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معلومات �أمنية خا�صة عن التح�ضير لتفجيرات
ت�ستهدف مقرات ع�سكرية و�سفارات وتجمّعات عامة

«التن�سيق» تدعو �إلى الإ�ضراب العام في جميع الوزارات والإدارات...

رابطة الثانوي :ال تح ّملونا م�س�ؤولية ف�شلكم في انتخاب رئي�س
عقدت الهيئة اإلداري���ة لرابطة أساتذة
التعليم الثانوي اجتماعا ً أم��س ،عرضت
خالله نتائج االت��ص��االت والتحركات التي
قامت بها ،مستهجنة ع��دم إعطاء الحقوق
وإق���رار السلسلة حتى اآلن« ،وك���أنّ فشل
المسؤولين في انتخاب رئيس للجمهورية
تتحمل مسؤوليته هيئة التنسيق النقابية
واألهالي وطالب الشهادات الرسمية».
ورأت الهيئة أنّ «ضرب الحقوق ،وإقرار
بنود التعاقد الوظيفي ،وفرض الضرائب على
الفقراء ،تحت غطاء إق��رار السلسلة ،غايته
تصفية ما تبقى من دولة الرعاية االجتماعية،
وضرب هيئة التنسيق النقابية كي ال تقوم
قائمة بعد اليوم لحركة نقابية مستقلة».
وأش���ارت إل��ى أنّ م��ا ي��ط��رح ف��ي مشروع
السلسلة م��ن تصفية للتعليم ال��ث��ان��وي
وضرب للموقع الوظيفي ألستاذه ،ليس إال
جزءا ً من هذا المشروع العام الذي يستوجب
خصخصة التعليم الرسمي بالكامل».
وجدّدت الهيئة اإلدارية للرابطة مضيها في
مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى
إقرار الموقع الوظيفي لألستاذ الثانوي في
سلسلة الرتب والرواتب ،أي بإعطاء نسبة
تصحيح واحدة لجميع القطاعات الوظيفية
 121في المئة كحد أدنى على أساس الراتب
المعتمد في القانونين  1996/661و/717
 ،1998يحسم منها ما معدله  45في المئة
دفعت ف��ي العامين  2008و 2012ودف��ع
الباقي البالغ معدله  75في المئة ،واعتبارا ً
من  2012/7/1من دون تقسيط أو تجزئة
أو تخفيض أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة
اللبنانية.

وأعلنت استكمال ال��ل��ق��اءات المشتركة
مع ممثلي مجالس األهل وطالب الشهادات
الرسمية وتوسيعها لتشمل جميع المناطق
وال��ف��روع في المحافظات ،وتشكيل لجان
م��ت��اب��ع��ة م��ع ال��راب��ط��ة وه��ي��ئ��ة التنسيق
النقابية.
ودعت جميع األساتذة الثانويين وممثلي
م��ج��ال��س األه����ل ف��ي ال��ث��ان��وي��ات وط�لاب
الشهادات الثانوية العامة ،للمشاركة في
التحركات التي دعت إليها هيئة التنسيق
النقابية.

هيئة التنسيق

وكانت هيئة التنسيق النقابية عقدت
اجتماعا ً يوم السبت ،في مق ّر رابطة أساتذة
التعليم الثانوي الرسمي ،عرضت خالله
نتائج التحركات التي قامت بها من أجل
اقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب.
واع���ت���ب���رت ال��ه��ي��ئ��ة أنّ «ع����دم إق����رار
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب وغ��ي��ره��ا من
الملفات االجتماعية والمعيشية التي ته ّم
المواطنين ،يخدم سياسة توتير األوضاع
العامة في البالد على كل األصعدة ويهدف
إلى ضرب هيئة التنسيق النقابية وروحية
الموحد للبنانيين حول
نضالها النقابي
ّ
قضاياهم المعيشية ،لمصلحة دعم التطرف
واالن��ق��س��ام��ات الطائفية والمذهبية في
البالد».
وأشارت إلى أنّ «عدم اكتراث المسؤولين
بمصالح ألوف اللبنانيين معيشيا ً وتربويا ً
وإداري �اً ،يؤكد قرارهم بتصفية ما تبقى من
دول��ة الرعاية االجتماعية ،بدليل البنود

