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 رسائل كلينتون: خطط اإلخوان ملواجهة ذرائع املجلس العسكري
 عادل رفيق 

رودهام  والتي قامت هيالري  كلينتون  السابقة هيالري  األمريكية  الخارجية  إيميالت وزيرة  الوثيقة من  تتناول هذه 

، تحت عنوان: "السياسة واألمن املصري"، 2011ديسمبر   22كلينتون بإرسالها إلى شخصية أمنية معاونة لها بتاريخ 

 طارئة قام بإعدادها اإلخوان للت
ً
من جانب املجلس األعلى للقوات املسلحة الحاكم آنذاك   عامل مع أي سعيخططا

نقل السلطة الفترة كذريعة لتأخير  التي وقعت في هذه  إلى إدارة مدنية وبرملان منتخب   الستخدام أحداث العنف 

 . 2012خالل عام 

التي وردت بها على مصادر خاصة قالت إنها على اتصال رفيع املستوى مع وقد اعتمدت الوثيقة في استقاء املعلومات  

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

 وقد جاءت الوثيقة ىلع النحو التالي:
يوم    -1 في ، ذكرت مصادر مطلعة متصلة بأ2011ديسمبر    21في صباح  على مستويات جماعة اإلخوان املسلمين 

مصر بشكل سري أن املرشد العام للجماعة د. محمد بديع ومستشاريه، بمن فيهم محمد مرس ي، رئيس حزب الحرية 

والعدالة التابع لجماعة اإلخوان املسلمين، يضعون خطط طوارئ للتعامل مع أي سعي من طرف املجلس األعلى 

تخدام العنف املستمر الذي يماَرس )من قبل البعض( في سياق مناصرة الديمقراطية،  للقوات املسلحة الحاكم الس 

 .  2012استخدامه كذريعة لتأخير نقل السلطة إلى إدارة مدنية وبرملان خالل عام 

ويحافظ بديع على اتصال سري مع قائد املجلس األعلى للقوات املسلحة املشير محمد حسين طنطاوي في مسعى 

 لهذه املصادر املطلعة، فإن مسؤولي املجلس العسكري يبلغون اإلخوان منه لحماية و 
ً
ضع اإلخوان املسلمين. ووفقا

املسلمين في هذه الجلسات الخاصة أن األحزاب الليبرالية / العلمانية تضغط باحتجاجاتهم لتصل إلى مستوى خطير 

 وغير مقبول. 
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 بالتوتر الحذر؛ وأن العنف الشديد في األيام األخيرة  وتتسم العالقة بين املجلس العسكري واإلخوان املسلمين  
ً
دائما

أدى بدوره إلى زيادة هذا التوتر. ومع ذلك، يتفق الطرفان على أنه من مصلحتهما املشتركة الحفاظ على االتصاالت 

 بينهما والعمل على تقليل مستوى العنف. 

براليين / العلمانيين، لكنهم ُيِقّرون بأن تأثيرهم على  ومن جانبهم، فإن بديع ومستشاريه على اتصال مع القادة اللي -2

هذه القوى محدود، وذلك في أحسن األحوال. ومن أجل الحفاظ على عالقة العمل بين هؤالء األفراد، فإن قيادة 

  
ً
اإلخوان املسلمين تحافظ على مستوى من االتصال بالحزب االشتراكي الثوري املصري، لكنها تشعر باإلحباط حاليا

سبب عدم قدرتها على إقناع قيادة هذا الحزب، والجماعات العلمانية األخرى، بالحد من مستوى العنف في ميدان ب

 التحرير وفي عموم البالد. 

