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حتليل إخباري

اجلمهوريون: صعوبة اختيار املرشح وصعوبة مواجهة أوباما في االنتخابات الرئاسية
مناصري حزب الشاي مبثابة 

بديل محتمل لبالني.
ويظهر حاكم يوتاه السابق جون 

هانتسمان قادرا على جذب 
ناخبي الوسط في االنتخابات 
الرئاسية، لكنه شديد االعتدال 
بنظر احملافظني، وخدم سفيرا 

الدارة اوباما في الصني، ما 
يضعف حظوظه كثيرا بنظرهم.

ويبقى هناك الرئيس السابق 
ملجلس النواب نيوت غينغريش 

الذي تشهد حملته االنتخابية 
انطالقة شاقة، ورون بول املؤيد 

للحريات الفردية، ومرشح 
املسيحيني االجنيليني ريك 
سانتوروم، ورمبا رئيس 

بلدية نيويورك السابق رودي 
جولياني رغم الهزمية النكراء 

التي مني بها عام 2008.

فيها رومني حملة نشطة في 
2008 بدون ان يفوز بأصوات 

ناخبيها.
أما حركة حزب الشاي التي 

يتزعمها محافظون متطرفون 
يأخذون على اوباما تعزيز 

تدخل الدولة الفيدرالية ودورها، 
فلم تعمد بعد الى اختيار مرشح 

ميثلها.
وان كانت سارة بالني حاكمة 

االسكا السابقة واملرشحة 
السابقة لنيابة الرئاسة الى جانب 

اجلمهوري جون ماكني الذي 
هزمه اوباما، قادرة على حشد 
احملافظني، اال انها لم تكشف 

نواياها بعد ويشكك الكثيرون 
في حظوظها في الفوز 

باالنتخابات الرئاسية.
وتبدو ميشال باكمان وهي من 

لبسه، غير ان هذا املليونير 
لديه في املقابل نقاط ضعف 

ابرزها سمعته بأنه يبدل مواقفه 
السياسية بحسب الظروف 

ونظام الضمان الصحي الذي 
طبقه في ماساتشوستس والذي 
يشبه الى حد بعيد النظام الذي 
فرضه اوباما، وهو ما يضعف 

حظوظه بنظر احملافظني.
وهو يتقدم خصومه بحسب 
متوسط الستطالعات الرأي 

حول االنتخابات احلزبية 
اجلمهورية نشره موقع »ريل 
كلير بوليتيكس«، غير ان هذا 

التقدم ال يتعدى %17.
ومن احملتمل ان يواجه رومني 

حتديا حقيقيا من جانب تيم 
بولنتي في حال فاز األخير 
في ايوا، الوالية التي خاض 

األبيض؟
ووصلت شعبية اوباما في مايو 

الى مستويات قياسية بعدما 
قامت فرقة كومندوس اميركية 

بتصفية اسامة بن الدن في 
باكستان، غير ان كوستاس 

بانايوبولوس االستاذ في جامعة 
فوردهام بنيويورك حذر من 

انه »اذا لم يتحسن االقتصاد او 
اخذ في التدهور، فان الرئيس 
لن يكون له شبكة امان كافية« 

مضيفا »هذا سيوجد منفذا 
طبيعيا الي مرشح جمهوري«.

غير ان ايا من املرشحني 
اجلمهوريني ال يبرز الى الواجهة 

فيما قاعدة احلزب مقسومة.
وال شك ان ميت رومني له 

مواصفات رئاسية مبالمحه التي 
تعبر عن عزمية قوية واناقة 

من جهته يتعمد حاكم مينيسوتا 
السابق تيم بولنتي التقرب من 
املسيحيني احملافظني ويجوب 
ايوا، وهي الوالية التي تنظم 
اولى االنتخابات احلزبية في 

فبراير.
والفوز بالترشيح اجلمهوري 
مرهون مبسألتني جوهريتني: 

هل ميكن للحزب الذي ينحرف 
ميينا مع صعود حركة »حزب 
الشاي« احملافظة املتطرفة، ان 

يحدث تعبئة كافية في انتخابات 
حتسم تقليديا في الوسط؟ 

وهل هذه احلملة حتفز على 
حشد الطاقة في مواجهة رئيس 
بارع في خوض احلمالت، قادر 

على جمع مليار دوالر وعازم 
على اإلفادة من كل االمتيازات 

املالزمة ملوقعه في البيت 

فتقوم بجولة على مواقع تعتبر 
من رموز التاريخ االميركي فيما 
يبدو متهيدا حلملة انتخابية لم 
تعلن حتى اآلن انها ستخوضها.

