
وج��ه��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة 
ان��ت��ق��ادات ح���ادة ل��ت��ح��رك��ات ال��والي��ات 
المتحدة في سوريا، واتهمتها بدعم 
مقاتلين في فصائل معارضة تستخدم 
الغاز السام ضد المدنيين، وبقتل المئات 

في ضربات جوية.
ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماريا 
زاخ��اروف��ا المقاتلين ال��ذي��ن تدعمهم 
واشنطن بأنهم "حيوانات"، وقالت: إن 
ها ينفذون  ال��والي��ات المتحدة وحلفاء
هجمات جوية متهورة تؤدي إلى سقوط 

أعداد كبيرة من القتلى المدنيين.
وتسلط تصريحات زاخ��اروف��ا القوية 

الضوء على الخالفات العميقة بين موسكو 
وواشنطن بشأن سوريا، حيث تتحدان 
في رفضهما لتنظيم "الدولة اإلسالمية" 

وليس أكثر من ذلك حتى اآلن.
وانتقدت زاخاروفا الواليات المتحدة 
فيما يتصل بواقعة قال الجيش الروسي 
إن��ه��ا ح��دث��ت ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن أغسطس 
الجاري في ش��رق حلب، حين استخدم 
مقاتلون معارضون الغاز السام، مما أسفر 

عن مقتل سبعة أشخاص على األقل.
وألقت باللوم على جماعة نور الدين 
الزنكي التابعة للجيش السوري الحر فيما 

وصفتها بأنها جريمة.
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مفتى مصر السابق ينجو من محاولة اغتيال
نجا مفتى مصر السابق علي جمعة المعروف بانتقاده 
الشديد لإلسالم السياسي من محاولة اغتيال في القاهرة 
حين فتح مسلحان النار عليه أثناء توجهه ألداء صالة 

الجمعة في مسجد فاضل في مدينة 6 أكتوبر.
وكان جمعة في طريقه ألداء خطبة الجمعة في مسجد 
فاضل في منطقة غرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر في 

غرب القاهرة حين تعرض للهجوم.. وشغل جمعة منصب 
مفتي الجمهورية في مصر بين عامي 2003 و2013م، 
وهو من أشد رجال الدين المصريين انتقادا لتيارات اإلسالم 
السياسي، خصوصًا جماعة األخوان المسلمين، ودعم قيام 
الجيش بعزل الرئيس اإلسالمي محمد مرسي في يوليو 

2011م.

اخبار متفرقـة
انتقادات متبادلة بين أنقرة وفيينا

تبادلت تركيا والنمسا اتهامات ساخنة مؤخرا، حيث وصف وزير الخارجية 
التركي فيينا بأنها عاصمة العنصرية المتطرفة فيما دعا وزير الخارجية 

النمساوي أنقرة إلى االعتدال في تصريحاتها وأفعالها.
وقال مولود جاويش أوغلو، الجمعة خالل مقابلة مع تلفزيون "تي.جي.تي.
آر خبر": إن تعليقات المستشار النمساوي كريستيان كيرن بخصوص إنهاء 
محادثات انضمام تركيا لالتحاد األوروبي، "قبيحة" رافضًا إياها جملة وتفصياًل.
واألربعاء، كان كيرن قد دعا لمناقشة مستقبل المحادثات مع أنقرة بشأن 
عضوية االتحاد، مضيفًا: أنه سيثير هذه القضية في قمة غير رسمية لالتحاد 

األوروبي مقررة في 16 سبتمبر المقبل.
وقال لصحيفة "دي برس" النمساوية: "نحن نعلم أن المعايير الديمقراطية 
في تركيا ال تزال بعيدة عن أن تكون كافية لتسمح باالنضمام".. كما قال 
في وقت سابق لمحطة "او آر إف" العامة إن المفاوضات مع أنقرة هي "خيال 

دبلوماسي".

