عمرو موسى لن يترشح لالنتخابات الرئاسية
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وكيل جهاز املخابرات املصري األسبق أكد التنسيق اللوجستي واالستخباري بني الجماعات املسلحة والدولة العبرية

اللواء محمد رشاد :إسرائيل تدعم اإلرهاب في سيناء

سحب ملف سد النهضة من املخابرات وإسناده إلى وزارة الري أكبر خطيئة ارتكبتها الحكومة املصرية
القاهرة  -خالد أبو الروس

ق��ال وك�ي��ل ج�ه��از ال�م�خ��اب��رات العامة المصرية األسبق
اللواء محمد رشاد إن إسرائيل هي العدو األول لمصر
رغ��م اتفاقية كامب ديفيد ،حيث تقوم بدعم العمليات
اإلرهابية التي تتم في سيناء عن طريق توفير الغطاء
اآلمن لهذه العناصر.
وأوض��ح اللواء رش��اد في ح��واره مع «النهار» أن جميع
التنظيمات اإلرهابية في المنطقة العربية تعاني في
اآلون ��ة األخ �ي��رة م��ن قلة ال�ت�م��وي��ل ،وب��ال�ت��ال��ي ت�ق��وم هذه
الحركات باالعتماد على التمويل الذاتي داخل المناطق
المتواجدة فيها.
وأوض ��ح أن إس��رائ�ي��ل ه��ي ال��داع��م األول ل�ه��ذه العناصر
اإلرهابية في سيناء ،ألنها تعتبر سيناء هي المستنقع
ال ��ذي ي�ت��م ف�ي��ه اس �ت �ن��زاف ال�ج�ي��ش ال �م �ص��ري ،ف��ي نفس
ال��وق��ت ه��ي ت�ح��اول ب��ث الفوضى ف��ي المنطقة لتحقيق
أهدافها.
● ب��داي��ة ..ك�ي��ف ت��رى ال�م�ش�ه��د اآلن ف��ي س�ي�ن��اء ب�ع��د الهجمات
اإلرهابية األخيرة؟
■ األم��ر في سيناء في تطور مستمر نتيجة للضربات
ال�ت��ي وجهتها ال �ق��وات المسلحة وال �ش��رط��ة ف��ي اآلون��ة
األخ� �ي ��رة ل�ل�ع�ن��اص��ر اإلره ��اب �ي ��ة ،ف �ب��دأت ت �ل��ك ال�ع�ن��اص��ر
بتركيز ضرباتها في شمال سيناء وهي مناطق زراعية
من الممكن أن تكون مخبئ لهذه التنظيمات بعد تنفيذ
عملياتها ،أم��ا منطقة جنوب العريش فهي ذات كثافة
سكانية ك�ب�ي��رة وب��ال�ت��ال��ي ه��ذه ال�م�ن��اط��ق محصنة من
ضربات ال�ق��وات الجوية والطيران ،واإلره��اب يتحصن
في المناطق كثيفة السكان للحماية واستغالل ماهمتها
إع��الم �ي��ا وإع� �ط ��اء إش � ��ارة ل �ل �خ��ارج وخ �ص��وص��ا ال ��دول
الممولة له بنجاح العمليات للحصول على التمويل.
● لكن السطو على أح��د البنوك يفسر ب��أن الجيش منع دخول
أموال لهذه التنظيمات؟
■ جميع التنظيمات اإلره��اب �ي��ة ف��ي المنطقة العربية
تعاني في اآلونة األخيرة من قلة التمويل ،بعد الكشف
عن بعض الدول الداعمة لإلرهاب ما دفعها إلى التوقف
مؤقتا ،أما عن التنظيمات في سيناء فبعد توجيه عدة
ضربات لعدد من الخاليا في القاهرة صعب األم��ر في
توصيل الدعم اللوجستي أو المالي إلي سيناء ،في ظل