واشنطن ـ أ.ف.پ: تتوقع 
الواليات املتحدة منافسة صعبة 
للفوز بتمثيل اجلمهوريني في 
االنتخابات الرئاسية املقبلة في 

2012 مع تقدم عدة مرشحني 
ليواجهوا باراك اوباما لكن دون 
ظهور اي مرشح بارز للحزب.

وأعلن احد كبار شخصيات 
احلزب حاكم ماساتشوستس 
السابق ميت رومني مؤخرا 
ترشحه للمرة الثانية لهذا 

االستحقاق قبل 17 شهرا من 
انتخابات يخوضها الرئيس 

للفوز بوالية ثانية، مغتنما هذه 
الفرصة التهام اوباما باعتماد 

نهج اشتراكي على الطراز 
االوروبي.

أما ابرز شخصيات اليمني 
احملافظ املتطرف سارة بالني 

سارة بالنيميت رومني

ملاذا ترفض إسرائيل حدود 67؟
اجلزيرة.نت: نشرت صحيفة لوس أجنيليس تاميز مقاال 
لسفير إسرائيل السابق في األمم املتحدة دور غولد قال فيه 
إن كبار اإلستراتيجيني اإلسرائيليني لطاملا اعتقدوا أن »الدولة 
اليهودية« ال ميكنها أن حتمي مس���تقبلها إال بحدود منيعة 

خلف خطوط عام 1967.
يق���ول غولد إن تصريحات رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيام���ني نتنياهو بهذا االجتاه قد أثارت تس���اؤالت كثيرة 
في أوساط السياس���ة اخلارجية، وأثار انتقادات مفادها أن 
إسرائيل حاربت حربني كبيرتني ضد العرب وانتصرت فيهما 
على اجليوش العربية عام���ي 1956 و1967 ولم تكن وقتئذ 

خلف حدود عام 1967.
كما أن منتقدي هذا التوجه اإلسرائيلي يقولون إن احلرب 
احلديثة التي توفر وسائل احلرب عن بعد قد ألغت احلاجة 

إلى حدود ومواقع منيعة النطالق اجليوش منها.
ويرد الكاتب على املنتقدين بأن إس���رائيل انتصرت عام 
1967، ولكن تلك احلرب قد بينت أيضا حقيقة موازين القوى 
وأوجه ضعف إسرائيل، التي شاءت األقدار أن تكون صغيرة 

احلجم ومحاطة بالدول التي تفوقها مساحة وسكانا.
ويلفت غولد النظر إلى أن اخلطر الذي تواجهه إسرائيل هو 
قدرة جيرانها على تكوين حتالفات سريعة أوقات األزمات.
ويعود غولد إلى التاريخ ويقول إن أكبر املنادين بخلق 
حدود جديدة إلسرائيل حتل محل احلدود التي كانت موجودة 
قبل عام 1967 هو إيغال عالون الذي كان نائب رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي في السنوات التي تلت حرب العام 1967.
عالون حارب مع عصابات الهاغانا قبل إعالن إس���رائيل، 
ويدعي الكاتب أن حرب العصابات تلك أكسبته خبرة عسكرية 
ورؤية إس���تراتيجية اس���تند إليها في مسعاه خللق حدود 

جديدة إلسرائيل.
ويس���تذكر الكاتب أن عالون تب���وأ في وقت من األوقات 
منصب وزير اخلارجية وكتب في مجلة فورين بوليسي مقاال 
قال فيه إن العالم يتعامل مع حدود العام 1967 على أنها خط 
لنزع الس���الح في احلرب التي أدت إلى إعالن إسرائيل، ولم 

تكن يوما تعد حدودا سياسية نهائية إلسرائيل.
ويستعرض غولد الفجوات القانونية التي تضمنها قرار 
األمم املتح���دة رقم 242 الذي نص على »انس���حاب القوات 
املس���لحة اإلسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع األخير« 

ولكن القرار لم يقل »من جميع األراضي«.
كما أن الق���رار لم ينص صراحة عل���ى االلتزام الصارم 
بحدود ما قبل عام 1967 واكتفى بذكر ضرورة إيجاد خطوط 

