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 أين الحقيقة؟ :أميركا واالنقالب وحديث المفاوضات
 عادل رفيق

 

 عمرو دراج .تقديم د :أوالا 
الذا نشرررررررتة  ررررررحيفة  لتتقرير الهام ترجمة كامتة "المعهد المصرررررررا لتدرا ررررررات"ينشررررررر 

كبير  "ديفيد كيركباتريك"، والذا أعده 2013أغسطس  17النيويورك تايمز األمريكية يوم 
فا القاهرة فا ذلك الوقت، مع اثنين من زمالئة، وكشررفوا فية الكرير  مرا ررتا الصررحيفة

مباشرررة وحت   2013يوليو  3مما دار فا مصررر فا مرحتة ما دعد االنقالب العسرركرا فا 
فض اعتصاما رادعة والنهضة، وذلك فيما يتعتق داالتصاالت التا كانت تتم مع األطراف 

وجة الخصررررروا عن المنألور األمريكا المتعتق اإلقتيمية والدولية، وتحدث التقرير عت  
  .داألمر

 .ومما دعا إل  نشرررررر هذه الترجمة فا هذا التوقيت هو التصرررررريحات التا  ررررردرت عن د
، 2017نوفمبر  19خالد العطية وزير الدفاع القطرا خالل حديرة مع تتيفزيون قطر يوم 

صريحات معالا الوزير خالد وذلك فيما يتعتق دالفترة المشار إلبها  ادقا، وقد ا تغرقت ت
العطية عن هذا الموضرروع نحو دقيقتين أو ثالث دقائق ضررمن الحديث الشررامل، ودالتالا 
لم تكن لدية الفر ررررة كامتة لشررررر  مالدسررررات الموضرررروع حيث إن موضرررروع المقادتة كان 

 .متعتقا داأل اس دشأن آخر
، أا اليوم التالا 2013أغسرررررررطس  6خالد دنا  عت  طتبة يوم  .ودما أنا شررررررررفت دتقا  د

خيرت الشاطر، وتكرم  يادتة دإعطائا ختفية كامتة  .لتقائة المشار الية فا السجن مع م
عن الموضررررررروع، وشرررررررر  واف لكرل مالدسرررررررراترة، ودنرا ا عت  ذلرك فقرد قمرت فا لقرا ات 
ومداخالت تتيفزيونية عديدة دتوضرررريض دعض األمور التا أثارت جدالا حول تصررررريحات 

https://mobile.nytimes.com/2013/08/18/world/middleeast/pressure-by-us-failed-to-sway-egypts-leaders.html?referer=
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كمال الصررورة، ودنا ا عت  ما أوضررحة لا هو شررخصرريا، فضررال عما كان معالا الوزير ال ررت
لدا من معتومات داعتبارا كنت مسرررررر وال عن متا التوا ررررررل مع الخارج فا هذه الفترة 

 .الحرجة، مكتفاا من التحالا الوطنا لدعم الشرعية
وليس غرضرررا فا هذه المقدمة أن أعيد شرررر  ما قمت دتوضررريحة فا منا ررربات كريرة، 

أريد تأكيد عدد من األمور األ ررررررررا رررررررية التا يمكن الخروج دها، دغض النألر عن ولكنا 
التفا رررريل الكريرة والجدل الذا يصرررررف النألر عن االعتبارات األ ررررا ررررية والهامة، وأر  
فا تقرير النيويورك تررايمز، وفيمررا تراكم لرردا من خبرة ومعتومررات فا متا التوا ررررررررل 

كرير من األمور المهمرة التا ينبغا الوقوف الخرارجا فا تترك الفترة، مرا يكشرررررررا عن ال
  :وتتتخص هذه الخال ات األ ا ية من وجهة نألرا فيما يتا .عتيها

لم تكن هناك أية عمتية تفاوضرررررررية  ررررررريا رررررررية دالمعن  المفهوم دين القو  الداعمة  -1
لتشررررعية ودين الحكومة االنقالدية والمجتس العسررركرا فا هذا الوقت، ال دشررركل مباشرررر 

طريق و ررطا ، إنما كانت المباحرات تنصررا أ ررا رراا عت  ما أهطتق عتية إجرا ات  وال عن
دنا  الرقة لتهي ة األجوا  دين األطراف السررررريا رررررية المختتفة، والتا ال تشرررررمل الحكومة 
والمجتس العسرررررركرا كما كان يصررررررر تحالا دعم الشرررررررعية عت  الدوام، من أجل الحوار 

وكان مضمون  .عا المصرا إراقة المزيد من الدما البنا  لتخروج من األزمة وتجنيا الش
الررذين لم يزد عررددهم عن )هررذه اإلجرا ات درراأل رررررررراس إطالا  ررررررررا  جميع المعتقتين 

، وإعررادة فتض القنوات التتيفزيونيررة التا تم إغالقهررا، (عشررررررررين معتقال فا ذلررك الوقررت
  حقهم والتوقا عن التعرض لتمعتصرررررررمين والمتألرررراهرين دررررالقمع والعنا تغوالا عت

  .الد تورا والقانونا
اتضض دما ال يدع مجاال لتشك الدور االماراتا السعودا فا الدفع والتخطيط لالنقالب  -2

العسرررررركرا والتمهيد لتفض الدموا لالعتصررررررامات، وذلك دالتألاهر دالمشرررررراركة مع أطراف 
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قا مع إقتيمية ودولية أخرا لتو رررررررول إل  إجرا ات دنا  الرقة دينما كان اإلعداد الحقي
، ودأن ألطراف األخر  قد  قيادات االنقالب هو لتفض الدموا لالعتصامات كما ظهر الحقاا
تم ا رررررررتغاللها لأيحا  دأنة كانت هناك عمتية تفاوض حقيقية ثم االدعا ، دالتواط  مع 
النألام االنقالدا، دأنها فشررتت، وذلك لتبرير العنا الذا تم ا ررتخدامة فيما دعد، مما ي كد 

