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 رسائل كلينتون: السيسي يعرض نفسه ىلع مرسي بديال لطنطاوي
 عادل رفيق 

بلومنتال، املسؤول هذه الوثيقة من إيميالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون والتي أرسلها سيدني  

رودهام   هيالري  الخارجية  وزيرة  إلى  كلينتون،  هيالري  من  املقربين  وأحد  كلينتون  بيل  الرئيس  مكتب  في  السابق 

 ، جاءت بعنوان: "تحركات مرس ي".  2012أغسطس  14كلينتون، بتاريخ 

اسة املشير طنطاوي، في وتتناول الوثيقة العالقة بين الرئيس محمد مرس ي ومكتب اإلرشاد واملجلس العسكري برئ

الوقت الذي بدأ فيه عبدالفتاح السيس ي بالظهور في املشهد، حيث أبلغ الرئيس مرس ي ومستشاريه أنه على استعداد  

له. وحسب  نائبا  ليكون  العصار  محمد  اللواء  اسم  كذلك  واقترح  الدفاع،  وزير  منصب  في  طنطاوي  محل  ليحل 

سيتعاون معه في إلغاء اإلعالن الدستوري املكمل، والذي كان املجلس   الوثيقة، فإن السيس ي قال للرئيس مرس ي إنه

في   إلى حين انتخاب  و   2012يونيو    17العسكري قد أصدره  يقض ي بتوليه )أي املجلس العسكري( سلطة التشريع 

 برملان جديد بعد إصدار دستور جديد للبالد. 

ت إنها على اتصال رفيع املستوى مع املجلس العسكري ونسبت الوثيقة املعلومات التي وردت بها إلى مصادر خاصة قال

 املصري واإلخوان املسلمين بمصر، باإلضافة إلى أجهزة مخابرات غربية، وأجهزة أمنية محلية. 

 وقد جاءت الوثيقة ىلع النحو التالي:
العام لجماعة  ، قال محمد بديع، املرشد  2012أغسطس    6يقول املصدر إنه في خالل األسبوع الذي يبدأ من يوم    -1

 
ً
إنه ومكتب اإلرشاد كانوا قد قللوا من شأن الرئيس املنتخب حديثا لكبار مستشاريه  إلخوان املسلمين في مصر، 

 محمد مرس ي، وال سيما طموحه الشخص ي.  

املشير محمد  أن  والعدالة،  الحرية  الشعب/ حزب  رئيس مجلس  الكتاتني،  له مع سعد  نقاشات  في  بديع  وأضاف 

تولي مرس ي( قد ارتكب نفس حسين طنطاوي،   يدير البالد قبل  للقوات املسلحة )الذي كان  رئيس املجلس األعلى 

 من اإلخوان املسلمين واملجلس العسكري كانوا يعتقدون أن مرس ي كان 
ً
الخطأ. وأشار املرشد العام لإلخوان أن كال
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 بشك
ً
 حتى وإن كان يغضب في أغلب األحيان، وأنه كان مهتما

ً
 لطيفا

ً
ل أساس ي باألمور الداخلية لحزب الحرية سياسيا

 والعدالة.  

لكن على العكس من ذلك، اتضح أنه استراتيجي متطور، حيث أدرك قبل كل املسؤولين الحكوميين اآلخرين أن لدى 

الثورة  من   
ً
شهرا عشر  ثمانية  عاشوا  أن  بعد  واالستقرار  السالم  من  فترة  في  قوية  رغبة  املصري  الشعب  غالبية 

السياس ي. وبناء على ذلك، وبحسب رأي بديع، فقد تفوق مرس ي على كل من مكتب اإلرشاد واملجلس واالضطراب  

النور السلفي، وأثبت  له مع قيادات حزب  العسكري على حد سواء، وأنه تمكن من حسم صراعات طويلة األمد 

 نفسه كأقوى شخصية في مصر. 

 ملصدر مطلع له اتصال بأعلى املستويات القياد   -2
ً
ية في جماعة اإلخوان املسلمين وحزب الحرية والعدالة،  ووفقا

، بعد أن أدركا أنه 2012فقد عقد بديع والكتاتني عدة لقاءات ساخنة مع مرس ي خالل أواخر يونيو ومطلع يوليو  

 مع املجلس العسكري، ليحل محل سلسلة املحادثات التي كانت تجري بين مستشاري بديع 
ً
 سريا

ً
كان قد أقام اتصاال

تشاري طنطاوي خالل العامين املاضيين. وكانا يشعران باالستياء بشكل خاص عندما علما أن مرس ي كان يتبنى ومس

جوانب معينة من خطة الجيش بخصوص صياغة الدستور، ال سيما تأسيس سلطة الرئيس كرئيس للدولة ورئيس 

أبريل في  صياغتها  تمت  التي  املسلمين،  اإلخوان  جماعة  خطة  وكانت  السلطة 2012  للحكومة.  إحالة  إلى  تدعو   ،

 الحقيقية إلى رئيس الوزراء والبرملان الذى تهيمن عليه جماعة اإلخوان املسلمين. 