المعارضة ترفض تعيين رئيس الوزراء 
التونسي المكلف

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد إنه سيشرع في 
إجراء مشاورات مع جميع األحزاب السياسات والتنظيمات الوطنية لتشكيل 
الحكومة.وتعهد الشاهد بتطبيق اتفاق قرطاج، ال��ذي وقعته األح��زاب 
السياسية والنقابات العمالية، قائاًل: إن حكومته ستكون حكومة سياسية 

ات وطنية من دون محاصصة حزبية. وكفاء
وكلف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رسميًا يوسف الشاهد، وزير 
الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد الُمقالة، بتشكيل حكومة جديدة.
لكن تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة أثار جدال كبيرا في تونس بسبب 
الحديث عن عالقة مصاهرة بينه وبين الرئيس باجي قايد السبسي. واحتج 
التونسيون على اختيار الشاهد على أس��اس عالقته بالرئيس تحت وسم 
"نسيبك في دارك" قبل أن ينفي الشاهد أن يكون على عالقة "قرابة أو مصاهرة 
بالرئيس".وانتقد بعض التونسيين اختيار شخصية من داخل الحكومة الُمقالة 
 أن سحب الثقة 

ٌ
من قبل البرلمان نتيجة فشلها في أداء مهماتها. ورأى بعض

منح له الثقة 
ُ
من الحكومة يشمل الشاهد نفسه؛ حيث ال ينبغي أن يعود وت

كرئيس للحكومة، وخاصة أنه لم يكن ضمن الشخصيات البارزة في الحكومة أو 
في حزب "نداء تونس".وتحفظت أحزاب معارضة، بينها حزب "حراك اإلرادة" 
وحزب "مشروع تونس"، على قرار تعيين الشاهد، ووصفته بأنه تكريس 
للوالء للرئيس وعودة إلى حكم الفرد، مطالبة باختيار شخصية مستقلة لقيادة 

الحكومة التوافقية.

5 قتلى في عملية إرهابية شرق العاصمة الجزائرية

تل أربعة أشخاص -الجمعة- في انفجار قنبلة شرقي العاصمة الجزائرية.، 
ُ
ق

بحسب ما نقلته وسائل إع��الم. وأوض��ح شهود عيان أن الضحايا كانوا على 
متن سيارة رباعية الدفع في رحلة صيد، وانفجرت القنبلة بعدما سارت 
السيارة فوقها.وأوضحت المصادر بأن القنبلة زرعها إرهابيون في منطقة 
أم الضلوع  بوالية خنشلة 540 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية، مشيرة 
إلى أن عناصر الجيش الجزائري باشرت عمليات تمشيط للمنطقة لتعقب 

المجموعة اإلرهابية.

إحباط مخطط إرهابي الستهداف بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، ألول مرة، عن مقتل عنصر 
إيراني بتنظيم "داعش" اإلرهابي، يدعى "أبو ماريا".

وكشفت القيادة في بيان لها عن إحباط مخطط إرهابي ، الستهداف 
العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية بعدد من المفخخات واالنتحاريين 

تحت إشراف مباشر من زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.
وأوضحت القيادة المشتركة، أن خلية الصقور االستخبارية،، أحبطت العملية 
اإلرهابية التي سميت من قبل التنظيم اإلرهابي ب�"غزوة بغداد/الفتح".

وبالتنسيق بين خلية الصقور والعمليات المشتركة، وجهت طائرات "إف16" 
التي حصل عليها العراق وفق صفقة مع الواليات المتحدة األمريكية، ضربات 
جوية وصفتها قيادة العمليات، بالموفقة والناجحة لمواقع المخطط اإلرهابي 

بسياراته المفخخة واالنتحاريين.