م الفض كانت مددرة  رررررتفاا كجريمة مع  ررررربق اإل ررررررار والتر رررررد، كما أكد الحقا أن جرائ
  .2014فا أغسطس  هيومان رايتس ووتشالتقرير الصادر عن منألمة 

ية لتتنازل عن الحق الذا مر رررررا لتضرررررغوا الرهيبة التا مور رررررت عت .لم يسرررررتجا د -3
أعطاه لة الشررعا المصرررا فا انتخادات حرة نزيهة كرئيس مدنا منتخا، وهذا الصررمود 

  .المستمر حت  اآلن هو الذا نزع، و يألل ينزع، الشرعية عن النألام االنقالدا الدموا
وعت  الجانا اآلخر فإن جماعة اإلخوان المستمين ممرتة فا المهندس خيرت الشاطر لم 

ض أن تدخل فا أية تفاوضررررات أو تخضررررع ألية مسرررراومات حول الحقوا المشررررروعة تر
لتمصريين، دل إن المهندس خيرت ذكر دوضو  أنة ليس الشخص المعنا دالحديث عندما 
أتاه الوفد الرداعا الدولا دالسررجن، وإنما عتيهم الذهاب لترئيس مر ررا الممرل الحقيقا 

ا جماعة اإلخوان مع كل ما يحقن دما  الوحيد المنتخا لتشرررررررعا المصررررررررا، وأن موق
  .المصريين مع ا تعادة حقوقهم كامتة

شرررررررراركت دولة قطر، ممرتة فا وزير خارجيتها فا ذلك الوقت، فا الجهود الرامية  -4
لمحاولة حل األزمة وحقن دما  المصريين، ولكنها عندما أدركت الم امرة التا كانت يتم 

سرررررحبت عت  الفور من هذا المشرررررهد العبرا حت  ال يتم حياكتها دقيادة دولة االمارات، ان
خالد  .ا رررررتدراجها لشررررررعنة ما يأتا الحقا من اجرا ات، وهذا هو  رررررتا ما أراد الوزير د

عبر عنة فا حديرة م خرا خالد عند مقادتتة أنة اشرررررررترا  .وقد ذكر لا د .العطية أن يه

https://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/260131
https://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/260131
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ندما أدرك أنة لم تكن مر ررا شررخصررياا ووعدوه دذلك، وع .لحضرروره إل  مصررر أن يقادل د
  .هناك نية لهذا األمر، و أن األمر شكتا داأل اس، غادر القاهرة عت  الفور

رغم وضرررررررو  الر ية عند الجانا األمريكا عت  النحو الذا شررررررررحة تقرير النيويورك  -5
تايمز حول حقيقة األمر دشررررركل كامل، فإن الواليات المتحدة اكتفت دإجرا ات هامشرررررية 

غط الرقيق الشكتا عت  النألام المصرا، وامتنعت عن ممار ة أا ضغط غير م ثرة لتض
حقيقا، دل إنها أعطتة قبتة الحياة، وا رررررررتمرت فا دعمة، دل والتحالا معة حت  يومنا 
هذا، رغم كل ما يرتكبة من جرائم، مما يكشا الدور األمريكا فا التر يخ ال تقرار هذا 

لة كمرا يقول االنقالب، حن  لو لم تكن هنراك مشرررررررراركة حق يقيرة فا التخطيط والتنفيرذ 
  .المس ولون األمريكيون

ية التا أردت أن ألفت النألر إليها حول مالدسررررررررات هذا  هذه ها الخال ررررررررات الرئيسررررررر
الموضرروع دما يمكن أن يسرراهم فا اإلدراك الصررحيض لتمشررهد ودالالتة كامتة، وفا ضرروئها 

 .تتم قرا ة تقرير النيويورك تايمز
  

 2013أغسطس  17نيويورك تايمز  تقرير :ثانياا 
 :جا  التقرير دعنوان

How GORDON,   R. MI CHAEL BAKER and KI RKPATRI CK,  PETER D. DAVI D

2222,  22,  AUGUST  or  a  Dea l  i n Egypt  Wer e  Under c utAmer i c an  Hopes  f 
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 :ترجمة النص الكامل
اعتقد الددتوما يون األمريكيون واألوروديون الذين كانوا يحاولون نزع فتيل األزمة فا 

 يتعرض كان الذا الوقت وفا .اختراقا حققوا قد أنهم – األقل عت  لتحألة ولو –مصرررررررر 
لمصرا المعزول محمد مر ا لحمتة قمع شنتها الحكومة ا الرئيس أنصار من اآلالف فية

التا فرضرررررررها العسررررررركر، أدتو درناردينو ليون، وهو ددتوما رررررررا أورودا رفيع المسرررررررتو ، 
أنة  رررررريتم  (قيادة االنقالب آنذاك)من القيادة المصرررررررية  "دالئل"اإل ررررررالميين عن وجود 

فا غضرررررون  (يد االنقالبالذين تم اعتقالهم دهع)إطالا  ررررررا  اثنين من قادة المعارضرررررة 
وفا المقادل، وافق اإل ررررالميون عت  النألر فا تخفيض أعداد المتألاهرين فا  . رررراعات