حدودية »آمنة ومعترف بها«.
عالون يقول إن إسرائيل كان يجب أن تستغل تلك الثغرات 
لتؤمن نفسها. وعلى هذا األساس كانت خطة عالون ضم جزء 
كبير من وادي األردن 1967، ولكن على إس���رائيل أن تؤمن 
نفسها من أن يكرر التاريخ نفسه وعدم تكرار خطر اندفاع 
قوات مشاة عراقية نحو حدود إسرائيل عبر وادي األردن كما 

حدث في احلروب اإلسرائيلية السابقة مع العرب.
ويس���تطرد الكاتب في حتليل اخلط���ر العراقي ويقول 
إن موت صدام حس���ني يجب أال يكون س���ببا ألن تؤس���س 
إسرائيل أمنها املستقبلي على األمن املرحلي الناجت عن زوال 
صدام حسني، فال أحد يعرف أين سيستقر املطاف بالعراق، 
س���يكون دميوقراطيا على النهج الغربي، أم جنما يدور في 
الفلك اإليراني؟ وعلى هذا األس���اس يتصرف السعوديون 
الذين يرون أن العراق قد ينضوي بشكل كامل حتت عباءة 
إيران، حيث ينش���غلون حاليا ببناء سياج أمني على طول 

حدودهم مع العراق.
من جهة أخ���رى يقول الكات���ب إن وادي األردن حيوي 
إلس���رائيل، ألن طبيعته اجلغرافية كانت سببا في تهريب 

السالح واستخدامه من قبل املقاتلني املناوئني إلسرائيل.
ويختم الكاتب مقاله بالقول إن هناك جزءا من اإلسرائيليني 
يعتق���د أن حدود م���ا قبل العام 1967 ه���ي أمر جيد وميكن 
إلس���رائيل أن تقبله، ولكن بالنس���بة للعقول التي تخطط 
إس���تراتيجية إسرائيل فاألمر مختلف منذ حرب العام 1967 
التي كش���فت نقاط ضعف إسرائيل وحيوية ضم أجزاء من 

الضفة الغربية ووادي األردن إليها.

يأت���ي من امكاني���ة حتول هذه 
املظاهرات م���ن اعمال احتجاج 
عادية ومتواصلة الى نحو يشابه 
االعمال االحتجاجية التي ينظمها 
الفلسطينيون وانصارهم من قوى 
اليسار االسرائيلي كل اسبوع في 

قرى الضفة الغربية.
رأى  للصحيف���ة  ووفق���ا 
املس���ؤولون في اجليش انه اذا 
ما تواصلت هذه املظاهرات بالقرب 
من احلدود مع سورية فستصبح 
منظمة واعتيادية وهو ما سيحتم 
عندها اعادة تغيير انتشار قواته 
في املنطقة لتصبح اكثر كثافة.

وذكروا ان ع���ددا كبيرا من 
التابعة  الوح���دات والكتائ���ب 
للجيش االس���رائيلي تنتش���ر 
حاليا في منطقة احلدود بسبب 
املظاهرات بدال من ان تقوم بتنفيذ 

خططها العسكرية االعتيادية.
وقد اعلنت، اس���رائيل أمس 
أنها ستقدم شكوى ضد سورية 
في االمم املتحدة بعد ان اتهمتها 
باس���تخدام املتظاهري���ن ف���ي 
محاوالته���ا انتهاك ما اس���مته 
»السيادة االسرائيلية في احلدود 

الشمالية لها«.
وذكرت االذاعة االسرائيلية 
أم���س »ان وزي���ر اخلارجي���ة 
افيغدور ليبرمان  االس���رائيلي 
اصدر الليلة قبل املاضية تعليماته 
الى البعثة االسرائيلية لدى االمم 
املتحدة لتقدم هذه الشكوى ضد 

سورية«.
الي���وم  حمل���ت اس���رائيل 
السلطات الس���ورية مسؤولية 
االح���داث التي جرت في هضبة 
اجلوالن بني احلدود االسرائيلية 

- السورية.
وقال بيان صادر عن ديوان 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو اليوم ان »اسرائيل حتمل 
النظام السوري كامل املسؤولية 
عن احداث العنف على احلدود في 