من��ذ إنش��ائها ع��ام 1948م ول��آن، ل��م تحظ 
إس��رائيل بعد باعتراٍف رس��مي من قبل المملكة 
العربية الس��عودية، وإن كان االثنان قد اش��تركا 
في بع��ض األهداف: كالح��د من الس��ماح إليران، 
 

ً
بالتوس��ع في برنامجها النووي، وفي نفوذها عامة

في الشرق األوسط.
خ��ال األع��وام القليل��ة الماضي��ة، خرجت عدة 
تقاري��ر اس��تخباراتية أمريكي��ة، تكش��ف ع��ن 
تعاون عسكري سري بين البلدين، حتى إّن بعض 
الكتاب اإلسرائيليين، أشاروا إلى أن العاقات بين 

البلدين، مع سريتها، إال أنها قوية.
المحل��ل والمحرر السياس��ي لصحيف��ة معاريف 
اإلس��رائيلية، بنكس��بيت، كان ق��د كت��ب مق��ااًل 
مط��واًل يتس��اءل فيه ع��ن مدى التع��اون بين تل 
أبي��ب والري��اض، قب��ل أن ُيؤكد اطاع��ه على ما 
يثبت وجود تعاون وثي��ق بين الدولتين، بخاصة 
فيم��ا يتعلق بالمل��ف النووي اإليران��ي، وتحديدًا 

قبيل توقيع اتفاقه بأسابيع قليلة.

ومن بين ما جاء في المقال الذي نشره موقع »المونيتور« األمريكي »والحق 
أنه، وإلى اليوم، جهات دبلوماسية رفيعة المستوى، تعتقد أن إسرائيل 

تنسق خطواتها مع السعودية، ليس من قبيل الصدفة«.
تسلسل العاقة

قد يكون إعالن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة »تسيبي ليفني«، 
عن أن المواقف بين إسرائيل والرياض، في عدد من قضايا المنطقة، تسير 
وفقًا لرؤية مشتركة بينهما؛ يعني أن التنسيق وصل إلى أبعاد أخرى أكثر 

من وحدة الموقف من إيران وملفها النووي.
على مر العقود، دعمت السعودية الحق الفلسطيني في السيادة، ُمطالبة 
بانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وغيرها من األراضي المحتلة عام 
1967، إال أّنه في عام 2002، اقترح العاهل السعودي الراحل، الملك 
عبدالله بن عبد العزيز مبادرة السالم العربية، التي اشترطت إنشاء دولة 
فلسطينية معترف بها دوليًا، على حدود 1967، وع��ودة الالجئين، 
وانسحاب إسرائيل من هضبة الجوالن السورية المحتلة، مقابل اعتراف 

وتطبيع عالقات الدول العربية مع إسرائيل.
الشاهد في األمر، عدم وجود أية عالقات دبلوماسية معلنة، أو اتفاقات 
موقعة بين إسرائيل والسعودية، األمر الذي يجعل صناع القرار اإلسرائيلي 

ينفون بين لحظة وأخرى، التنسيق بين الجانبين في إطار أي مجال.
في مؤتمر»هرتسيليا«، عام 2014، وهو الحدث السنوي األهم على 
الصعيدين األمني واالستراتيجي في إسرائيل، والذي يحضره عدد من 
العسكريين واألمنيين اإلسرائيليين، والسياسيين والخبراء األجانب، وأحيانًا 
العرب؛ خلص بجملة من التوصيات، كانت أولها مطالب إسرائيل: تعزيز 
عالقتها اإلقليمية الحالية، بأكبر قدر ممكن، مع دول أفريقيا ومنطقة 

الشرق األوسط.
ا في المجال االستراتيجي، إقامة عالقات 

ً
في حين، أن إسرائيل يلزمها أيض

رسمية أو غير رسمية مع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، من مدخل 
مبادرة السالم العربية، واعتبارها ركيزة أساسية في التوجه نحو الدول 

العربية لتشكيل مجال استراتيجي مشترك.
مواجهة النفوذ اإليراني

يتضح من خالل التقارير المتواترة عبر الصحف العربية وغير العربية، 
أن الحديث عن التقاء المصالح في العالقات بين إسرائيل والسعودية، يأتي 

في سياق مواجهة التغلغل اإليراني في المنطقة، ووضع حد له.
لكن دول مجلس التعاون الخليجي لديها رؤيتها في الحفاظ على مستوى 

معين، من التنسيق مع إسرائيل، إذ تقوم عالقات ال بأس بها بينهما.
وخالل األشهر القليلة الماضية، خرجت التصريحات السعودية واضحة 
وصريحة على لسان إمبراطور المال السعودي الوليد بن طالل، مطالًبا 
السعودية بمراجعة مواقفها السياسية، ووض��ع استراتيجية جديدة 
لمقارعة التأثير اإليراني المتعاظم، في دول الخليج، من خالل عقد 

معاهدة دفاع مشترك مع تل أبيب.