  .اثنين من االعتصامات الرئيسية دمقدار النصا تقريباا 
كان درناردينو ليون يشررررغل منصررررا الممرل الخاا لالتحاد األورودا لشرررر ون  :متحوظة)

و كان  2014إل  أغسرررررررطس  2011الفترة من يوليو جنوب البحر األديض المتو رررررررط فا 
  (مكتفا من البرونة كاثرين أشتون دمتادعة تفا يل الموضوع فا القاهرة

وهنا  .ومرت  رراعة أخر ، ولم يتم إطالا  رررا  أا أحد .مرت  رراعة، ولم يحدث شررا 
زاد األمريكيون من ضرررررغوطهم عت  القيادة المصررررررية، واجتمع اثنان من أعضرررررا  مجتس 

عن والية أريزونا  "جون ماكين|يوخ كانا فا زيارة إل  القاهرة فا هذا الوقت، وهما الشررررر
عن والية كارولينا الجنودية، مع الجنرال عبد الفتا  السررررررريسرررررررا،  "ليند ررررررراا جراهام"و

الضررررررادط الذا أطا  دالسرررررريد مر ررررررا وعين الحكومة الجديدة، ورئيس الوزرا  الم قت 
طالا  رررا  السررجنا  كما أهعتن، لكن القيادة المصرررية حازم الببالوا، وضررغطوا من أجل إ

 .تجاهتت هذا األمر
وذكر السررررريد جراهام فا أحد المقادالت التتيفزيونية كيا كانت القيادة المصررررررية آنذاك 

يمكنك أن تقول انهم كانوا " :متحفزة جداا من أجل التحرك لفض االعتصامات، حيث قال 
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 (الببالوا)كان رئيس الوزرا  الم قت " :وأضررررررراف ."من أجل دد  القتال "حكة"ينتألرون 
كان عتيهم  .ال يمكنك التفاوض مع ه ال  الناس" :حاول ذات مرة أن يعألنا قائالا  .كارثة

أعتقد أنة  :رئيس الوزرا  /السيد" :قتت لة ."الخروج من الشوارع واحترام  يادة القانون
عن  يادة القانون ألا أحد كان  من الصعا جدا دالنسبة لمرتك أن يحاول إلقا  محاضرة

أخبرنا كم عدد األ رررررروات التا حصررررررتت عتيها؟ نعم، تذكرت، لم يكن لديك انتخادات  ...
َذكراا الببالوا أنة جا  عن طريق انقالب عسكرا) .."دالمرة  (مه

 ".مفتوناا دالستطة"وقال السيد جراهام أيضاا إن الجنرال السيسا كان يبدو 
، وعتيهم عالمات الكآدة 2013أغسررررطس  6من ذلك اليوم،  خرج أعضررررا  مجتس الشرررريوخ

لكن األمرررل لم يفرررارا  .وازدادوا قنررراعرررةا درررأن مواجهرررة عنيفرررة كرررانرررت تتو  فا األفق
الددتوما ررررريين، حيث اعتقدوا أنهم قد أقنعوا الحكومة المصررررررية عت  األقل دعدم إعالن 

 .فشل المحادثات
ا تعتن فية أن الجهود الددتوما رررررية قد وفا  ررررربا  اليوم التالا، أ ررررردرت الحكومة ديان

نفدت، وألقت دالتوم عت  اإل رررررالميين عن أا إ رررررادات قد تحدث من جرا  الحمتة  ا رررررته
إل   "حت  اآلن"ودعد أ بوع، شنت القوات المصرية هجوما شر ا أد   .القمعية المقبتة
 (.إشارة إل  فض اعتصاما رادعة والنهضة) .متألاهر 1000مقتل أكرر من 

 دما :كل الجهود التا دذلتها حكومة الواليات المتحدة، وجميع المسررررراعا األخر  فشرررررتت
 والمكالمات المسرررررررتو ، رفيعا األمريكيين والمبعوثين المبطنة، والتهديدات التمتق، فيها

 17 دتغت والتا السرريسررا مع هاجيل تشرراك الدفاع وزير دها قام التا الشررخصررية الهاتفية
قاف أ رررررروأ كارثة إلراقة دما  لتسرررررريا رررررريين فا التاريخ إي فا ذلك كل فشررررررل – مكالمة

 :ولم يكن الجنراالت فا القرراهرة يترددون فا تجرراهررل األميركيين .المصررررررررا الحررديررث
فحدث ذلك فا البداية فا عدم إطالا  را  السجنا ، ثم حدث دعد ذلك فا إ دارهم 
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نفدت  طتا الددتوما رررريين  رغم)البيان الذا َأعتنوا فية أن الجهود الددتوما ررررية قد ا ررررته
تفة يدفعوا لن دأنهم تماماا  مطم نين كانوا أنهم والسررررررربا ،(األمريكيين منهم تأجيل ذلك  كه

 أوداما الرئيس رد كان عندما لديهم اال ررررررتنتاج هذا تعزز وقد – التجاهل لذلك ثمناا  كبيرة
ليس و (السررررراطع النجم مناورات) المشرررررتركة العسررررركرية التدريبات دإلغا  فقط قيامة هو

 .متيار دوالر 1.5إلغا  المساعدات السنوية الممنوحة لمصر والتا تهقدر در 
 الرئيس – مصرررررررر فا العسررررررركر دها قام التا –وقد َوضرررررررعت هذه الحمتة القمعية العنيفة 

د ال موقا فا أوداما داراك األمريكا حسررَ خاطر أن إما عتية فكان :عتية يه  الشررراكة دفض يه
عاما،  35جر الزاوية دالنسبة لتسالم فا الشرا األو ط منذ ح ٌتعتبر كانت التا مصر مع