شمال هضبة اجلوالن«.
واضاف ان »النظام السوري 
يحاول م���ن خالل ممارس���اته 
االخيرة ص���رف االنظ���ار عن 
التي يرتكبها  املجازر واجلرائم 
الش���عب السوري«  ابناء  بحق 
على ح���د قول البي���ان. وتابع 
البيان ان »اس���رائيل مثلها مثل 
اي دولة اخرى في العالم تدافع 
عن حدودها وسيادتها بوجه اي 

محاولة القتحام اراضيها«.
عواصم ـ هدى العبود  ٭

الغاز ورض���وض متعددة 256، 
مشيرا إلى معاجلة أغلب احلاالت 
في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة 
ونقل 74 جريحا إلى مشافي دمشق 
منهم 34 جريحا في مشفى دمشق 
و16 إلى مشفى املواساة و24 إلى 

مشفى داريا.
 م���ن جه���ة أخرى، اس���تمر 
تواجد العش���رات من السوريني 
والفلسطينيني بالقرب من احلدود 
الفاصلة مع اسرائيل في هضبة 
اجلوالن احملتل أمس، اكد متحدث 
باسم اجليش االسرائيلي مؤكدا 
في الوقت ذاته ان قواته هناك في 

اعلى درجات التأهب.
وعب���ر مس���ؤولون أمنيون 
وسياسيون إس���رائيليون عن 
تخوفهم من أن تتحول التظاهرات 
في اجلانب السوري من احلدود في 
هضبة اجلوالن إلى أحداث دائمة 
على غرار املس���يرات املناهضة 
للجدار الع���ازل في قرية بلعني 
قرب رام اهلل بالضفة الغربية فيما 
اتهم مسؤولون الرئيس السوري 
بشار األسد بتحريض املتظاهرين 
باجلوالن لص���رف األنظار عن 

الوضع الداخلي في بالده.
وقال وزي���ر حماية اجلبهة 
الداخلية اإلسرائيلي متان فيلنائي 
اليوم االثنني إن  إلذاعة اجليش 
»الوض���ع كان ميكن أن يتحول 
إلى مج���زرة لكن اجلنود عملوا 
بصورة جديرة وهذا يخفف علينا 

في احللبة الدولية«.
من جهته���ا، نقل���ت االذاعة 
االس���رائيلية عن متحدث باسم 
اجليش الق���ول »ان املتظاهرين 
امضوا الليل���ة قبل املاضية في 
قرية )مجدل شمس( الدرزية التي 
جتاور معب���ر )القنيطرة( الفتا 
الى انه لم حتدث اي اضطرابات 

هناك.
واشار املتحدث الى ان الدروز 
في قرية )مجدل شمس( احملتلة 
والذي���ن يحمل���ون اجلنس���ية 
الس���ورية منع���وا اطفالهم من 

التوجه الى املدارس امس.
من جهته���ا، ذكرت صحيفة 
يديعوت احرنوت االسرائيلية 
ان اجليش االسرائيلي ظل متأهبا 
امكاني���ة تواصل  خش���ية من 
الت���ي جرت يوم  االحتجاجات 
ام���س األول بالقرب من احلدود 

مع سورية.
واشارت »يديعوت احرنوت« 
الى ان القلق الذي ابدته اسرائيل 

املش���فى الطبي لعالج املصابني 
برص���اص جي���ش االحت���الل 
االس���رائيلي احل���ي عليهم قال: 
إن اإلصابات تركزت في الصدر 
والوجه���ة االمامية للجس���م ما 
يدل عل���ى تعمد جنود االحتالل 
اإلس���رائيلي قت���ل املواطن���ني 
العزل، مش���يرا إلى أن 52 عمال 
جراحيا أجري للمصابني حتت 
التخدير الع���ام و42 عملية في 
قسم االس���عاف وأن حالة 8 من 

املصابني خطرة.
م���ن جهته قال وزير الصحة 
الس���وري وائ���ل احللقي أمس 
إن عدد الش���هداء الذين سقطوا 
نتيجة االعتداء االسرائيلي على 
املتظاهرين من الشبان السوريني 
والفلس���طينيني على مش���ارف 
اجلوالن السوري احملتل وصل 
إلى 23 شهيدا بينهم طفلة وامرأة 

وصحافي.
وكشف وزير الصحة أن عدد 
اجلرحى بطلق ن���اري بلغ 350 
مصابا وعدد املصابني باستنشاق 