الواردة في مشروع السلسلة الهادفة ليس
فقط إلى االلتفاف على موجبات تصحيح
الرواتب بنسبة التضخم  121في المئة كح ّد
أدن��ى ،بل إلى إلغاء نظام الوظيفة العامة
واالنتقال بها إلى نظام التعاقد الوظيفي
بالكامل».
ورأى المجتمعون أنّ «إدارة الظهر لمطالب
هيئة التنسيق النقابية ولتحركها يفضح
طبيعة القيمين على أخذ القرار ويعريهم
على حقيقتهم أمام الرأي العام ،حيث لم يعد
ينفع معهم التلطي خلف حجج واهية أقلها
الدعوة التفاق سلطوي  -مالي مسبق على
حساب الموظفين».
وأكدت الهيئة «أهمية التواصل واللقاءات
المشتركة التي ج��رت م��ع مجالس األه��ل
والطالب» ،ودعت هيئاتها «إلى استكمالها
وتوسيعها لتشمل جميع المناطق وفي
كافة مراحل التعليم من أجل إفشال محاولة
المسؤولين وض��ع األه��ال��ي وال��ط�لاب في
مواجهة األساتذة والمعلمين في معركتهم
ح��ول ملف السلسلة» ،وم��ن أج��ل «تأمين
اح��ت��ض��ان ال���رأي ال��ع��ام واأله���ل وال��ط�لاب
للتحرك ال��ذي سيستمر باستمرار مماطلة
وتعنت المسؤولين وإمعانهم في التهرب
م��ن إق���رار ح��ق��وق الموظفين جميعا ً في
السلسلة ،وفي ضرب الشهادة الرسمية،
وفي فرض الضرائب على الفقراء ،ورفضهم
تمويل السلسلة من الهدر والفساد والريوع
المصرفية والعقارية واألمالك البحرية».
ك��م��ا دع���ت هيئة التنسيق «األس��ات��ذة
وال��م��ع��ل��م��ي��ن وال��م��وظ��ف��ي��ن اإلداري����ي����ن
والمتعاقدين واألج���راء والمياومين إلى

ال �إمكانية لأي تعديل د�ستوري في ّ
ظل الفراغ

التحرير والتنمية :ب ّري يبحث جدي ًا
في مبادرة لجمع الأفرقاء

شددت كتلة التحرير والتنمية
ع��ل��ى ض����رورة «إع��ط��اء الغطاء
السياسي للقوى واألجهزة األمنية
لكي تقوم بعملها ف��ي ظ � ّل خطر
اإلرهاب المتنقل».
وأش��ارت الكتلة إلى أنّ رئيس
مجلس النواب نبيه بري «يبحث
جديا ً في مبادرة لجمع األفرقاء»،
داع��ي��ة إل��ى «االب��ت��ع��اد ع��ن نهج
التعطيل».

جابر

وفي هذا السياق ،أعلن النائب
ياسين جابر «أنّ رئيس مجلس
النواب نبيه بري يبحث جديا ً في
مبادرة لجمع األف��رق��اء» ،مشيرا ً
في الوقت نفسه إلى «أنّ الفكرة لم
تتبلور حتى الساعة».
وح��� ّذر ج��اب��ر ف��ي تصريح من
«التعطيل الذي يصيب المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة ك��اف��ة م��ن مجلس
ال��ن��واب م���رورا ً بمجلس ال���وزراء
وص��وال ً إلى رئاسة الجمهورية»،
الفتا ً إلى «أنّ الوضع االقتصادي
إل���ى ت��راج��ع مستمر وال��م��واط��ن
يئن» .وشدّد على «ضرورة إعطاء
الغطاء السياسي للقوى واألجهزة
األمنية ،لكي تقوم بعملها في ظ ّل
ال��وض��ع األم��ن��ي المتفلت وخطر

اإلرهاب المتنقل».
واعتبر جابر «أن ال إمكانية
ألي ت��ع��دي��ل دس���ت���وري ف��ي ظ � ّل
الفراغ الرئاسي» ،مشيرا ً إلى «أنّ
األول��وي��ة ال��ي��وم تبقى النتخاب
رئيس جديد للجمهورية في أقرب
فرصة».