ويشعر بديع باالستياء بشكل خاص من إسالم لطفي وحزب التيار املصري، الذي يستمر في اتهام اإلخوان املسلمين 

وهو   لطفي،  الجيش.  لحساب  لجماعة بالعمل  الشديد  العداء  يكن  املسلمين،  اإلخوان  جماعة  في  سابق  عضو 

 أتباعه على رفض أي نقاش مع اإلخوان املسلمين بشأن الوضع الحالي. 
ّ
 اإلخوان املسلمين، وحث

املجلس  أن  من  للديمقراطية  املناصرة  القيادات   
ً
وتكرارا  

ً
مرارا املسلمين  اإلخوان  جماعة  مسؤولو  حذر  وطاملا 

ة، بما في ذلك استخدام القوة املميتة، لقمع العنف في ميدان  عنيفف يستخدم بشكل متزايد تكتيكات  العسكري سو 

 التحرير، وفي املواقع األخرى التي يحاصرها املتظاهرون. 

املستوى من   -3 يزداد هذا  أن  تتوقع  املسلمين  اإلخوان  قيادة  فإن  الحالي في مصر،  السياس ي  الوضع  إلى  وبالنظر 

 ، ويبدأ النقاش حول الدستور الجديد. 2012تمل االنتخابات البرملانية في منتصف عام  العنف حتى تك

ويرى بديع أن الصراع بين األجهزة األمنية واملتظاهرين سيؤدي إلى زيادة عدد القتلى، وهي حقيقة يعتقد أن أثرها في 

تتوقع هذه املجموعات أن تستحوذ على النهاية سيكون في صالح اإلخوان املسلمين واألحزاب اإلسالمية األخرى. حيث  

املناصرين   املتظاهرين  بين  القتال  اشتداد  ومع  الجديد.  البرملان  مقاعد  من  باملائة  وسبعين  خمسة  إلى  يصل  ما 

الجيش  من  لكل   
ً
ومعقوال  

ً
مستقرا  

ً
بديال املسلمون  اإلخوان  يقوده  الذي  البرملان  سيبدو  والجيش،  للديمقراطية 

 واملتظاهرين. 
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4-   
ً
اندالع   ووفقا أن  يعتقدان  والعدالة محمد مرس ي  الحرية  بديع ورئيس حزب  فإن  الحساسية،  ملصادر شديدة 

أعمال العنف األخيرة جاء كنتيجة لإلحباط الذي شعر به أعضاء األحزاب الليبرالية / العلمانية بسبب ضعف أدائهم 

 في الجولتين األوليين من االنتخابات البرملانية. 

ب  بديع وجماعة اإلخوان  يعارض  أقوى العبارات( الدعوات املوجهة من هذه األحزاب شدة )وبومن نفس املنطلق، 

. حيث تعتقد جماعة اإلخوان املسلمين 2012العلمانية إلى تقديم موعد االنتخابات الرئاسية إلى موعد أقصاه يناير  

ين أنهم يتوقعون أن يعزز النظام الحالي من وضع  أن مثل هذه الخطوة ستمنح الرئاسة املزيد من السلطة، في ح

 البرملان باعتباره القوة املهيمنة في البالد.  

باملائة    50إلى    40وقد أظهرت استطالعات الرأي التي أجراها اإلخوان املسلمون أنهم وحلفاءهم سيستحوذون على  

 باملائة من املقاعد.    30إلى  من مقاعد البرملان الجديد، مع استحواذ حزب النور السلفي على ما يصل

وتعمل هاتان املجموعتان )اإلخوان وسلفيو حزب النور(على حل الخالفات التقليدية بينهما. وعلى أي حال، فإنهم 

ل األحزاب اإلسالمية ما ال يقل عن  
َ
باملائة من مقاعد البرملان، مما سيسمح لهم بالتحكم في   75يتوقعون أن تشغ

الحكومة املترتبة عليه. وبموجب هذه الخطة، فإنه حتى لو تم انتخاب شخصية معروفة صياغة الدستور الجديد و 

مثل د. محمد البرادعي، املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو السيد عمرو موس ى، األمين العام 

 للجمهورية، فسوف يكون بمثابة رئيس شرفي في املق 
ً
 ام األول. لجامعة الدول العربية، رئيسا

يعتقدون أن املجلس العسكري والجيش يخدمون غرض    -5 بديع  وترى هذه املصادر املطلعة أن كبار مستشاري 

اإلخوان من خالل اتخاذ خطوات من شأنها إضعاف دعاة العلمانية / الليبرالية املناصرين للديمقراطية والذين ال 

خالل حزب الحرية والعدالة، لتبدو كقوة سياسية بديلة يهدأون، وتمهيد الطريق لجماعة اإلخوان املسلمين، من  

 ومعقولة. 