أو أن يقا إل  جانا حتفا  يحاولون التمسرررك دالسرررتطة لفترات طويتة عن طريق إمطار 
فمن ناحية، قام اإل ررررائيتيون والسرررعوديون وحتفا  عرب آخرون  .خصرررومهم دالر ررراا

ل إحباا ما يعتبرونة دالضررررغط عت  أوداما لكا يتسرررراهل مع الجنراالت فا مصررررر من أج
براا " ومن ناحية أخر ، كانت هناك مجموعات من  ".التهديد اإل رررررررالما األكبر واألكرر خه

المحافألين والتيبراليين عت  حد  رروا  يحرونة، دشرركل غير مسرربوا، عت  الوقوف دقوة 
أكبر ضد هذا النوع من اال تبداد الذا كان يمرل عنصرا أ ا يا فا الحياة المصرية منذ 

 .ودعق
هاية، قررت اإلدارة األمريكية فا هذا الوقت الحفاظ عت  العالقة الوثيقة دينها  فا الن

ولكن عدد القتت  كان يتصرررررررراعد، وكانت  .ودين الجيش المصررررررررا دون أا تغيير جذرا
الشررررررروارع تتجة ال  الفوضررررررر ، وفا نفس الوقت كان كل من الحكومة واإل رررررررالميون 

من غير الواضض إذا ما كانت حكومة العسكر الجديدة وكان  .يتعهدون دمزيد من التصعيد
تسررررتطيع فرض نفس النسررررخة من النألام البائد عت  الشررررعا من جديد، فا الوقت الذا 
كانت الجماهير تعتقد أن احتجاجات الشرررررررارع تسرررررررببت فا اإلطاحة دزعيمين اثنين فا 
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تر   رريتنازل ودافتراض أن العسرركر ا ررتطاع القيام دذلك، فهل يا .أقل من ثالث  ررنوات
دات  اإل رررررررالميون عن طيرا خراطر عن األمر دعرد و رررررررولهم إل  الحكم من خالل انتخرا

  ديمقراطية؟
، فإن الرد األمريكا (2015أغسطس  15)وكما اعترف السيد أوداما فا ديانة يوم الخميس 

فالبتد  .لم يقتصررر فقط عت  القيم اإلنسررانية، دل كان يحرا أيضررا عت  المصررالض الوطنية
تستهتكة الحروب األهتية قد ال يستطيع أن يعمل دعد ذلك كحتيا من أجل الحفاظ  الذا

 .عت  اال تقرار فا منطقة متقتبة
  داع دائم

وعت  مد  أكرر من عامين، كان السررريد أوداما ير  أن التحول السررريا رررا المضرررطرب فا 
تهم دالوقوف ك .مصررر كان دائماا ما يسرربا لة الصررداع ريراا إل  جانا ودعد أن كان أوداما يه

الرئيس األ ررررررربق حسرررررررنا مبارك، الذا حكم مصرررررررر فترات طويتة وتمت اإلطاحة دة فا 
 فقد لذلك – الحقاا  عنة تخت  قد أنة انتقاده تم ذلك دعد ثم ،2011انتفاضررررررة شررررررعبية عام 

 لأخوان ينتما كان الذا الزعيم مر ررا، محمد السرريد عت  يراهن األمريكا الرئيس كان
خا رئيسررراا منذ عام واحدوالذ المسرررتمين، وقد كان أوداما يعتقد أن السررريد مر رررا  .ا انته

يمكن أن يكون شرررررريكا مفيدا ودراجماتياا، خا رررررةا عند التعامل مع قضرررررايا مرل تتك التا 
يد أوداما أدرك فيما دعد أن الرئيس  .حدثت فا غزة عند اندالع الحرب هناك لكن السررررررر
 .غا، من أجل تحقيق اال تقرار فا البالدالمصرا لم يستطع احتوا  الداخل دما ينب

وعندما زار وزير الخارجية األمريكا جون كيرا القاهرة فا الرديع، حث السررررريد مر رررررا 
عت  التوا ررل مع معارضررتة، وحذر كيرا السرريد مر ررا أنة يخشرر  إن لم يقم دذلك فإن 

غير أن  .هذا األمر قد يمهد الطريق النتفاضرررررة أخر ، ولكن هذه المرة  رررررتكون ضرررررده هو
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سفر إال عن مزيد من العزم عند السيد مر ا عت  عدم االنحنا ،  هذا التهديد الضمنا لم يه
 .كما ذكر ذلك معاونوه

م منتقدية دأنهم  أد  إخفاا السرررريد مر ررررا فا احتوا  الفصررررائل األخر ، واعتياده و رررر 
جميع هذه  أدت –جز  من م امرة خيانة، داإلضافة إل  األزمة االقتصادية شبة الكارثية 

العوامل إل  إشعال غضا المعارضة ضد اإل الميين، والذا ظهر عت  شكل احتجاجات 
 العسرررركرية األجهزة فا المتشررررددون كان فقد ذلك، إل  وداإلضررررافة .نألمتها فا الشرررروارع

 أن يرون كانوا – المسررتمين اإلخوان جماعة دائما يحتقرون كانوا الذين - واال ررتخباراتية
السرتطة قد يجعل من ذلك فر رة لالنقضراض عتيها أكرر من أا وقت  فا الجماعة تجردة

 .مض  عت  مدار ثمانية عقود كانت تعمل فيها تحت األرض
وكانت إدارة أوداما قد حذرت الجيش من التدخل، مشيرة إل  أن االنقالب يتطتا خفض 