حميد

م��ن جهته ،رأى النائب أي��وب
حميد «أن��ه ال يجوز على اإلطالق
وتحت أي ظ��رف من الظروف أن
نعطل مؤسسات الدولة ومرافقها
الحيوية».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة
رشاف الجنوبية ،دعا حميّد إلى
«وحدة الكلمة ول ّم الشمل وإرساء
المحبة واألخ��وة ونبذ ك ّل شقاق
وأن ن��ك��ون ك��م��ك��ون��ات سياسية
حزمة واحدة ويدا ً بيد حتى نصل
إلى االستحقاق الرئاسي» ،مشدّدا ً
ع��ل��ى «أنّ ال��ف��رص��ة م��وات��ي��ة كي
نحفظ اللبنانيين واستقرارهم
وآمالهم».

هاشم

ورأى النائب قاسم هاشم أنه
«إذا كانت األولوية اليوم للوضع
األم��ن��ي وض����رورة تحصينه مع

اس��ت��م��رار ال��ت��ه��دي��دات واألخ��ط��ار
التي تحيط بوطننا مع التطورات
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تتعرض لها
المنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،ف���إنّ هناك
الكثير م��ن ال��ق��ض��اي��ا واألزم����ات
الحياتية اليومية ال يمكن إغفالها،
ألن��ه��ا أص��ب��ح��ت ت��ق� ّ
�ض مضاجع
اللبنانيين وما أكثرها ،وإذا كانت
وشح
تبدأ بزيادة تقنين الكهرباء
ّ
المياه فال تنتهي مع تفاقم األزمة
االقتصادية واالجتماعية».
وقال هاشم في تصريح أمس:
«ف��ي ظ�� ّل ح��ال ال��م��راوح��ة التي
تسيطر على االستحقاق الرئاسي
وع��دم التوصل إل��ى ت��واف��ق بين
المكونات السياسية ،فإنّ الكثير
الملحة تتطلب توافقا ً
من القضايا
ّ
ع��ل��ى إدارة ال��خ�لاف السياسي
ح��ول بعض الملفات والمسائل
المطروحة والتي تتعلق أساسا ً
ببعض جوانبها بحقوق الناس
ومستحقاتهم وال��ت��ي تستوجب
االب��ت��ع��اد ع���ن ن��ه��ج ال��ت��ع��ط��ي��ل،
بخاصة ش ّل عمل المجلس النيابي
وض��رورة إع��ادة الحياة للمجلس
وهو أ ّم المؤسسات ،للبحث والبتّ
بك ّل ما يتعلق بإدارة شؤون الدولة
والناس والتنبّه إلى مدى انعكاس
ذلك سلبا ً أم إيجاباً».