فرض القوات المسلحة والشرطة حصارا على الدخول
والخروج منها ،وبالتالي تقوم هذه الحركات اإلرهابية
ب ��االع �ت �م ��اد ع �ل��ى ال �ت �م��وي��ل ال� ��ذات� ��ي داخ� � ��ل ال �م �ن��اط��ق
المتواجدة فيها ..وم��ا يلفت النظر أن كل ه��ذه األم��وال
التي يتم دعم المتطرفين بها تذهب إلى مافيا السالح
ف��ي إسرائيل التي تتعامل م��ع ب��دو سيناء ،وهنا البد
من التأكيد على أن إسرائيل هي الداعم األول لإلرهاب
ف��ي س�ي�ن��اء ،ألن�ه��ا تعتبر سيناء مستنقعا الستنزاف
ال �ج �ي��ش ال �م �ص��ري ،ف��ي ن �ف��س ال��وق��ت ه��ي ت �ح��اول بث
الفوضى في المنطقة لتحقيق أهدافها.
● أال ي�خ��ل ه ��ذا ال��دع��م ل��إره��اب�ي�ي��ن ب��االت �ف��اق �ي��ات ب�ي��ن مصر
وإسرائيل؟
■ إس��رائ �ي��ل ت��دع��م ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلره��اب �ي��ة ف��ي سيناء
م��ن منطلق المنفعة ال�م�ت�ب��ادل��ة ،والح ��ظ م�ن��ذ ب��داي��ات
االعتداءات اإلرهابية في سيناء لم تحدث عملية واحدة
ف��ي إس��رائ�ي��ل ،وال��واق��ع أن الصهاينة يستخدمون هذه
العناصر لحماية ح��دوده��م وتوفير الحماية لهم بعد
العمليات ال�ت��ي ي�ق��وم��ون ب�ه��ا ،وم��ن ه�ن��ا ت�ق��ع المنفعة
بين الطرفين ،من جانب آخ��ر نالحظ أن التنسيق بين
مصر والجانب اإلسرائيلي خالل عمليات تتبع القوات
المصرية للعناصر الفارة يصب في صالح اإلرهابيين
ألن إسرائيل تحذرهم مسبقا ،باإلضافة إل��ى أن هناك
مناطق محظور تحليق الطائرات فيها ومن هنا يكمن
الخطر في هذه المناطق ،إسرائيل أيضا تغض الطرف
عن تعاون مافيا السالح هناك مع هذه التنظيمات ،هي
أي�ض��ا ت�ق��وم بتصنيع ال�س��الح وم��ن صالحها استمرار
هذه العمليات.
● من المسؤول عن ضعف القبائل وتراجع دورهم في سيناء؟
■ أك �ب��ر خ�ط��أ ارت �ك �ب��ه ال��رئ �ي��س األس �ب��ق م�ح�م��د حسني
م �ب��ارك ه��و ت�س�ل�ي��م م�ل��ف ال�ق�ب��ائ��ل وت��أم �ي��ن س�ي�ن��اء إل��ى
األجهزة األمنية في وزارة الداخلية والتي ليس لديها
القدرة والمعرفة بهذا الملف ،فالبدو هناك يحتاجون
إل��ى معاملة خ��اص��ة وك��ان��ت ال�م�خ��اب��رات ال�ع��ام��ة لديها
ال� �ق ��درة ع �ل��ى ذل� ��ك ،وه �ن��اك أخ �ط��اء ك �ث �ي��رة ارت �ك �ب��ت في
ه��ذا الملف نتيجة نقص الخبرة ل��دى األج�ه��زة األمنية
ومعظم ال�ع��رب ف��ي سيناء عليهم قضايا فتم تحويل
هؤالء إلى مجرمين أمام المجتمع المصري ،وهذا األمر
يهز انتماء هؤالء للوطن.

الضربات االستباقية
في ليبيا أفقدت «داعش»
املبادرة ..وبدعم القبائل
نقضي على اإلرهاب
روسيا تسعى إلى تشكيل
حلف إيراني -تركي -سوري

وكيل جهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�رصية �الأ�سبق �للو�ء حممد ر�ساد
● الضربات االستباقية لعناصر اإلرهاب في ليبيا ..هل أدت إلى
تراجع العمليات في مصر؟
■ ليبيا م�ي��دان منفصل ،وال�ض��رب��ات االستباقية التي
ت�م��ت ل�ت��أم�ي��ن ال �ح��دود ال�غ��رب�ي��ة م��ن ت�س�ل��ل اإلره��اب�ي�ي��ن
والسالح ،أفقدت تنظيم «داعش» المبادرة.
وبالنسبة للوضع ف��ي ليبيا ،قلت ت �ك��رارا ان��ه ل��ن يحل
إال بعد تنشيط القبائل هناك ،ولدينا في مصر امتداد
ل�ه��ذه ال�ق�ب��ائ��ل وأي �ض��ا ف��ي ت��ون��س وال �ج��زائ��ر وه��ي دول
المواجهة ال�ث��الث ،وعلى دول ال�ج��وار عقد اجتماع مع
ه��ذه القبائل لتعيد االتصال م��رة أخ��رى بامتدادها في
ليبيا ،فجمع أبناء القبائل على قلب رجل واحد ،يسهل
معرفة مجموعات التطرف التي دخلت البالد وشكلت
ميليشيات.
● ما رؤيتك ألزمة سد النهضة؟
■ الخطيئة ال�ك�ب��رى لمصر ج��اء ف��ي ق ��رار إس �ن��اد ملف