لفت حينها ابن طالل إلى ضرورة »تصليب« العالقة مع إسرائيل، وتشكيل 
جبهة موحدة إلعاقة أجندة إيران الطموحة، مع األخذ بعين االعتبار، 
تحقيق تسوية مؤقتة، والتي تحول دون اندفاع السياسة السعودية ضمن 

الصراع العربي اإلسرائيلي الجاري حتى اللحظة.
وأعلن ابن طالل، عن فخره بأن يكون أول سفير سعودي الى إسرائيل، 
ألجل العمل مع »تل أبيب«؛ لردع األجندة اإليرانية في المنطقة، حتى 
سارع بعض صناع القرار اإلسرائيلي التعقيب على ذلك بقولهم: »نحن 
سعداء جًدا، أن نرى اليوم، أن التغييرات العقلية العربية والدول العربية، 
ال يعتبرون إسرائيل ع���دًوا لهم ب��ع��داآلن، يجب أن نعمل بجد لمحو 
ذكريات مريرة من الماضي، ومساعدة الدول العربية على تطوير وتبني 

الديمقراطية«.
مذكرة تفاهم سرية

التسلسل السابق لفهم طبيعة العالقة بين السعودية وإسرائيل، جاء 
بعد تسريب وثائق تفرد بها الموقع األمريكي »أمريكان هيرالد تريبيون»، 
والذي كشف عن أسماء قادة في الجيش السعودي شاركوا في تدريبات 

سرية مع إسرائيل؛ إلدارة قوات عسكرية مشتركة في البحراألحمر.
ولفت الموقع ضمن الوثائق المسربة، إلى وجود تعاون بين السعودية 
والحكومة اإلسرائيلية، في ص��ورة برامج تدريبية عسكرية، وتعاون 

عسكري مشترك، وإدارة للمناطق الحساسة في الشرق األوسط.
اسرائيل تدرب جيش السعودية

وأفصح الموقع عن أسماء لكبار الضباط في الجيش السعودي، المشاركين 
في التدريبات، وهم »محمد بن عبدالله الزهراني، ومحمد بن عبدالله ربيع، 
ت التدريبات ضمن مذكرة  ووليد بن عبدالرحمن العبيدي». وقد جاء

ع عليها عام 2014م..
ّ
تفاهم بين الجانبين، ُوق

مذكرة التفاهم، تزامن وقتها مع حديث العديد من وسائل اإلعالم، عن 
تطور في العالقة بين البلدين، قبل أن ُيكشف عن تعاون عسكري ُمشترك 
بينهما في مياه البحر األحمر.. ومن بين نصوص االتفاقية، كما يفصل 
الموقع األمريكي، أن تقوم الرياض وتل أبيب بإدارة الممرات الحساسة، مثل 
مضيق باب المندب، وخليج عدن وقناة السويس، وكذلك الدول المطلة 
على البحر األحمر، واستخدام جزيرة تيران، كمركز لعملية مشتركة بين 

تل أبيب والرياض في البحراألحمر.
ويبدو إذًا أّن السر في عدم اإلعالن عن صحة الوثائق المسربة، يعود 
إلى عدم وجود عالقات رسمية من أي مستوى بينهما، فضاًل عن االلتزام 

الرسمي للسعودية بالقضية الفلسطينية.
وذكر الصحافي اإلسرائيلي، أن خروج الوثائق للعلن، يشير إلى وجود قاسم 
مشترك بين السعودية، وتل أبيب، وذلك بما يتعلق بالتعاون المشترك 

ضد النفوذ اإليراني، بخاصة مع االتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
وأض��اف نيسان: »أن��ا غير متفاجئ من هذه األخبار؛ ألن تأكيد وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير التزام السعودية بكل االتفاقات الدولية 

التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية كامب ديفيد للسالم 
بين القاهرة وتل أبيب، يعني أن العالقات بدأت تأخذ طابعًا آخر«.