إحباط ك ّل محاوالت التيئيس الهادفة إلى
ضرب حقوقهم في سلسلة مش ّوهة ،وذلك
من خالل التمسك بهذه الحقوق والمشاركة
الفعالة في تنفيذ الخطوات التالية:
 االستمرار بمقاطعة أسس التصحيحوال��ت��ص��ح��ي��ح ف��ي االم��ت��ح��ان��ات الرسمية
حتى إقرار السلسلة وضمان حقوق جميع
القطاعات الوظيفية من دون استثناء.
 تنفيذ اإلضراب العام الشامل في جميعال���وزارات واإلدارات العامة وف��ي السرايا
الحكومية في المحافظات واألقضية وفي
المؤسسات العامة والبلديات وذل��ك يوم
األربعاء المقبل.
 تنفيذ اعتصام مركزي لمدة  24ساعة(ليل نهار) أم��ام وزارة التربية والتعليم
العالي ،بمشاركة ممثلين عن مجالس األهل
والطالب ،اعتبارا ً من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ،على أن يكون هذا االعتصام مقدمة
العتصامات مشابهة في بقية الوزارات.
 تنظيم لجان متابعة مع مجالس األهلوممثلي ال��ط�لاب م��ن أج��ل حشد الجهود
وتوحيد الطاقات إلقرار الحقوق في سلسلة
الرتب والرواتب وإعطاء الشهادة الرسمية.
 عقد مؤتمر صحافي يوم الثالثاء الواقعفيه  8تموز الساعة الثانية عشرة قبل الظهر
ف��ي مقر رواب���ط األس��ات��ذة والمعلمين في
األونيسكو.
 تنفيذ ب��رن��ام��ج اع��ت��ص��ام��ات يوميةوتضامنية مع عضو هيئة التنسيق النقابية
علي ب ّرو ب��دءا ً من نهار اإلثنين الواقع فيه
 7تموز واعتبارا ً من الساعة الرابعة بعد
الظهر.

قاووق :لتبني ا�ستراتيجية
وطنية في مواجهة الإرهاب
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «أنّ
إنجازات المقاومة خلف الحدود وإنجازات القوى العسكرية واألمنية داخلها
أدت إلى إسقاط المشروع التكفيري على لبنان» ،مشدّدا ً على «ضرورة أن يعمل
الجميع على كشف ومالحقة بقية الفلول والبقايا والخاليا اإلرهابية التي ال تميز
بين الطوائف والمذاهب والمناطق وال حتى بين القوى العسكرية واألمنية»،
مشيرا ً إلى «أنّ ما حصل في العراق يجعلنا ندرك جميعا ً أنّ اإلنجازات التي
بخاصة في القلمون والقصير حمت لبنان من الفتنة
حققها حزب الله في سورية
ّ
ومنعت استنساخ سيناريو اشتعال قرى ومدن العراق وسورية».
وخالل االحتفال التأبيني الذي أقامه الحزب لمناسبة مرور أربعين يوما ً على
وفاة عضو المجلس المركزي في حزب الله العالمة الشيخ مصطفى قصير في
حسينية بلدة دير قانون النهر ،طالب قاووق الجميع بـ «تبني استراتيجية
وطنية لمواجهة اإلرهاب التكفيري ،ألنّ هذا اإلرهاب لن يوفر أحدا ً ولن يميز بين
القوى األمنية والعسكرية والمناطق والطوائف والمذاهب ،والعمل على تحصين
الداخل من العمليات اإلرهابية وعدم إعطائهم أية إشارات تشجيعية».
وأسف« :العتماد وتبني فريق  14آذار استراتيجية إطالة أمد الفراغ والتعطيل
وعدم االستعجال النتخاب رئيس للجمهورية أو إلقرار سلسلة الرتب والرواتب
أو لتفعيل المجلس النيابي ،ألنهم هم المستفيدون من هذا كله ،وأ ّما مصالح
البالد والعباد فهي آخر ه ّمهم» ،معتبرا ً «أنّ تبني استراتيجية التعطيل والفراغ
تعطي رسالة ضعف أمام الخاليا اإلرهابية».
واعتبر قاووق «أنّ الفكر التكفيري ما كان لينشأ أو ليقوى في منطقتنا من
دون وجود جهات إقليمية ودولية تمول وتسلح وترعى وتشغل ،وهذا لم يعد
سرا ً بل بات معروفا ً ومفضوحاً ،وما كانت «داعش» لتصل إلى ما وصلت إليه
لوال وجود هذا الدعم من جهات عربية ودولية».
ورأى «أنّ العدوان التكفيري يشكل اإلس��اءة األعظم واألكبر في عصرنا
لإلسالم ،فهم وباء على البشرية ألنهم يقتلون الناس كبارا ً وصغارا ً ونسا ًء
وأطفاال ً ورجاالً ،وقد استحلّوا الدماء واألموال واألعراض ،وبذلك باتوا يشكلون
خطرا ً حقيقيا ً على اإلسالم والمسلمين وعلى العالم أجمع».
وأكد قاووق «أنّ المقاومة أثبتت أنها هي الضمانة للبنان في مواجهة العدوان
«اإلسرائيلي» وفي مواجهة العدوان التكفيري على ح ّد سواء».