زيمبابوي تطوي صفحة موغابي

مئات �الآالف تدفقو� على �سو�رع �لعا�سمة هر�ري �بتهاجا ب�سقوط موغابي
اع �ل �ن��ت م� �ص ��ادر ف ��ي اج �ت �م��اع اس�ت�ث�ن��ائ��ي
للجنة ال�م��رك��زي��ة ل �ح��زب االت �ح��اد ال��وط�ن��ي
األف��ري �ق��ي ال��زي�م�ب��اب��وي/ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة
(زان��و) الحاكم أن الرئيس روب��رت موغابي
أق�ي��ل م��ن زع��ام��ة ال �ح��زب ام��س وح��ل محله
إم ��رس ��ون م �ن��ان �غ��اغ��وا وه ��و ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال �ح��زب ال� ��ذي ع��زل��ه م��وغ��اب��ي ه ��ذا ال�ش�ه��ر.
وق��ال أح��د ال�ح��اض��ري��ن لالجتماع «ل�ق��د تم
ع��زل��ه ...م�ن��ان�غ��اغ��وا ه��و زعيمنا ال�ج��دي��د».
وقال مصدر في الحزب إن جريس موغابي
زوج� ��ة ال��رئ �ي��س ف�ص�ل��ت أي �ض��ا م��ن ال�ح��زب

الحاكم.
من جهته ،قال زعيم قدامى محاربي حرب
ال�ت�ح��ري��ر ك��ري��س م��وت�س�ف��ان�غ��وا إن ال��وق��ت
ينفد أم��ام موغابي للتفاوض على رحيله
وأن عليه مغادرة البالد وه��و الي��زال ق��ادرا
على ذلك.
وي �ع �ت �ق��د أن م �ن��ان �غ��اغ��وا ،ك�ب�ي��ر م�س��ؤول��ي
األم��ن السابق الملقب ب�«التمساح» وال��ذي
أدت إقالته هذا الشهر إلى تدخل الجيش،
ه��و الشخصية ال�م��رش�ح��ة ل�ت��ول��ي حكومة
وحدة وطنية في الفترة التي تلي اإلطاحة

(�أ.ف.ب)
بموغابي.
وال�س�ب��ت ت��دف��ق م�ئ��ات اآلالف ع�ل��ى ش��وارع
ال�ع��اص�م��ة ه ��راري وه��م ي�ل��وح��ون ب��األع��الم
وي� ��رق � �ص� ��ون وع� ��ان � �ق� ��وا ال � �ج � �ن� ��ود وغ� �ن ��وا
ابتهاجا بسقوط موغابي.
وموغابي قيد اإلقامة الجبرية في مجمعه
الفاخر في ه��راري المعروف باسم «البيت
األزرق».
ورف��ض ال��رج��ل التخلي ع��ن السلطة حتى
وه��و ي��رى ت��أي�ي��د ح��زب��ه واألج �ه��زة األمنية
والشعب يتبخر في أقل من ثالثة أيام.

قائد األسلحة النووية األميركية «سيقاوم» أوامر ترامب «غير القانونية»
واش� �ن� �ط ��ن« -روي � � �ت � ��رز» :ن �ق �ل��ت م �ح �ط��ة «س � ��ي .ب� ��ي .إس ن �ي��وز»
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ع��ن ال �ق��ائ��د ال �م �س��ؤول ع��ن األس �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة في
الواليات المتحدة قوله إنه سيقاوم الرئيس دونالد ترامب إذا
أم��ره باستخدام أسلحة ن��ووي��ة بشكل «غ�ي��ر ق��ان��ون��ي» .وذك��رت
الشبكة اإلخبارية أن الجنرال بسالح الطيران جون هايتن قائد
القيادة اإلستراتيجية األميركية قال في لقاء بمنتدى هاليفاكس
لأمن الدولي في كندا إن من المفترض أنه فكر كثيرا فيما يمكن
أن يقوله إذا تلقى أوامر من هذا القبيل.
وقال ردا على سؤال بشأن تعرضه لمثل هذا السيناريو «اعتقد
أن ب�ع��ض ال �ن��اس ي�ظ�ن��ون أن�ن��ا أغ�ب�ي��اء ن�ح��ن لسنا أغ�ب�ي��اء نحن
نفكر في مثل ه��ذه األم��ور كثيرا ،وكيف ال وأن��ت تضطلع بهذه
ال�م�س��ؤول�ي��ة؟» وق��ال��ت الشبكة اإلخ �ب��اري��ة إن ه��اي�ت��ن ،ال�م�س��ؤول
ع��ن اإلش��راف على الترسانة النووية األميركية ،ش��رح العملية
ال �ت��ي ت �ل��ي م �ث��ل ه� ��ذا األم � ��ر .وأوض � ��ح ق��ائ��ال «ك��رئ �ي��س ل�ل�ق�ي��ادة

اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة أق� ��دم ال �ن �ص��ح ل�ل��رئ�ي��س وس �ي �ق��ول ل��ي م��ا ال��ذي
ينبغي فعله» .وأضاف يقول «وإذا كان غير قانوني تخيلوا ماذا
سيحدث؟ سأقول «سيدي الرئيس هذا غير قانوني» وتخيلوا
م ��اذا سيفعل؟ س�ي�ق��ول «وم ��ا ه��و اإلج ��راء ال�ق��ان��ون��ي» ث��م نخرج
بخيارات مع مجموعة من اإلمكانات لمواجهة الموقف وهذه هي
الطريقة وليست بهذا التعقيد».
وقال هايتن «إذا نفذت أمرا غير قانوني فإنك ستدخل السجن قد
تظل في السجن بقية حياتك» ولم تعلق وزارة الدفاع األميركية
«البنتاغون» على تصريحات الجنرال هايتن ،تأتي تصريحات
الجنرال هايتن بعد تساؤالت ألعضاء بمجلس الشيوخ ومنهم
ديموقراطيون وجمهوريون بشأن سلطات ترامب في شن حرب
واس�ت�خ��دام أسلحة ن��ووي��ة واالن�ض�م��ام أو ال�خ��روج م��ن اتفاقات
دولية وسط التوتر بشأن برامج األسلحة النووية والصاروخية
بكوريا الشمالية وإمكانية تسببها في إثارة أعمال عدائية.

سد النهضة إلى وزارة الري والموارد المائية وسحبه
م��ن المخابرات العامة وم��ا نعانيه اآلن ه��و م��ن ضعف
ال �م �ف��اوض ال �م �ص��ري ف��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن ،أض ��ف إل ��ى ذل��ك
أن ال �م��وق��ف ال �س �ي��اس��ي ب �ع��د أح� � ��داث ي �ن��اي��ر وال��وض��ع
االقتصادي المتأزم جعل أثيوبيا تنتهز الفرصة وتقوم
ببناء السد في ظل األزمات التي كانت تعيشها مصر في
الفترات األخيرة.
● هل عادت روسيا إلى الشرق األوسط عبر البوابة السورية؟
■ روس�ي��ا ف��ي األزم ��ة ال�س��وري��ة حققت م��ا ل��م تكن تحلم
ب��ه ،ح�ي��ث اس�ت�غ�ل��ت األزم� ��ة ال �س��وري��ة وأدارت� �ه ��ا ب�ك�ف��اءة
ك�ب�ي��رة ج ��دا ،دخ�ل��ت المنطقة ت�ح��ت غ�ط��اء ال �ح��رب على
«داع��ش» وه��ي في نفس الوقت تدافع عن بشار األس��د،
ً
لكنها كونت حلفا تركيا إيرانيا سوريا ،في نفس الوقت
استطاعت حماية نظام األسد وهنا أود أن أؤكد على أن
القول بنظام األسد هو أمر خطأ ولكن القول الصحيح

أميركا تؤيد انفصال
كردستان عن العراق..
وتعارض التوقيت
هو تنظيم األسد ومن أراد إسقاط بشار فعليه إسقاط
التنظيم نفسه وه��و أش�ب��ه بتنظيم اإلخ ��وان ف��ي مصر
التي أخطأت في التعامل معهم حيث تعاملت مع الرأس
وت��رك��ت ال �ق��واع��د ،وب��ال�ت��ال��ي فتنظيم ح ��زب ال�ب�ع��ث في
سورية يجب أن يتم التعامل مع القاعدة أوال إلسقاط
ال ��رأس ،فهناك ارت�ب��اط مصالح داخ��ل ه��ذا التنظيم من
ت�ج��ار ورج ��ال أع�م��ال وخ��الف��ه ،وه�ن��اك ت��واف��ق بين رأس
المال والسلطة.
● أخ �ي��را ..ك�ي��ف ت��رى ال��دع��وة الس�ت�ق��ال إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان عن
العراق؟
■ أميركا تسعى إل��ى إن�ش��اء دول��ة ل��أك��راد ف��ي المنطقة
منذ فترة ،ولكن االعتراض األميركي هنا على التوقيت
ال ��ذي أع�ل��ن ف�ي��ه م�س�ع��ود ب��ارزان��ي ع��ن االن �ف �ص��ال ،وم��ن
وج �ه��ة ن �ظ��ري أن االس �ت �ف �ت��اء ال� ��ذي ت��م ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن
للضغط على بغداد لتحقيق مكاسب أكبر.

