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سياسة

ّ
شادي المولوي عراب االنتحاريين
على الغالف

ُ
لم يتب شادي المولوي« .الشفاعة» التي أخرجته من السجن عام  2012زادته إصرارًا على توسيع نشاطه اإلرهابي« .أبو
ّ
المنسق بين أمير «جبهة النصرة» أبو مالك
آدم» ،كما ُيعرف في أوساط اإلسالميين ،صار يلعب من مخيم عين الحلوة دور
ّ
التلي وانتحاريين لبنانيين
ع ــادت عــرســال إلــى واجـهــة االح ــداث
األمنية املتفجرة من الباب العريض.
نحو  120كيلوغرامًا من املتفجرات
ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ــزروع ـ ـ ــة فـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــارة مــن
ن ــوع مــرس ـيــدس كــانــت ف ــي طريقها
للخروج من عرسال في اتجاه بلدة
اللبوة .الصدفة كانت كفيلة بانزالق
ال ـس ـيــارة ق ــرب حــاجــز لـلـجـيــش عند
امل ــدخ ــل ال ـغ ــرب ــي ل ـع ــرس ــال ،م ــا دفــع
س ــائ ـق ـه ــا إل ـ ــى ت ــرك ـه ــا فـ ــي م ـكــان ـهــا
وم ـغ ــادرة امل ـك ــان .وك ــان الـجـيــش قد
عـ ّـمــم مــواصـفــات الـسـيــارة إثــر توافر
م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن إم ـ ـكـ ــان تـفـخـيـخـهــا
السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا فـ ــي عـ ـم ــل ُإرهـ ــابـ ــي.
ّ
طوق الجيش املكان الذي تركت فيه
ال ـس ـيــارة ،فــاكـتـشــف الـجـنــود وجــود
املـتـفـجــرات .حتى ليل أمــس ،لــم تكن
قد ظهرت نتيجة التحقيقات بشأن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة .ل ـك ــن مـ ـس ــؤول ــن أم ـن ـيــن
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ّ
رج ـ ـحـ ــوا أن تـ ـك ــون ق ــد خ ــرج ــت مــن
ع ــرس ــال ،ال م ــن ج ــروده ــا امل ـعــزولــة
عمليًا بالثلوج.
هذه السيارة أعادت تسليط األضواء
عـلــى عــرســال ال ـتــي ال ي ــزال تنظيما
ّ
مصرين
«جبهة النصرة» و»داعش»
ع ـل ــى ت ــوري ـط ـه ــا فـ ــي أع ـ ـمـ ــال أم ـن ـيــة
ت ـس ـت ـه ــدف م ـن ــاط ــق م ــدنـ ـي ــة ،سـ ــواء
فــي محيطها أو فــي مـنــاطــق بعيدة
عنها .حال التنظيمني كحال شادي
املولوي ،اإلرهابي الذي ّفر إلى مخيم
ع ــن الـ ـحـ ـل ــوة ،ب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات
االمـ ـنـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،بـ ـع ــدم ــا ّ
ورط
ط ــراب ـل ــس ف ــي م ـعــركــة ض ــد الـجـيــش
نهاية تشرين األول املاضي .الشاب
ك ــان قــد أوق ـفــه األم ــن ال ـعــام فــي أيــار
 ،2012بشبهة االنـتـمــاء إل ــى تنظيم
القاعدة ،ثم أفرج عنه القضاء بقرار
من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
ت ـحــت ض ـغــط إس ــام ـي ــي طــرابـلـســي
ب ـغ ـط ــاء مـ ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل .ح ــال
املولوي كحال رفيقه أسامة منصور
ال ــذي أوق ـف ـتــه اس ـت ـخ ـبــارات ُ الجيش
ف ــي ال ـب ـق ــاع م ــع آخـ ــريـ ــن ،وض ـب ـطــت
فـ ــي ح ــوزتـ ـه ــم ك ـم ـ ّي ــة ُمـ ــن األس ـل ـح ــة
وامل ـت ـف ـج ــرات ،إال أنـ ــه تـ ــرك بـمــوجــب
كـفــالــة مــالـيــة قــدرهــا  300أل ــف لـيــرة،
إث ــر وس ــاط ــة خـفـيــة م ــن شخصيات
سياسية رفيعة املستوى.
وبـ ـع ــد خـ ــروجـ ــه مـ ــن الـ ـسـ ـج ــن ،ع ــاد
املولوي ليلعب دورًا بارزًا في تجنيد
شبان في طرابلس ،خاصة لحساب
«ج ـب ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،إل ـ ــى أن قـضــى
الجيش على «حالته» قبل شهرين.
اليوم ،تجمع املعلومات االمنية على
أن املــولــوي يريد توريط مخيم عني
ال ـح ـل ــوة ،م ــن ح ـيــث ي ــدي ــر م ــا يشبه
غــرفــة ال ـع ـم ـل ـيــات ،لـتـنـسـيــق تجنيد
ان ـت ـحــاريــن ب ـهــدف تـنـفـيــذ عمليات

