ ــار ،وأن إمـكــانـيــة
م ـغ ــادرة أي شـخــص مــن أعـضــائـهــا إلــى
خ ـ ــارج ل ـب ـن ــان أم ـ ــر غ ـي ــر م ـم ـك ــن ،ألن ـهــم
م ـط ـلــوبــون ل ـل ـق ـضــاء وس ـي ـل ـقــى الـقـبــض
ع ـل ـي ـه ــم إذا ح ـ ــاول ـ ــوا عـ ـب ــور أي مـنـفــذ
حدودي».
وق ـ ـلـ ــل املـ ـ ـص ـ ــدر م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ح ـص ــول

تــداع ـيــات فــي ال ـش ــارع إذا أل ـقــي القبض
على أف ــراد املجموعة ،مــذكـرًا بــأنــه «قبل
توقيف حسام الصباغ ،ذاعــت تهديدات
بـ ـ ــأن ت ــوق ـي ـف ــه قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ح ـص ــول

مولوي أراداالنتقال
إلى القبة لكن الجيش
قطع الطريق عليه

صــدام مع مجموعته املسلحة التي قيل
إن عــددهــا يــزيــد عـلــى  300مـسـلــح ،لكن
ال ـص ـبــاغ أوقـ ــف ول ــم يـحـصــل أي ش ــيء،
ومـ ــولـ ــوي وم ـن ـص ــور ل ـي ـســا أخـ ـط ــر مــن
الصباغ».
وع ـ ــزت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـيــة فـ ــي ط ــراب ـل ــس
أسـ ـب ــاب م ــواف ـق ــة امل ـج ـم ــوع ــة ع ـل ــى ه ــذه
التسوية الى أنها «باتت شبه محاصرة
ف ــي املـنـطـقــة .وب ـقــاؤهــا ب ـهــذا الـشـكــل لم
يـعــد ممكنًا الـسـكــوت ع ـنــه ،وخـصــوصــا
ب ـعــدمــا وص ـف ـهــا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش الـعـمــاد
جان قهوجي ،قبل أيام ،بأنها مجموعة
إرهابية ،وقال إن القضاء عليها مسألة
وقت».
(األخبار)

تفاهم على خروج جميع المطلوبين من باب التبانة والتواري

تقرير

تضخيم « الفرار» لضرب معنويات الجيش

انتخابات نيابية ال يسبقها انتخاب
رئيس الجمهورية.
قال رئيس املجلس انه القى الحريري
ف ــي مــوق ـفــه ان ـط ــاق ــا م ــن ت ـمـ ّـس ـكــه هو
أي ـضــا بــان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ً
اوال ،وأخـ ـ ـ ـ ــذه ف ـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ت ـغـ ّـيــب
ّ
«مـ ـك ــون اس ــاس ــي» ع ــن اي انـتـخــابــات
نـيــابـيــة ت ـج ــرى ،نــاهـيــك بـمــا بـلــغ الـيــه
ان ن ــواب ت ـيــار املـسـتـقـبــل سيسحبون
ترشيحاتهم.
يـ ـق ــول ب ـ ــري ايـ ـض ــا ان م ــوق ـف ــه ه ـ ــذا ال
يرتبط بإحجام تيار املستقبل بالذات
عــن امل ـشــاركــة فــي االن ـت ـخــابــات ،بــل اي
فريق لبناني يفعل االمــر ذاتــه وينظر
اليه على انه ّ
مكون اساسي.
ص ـ ــدى م ــوقـ ـف ــه ه ـ ــذا ب ـت ــأي ـي ــد وج ـه ــة
ن ـظــر ال ـح ــري ــري ع ـك ـســه اج ـت ـم ــاع عقد
اخ ـي ـرًا ب ــن ال ــوزي ــر ع ـلــي ح ـســن خليل
ومستشار الرئيس السابق للحكومة
نــادر الـحــريــري ،كشف رئيس املجلس
انه تناول وجهتي نظرهما.
بعدما تبلغ من وزارة الداخلية تعذر
اجراء االنتخابات النيابية ،وكذلك كان
مــوقــف ال ــوزي ــر ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ،الحــظ
رئـيــس املـجـلــس ان ال ـبــرملــان ام ــام احــد
خيارين :احدهما تمديد تقني يصير
من خالله الى ترميم قانون االنتخاب،
ومــن ثــم تــرمـيــم والي ــة املـجـلــس تفاديًا
لـلـفــراغ لبعض الــوقــت ،بعدما تقدمت
كتلة حــزب الـقــوات اللبنانية باقتراح
قانون يقضي بتعديل املهل في قانون
االن ـت ـخــاب كــي يـصـيــر ال ــى اج ــراء هــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات .واالخ ـ ــرى تـمــديــد والي ــة
ً
املجلس عمال باالقتراح الذي تقدم به
النائب نقوال فتوش.