 2013يوليو عام  3ولكن فا  .المسررررررراعدات المقدمة إل  مصرررررررر دموجا القانون األمريكا
 .تحرك الجيش، واحتجز السيد مر ا، داإلضافة إل  عشرات من أنصاره

ولم يبد السررررررريد أوداما أا تعتيقات عتنية عت  ما حدث، دل اختار ددال من ذلك إ ررررررردار 
ديانات خطية خاطفة، وتجاوز قانون المسرررررراعدات درفضررررررة تحديد ما إذا كانت اإلطاحة 

سرريد كيرا والسرريد هاجل دممار ررة ضررغوا دالسرريد مر ررا تشرركل انقالداا، فا حين قام ال
 .عت  الجيش ال تعادة الحكم المدنا فا أقرب وقت ممكن

وعت  الرغم من أن السررررررريد أوداما وافق عت  عدم تقييد المسررررررراعدات لمصرررررررر، فقد أجل 
ناقش المسررررررر ولون  (.16إف )تسرررررررتيم أردع طائرات مقاتتة من طراز  وفا ذلك الوقت، 

طتق عتيها ا م االنسحاب من المناورات العسك  "النجم الساطع"رية المشتركة التا كان يه
كان  .وكان مقرراا عقدها فا  ررررررربتمبر ما إذا  لكن البيت األديض اختار االنتألار لمعرفة 

 .الجنراالت  ينفذون تهديداتهم داجتيا  المحتجين من أنصار مر ا
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لجيش أول وتبنت الحكومات الغردية  ررررررريا رررررررة االنتألار والترقا حت  دعد أن ارتكا ا
يوليو  8من أنصررررار السرررريد مر ررررا يوم  60عمتية قتل جماعا، وأطتق النار عت  أكرر من 

رف دعد ذلك دمذدحة الحرس الجمهورا، حيث تم إطالا النار )فا أحد االعتصامات  ما عه
ولم يتحرك الددتوما ررريون الغرديون دجدية  (.عت  المعتصرررمين أثنا  أدائهم لصرررالة الفجر

 العسرررررركرا زية يرتدا وهو -يوليو، عندما ألق  الجنرال السرررررريسررررررا  24حت  مجيئ يوم 
 النزول الجمهور من فية يطتا ناريا خطادا ألق  – داكنة شررررررمسررررررية نألارات وجهة وعت 

 األمن قوات وقامت .اإل ررررالميين ضررررد لتتحرك "تفويضررررا" لمنحة ضررررخمة مألاهرات فا
التا دعا إليها السرررريسررررا مما  التألاهرة يوم فا الرانية لتمرة جماعا قتل عمتية دارتكاب

رف دعد ذلك دمذدحة المنصة) .من أنصار مر ا 80أ فر عن مقتل   (فيما عه
ويقول مساعدو مر ا وقادة اإلخوان إنهم ددأوا فا  با  اليوم التالا يستقبتون  يالا 
عردون فيها عن  من االتصررررررراالت الهاتفية من ددتوما ررررررريين أمريكيين وأوروديين كانوا يه

 .ن احتمالية حدوث حمام دم وشيكخشيتهم م
وقامت اإلدارة األمريكية دانتداب أشرررررررخاا من طرفا المعادلة فا الخالف لتذهاب إل  

التا تحتفظ إقتيمياا دعالقات جيدة مع جماعة  -ووافق ددتوما ررررررريون من قطر  .مصرررررررر
دينمررا تم نرردب اإلمررارات العرديررة  .عت  التررأثير عت  اإل رررررررالميين -اإلخوان المسرررررررتمين 

 .المتحدة، الخصم التدود لأ الميين، لتمساعدة فا التوا ل مع الستطات الجديدة
أمام األمريكيين، قال  "المصررررررالحة"وفا حين كان القطريون واإلماراتيون يتحدثون عن 

ددتوما ررررررريون غرديون هنا إنهم يعتقدون أن اإلماراتيين كانوا فا الخفا  يحرون قوات 
 .قمعاألمن المصرية عت  مزيد من ال

وكان وزير الخارجية اإلماراتا عبد هللا دن زايد ال نهيان قد توجة ال  واشرررررنطن الشرررررهر 
وكانت اإلمارات  .الماضررررا وحث االميركيين عت  عدم قطع المسرررراعدات لتنألام المصرررررا
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والممتكة العردية السرررعودية قد  رررارعتا ددعم ا رررتيال  العسررركر عت  السرررتطة فا مصرررر 
الررردوالرات، ممرررا قوض التهرررديررردات الغرديرررة دقطع القروض وقررردمترررا تعهررردات دمتيرررارات 

 .الضرورية أو المساعدات
الذين كان لجيشهم عالقات وثيقة مع الجنرال السيسا منذ أن كان  -وكان اإل رائيتيون 

ي يدون ا رررتيال  العسررركر عت  السرررتطة  -فا منصررربة السرررادق كمدير لتمخادرات الحردية 
انة كان يبدو أن السيسا ودائرتة عت  اتصال مكرا أيضا، ويقول ددتوما يون غرديون 

مع زمالئهم اال رررائيتيين، ويعتقد الددتوما رريون أيضرراا ان اال رررائيتيين كانوا يقتتون من 
أهمية الر ررررالة الغردية الموجهة لتقيادة المصرررررية وذلك من خالل طمأنة المصررررريين ال  

 .عدم القتق من التهديدات االميركية دقطع المساعدات
ودينما نف  المسرررر ولون اال رررررائيتيون أنهم قاموا دطمأنة مصررررر حول هذه المسرررراعدات، 