في الوقت نفسه، أفاد هذا املصدر بأن استطالعات الرأي التي أجرتها جماعة اإلخوان املسلمين وحزب الحرية   -3

اس مرتاحون لوجود حكومة مدنية جديدة وال يريدون انتظار والعدالة في جميع أنحاء البالد كانت تشير إلى أن الن

صياغة الدستور واالنتخاب املحتمل للبرملان الجديد قبل عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي. ومع توفر هذه املعلومات 

يوليو تحجيم دوره والسماح ملرس ي   في أواخر  بديع   في جماعة اإلخوانلديه، قرر 
ً
 مهيمنا

ً
يتبوأ موقعا املسلمين   أن 

في نفس الوقت، باستشارته في جميع قرارات  بديع،  وحزب الحرية والعدالة. ويضيف هذا املصدر أن مرس ي وعد 

السياسة الرئيسية. ويرى هذا املصدر أن بديع مقتنع بأنه من غير املرجح أن ينفذ مرس ي هذا الوعد. ويعتقد بديع 

والدبل  القادة  التعامل مع  على  أن قدرة مرس ي   
ً
في أيضا أشار  لكنه  السلطة.  على  األجانب عززت قبضته  وماسيين 
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 صعبة في الحفاظ على هيكل سياس ي حاكم، وأن مكتب اإلرشاد سيراقب 
ً
جلسات خاصة إلى أن مرس ي سيواجه أوقاتا

 بعناية أي بوادر تعثر من جانبه. 

 ملصدر حساس بشكل خاص يستطيع الوصول إلى قيادة اإلخوان املسلمين، أن  -4
ً
مرس ي سيركز من اآلن على  ووفقا

التعامل مع الحالة الفوضوية لالقتصاد املصري، وطمأنة رجال األعمال والحكومات واملستثمرين األجانب بأن الفترة 

الثورية قد انتهت، وأن الحياة تعود لطبيعتها. ولهذا السبب فقد قرر وضع حد لتصريحاته املبكرة املثيرة للجدل حول  

نتقاده لكل من الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل. وفي الواقع، فبعمله من خالل قياداته السياسة اإلسالمية، وا 

مع   مباشرة(  )غير  عمل  عالقة   
ً
أيضا مرس ي  يؤسس  إسرائيل(،  مع  جيدة  اتصاالت  لها  )التي  الجديدة  العسكرية 

صدر أن مرس ي ينظر إلى الوضع إسرائيل، تركز في البداية على الوضع األمني في شبه جزيرة سيناء. ويعتقد هذا امل

 حقيقية للشركات املصرية والخبراء الفنيين ليملؤوا الفراغ الذي تركه 
ً
الحالي في ليبيا، وأنه مقتنع بأن هناك فرصا

الثورة  وا محل أولئك الذين فروا خالل 
ُّ
البترولية، ويحل األجانب الذين كانوا يعملون في صناعة النفط والخدمات 

 . 2011الليبية عام 

وقد أكد مصدر يتمتع بإمكانية ممتازة للوصول إلى قيادة املجلس األعلى للقوات املسلحة بشكل منفرد أن مرس ي،   -5

. 2012املتقلب في العادة، لم يبالغ في رد الفعل تجاه جهود الجيش لتأسيس دوره في الهيكل السياس ي خالل يونيو  

 من ذلك، فقد تواصل مع الجنراالت األصغر سن
ً
 في املجلس العسكري وفي املخابرات الحربية. لقد بذل مرس ي  وبدال

ً
 ا

قصارى جهده في بناء عالقة عمل مع اللواء عبد الفتاح السيس ي، رئيس املخابرات الحربية آنذاك. وفي الوقت نفسه، 

ملشاكل التي فقد ألقى بالالئمة على جهاز املخابرات العامة، املنافس منذ فترة طويلة للمخابرات الحربية، بخصوص ا

يد مسلحين  على  الحدود   من حرس 
ُ
إلى مقتل ستة عشر جنديا أدى  الذي  الكمين  ذلك  في  بما  في سيناء،  حدثت 

 عشائريين؛ وأصدر أوامره بإعادة تنظيم الجهاز )املخابرات العامة(.  

