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المشهد السياسي

المولوي في عين الحلوة
حتى الساعة ،تفيد المعلومات بأن
اإلرهابي المطلوب شادي المولوي ،ال
يزال موجودًا داخل عين الحلوة ،على
الرغم من تأكيد مصادر فلسطينية
ووزارة الداخلية خروجه إلى مكان
.مجهول خارج المخيم
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ـ ّـل م ــا يـ ـت ـ ّ
ـردد عن
خـ ـ ــروج امل ـط ـل ــوب شـ ـ ــادي امل ــول ــوي
مــن مـخـ ّـيــم عــن ال ـح ـلــوة فــي صيدا
ّ
وتوجهه إلــى جــرود عــرســال ،يثير
ّ
ت ـ ـض ـ ــارب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـش ـ ــك فــي
الــروايــة «شبه الرسمية» عــن مكان
امل ــول ــوي ووج ـه ـتــه .إذ فـيـمــا تـجــزم

قيادات حركة فتح وعصبة األنصار
بـ ـ ــأن املـ ـطـ ـل ــوب الـ ـ ـف ـ ـ ّـار بـ ـ ــات خـ ــارج
ّ
املخيم منذ أيام ،وتتقاطع املصادر
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــذل ــك م ــع ت ــأك ـي ــدات
وزير الداخلية نهاد املشنوق وفرع
ّ
املخيم
املعلومات بأن املولوي غادر
بــال ـف ـعــل ،تـمـتـنــع م ـص ــادر الـجـيــش
عن تأكيد مكان وج ــوده ،أو الجزم
بخروجه من عني الحلوة.
مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» تـ ــؤكـ ــد أن
«املــولــوي ال ي ــزال فــي عــن الحلوة،
وه ـ ـنـ ــاك ش ـب ــه ات ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـق ــول
ً
إن ــه خ ــرج مــن امل ـخـ ّـيــم» ،وذل ــك عمال
بالصفقة القديمة ـ ـ الـجــديــدة معه،
التي تقضي ّ بإعالن خروجه ،مقابل
ت ــواري ــه ال ـك ــلّــي ع ــن األنـ ـظ ــار داخ ــل
ّ
املخيم ّوالتوقف عن النشاط األمني،
ّ
بعد تعذر الحل اآلخر بخروج آمن

ّ
وم ـض ـم ــون ب ـع ــدم ت ـع ــق ـب ــه .وت ـب ــدو
ُالصيغة التي تناسب املــولــوي وال
تحرج الفصائل الفلسطينية أمام
الــدولــة ،هي بإشاعة معلومات عن
خ ــروج ــه ،ثـ ـ ّـم ت ــواري ــه ع ــن األن ـظ ــار
ّ
ـن ثـ ـ ّـم ال ـخ ــروج
ل ـف ـت ــرة م ـع ــي ـن ــة ،ومـ ـ ّ
ب ـعــد ف ـت ــرة ح ــن ت ـخ ــف اإلج ـ ـ ــراءات
ّ
يتعرض
األمنية للجيش ،حتى ال
ّ
ل ــاع ـت ـق ــال اآلن ف ــي ظـ ـ ّـل ال ـت ـشــديــد
األم ـن ــي وإم ـكــان ـيــة تـعــقـبــه الـعــالـيــة
اآلن .ع ـل ـمــا بـ ــأن امل ـع ـل ــوم ــات تـفـيــد
ب ــأن ــه ك ـ ــان ي ـس ـعــى م ـن ــذ فـ ـت ــرة إل ــى
الـ ـخ ــروج م ــن امل ـخ ـ ّـي ــم ،وح ـت ــى قبل
اكتشاف ّ
تورطه في تفجيري جبل
ّ
محسن ،لكنه لم يستطع ذلك بسبب
ضـغــط إجـ ـ ــراءات ال ـج ـيــش .وعلمت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ــه ج ــرى ال ـت ــواف ــق مع
املولوي على تصوير فيديو خالل
ّ
املخيم
اليومني املقبلني على أطراف
ّ
مكان
في
خلفية تظهره وكأنه
في
ٍ
ّ
ما خارج املخيم.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،أوق ـ ـفـ ــت
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش «شـخـصــن
مــن التابعية الـســوريــة بعد عملية
دهم لغرفة في منطقة كرم التني في
زغرتا ،وضبطت داخل الغرفة عبوة
معدة للتفجير ،باإلضافة إلى أربع
ق ــذائ ــف ه ـ ــاون وص ـ ـ ــاروخ  83مـلــم،
وثــاث رمــانــات يــدويــة ،إضــافــة إلى
كمية من الذخائر املختلفة».
وف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،ق ـصــف
الجيش ظهر أمــس بقعًا في جرود