 .لكنهم اعترفوا دانهم ضغطوا عت  واشنطن لأدقا  عتيها
وعندما اقتر  السرررريناتور راند دول، الجمهورا عن والية كنتاكا، إجرا  تعديل تشررررريعا 

ون العامة األمريكية من أجل وقا المسررررراعدات العسررررركرية لمصرررررر، أر رررررتت لجنة الشررررر 
يوليو  31ذات النفوذ الكبير ر ررررالة إل  أعضررررا  مجتس الشرررريوخ فا  (آيباك)اإل رررررائيتية 

يمكن أن يزيد من عدم اال رررتقرار فا "معارضرررة لهذا االقترا ، قائتة إن مرل هذا اإلجرا  
مصرررررررر، وقد ي دا إل  تقويض المصررررررررالض األمريكية الهامة، وي ثر  رررررررتبا عت  حتيفتنا 

وقد عكسررررت تصررررريحات من نواب مه ثرين فا مجتس الشرررريوخ ما جا  فا  ."ئيلإ رررررا
فا وقت الحق من ذلك  86/13الر ررررالة، وأ ررررقط المجتس هذا اإلجرا  دنسرررربة تصررررويت 

  .اليوم
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 دنا  اتصاالت
حاول السرررريد هاجل وزير الدفاع األمريكا إقامة عالقة توا ررررل مع الجنرال السرررريسررررا، 

وهو  (عاما 66)السرريد هاجل كان و .م الفعتا لتبالد دعد ذلكوزير الدفاع الذا أ رربض الزعي
من المحاردين القدام  وشررارك فا حرب فيتنام، يشررعر أنة والجنرال السرريسررا، الذا يبتو 

عند لقائهما األول فا أدريل وفقا لما ذكره  "انسررجما معاا عت  الفور"عاما، قد  58من العمر 
 .كتية الحرب األمريكية فا والية دنستفانياالمس ول االمريك ، حيث تخرج كالهما من 

وفا  رررتسرررتة من المكالمات الهاتفية، ضرررغط السررريد هاجل عت  الجنرال السررريسرررا إلعادة 
وقد تحدثوا كل يوم تقريبا، وعادة لمدة  ررررررراعة أو  ررررررراعة  .االنتقال إل  الحكم المدنا

سررررريسرررررا كان ونصرررررا، فا مكالمات مطولة ا رررررتعانوا فيها دالمترجمين الفوريين، لكن ال
يشرررررتك  من أن إدارة أوداما لم تكن ٌتقدر تماما أن اإل رررررالميين يشررررركتون تهديدا لمصرررررر 

وطتا السرريسررا من السرريد هاجيل نقل هذا الشررعور دالخطر إل  السرريد أوداما،  .وجيشررها
 .وفقا لتمس ولين األمريكيين

كل ما " :عن هذا الحواروقال أحد الضررررباا األمريكيين، الذا لم يكن مخوال لتتحدث عتنا 
كان يحاول السررررررريسرررررررا إقناعنا دة هو أن جماعة اإلخوان المسرررررررتمين ها مجموعة من 

 ."اإلرهاديين
واعرب الددتوما رررريون األميركيون واألوروديون عن امتهم فا دعم مسرررر ولين معدودين 
فا الحكومة المصرررررية الم قتة كانت لديهم ر ية شررررامتة وعت  رأ ررررهم محمد البرادعا، 

ين نائباا لترئيس الم قت والددتوما رررررررا السرررررررادق الحائز عت  جائزة نودل ال ذا كان قد عه
يد البرادعا (مذدحة المنصررررررررة)يوليو  26دعد المذدحة الرانية، فا  .لتسرررررررالم ، أراد السررررررر

اال تقالة، لكن السيد جون كيرا تحدث معة لتعدول عن ذلك، قائال إنة كان أقو   وت، 
 .ث عت  ضبط النفس داخل الحكومةإن لم يكن الوحيد، فا الح
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ومن جهة أخر  كانت هناك دائرة  رررغيرة من  .لكن السررريسرررا لم يكن يرق أددا دالبرادعا
ضررباا الجيش حول الجنرال السرريسررا تر  أنها فر ررة لتختيص مصررر أخيرا من جماعة 

عتم وأب  .اإلخوان المسرررررررتمين وكان من دين ه ال  الجنرال محمد التهاما، وهو دمرادة مه
تجنرال السرررريسررررا وكان يعمل مديراا لجهاز المخادرات العامةا والجنرال محمود حجازا، ل

ومع عدم فرض أا  .وهو  ررررهر السرررريسررررا والختيفة المختار لة كمدير لتمخادرات الحردية
اجرا ات عقادية خطيرة ضد مصر دعد قيام القوات دعمتيتين لتقتل الجماعا، يقول كرير 

 .ين فا أجهزة اال تخبارات واألمن ازدادوا شعوراا دالجرأةمن المحتتين هنا أن المتشدد
ديرنز إل  القاهرة حيث  رررررارع هو ونأليره فا  .وقد أر رررررل السررررريد كيرا نائبة ويتيام ج

 .االتحاد األورودا من أجل تخفيا حدة األزمة
ودموجا خطة أعدها كيرا ونأليره األورودا، كانت جماعة اإلخوان المسررررتمين  ررررتتتزم 

، وأن تقوم (رادعة والنهضررررررة)المألاهرات عت  االعتصررررررام فا ميدانين اثنين  دأن تقتصررررررر
وفا المقادل  رررتصررردر الحكومة ديانا مماثال تتتزم  .دتقتيل الحشرررود، وتعتن إدانتها لتعنا