وُيشار هنا إلى أن هذه الوثائق، تأتي في ضوء اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي صنافير وتيران، بعدما كانت 
محل نزاع لعشرات السنين؛ كونها تعد حدودًا فاصلة بين االمبراطورية 

العثمانية ومصر التي كانت تحتلها بريطانيا.
فضاًل عن أنها كانت تحت السيادة المصرية منذ خمسينات القرن الماضي، 
فيما عدا الفترة التي أعقبت حرب 1967 مع إسرائيل، ثم استعادتهما 

مصر، بعد اتفاقية كامب ديفيد، في عام 1982م.
لذلك، فإنه من خالل تغطية الصحف اإلسرائيلية، كان هناك قبواًل 
إسرائيليًا مبدئيًا تجاه االتفاقية، بخاصة وأنها ال تستلزم إجراء تعديالت 

في معاهدة السالم.
كان من الالفت أيضًا تأكيد عدد من الصحف اإلسرائيلية اطالع الحكومة 
اإلسرائيلية على االتفاقية، قبل إبرامها بين مصر والسعودية بأسبوعين، 

في إشارة إلى طبيعة العالقة السرية بين تل أبيب والرياض.
المختص في الشأن اإلسرائيلي، عادل شديد لم يفاجأ هو األخر بما نشره 
الموقع األمريكي، قائاًل:»وجود مثل هذه التسريبات، تكشف عن الكثير 
من التناقضات الجارية بين دول المنطقة وإسرائيل، وإن كانت دقيقة فإن 

ا أمنيًا قويًا على اطالع كامل بهذه التفاصيل«.
ً
جهاز

ووفقًا لشديد، في حديث خاص مع »ساسة بوست«، فإن الوثائق تكشف 
عن اختراق منظومة أمنية كبيرة، تعرفها كل من إسرائيل وأمريكا 
والسعودية ومصر، وبالتالي ال أحد ينكر في الوقت الحالي، أن السعودية لم 

تعد ترى تل أبيب عدوها الرئيس بل إيران، على حد قوله.
وأضاف: »في السياسة الدولية، يمكن أن نرى أسوأ التحالفات لتنسيق 
أهداف سياسية، وفقًا للمصلحة الشخصية، وهذا ما بدا واضحًا في العالقات 
بينهما، بخاصة أن دولة االحتالل لم تعد اليوم العدو للدول العربية، بل 
أصبحت العبًا رئيسًا في المنطقة، تحدد دور كل دولة من حيث ضعفها 

وقوتها، بما يتوافق مع مصلحتها أواًل«.
ويرى المختص في الشأن اإلسرائيلي أنه من مصلحة االحتالل استثمار 
التناقضات العربية وتوظيفها لخدمته، عبر بناء تحالفات بينه وبين دول 
المنطقة العربية وفقًا لمصلحته، مردفًا »الزيارات األخيرة لبعض ضباط 
ات بينهما  المخابرات السعودية إلى دولة االحتالل، وإجراء العديد من اللقاء
تكشف عن سر العالقة بينهما، ووجود الكثير من التناقضات في المواقف 

السعودية تجاه إسرائيل«.
ويعتقد أن من الطبيعي جدًا أن ترفض السعودية كل ما جاء في الموقع 
ا: »تطورات 

ً
األمريكي؛ لعدم وجود أي اتفاق رسمي بينهما، مستدرك

السنوات األخيرة واالتفاق األمريكي مع إي��ران، عمق التناقضات داخل 
المنطقة العربية، وظهور تحالفات جديدة، وبالتالي فمن غير مستبعد 

وجود عالقات بين االحتالل والمملكة«.