ن�شاطات �سيا�سية

بري مجتمعا ً إلى منصور في عين التينة

(حسن ابراهيم)

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أول أمس في عين
التينة ،الوزير السابق ألبير منصور ،وعرض معه لألوضاع العامة.
التقى رئيس ال��ح��زب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�ل�ان ،في قصره في عاليه ،الرئيس نجيب ميقاتي ،بحضور
الوزير السابق م��روان خيرالدين ونائب رئيس الحزب م��روان أبو
فاضل .وتخلل اللقاء عرض آلخر المستجدات السياسية واألمنية
على الساحتين اللبنانية واإلقليمية وكيفية مواجهة التطورات ،ال
سيما األمنية منها وكيفية حماية الساحة الداخلية وتحصينها.
وكان أرسالن استقبل وفودا من مختلف المناطق ،كما التقى عددا من
رؤساء البلديات والمخاتير حيث عرض معهم أمورا خدماتية.
التقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط،
في قصر المختارة أول أمس ،وف��ودا ً شعبية جاءت لبحث مطالبها
المناطقية ،تقدمها رجال دين وفاعليات ،بحضور الوزير وائل أبو
فاعور والنائبين نعمة طعمة وعالء الدين ترو .كما زار المختارة عدد
من السفراء األجانب.

ارسالن مستقبالً ميقاتي بحضور خيرالدين وأبو فاضل
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} هتاف دهام
ع��اد التوتر األم��ن��ي ليخيّم على لبنان م��ع استنفار
المجموعات اإلرهابية وتحريكها للساحة اللبنانية مع
تفجيريْ ضهر البيدر والطيونة وما رافقهما من مداهمات
في فنادق «نابليون»« ،كازا دور» ،و «دو روي» ،وتحقيقات
كشفت عن وجود سيارات مفخخة ،وعن دخول أكثر من 15
انتحاريا ً إلى لبنان في الشهرين الماضيين.
وذكرت معلومات وردت في برقية خاصة عن تحضيرات
تقوم بها جبهة النصرة لتفجير عدد من السيارات المفخخة
في أكثر من منطقة في لبنان ،والتي قد تستهدف حواجز
الجيش اللبناني ،المدرسة الحربية ،ثكنة األمير بشير
 الجناح ،حاجز الجيش اللبناني في أول مدينة بعلبك المدخل الجنوبي ،سفارات أجنبية محتملة من بينهاالسفارة الصينية ،الروسية ،األميركية ،مبنى «األسكوا» في
الوسط التجاري ،مصارف عربية ،حسينيات ،تجمعات،
ومستشفيات.
وأكدت المعلومات أنّ تفخيخ السيارات الذي كان يجري
في قارة ويبرود قبل سيطرة الجيش السوري على القلمون،
يجري اليوم في منطقة عجرم في ج��رود بلدة عرسال
بإشراف الخبير السوري في المتفجرات خالد محمد س.
ّ
منشق عن الجيش السوري ،وموجود في جرود عرسال
وهو
بعدما انتقل إليها من منطقة القلمون.
وعلمت «البناء» أنّ السيارات المفخخة من نوع 4 4
وهي :جيب  GMC YUKANلون فضي ،جيب GMC
 ENVOYلون كرزي ،جيب GRAND CHEROKEE
لون أسود ،جيب NISSANلون رمادي ،جيب GMC
لون أسود يحمل الرقم /254896ز.
وكانت المخابرات اللبنانية ع ّممت أخيرا ً مواصفات
سيارة جيب من نوع نيسان -أكس تريل لون فضي –
موديل  – 2010رقم لوحته /660149م ومن الممكن أن
توضع عليه لوحة رقم /207348ج ،تعود لجيب من نوع
هوندا .CRV
وفي المعلومات أنّ السيارة موجودة في إحدى مناطق
بيروت .وأعربت المصادر األمنية عن مخاوفها من أن
تكون السيارة مجهّزة بانتظار ساعة الصفر لتفجيرها