فية دعمتية  ررريا رررية شرررامتة تسرررمض ألا طرف دالتنافس فا االنتخادات، وإطالا  ررررا  
الذا تم حتة وعضرررو جماعة اإلخوان المسرررتمين،  رررعد الكتاتنا، رئيس البرلمان المصررررا 

وكان كالهما  .وأدو العال ماضرررا، م  رررس ورئيس حزب الو رررط اإل رررالما األكرر اعتداال
هم ال يمكن تصررررررررديقها دالتحريض عت  العنا، وكان ددتوما ررررررريون غرديون  قد واجها ته

وجة  يدركون جيداا قبل ا رررررررتيال  الجيش عت  السرررررررتطة كيا أن السررررررريد الكتاتنا عت 
 .الخصوا يمرل  وتاا دراجماتياا يمكن التوافق معة

هم دالتحريض  4ولكن فا  أغسرررررطس، فاجأت الحكومة الم قتة الددتوما ررررريين دتوجية ته
عت  القتل ضرررررررد المرشرررررررد العام لأخوان، محمد دديع، والذا كان مختب اا آنذاك، وخيرت 

 .تجزاالشاطر، القائد األكرر نفوذا داخل الجماعة، والذا كان مح
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وإضافة إل  الصدمة التا مرتتها هذه التهم الجديدة، فإنها جا ت قبل  اعات قتيتة من 
السررررما  لتسرررريد ديرنز وشررررريكة األورودا السرررريد ليون دزيارة السرررريد خيرت الشرررراطر فا 

ودينما أعرب السررريد الشررراطر عن تقديره ألهمية الحوار، إال أنة  .السرررجن وإجرا  لقا  معة
 .ات المعروضة تماماا كان يرفض المقترح

 6وفا  رررربا  يوم  .ومع ذلك، زاد أمل الددتوما رررريين فا الو ررررول إل  حل مع الحكومة
عمرو دراج،  .أغسررطس قال قادة من اإلخوان وددتوما رريون إن السرريد ليون اتصررل درررررررررر د

مسررررتشررررار السرررريد مر ررررا وكبير المفاوضررررين فا التحالا اإل ررررالما، وأدتغة دأنة  رررريتم 
وعندما لم يحدث شرا   .الكتاتنا والسريد ماضرا فا غضرون  راعات اإلفراج عن السريد

من ذلك، عاود السرريد دراج االتصررال دالسرريد ليون، كما قال مسرر ولون فا اإلخوان، وكان 
رد السيد ليون أنة ال داعا لتقتق، ودرر ذلك قائالا دأنة الدد أن الحكومة الجديدة قد أجتت 

يقصررررررد )و األمور وكأنها انحنت لتضررررررغط األمريكا اإلفراج عنهما يوما واحداا حت  ال تبد
 (.عقا زيارة ماكين و جراهام

 

 تفاقم التوترات
فا البداية،  .و رررررل السررررريد ماكين والسررررريد جراهام إل  القاهرة و رررررط توترات متزايدة

يمكنك أن تر  ذلك عت  وجهها، " :ذهبوا لتقا  السفيرة آن داتر ون، وقال جراهام حينها
وقال ان المسررر ولين فا االدارة األمريكية طتبوا منهم الضرررغط  ".نصرررتيبدو أنة ال أحد ي

وكذلك الضررغط عت   (الكتاتنا وماضررا)من اجل االفراج عن الشررخصرريتين اال ررالميتين 
 ..جماعة االخوان المستمين لسحا المتألاهرين من الشارع

ا وعندما طتا اعضررررا  مجتس الشرررريوخ من المسرررر ولين الحكوميين االفراج عن الكتاتن
وعندها حذر  .وماضا،  رخت امرأة من الجانا المصرا عت  الددتوما يين فا غضا
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اعضررررا  مجتس الشرررريوخ المصررررريين من ان الواليات المتحدة  ررررتوقا المسرررراعدات ف  
 .نهاية االمر اذا لم يحدد الجيش موعداا لالنتخادات ويقوم دتعديل الد تور

حيث قال السرررناتور  .جنرال السررريسررراوأشرررار السررريد جراهام إل  حديث دار دينة ودين ال
اذا وافق مر ررا عت  إعادة االنتخادات فا وقت قريا، فإنة  رروف يخسرررها " :لتسرريسررا

إذن فإن " :فقال لة جراهام "دالتأكيد نعم" :فأجاب الجنرال "هل توافق؟" ."دنسرررررربة كبيرة
د   رررو  لم يعد االمر يتعتق دم"واضررراف  ."ما تفعتونة اآلن هو أنكم تجعتون منة شرررهيدا

  ."إن المسألة تتعتق دك أنت اآلن .حكمهم لتبالد أو دتهميش الم  سات الديمقراطية
يد جراهام، أثنا  خروجهم من  .وكان االجتماع مع رئيس الوزرا  أكرر حدة وقال السررررررر

إذا كان  رررروت هذا الرجل م شرررررا عت  موقا النألام، " :االجتماع، إنة قال لتسرررريد ماكين
 ."ا األمرفتيس هناك مخرج من هذ

وعندما  ررردت و ررائل اإلعالم المصرررية الر ررمية تقارير عن وجود ديان حكوما وشرريك 
 .مفاده أن الددتوما ية قد فشتت، تفاجأ الددتوما يون دذلك، و ارعوا لمحاولة إيقافة

وفا اليوم التالا، أكد السيد ليون، المبعوث األورودا، لأ الميين أنة عت  الرغم من أنة 
فراج عن القياديين اإل رررررررالميين، إال أن النألام المصررررررررا عت  األقل وافق عت  لم يتم اإل