اس���تخدمت الرص���اص احل���ي 
ملواجهة مئات الشبان السوريني 
والفلسطينيني املتظاهرين الذين 
أرادوا العودة إلى أرضهم احملتلة 
وأطلق���ت قنابل الغاز املس���يل 
للدم���وع والقنابل الفس���فورية 
ونشرت قناصني على الشريط 
الشائك كما أشعلت النيران بالقرب 

منه ملنع الشبان من االقتراب.
كم���ا أطلق جن���ود االحتالل 
الرص���اص احلي عل���ى طواقم 
اإلطفاء واإلس���عاف وجتمعات 
الشبان في محاولة منها ملنعهم 
من الوصول إلى اجلوالن احملتل 
إال أن ذل���ك لم مينع املتظاهرين 
من تكرار محاوالتهم في أكثر من 
مكان لتجاوز الش���ريط الشائك 
والدخول إلى اجلوالن احملتل من 
عدة مناطق في موقع عني التينة 
مقابل قرية مجدل شمس احملتلة 

ومدينة القنيطرة.
وقد أك���د د.علي كنعان مدير 
مشفى الشهيد ممدوح أباظة في 
القنيطرة ال���ذي لم يهدأ وطاقم 

والوكاالت: دانت سورية امس 
العدوان االس���رائيلي الصارخ 
الس���وريني  عل���ى املتظاهرين 
الذين حاولوا  والفلس���طينيني 
ال���ى هضبة اجلوالن  الوصول 

احملتلة.
واعلن���ت وزارة اخلارجي���ة 
الس���ورية في بيان ان سورية 
»تدين بش���دة العدوان الصارخ 
الذي شنته اسرائيل على مدنيني 
عزل � س���وريني وفلسطينيني � 
احتشدوا على خط فصل القوات 

في اجلوالن السوري احملتل«.
واضاف البيان ان »هذا العدوان 
ادى الى س���قوط عدد كبير من 
الش���هداء واجلرحى االمر الذي 
يؤكد حقيقة ارهاب الدولة الذي 

متارسه اسرائيل«.
وقال���ت ال���وزارة »نضع ما 
تقوم به اسرائيل برسم املجتمع 
الدولي وبرس���م جميع اجلهات 
املنادية بحقوق االنسان وبحرمة 
احلياة االنسانية والتي درجت 
على محاولة تبرير ما تقوم به 
اسرائيل من انتهاكات وخروقات 
العربية  على حس���اب احلقوق 

املشروعة«.
من جهتها، اس���تنكرت دول 
التع���اون اخلليج���ي  مجل���س 
االعت���داءات اإلس���رائيلية ضد 
املتظاهري���ن ف���ي مرتفع���ات 

اجلوالن.
ون���دد األمني الع���ام ملجلس 
التعاون اخلليجي د.عبد اللطيف 
بن راشد الزياني، في بيان صحافي 
صادر امس باس���تخدام العنف 
واس���تخدام القوات اإلسرائيلية 
الرصاص احلي ضد املتظاهرين 
السلميني، مشيرا إلى أن العنف 
اإلسرائيلي لن يؤدي سوى إلى 
مزيد من سفك الدماء وزيادة حدة 

التوتر في املنطقة.
ودعا الزياني املجتمع الدولي 
املتح���دة ومجلس األمن  واألمم 
الدول���ي إل���ى إدانة ممارس���ات 
إسرائيل الوحشية ضد املواطنني 
في األراضي العربية احملتلة ، وما 
ترتكبه من جرائم ضد اإلنسانية، 
مطالبا إسرائيل بالكف عن انتهاك 
القوانني واملواثيق الدولية، على 

حد قوله.
وكانت دمشق أعلنت ارتفاع 
عدد قتلى يوم النكسة على تراب 
اجلوالن احملتل الى 23 قتيال وأكثر 
من 350 جريحا، حيث استخدمت 
ق���وات االحت���الل اإلس���رائيلي 

ارتفاع قتلى »النكسة« إلى 23 واجلرحى 350 ..وإسرائيل تشتكي سورية

دمشق تدين االعتداء الصارخ على مظاهرات اجلوالن
.. وإسرائيل تتخوف من حتولها إلى احتجاجات دائمة