بواسطة انتحاري.
وذكرت المعلومات وجود مجموعة من االنتحاريين الذين
تلقوا في السابق تدريبات على التفجير باألحزمة الناسفة
في منطقة النبك السورية على أيدي مد ّرب عراقي وخبير في
المتفجرات يدعى محمد عبد الباري س( .أبو مؤمن).
في المقابل ،يتخذ حزب الله إجراءات أمنية مشدّدة ،لما
لديه من تص ّور عن السيناريو اإلرهابي ال ُمخطط له .وعلمت
«البناء» أنّ حزب الله تلقى مخططا ً جرى إع��داده لدى
التنظيمات المتطرفة يقضي بتحديد المناطق الجغرافية
الجردية السورية المطلة على لبنان ،وفق محاور عسكرية
ومميّزات تكتيكية لألرض وتعيين نقاط تج ّمع ودعم ونقاط
سرية.
وأك��دت مصادر مطلعة أنّ التقسيمات التي أجراها
المتطرفون وفق خريطة عثر عليها حزب الله في أحد مراكز
األصوليين في القلمون تنص على ما يلي :المنطقة الحمراء:
جرد عرسال ،المنطقة الخضراء :جرد نحلة وهي المنطقة
التي يستخدمها المتطرفون للتج ّمع واإلغ��ارة واالنطالق،
المنطقة الصفراء :جرد بعلبك ،والمنطقة الزرقاء :جرد
بريتال.
وتؤكد المعلومات أنّ األصوليين تو ّزعوا إلى مجموعات،
وأنّ الخطط العسكرية التي يقومون بتنفيذها ّ
تدل على أنّ
هناك مجموعة من الخبراء والعسكريين من مختلف الدول
وتنسق نشاطاتهم ،وتنظم
الغربية تقوم بتوجيه تحركاتهم
ّ
هجومهم العسكري وفق نسق أول ونسق ثانٍ .
وتؤكد المعلومات أنّ مسؤولين في «جبهة النصرة»
تمركزوا في وادي الشعب في عرسال إلدارة األنشطة
والتحركات العسكرية ومنهم :عبدالرزاق إبراهيم ع -
سوري الجنسية – والدته فوزية  -مواليد حماة – ،1970
أحمد عبدالكريم ح  -س��وري الجنسية  -مواليد حماة
 ،1967حسن علي ش -سوري الجنسية  -والدته فاطمة
 مواليد  ،1969ورياض عبدالله ب – ليبي الجنسية –مواليد مصراتة .1969
وعُ لم أنّ خاليا أصولية تسلّلت إلى البقاع عبر معابر
سرية ،وانتشرت في مناطق بر الياس ،تعلبايا ،سعدنايل،
مناطق الفاعور ،ولهذه الخاليا مهمات خاصة سرية من
بينها القيام بتفجيرات واغتياالت.

اال�ستخبارات الأردنية تعمل على ت�شكيل
خاليا متطرفة لوقف ّ
تمدد «الن�صرة» في درعا
تعمل االس��ت��خ��ب��ارات األردن��ي��ة
ع��ل��ى تشكيل م��ج��م��وع��ات وخ�لاي��ا
وتنظيمات تض ّم متطرفين من أجل
وقف تمدّد جبهة النصرة في مدينة
درع��ا في الجنوب السوري ،والذي
تعتبره المخابرات األردنية خطرا ً
عليها ،بعدما حاولت في السنوات
الثالث الماضية منع عمليات تسلل
اإلرهابيين إلى بالدها من سورية.
وف��ي المغلومات أنّ المخابرات
األردن���ي���ة ع��م��دت إل���ى دع���م ق��ائ��د
المجلس ال��ع��س��ك��ري ال��س��اب��ق في
«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» ال��ع��ق��ي��د أحمد
النعمة ودفعه إل��ى إع�لان تشكيله
«جبهة ثوار جنوب سورية» والتي
تض ّم الفرقة  ،69الفرقة  ،24لواء
الصابرين ،ل��واء ج��ي��دور ح��وران،
لواء مجد حوران ،لواء درع اللجاة،
لواء الميزان ،لواء قوات الردع ،لواء
أنصار السنة ،لواء الشهيد منصور
الحريري ،لواء يوسف العظمة ،لواء
عمر المختار ،لواء العروبة ،لواء بدر
حوران ،لواء محمد بن عبدالله ،لواء
فرسان ح��وران ،ل��واء رج��ال الحق،
ل��واء مغاوير ح���وران ،ل��واء نسور
الريف الغربي ،لواء المهام الخاصة،
ل��واء االعتصام بالله ،ل��واء أح��رار
اليرموك ،لواء البنيان ،لواء عاصفة