ع ــرس ــال ووادي رافـ ـ ــق الش ـت ـبــاهــه
ب ـت ـح ــرك ــات ل ـل ـم ـس ـل ـحــن .وم ـ ـسـ ـ ً
ـاء،
ُ
ضـبــط فــي خ ــراج بـلــدة مـجــدل زون
فـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــور ،صـ ـ ـ ـ ـ ــاروخ غ ـ ـيـ ــر م ـعــد
ل ـ ــإط ـ ــاق ،م ــوج ــه نـ ـح ــو فـلـسـطــن

حوار عين التينة:
اتفاق على إجراءات
إعالمية وتخفيف
المظاهر الحزبية
املـحـتـلــة .كــذلــك أطـلــق جـيــش الـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ق ـنــابــل مـضـيـئــة فــوق
ـورة والبياضة،
البحر مقابل الـنــاقـ ّ
خوفًا من عمليات تسلل.

حوار من دون قرارات
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ان ـع ـق ــدت الـجـلـســة
ال ــرابـ ـع ــة م ــن ج ـل ـس ــات ال ـ ـحـ ــوار بــن
ح ــزب الـلــه وت ـيــار املستقبل فــي عني
التينة بحضور املـســاعــد السياسي
ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه حـســن
الخليل ،والوزير حسني الحاج حسن
والـنــائــب حسن فضل الـلــه عــن حزب

ال ـل ــه ،وم ــدي ــر مـكـتــب ال ــرئ ـي ــس سعد
ال ـحــريــري ن ــادر ال ـحــريــري ،والــوزيــر
ن ـ ـهـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق وال ـ ـنـ ــائـ ــب س ـم ـيــر
الـجـســر عــن املستقبل وال ــوزي ــر علي
ح ـس ــن خ ـل ـي ــل .وت ــاب ــع املـ ـتـ ـح ــاورون
النقاش في مسألة تخفيف االحتقان
امل ــذه ـب ــي ومـ ــا ي ـســاعــد ع ـلــى إشــاعــة
أج ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن االرت ـ ـ ـيـ ـ ــاح ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد.
وأشــارت املـصــادر إلــى أن املجتمعني
بشكل
ت ـطـ ّـرقــوا إل ــى الــوضــع األم ـنــي
ٍ
عـ ـ ــام ،خـ ـص ــوص ــا هـ ـج ــوم «داعـ ـ ــش»
ع ـلــى م ــواق ــع لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي في
ج ــرود رأس بـعـلـبــك وم ـســألــة ّ
مخيم
عــن الـحـلــوة .واتـفــق املجتمعون في
إطــار عــام على سلسلة إج ــراءات لها
عالقة بإعالم الطرفني ،باإلضافة إلى
تخفيف املظاهر الحزبية في املناطق
ذات الحساسية الـتــي تحصل فيها
اح ـت ـكــاكــات ف ــي ب ـي ــروت وخــارج ـهــا.
وأشـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن «أج ـ ــواء
الجلسة كانت إيجابية كالعادة منذ
بدء الحوار ،والبحث كان عامًا حول
ّ
عدة نقاط ،لكن من دون قرارات».
وبعد الجلسة ،صــدر بيان مقتضب
عن املجتمعني ،أشار إلى أنهم ّ
«ثمنوا
التطور اإليـجــابــي للحوار ومــا نجم
عنه من أثر لدى الرأي العام ،واتفقوا
على بعض الخطوات العملية التي
تـعــزز مـنــاخ االس ـت ـقــرار ،كــذلــك أك ــدوا
املوقف الثابت بدعم الجيش والقوى
األمـنـيــة بـكــل الــوســائــل فــي مــواجـهــة
اإلرهاب وحماية لبنان».