»ديلي تليغراف«: إيران تساعد دمشق على قمع االحتجاجات املؤيدة للدميوقراطية 

سورية: مقتل أكثر من 120 عسكريًا في كمني والداخلية  تتوعد برد حازم
اعل����ن  وكاالت:   � عواص����م 
الرس����مي  الس����وري  التلفزيون 
ان أكثر م����ن 120 من رجال االمن 
والش����رطة قتلوا فجر امس »في 
كمني نصبته عصابات مسلحة« 
في جسر الش����غور بشمال غرب 
س����ورية حيث يقوم اجليش منذ 

السبت املاضي بعمليات.
وق����ال التلفزيون »ارتفع عدد 
الشهداء الذين قتلتهم العصابات 
املسلحة في جس����ر الشغور الى 
الى ان »تعزيزات  80«، مش����يرا 
امنية توجه����ت الى حيث نصب 
كمني لقوات الشرطة واالمن التي 
كانت في طريقها حلماية املدنيني 

في جسر الشغور«.
وكانت حصيلة سابقة اعلنها 
الرس����مي  الس����وري  التلفزيون 
اش����ارت الى مقتل 20 شرطيا في 
»الكمني« الذين نصبته »عصابات 
مسلحة« في جسر الشغور، قرب 
التلفزيون  ادلب. واضاف  مدينة 

ان »مس����لحني في جسر الشغور 
مدججني باالس����لحة املتوس����طة 
اليدوية يس����تخدمون  والقنابل 
االهالي دروعا بشرية«، مؤكدا ان 
»القوات االمنية والشرطة حتاصر 
املسلحني الذين حتصنوا في عدد 
من املنازل وبدأوا باطالق النار على 

العسكريني واملدنيني«.
التلفزيون »استشهاد  واعلن 
8 من حرس مبن����ى البريد الذي 
الغاز«  بأنابيب  فجره املسلحون 

في جسر الشغور.
واش����ار التلفزيون ايضا الى 
صدامات مسلحة بني قوات الشرطة 
واالمن من جهة واجلماعات املسلحة 

من جهة اخرى.
واوضح التلفزيون »ان قوات 
الش����رطة واالم����ن واجهت مئات 
املسلحني ومتكنت من حترير احد 

االحياء من املسلحني«.
وقال ان سكان جسر الشغور 
»يطلقون نداءات استغاثة لتدخل 

سريع للجيش«.
وفيما أعلنت الداخلية السورية 
امس ان دمشق ستتعامل مع أي 
البالد  أمن  عمل مسلح يستهدف 

بحزم.
م����ن ناحية أخ����رى قال رامي 
عبدالرحمن مدير املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان ومقره لندن ان 
40 ش����خصا على االقل قتلوا في 
محافظة إدلب اول من أمس أثناء 
مواصلة قوات األمن حمالتها ضد 

احملتجني في املنطقة.
وألقت احلكومة بالالئمة مرارا 
على متسللني وإرهابيني أجانب 
التي تش����هدها  في االضطرابات 

البالد.
وشهدت عدة اجزاء بالبالد امس 
مظاهرات تطالب برحيل األس����د 
ووقف احلمالت العنيفة التي تشنها 

احلكومة ضد احملتجني.
وفي مدينة حماة استمر إضراب 

عام لليوم الثالث أمس.

كما قامت الق����وات احلكومية 
مبحاصرة واقتح����ام عدة بلدات 
وباعتقاالت جماعية مس����تهدفة 
الصحافيني واملنش����قني ونشطاء 

حقوق اإلنسان في العملية.
في غضون ذلك، أدانت فرنسا 
القم����ع والترهيب  مجددا أعمال 
املتواصلة من قبل النظام السوري 
ضد السكان املدنيني، مؤكدة أن هذا 

العنف يجب أن يتوقف فورا.
وأك����د املتحدث باس����م وزارة 
اخلارجي����ة الفرنس����ية بيرن����ار 
فاليرو، ف����ي بيان امس، أن إنهاء 
العنف سيكون املعيار لقياس مدى 

مصداقية السلطات في دمشق.
واعتب����ر املتح����دث أن حجم 
عملي����ات االعتق����ال التعس����فية 
التي جت����رى منذ مارس املاضي، 
والتعذيب والعنف املنهجي الذي 
ميارس ضد السجناء وإفالت قوات 
اجليش وقوات األمن التي متارس 
القمع من العقاب، كلها أمور جتعل 

اإلعالنات السياسية الصادرة عن 
السلطات السورية بال معنى.