ال ش ـ ّـك أن أن ـبــاء ف ــرار ثــاثــة جـنــود من
الجيش ،في غضون أيام ،وانضمامهم
إل ـ ــى اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن فـ ــي جـ ـ ــرود ع ــرس ــال
امل ـح ـت ـلــة ،تـضـفــي م ــزيـ ـدًا م ــن الـتـعـقـيــد
عـلــى املـشـهــد األم ـن ــي ،وخ ـصــوصــا في
ال ـش ـم ــال .إذ ي ـن ـحــدر ال ـثــاثــة م ــن قــرى
ع ـك ــاري ــة ت ـع ـت ـبــر خ ــزان ــا ل ـل ـج ـيــش .وال
تخرج عن السياق عمليات استهداف
الـعـسـكــريــن ف ــي ع ـكــار وط ــراب ـل ــس في
الفترة األخـيــرة ،حيث عمد املسلحون
إلــى قنص واستهداف نقاط عسكرية،
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ج ـ ـنـ ــود الـ ـجـ ـي ــش أثـ ـن ــاء
تـ ّ
ـوج ـه ـه ــم إلـ ــى ع ـم ـل ـهــم ،ف ــي م ـحــاولــة
لـضــرب معنويات الـجـنــود واملؤسسة
العسكرية .آخــر الفارين ،كــان الجندي
عـبــد ال ـق ــادر أك ــوم ــي ،اب ــن ب ـلــدة فنيدق
العكارية ،الذي ظهر في فيديو أول من
أم ــس ،داع ـيــا زم ــاءه إل ــى «االنـشـقــاق»
وااللـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق بـ ـصـ ـف ــوف اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن.
وفــرار األكومي هو الثالث في غضون

أيــام ،بعد فــرار الجنديني محمد عنتر
مــن كتيبة الـحــراســة فــي مـطــار بيروت
الدولي ،والجندي عبد الله شحادة من
عديد فوج التدخل الخامس.
وبحسب بـيــان الـجـيــش ،فــإن األكــومــي
«ه ـ ــو ج ـ ـنـ ــدي ف ـ ــار م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش مـنــذ
ثــاثــة أش ـه ــر ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي  21تـمــوز
امل ــاض ــي ،وأح ـيــل فــي األول مــن الشهر
ال ـ ـج ـ ــاري أمـ ـ ـ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــريــة
لكثرة فــراره من الجيش» .من جهتها،
ق ـل ـل ــت م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة مـ ــن أه ـم ـيــة
فـ ــرار ال ـج ـن ــود ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن «ف ــرار
املجندين في الجيش أمر طبيعي .وفي
ما خـ ّـص األكــومــي ،فــإن األخير كــان قد
أوقـ ــف ف ــي ع ــام  2013بـتـهـمــة تـعــاطــي
املخدرات وسرقة سيارات ،ومحال أمام
املحكمة الـعـسـكــريــة» .وتـقــول املـصــادر
إن «ه ــؤالء ال يعتبرون ج ـنــودًا ،ألنهم
ف ــارون ألسـبــاب مسلكية ،والجماعات
اإلرهابية زودتهم باملال للظهور بهدف

ض ــرب مـعـنــويــات ال ـج ـيــش» .وتضيف
إن «مــوضــوع فــرار مجندين ليس أمرًا
غ ــري ـب ــا ،ل ـكــن االس ـت ـغ ــال والـتـضـخـيــم
ّ
واضح االستهداف وهو هز معنويات
املؤسسة العسكرية» .وأصــدرت بلدية
فنيدق بيانًا ّ
أكدت فيه أن «والد املجند
املـنـشــق هــو اب ــن املــؤسـســة العسكرية،
إضافة إلى شقيقه ،وأن املجند يعاني
من اضطرابات نفسية وهو خارج من
املؤسسة العسكرية منذ حوالى ثالثة
أشـهــر» .وقــال البيان إن «فنيدق تعلن
وقــوفـهــا إل ــى جــانــب الـجـيــش ،ويــوجــد
أكثر من ثالثة آالف عسكري من البلدة،
وخير دليل على ذلك استشهاد الرقيب
علي السيد واملعاون علي الكك والرقيب
أول ابراهيم زهرمان» .وعلى الرغم من
أن ّطرابلس دخـلــت تقريبًا فــي «هدنة
مؤقتة » أمــس ،إثــر انسحاب مسلحي
ش ــادي امل ــول ــوي وأس ــام ــة مـنـصــور من
مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة

ّ
ً
ب ــات ـف ــاق ،إل أن ــه س ـ ّـج ــل ل ـي ــا ت ـعـ ّـرض
م ــرك ــز ل ـل ـج ـيــش ف ــي شـ ـ ــارع «امل ـئ ـت ــن»
لقنبلة يدوية ،عمد الجيش على أثرها
ال ــى قـطــع ال ـطــرقــات ع ــن م ــراك ــزه .وفــي
ّ
عكار« ،أثناء قيام الجيش في منطقة
عيدمون بدهم مكان عدد من املطلوبني
لقيامهم بــأعـمــال مخلة بــاألمــن ،أقــدم
املدعو فؤاد صالح الدين العرعور من
الـتــابـعـيــة ال ـســوريــة عـلــى شـهــر قنبلة
ي ــدوي ــة عـلــى عـنــاصــر ال ـج ـيــش ،الــذيــن
أط ـل ـقــوا ال ـن ــار بــات ـجــاهــه ،م ــا أدى إلــى
مـقـتـلــه» بـحـســب ب ـيــان لـلـجـيــش .يذكر
أن ال ـع ــرع ــور ك ــان يـتـسـلــل م ــع آخــريــن
ً
ليال نحو الحدود اللبنانية ـ ـ السورية
ويـقــومــون بــاسـتـهــداف نـقــاط للجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــو ع ـل ــى ع ــاق ــة وث ـي ـقــة
بإبراهيم عــارف مقصود ،الــذي أوقفه
الجيش قبل فترة ،وضبط أسلحة في
مكان عمله.
(األخبار)

علم
و خبر
سالم منزعج!
اضطر رئيس الحكومة تمام ســام إلــى توجيه مالحظة لوزير العمل
سجعان ق ــزي ،فــي الجلسة املــاضـيــة ،بعدما كــان قــد تمنى م ــرارًا على
ً
ال ـ ــوزراء ع ــدم تـســريــب أخ ـبــار الجلسة ال ــى وســائــل اإلعـ ــام ،ق ــائ ــا« :يــا
سجعان هيدا الخبر طالع من عندك .صرنا كذا مرة عم نحكي ونقول
مــا تـســربــوا وقــائــع الـجـلـســة .هــاملــرة جـبــرتـنــي ق ــول اس ـم ــك» ،وذل ــك في
إشارة الى تسريب قرار الحكومة عدم مناقشة ملف املخطوفني والبدء
بمناقشة جدول أعمال الجلسة مباشرة ،وما يمكن للخبر أن يثيره من
ردات فعل لدى أهالي املخطوفني.

مشايخ يطلبون مساعدة حزب اهلل
ط ـلــب ،ق ـبــل أي ـ ــام ،ع ــدد م ــن امل ـشــايــخ الـ ـ ــدروز ف ــي عــال ـيــه والـ ـش ــوف عبر
ّ
الوزير السابق وئام وهــاب ،مساعدة حزب الله في تدريب أبناء القرى
وتسليحهم،
ب ـهــدف ال ــدف ــاع ع ــن ال ـق ــرى ف ــي ح ــال ت ـط ـ ّـور األم ـ ــور ال ــى م ــواج ـه ــات مع
التكفيريني.

عطل في مولد األونيسكو
طرأ عطل على املولد الكهربائي الذي يغذي قصر األونيسكو وذلك منذ
أكثر من أربعة أشهر .وفي انتظار مبادرة وزارة الثقافة لتصليح العطل،
ينتظر املوظفون ومن يحجزون املسرح أو قاعات الندوات واملعارض،
مواعيد توافر التيار الكهربائي.

الظروف ال تسمح
كــان مــن املـقــرر أن تعقد مجموعة التنسيق حــول حــزب الـلــه اجتماعًا في
بروكسل ملناقشة ما توصلت إليه التحقيقات في قضيتي التفجير الذي
اسـتـهــدف إســرائـيـلـيــن فــي بــورغــاس فــي بـلـغــاريــا ( )2012وتــوقـيــف شــاب
لبناني في قبرص بتهمة التحضير لتفجيرات ضد مصالح إسرائيلية.
إال أن جهاز العمل األوروبــي الخارجي لم يوافق على عقد االجتماع «في
ّ
ظل هذه الظروف» .وذكرت مصادر دبلوماسية بقبول األوروبيني عدم ذكر
مقاتلي الحزب في تقرير لألمم املتحدة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في
سوريا ،الفتة إلى وجود إيجابية اوروبية تجاه إيران وحزب الله ،سواء في
ما يتعلق بامللف النووي اإليراني أو بمكافحة اإلرهاب.