وهم يعتقدون أن مثل هذه الخطوات ستعزز قدرة اإلخوان املسلمين على إقامة حكومة منظمة، وستجعل االنتقال 

  
ً

قبوال أكثر  إسالمية  دولة  بإلى  والجنود  الصف  وضباط  الضباط  صغار  الحكومات بين  ولدى  جهة،  من  الجيش 

 ية والشركات الدولية، من جهة أخرى.األجنب
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للعمل مع هؤالء املسؤولين ورجال األعمال األجانب، وطمأنتهم   وتنوي جماعة اإلخوان املسلمين بذل جهود كبيرة 

دة  بأنهم قادرون على العمل في الدولة اإلسالمية املصرية الجديدة، إذا استطاعوا التكيف مع القوانين واملبادئ املحدَّ

 األنشطة السياسية واالقتصادية في النظام الجديد.   التي ستحكم

 ملصدر حساس للغاية، فإن بديع وقيادة جماعة اإلخوان املسلمين يركزون بشكل تام على إقامة ما يصفونه    -6
ً
ووفقا

يعتقدون أن   في الشرق األوسط. وهم  يمكنها العمل مع الغرب، وكذلك مع الدول األخرى  بدولة إسالمية معتدلة 

س التجارية  مصر  واملصالح  البنوك  أن  ويرون  اإلسالمي.  للعالم  والتعليمي  والثقافي  التجاري  املركز  بمثابة  تكون 

 لذلك.  
ً
 الغربية ستدرك أهمية العمل مع الحكومة املصرية الجديدة، وسوف تتكيف وفقا

الدول  ستنأى  بينما  مضطرد،  بشكل  إسرائيل  تجاه  املصرية  السياسة  ستستمر  نفسه،  الوقت  اإلسالمية وفي  ة 

 الجديدة بنفسها عن الحكومة اإلسرائيلية، في الوقت الذي سيزداد فيه الدعم للسلطة الفلسطينية. 

 تجاه  
ً
 أكثر تسامحا

ً
وفي هذا الخصوص، أشار هذا املصدر املطلع إلى أن قوات األمن املصرية قد تبنت بالفعل موقفا

 حماس، ال سيما على طول الحدود مع غزة. 

ر أن قائد املجلس األعلى للقوات املسلحة املشير محمد حسين طنطاوي وكبار مستشاريه سيبدؤون ويرى املصد  -7

ليحل محلهم صغار الضباط الحاليين برتبة   2013و 2012في إبعاد أنفسهم عن املشهد السياس ي خالل أواخر عام 

ة فكرة الدولة اإلسالمية، مع تبني رائد وما هو أدنى من ذلك، والذين، إلى جانب ضباط الصف والجنود، يؤيدون بقو 

 مستوى أدنى من االتصال والتعاون مع قوات األمن اإلسرائيلية.  

ويضيف هذا املصدر أن التعاون العسكري واألمني مع الواليات املتحدة وأوروبا الغربية سيعتمد على مدى تكيف 

 يا. تلك الدول مع مفهوم الهيمنة اإلسالمية املتزايدة في شمال شرق إفريق

ويظهر استطالع رأي أجرته جماعة اإلخوان املسلمين أن صغار ضباط الجيش يعتقدون أن حليفهم األكثر قيمة في 

 املستقبل سيكون تركيا. 

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

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