أن  عل����ى  فالي����رو  وش����دد 
اإلصالحات السريعة والطموحة 
والعميقة، أصبحت اليوم ضرورة،  
ال تستجيب لها اإلعالنات األخيرة 
الصادرة عن السلطات السورية.

الى ذلك، ذكرت مصادر تركية 
امس أن 7 جرحى سوريني وصلوا 
التركية لتلقي  الى مدينة هطاي 

العالج.
وذكرت وكالة أنباء االناضول 
التركية أن 7 مصابني س����وريني 
نقلوا ال����ى تركيا بعدما حضرت 
عائالتهم الى احل����دود التركية � 
الس����ورية وطلبت من السلطات 

التركية االذن ملعاجلتهم.
وقالت الوكالة أن الس����لطات 
التركي����ة نقل����ت اجلرح����ى الى 
املستشفيات القريبة من احلدود 
الس����ورية لتلق����ي  التركي����ة � 

العالج.

واضاف����ت أن جمعي����ة الهالل 
التركي����ة زارت عددا من  األحمر 
اخليام في مدينة هطاي احلدودية 
مع سورية عقب وصول 41 الجئا 

سوريا الى االراضي التركية.
في سياق مواز، ذكرت صحيفة 
»ديلي تليغراف« امس أن تقارير 
االستخبارات البريطانية كشفت 
أن إيران تساعد النظام السوري 
على قمع االحتجاج����ات املؤيدة 

للدميوقراطية.
وقال����ت الصحيفة إن مصادر 
بارزة بوزارة اخلارجية البريطانية 
»أكدت أن هناك معلومات موثوقة 
بأن طهران تقدم معدات مكافحة 
الشغب وتدريبات شبه عسكرية 
لقوات األمن الس����ورية، كما قام 
أعض����اء م����ن احل����رس الثوري 
اإليراني بتقدمي املش����ورة الفنية 

واملعدات«.
وأضافت »من غير الواضح ما 
إذا كان أفراد إيرانيون سافروا إلى 

سورية ملساعدة نظام األسد، غير 
أن أعضاء من حزب اهلل املدعوم 
من طهران تردد أنهم يشاركون في 

القتال إلى جانب قوات األسد«.
وذكرت الصحيفة »أفيد أيضا 
بأن اإليرانيني زودوا دمشق مبعدات 
إلكترونية متطورة إلغالق الوصول 
إلى شبكة االنترنت ومنع انتشار 
األخبار عن الهجمات على املدنيني، 
وستقوم اململكة املتحدة في معرض 
ردها على هذه املمارس����ات بدفع 
االحتاد األوروبي لفرض عقوبات 
جدي����دة ضد أفراد م����ن احلرس 

الثوري اإليراني«.
إلى وزير اخلارجية  ونسبت 
البريطان����ي وليام هيغ قوله »إن 
إيران غير مقبول ويجب  سلوك 
السماح للمتظاهرين في سورية 
وف����ي أماكن أخرى ف����ي املنطقة 
بالتعبير عن تطلعاتهم املشروعة 
والدعوة سلميا للتغيير دون خوف 

من القمع الوحشي«.

واعتبر هي����غ تصرفات إيران 
بأنه����ا متثل »تناقضا صارخا مع 

إرادة الشعب السوري«.
وقال����ت الصحيف����ة إن قرار 
بريطانيا التحدث علنا عن الدور 
اإليراني في سورية »ميثل اآلن جزءا 
من محاولة أوسع لتشويه سمعة 
إيران بني أوساط الشبان املؤيدين 

حلركات الربيع العربي«.
وأضافت أن هذا الكشف يأتي 
مع استمرار سياسة نظام األسد 
في فتح النار عل����ى املتظاهرين 
في ش����وارع املدن الرئيسية في 
س����ورية، حيث ذكرت جماعات 
القتلى  حقوق اإلنس����ان أن عدد 
جتاوز 1200 ش����خص منذ اندالع 
االحتجاجات املطالبة باحلرية في 

منتصف مارس املاضي.
يشار الى ان السلطات السورية 
تتهم مجموعات مسلحة مدعومة 
من اخل����ارج بإط����الق النار على 

املتظاهرين وقوات األمن.