أسرار العاقات السعودية اإلسرائيلية والتعاون العسكري 

اتفاق بين تل أبيب والرياض على اإلدارة المشتركة لمضيق باب المندب وخليج عدن

روسيا تتهم واشنطن بدعم فصائل ارهابية 
استخدمت الغازات السامة في سوريا

كشف تقرير ص��ادر ع��ن مكتب األم��م 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 
الجمعة، عن استشهاد نحو 60 مواطنًا 
فلسطينيًا من بينهم 16 طفاًل، برصاص 
قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلع العام 
الجاري، كما نفذت 100 عملية تفتيش 
جرى خاللها اعتقال عشرات المواطنين 

الفلسطينيين.
وأك��د التقرير ال��ذي بثته وكالة األنباء 
الفلسطينية )وف��ا( ارتفاع نسبة المنازل 
ال��ت��ي هدمها االح��ت��الل ف��ي ال��ق��دس هذا 
العام، بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 

2015م.
وقال التقرير الذي يغطي الفترة بين 26 
يوليو-1 أغسطس الجاري إن االحتالل قتل 
فلسطينيًا يبلغ من العمر 31 عاما وأصابت 
ام���رأة تبلغ م��ن العمر 21 ع��ام��ا، بزعم 
محاولتي طعن مزعومتين عند حاجزي 
حوارة جنوب مدينة نابلس، وقلنديا شمال 
مدينة القدس، على التوالي.. مشيرًا إلى أن 
هناك قلقًا إزاء االستخدام المفرط للقوة 
وعمليات اإلعدام، على يد قوات االحتالل 

دون وجود محاكمة.
ولفت إلى أن االحتالل اإلسرائيلي اغتال 
مواطنا يبلغ من العمر 29 عاما، في سياق 
عملية تفتيش واع��ت��ق��ال استهدفته 

في بلدة صوريف شمال مدينة الخليل، 
حيث استخدمت قوات االحتالل القذائف 
والجرافات لهدم المنزل المكون من 3 
طوابق حيث كان الشهيد مختبئا فيه، ما 
أدى إلى تهجير 3 عائالت مكونة من ثمانية 

أفراد، من بينهم 3 أطفال.
وأردف ال��ت��ق��ري��ر أن 5 فلسطينيين 
آخ��ري��ن م��ن بينهم طفالن أصيبوا خالل 
هذه العملية، كما جرى اعتقال 6 آخرين 

من بينهم امرأة.
وأوضح التقرير أن جنود االحتالل أصابوا 
67 فلسطينيًا، م��ن بينهم 14 طفاًل، 
خالل "عمليات مختلفة" نفذوها في المدن 
الفلسطينية، م��ن بينها إص��اب��ت��ان قرب 
السياج الفاصل في قطاع غزة، باإلضافة 

إل���ى م��ظ��اه��رة ف��ي ب��ل��دة أب���و دي���س ق��رب 
القدس، تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين 

في السجون اإلسرائيلية.
وأش����ار إل���ى أن االح��ت��الل أط��ل��ق ن��ي��ران 
أسلحته ورش��اش��ات��ه ات��ج��اه المزارعين، 
وصيادي األسماك الفلسطينيين واحتجز 
8 منهم، وصادر قواربهم؛ وأجبرهم على 
خلع مالبسهم والسباحة اتجاه ال��زوارق 

العسكرية اإلسرائيلية في بحر غزة.
وبحسب التقرير ف��إن ق��وات االحتالل 
هدمت خالل األسبوع األخير 20 مبنًى 
فلسطينيًا في القدس الشرقية المحتلة، 
بحجة عدم الترخيص، األم��ر ال��ذي أدى 
إلى تهجير 17 شخصا، وتضرر 221 

آخرين.

استشهاد نحو 60 فلسطينيًا
 بينهم 16 طفاًل خالل العام الجاري