ستشاريه بأنه وم، أشار اللواء السيس ي على الرئيس مرس ي  2012ويرى هذا املصدر أنه بحلول أوائل أغسطس    -6

على استعداد للتدخل وأن يحل محل طنطاوي كأعلى مسؤول عسكري في البالد وتولي منصب وزير الدفاع. واقترح 

ملرس ي   له، وقال  نائبا  ليكون  العصار  اللواء محمد  اسم  )الدستوري السيس ي  اإلعالن  إلغاء  في  إنه سيتعاون معه 

، طلب السيس ي من مرس ي التأكيد بشكل ملموس على أن الجيش املكمل( الصادر في يونيو. وفي مقابل هذا الدعم
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ونائبه  طنطاوي  بحماية   
ً
أيضا الرئيس  ووعد  املصري.  املجتمع  في  واملميزة  الخاصة  بمكانتهم  سيحتفظون  وقادته 

ضد  املتخذة  اإلجراءات  أو  الفساد  بتهمة  القضائية  املالحقة  من  اآلخرين  الضباط  وكبار  عنان  سامي  الجنرال 

. وصرح مرس ي بأنه سيستمر في الرجوع إلى طنطاوي وعنان كمستشارين له، على الرغم 2012رين خالل ثورة  املتظاه

، قال السيس ي 
ً
من أن السيس ي، كما كان الحال مع بديع، ال يعتقد بأن مرس ي سيرجع إليهم لطلب أي مساعدة. وأخيرا

اإلسرائيليين وأنهما سيواصالن العمل معهم. ويعتقد    إنه والعصار تربطهما عالقات ممتازة وسّرية مع نظرائهماملرس ي  

هذا املصدر الحساس أن مرس ي سيستخدم هذه االتصاالت العسكرية غير املعلنة كقنوات للحفاظ على عالقات 

 إيجابية مع إسرائيل والواليات املتحدة. 

 من طرف مكتب الرئيس    -7
ً
يتم إخطار طنطاوي وعنان مسبقا أنه لم  بشأن إحالتهما للتقاعد  ويرى هذا املصدر 

 أن هذه الخطوة لم تكن مفاجأة للمشير طنطاوي، الذي كان قد علم 
ً
القسري. ومع ذلك، يعتقد هذا املصدر أيضا

 من السيس ي، في محاولة منه )السيس ي( لتجنب أي تعقيدات وكعالمة على االحترام لطنطاوي. وكما 
ً
بذلك مسبقا

املجلس األعلى للقوات املسلحة مصلحة في حكم البالد. بل يريدون فقط  أشار هذا املصدر، فلم تكن لدى طنطاوي و 

حماية أنفسهم من املصير الذي لقيه وعانى منه الرئيس األسبق حسني مبارك بعد استقالته والقبض عليه بتهمة  

سبوع الفساد والقتل. وبمجرد أن تمكن السيس ي من طمأنتهم بخصوص هذه النقطة، تعاونوا على الفور. وخالل األ 

الثاني من أغسطس، ناقش الضباط األعضاء في املجلس العسكري شائعات عن انقالب عسكري محتمل من قبل 

أشارت   عندما  ، ال سيما 
ً
يصبح خطيرا لم  التهديد  لكن هذا  العسكرية،  املخابرات شبه  الخاصة ووحدات  القوات 

املجندين الذين يشكلون الغالبية العظمى من قوات في املائة من    90تقارير من القادة امليدانيين إلى أن ما يصل إلى  

 الجيش، يقفون إلى جانب مرس ي وجماعة اإلخوان املسلمين / حزب الحرية والعدالة. 

 أن بديع ومعاونيه في مكتب اإلرشاد سيواصلون مراقبة أي    -8
ً
وأشار مصدر منفصل وحساس بشكل خاص سرا

ارة من طرف مرس ي. ويهتم بديع بشكل خاص بإمكانية أن تبطل  عالمات قد تشير إلى ضعف أو عدم فعالية في اإلد

املحكمة الدستورية العديد من إجراءات مرس ي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن مرس ي تصرف ملنع ذلك من خالل تعيين 

 بديع معاونيه على مراقبة تصرفات مرس ي  
َّ
، حث

ً
محمود مكي، أحد كبار القضاة، في منصب نائب الرئيس. وأخيرا

 وراء تحسين االقتصاد املصري. وأشار إلى أن ملرس ي مزاج متقلب وأنه لم يكن   وهو
ً
يتعرض لضغوط متزايدة سعيا
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في   بديع أن هذا سيكون اختباره الرئيس ي؛ وأنه )بديع(  الناس معه. ويعتقد  في املاض ي عند اختالف   
ً
رد فعله جيدا

 ني في مصر من خالل قراراته الحاسمة. الوقت الحالي يعتقد أن مرس ي يسيطر على الوضع السياس ي واألم

تنويه: هذا النص العربي هو ترجمة دقيقة لألصل املنشور باللغة اإلنجليزية في رسائل هيالري كلينتون التي تم كشف 

 السرية عنها على أن يتم التعامل مع كامل النصوص، وفق معايير الضبط العلمي واملنهجي عند الدراسة والتحليل. 
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