الجنوب ،ل��واء شعلة ال��ث��ورة ،لواء
المدينة المنورة ،لواء فرسان الحق،
لواء الكرامة ،لواء فدائي دمشق ،فوج
الفرسان األول ،فوج الفرسان الثاني،
تج ّمع كتائب أح���رار درع���ا ،كتيبة
شهداء نصيب  ،34كتيبة المدفعية.
وبحسب المعلومات ،اعتبرت
االستخبارات األردنية أنّ «النصرة»
تشكل خ��ط��را ً على األم��ن األردن���ي،
في حال أصبح وجودها العسكري
على ال��ح��دود االردن��ي��ة ،ال سيما أنّ
االس��ت��خ��ب��ارات األردن��ي��ة اكتشفت
خاليا ناشطة للنصرة في مناطق
معان وفي مناطق عجلون.
وما زاد من مخاوف االستخبارات
األردن��ي��ة المعلومات التي تحدثت
عن امتالك «جبهة النصرة» أسلحة
وذخائر حصلت عليها من مستودعات
للجيش السوري في ريف القنيطرة
الشرقي كانت استولت عليها في
المعارك األخيرة ،وأنّ هذه األسلحة
والذخيرة تكفي لشنّ حرب مد ّمرة
تتيح لـ «النصرة» الهيمنة على مدينة
درعا وطرد «الجيش الحر» منها ،األمر
الذي اعتبرته االستخبارات األردنية
خرقا ً للخطوط الحمر المسموح بها،
وتصعيدا ً من قبل الجبهة ال يمكن
السكوت عنه.

وأمام ذلك ،أوعزت االستخبارات
األردن��ي��ة إل��ى النعمة تنفيذ خطة
أع���دت���ه���ا ب���االت���ف���اق م���ع أج��ه��زة
اس��ت��خ��ب��ارات ف��ي أك��ث��ر م��ن دول��ة
إقليمية لمنع «ت��م��دد» الكتائب
اإلسالمية .وتقضي الخطة بقيام
النعمة بمحاولة السيطرة على ريف
درعا الغربي الذي يفصل بين ريف
القنيطرة ومدينة درع��ا ،وبالتالي
منع «النصرة» من تحقيق هدفها
في فتح ري��ف القنيطرة على ريف
درعا .لذلك عمدت «جبهة النصرة»
إل��ى اعتقال أحمد النعمة ورفاقه
من ق��ادة المجلس العسكري على
حاجز اليرموك ،حيث جرى نقلهم
إلى معتقالت الهيئة الشرعية التي
تهيمن عليها «جبهة النصرةط.
وأكدت المصادر أنّ مدينة درعا قد
تشهد معارك دموية بين النصرة
والجيش السوري الح ّر.
وتتحدث المعلومات عن وصول
أعداد من األصوليين إلى منطقة درعا
من لبنان واألردن وليبيا والسعودية
وبعض الدول العربية والخليجية
لالنضمام إل��ى جبهة ث��وار جنوب
س��وري��ة ،بعدما ج��رى وف��ي شكل
س ّري تعيين مسؤول موقت للجبهة
وهو عبدالله قضماني.