 . حا البيان، وفقا لما ذكره قادة اإلخوان
ان مرحتة الجهود "ودعد مرور نصرررررررا  ررررررراعة، أ ررررررردرت الحكومة البيان الذا قالت فية 

وَحَمتت جماعة  "غير  رررررررتمية"، وو رررررررفت االعتصرررررررامات دأنها "الددتوما رررررررية قد انتهت
 .خوان المستمين عت  نحو متعمد عن المس ولية عن أا عنا قادماإل

دراج فا  .وقال د .كان األميركيون واألوروديون غاضرررررربين، وشررررررعروا دالخداع والتالعا
لقد جا  دهم فقط لكا تتمكن "واضاف  .".لقد تم ا تخدامهم لتبرير العنا" :مقادتة معة
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فشرررررررتت، وفا الحقيقة لم تكن هناك حكومة االنقالب من االدعا  دان المفاوضرررررررات فد 
 ."مفاوضات من األ اس

وقال ددتوما يون غرديون فا القاهرة إنهم  .غادر السيد ديرنز القاهرة وهو يشعر دالذنا
كانوا قد فقدوا األمل، عت  الرغم من أن تصرررررررريحاتهم المعتنة فا ذلك الوقت كانت عت  

 .العكس من ذلك
فاتصررل دالسرريسررا فا وقت متأخر من  .قا العناوقام السرريد هاجيل دمحاولة أخيرة لو

الوزير "وقال مسررررررر ول اميركا ان  .دقيقة 90أغسرررررررطس، وتحدثوا لمدة  9دعد ظهر يوم 
وكرر وزير الدفاع األمريكا نفس  ".هاجل كان يحث السررريسرررا دشررردة عت  ضررربط النفس

بد  فا تجنا العنا، واحترام حرية التجمع، وال :النقاا التا كان يرددها لعدة أ ررررررراديع
 .عمتية انتقال  يا ا شامتة

قا   كان حول التكتيكات وإل ولكن النقاش الحقيقا الوحيد داخل الحكومة المصررررررررية 
 أن ا رررررررتطاع الذا - مر رررررررا السررررررريد عهد فا الداختية وزير إدراهيم، محمد وكان .التوم

ا ه الغاشررمة القوة دأن مقتنعا كان – اإل ررالميين حماية رفضررة دعد وظيفتة عت  يحافظ
اال ان  .الطريقة الوحيدة لتفريق االعتصامات التا تضم عشرات اآلالف من أنصار مر ا

قدم هو ككبش فدا   ددتوما يين ومس ولين مصريين قالوا ان ادراهيم كان قتقاا من ان يه
  .إذا  ا ت األمور

وف  يوم االحد الماضرررررر  قال مسرررررر ولون فا وزارة الداختية لتصررررررحفيين إن الشرررررررطة 
الفجر لخنق االعتصررررررامات وقطع الغذا  والما  عنها، وتصررررررعيد القوة غير   ررررررتتحرك ف 

لكن الددتوما ررررريين قالوا التيتة الماضرررررية إن السررررريد إدراهيم أعاد النألر  .المميتة تدريجيا
عرض الشرطة لالنتقام من  فا ذلك، معردا عن قتقة من أن النهج التدريجا من شأنة أن يه

 .و المس ولية عندهاجماعة اإلخوان، و يتم تحميتة ه
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ودعد يومين، قال السررررررريد إدراهيم والحكومة لتسررررررريد البرادعا إن لديهم خطة جديدة 
وهو ا رررررتخدام عدد كبير من القوات لتتغتا عت  األمر دسررررررعة،  :لتقتيل عدد اإل رررررادات

ديد ان الهجوم  .ووافق الجيش عت  دعم الشرررررررطة .وفقا لما ذكره ددتوما رررررريون غرديون
شخص، وفقا لالرقام الر مية  600اليوم التال  ا فر عن مصرع اكرر من  الذ  وقع  با 

 .ودحتول منتصا النهار، ا تقال السيد البرادعا .الت  كانت تتزايد دسرعة
وقال السررررررريد هاجل، عندما تم دث اقتحام قوات األمن المصررررررررية لالعتصرررررررامات وفتض 

لسررررريد هاجل مرة أخر  النيران عتيها عبر شررررراشرررررات التتيفزيون فا واشرررررنطن، اتصرررررل ا
عنا ررر هامة من تعاوننا الدفاعا طويل األمد "دالسرريسررا وحذره من أن العنا قد َعَرض 

ونقررل السررررررريررد كيرا نفس النقرراا إل  وزير  .، كمررا قررال فا ديرران لررة دعررد ذلررك "فا خطر
 .الخارجية المصرا الم قت نبيل فهما

وفا  .ا شرررا  عن المسررراعداتأعتن أوداما إلغا  مناورات النجم السررراطع دون أن يقول أ
يوم الجمعة، ا تمر المس ولون األمريكيون فا توا تهم مع القاهرة من خالل المكالمات 

وقال مسررر ولون اميركيون إن كيرا تحدث مع نأليره المصررررا وحث الحكومة  .الهاتفية
غير ان الددتوما رررريين والضررررباا  .عت  تعيين مبعوث لتتفاوض مباشرررررة مع اال ررررالميين

 ..يين ف  البتدين ددا انهم كانوا يتحدثون فقط فيما دينهم دون إحراز نتائجالعسكر
ما ها  :السررر ال الذا تبتو قيمتة متيون دوالر اآلن هو"وقال ضرررادط عسررركرا اميركا ان 

 .(1)"الحدود التا يمكن أن يصل إليها العنا كا نقوم دقطع العالقات؟
 

                                  
 ، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراساتكتابها( اآلراء الواردة تعبر عن 1)


