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أنقرة - يوسف الشريف 

لندن، بیروت - «الحیاة»، رويترز، أ ف ب - اكدت مصادر اعالمیة دعم الحكومة التركیة لـ «جبھة

النصرة» وقصف مواقع الجیش النظامي السوري وتحول األراضي التركیة سوقًا لبیع السالح

للمعارضة، في وقت افاد «المرصد السوري لحقوق اإلنسان» أن قائد «فیلق القدس» في

الحرس الثوري اإليراني قاسم سلیماني والمسؤول العسكري في «حزب هللا» مصطفى بدر

الدين يقودان معارك «مثلث الجنوب» بین درعا ودمشق والقنیطرة وسط استئناف الطیران

الحكومي غاراته بعد تحسن الطقس. (للمزيد)

وكان النائب التركي محمد علي أديب أوغلو أول من تحدث عن وجود رسمي لـ «النصرة» و

«الجبھة اإلسالمیة» في معارك مدينة كسب غرب سورية العام الماضي، التي سمیت» «عملیة

األنفال»، لكن الحكومة التركیة نفت ادعاءات النائب القادم من محافظة ھاتاي. وكشفت صحیفة

«جمھوريیت» وجود دعم عسكري من «بیع سالح للمقاتلین» الى قصف بالمدفعیة التركیة

لمراكز قوات النظام، ذلك بتحقیق في قضیة اغتیال عنصرين من تنظیم «الدولة اإلسالمیة»

(داعش) لرجلي أمن تركیین في محافظة نیده العام الماضي، وضم ملف القضیة تسجیالت لرجل

من تركمان سورية يدعى أورھان أورلي كان األمن التركي يتتبعه ويسجل اتصاالته الھاتفیة

لالشتباه بأنه يتاجر بالسالح مع المعارضة السورية، وھو أخ عادل أورلي أحد قیادات «جبھة

تركمان سورية» التي شاركت في «األنفال».

وكشفت التسجیالت انه كان يتلقى مواقع احداثیات القوات السورية من أخیه على نظام «جي

بي اس» ويرسلھا بدوره الى محمد توكطاش العضو في «حزب العدالة و التنمیة» الحاكم في

محافظة ھاتاي ويھاتفه من أجل التأكد من القصف ويحذره من اقتراب موعد القصف.

وتشمل ايضًا اتصاالت أورلي بقائم مقام مدينة يايال ضاغ الحدودية للسماح بمرور «المجاھدين»،

وقال: «تصرفت وفق األوامر والتعلیمات». كما كشفت اتصاالت أورلي بیعه السالح بینھا صفقة

بقیمة 4 ماليین دوالر امیركي.

وأظھرت التحقیقات في قضیة أخرى تعاون الجیش مع الحكومة لـ «التستر» على وقوع قتلى

من الجیش بنیران «داعش» الشھر الماضي.

وأفاد «المرصد» بأن المعارك استمرت في مثلث ريف درعا الشمالي الغربي وريف دمشق

الغربي وريف القنیطرة «بین مقاتلین من حزب هللا والحرس الثوري بقیادة سلیمان وبدر الدين

بمساندة من قوات النظام والمیلشیا من طرف، ومقاتلین من المعارضة من طرف آخر». وأضاف

ان مئة قتلوا في المعارك، الفتًا الى إن «عدد عناصر حزب هللا يبلغ حوالى خمسة آالف» وإلى

أنه «يقود العملیة العسكرية».

ونقل «المرصد» عن قائد «جیش اإلسالم» زھران علوش قوله ان اجتماعًا عقد بین مسؤولین

سوريین وموظفین من «وكالة االستخبارات األمیركیة» (سي أي ايه) في العراق «طلبوا فیه

انھاء ملف ريف دمشق» في اشارة الى سیطرة النظام على مناطق المعارضة.
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