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 رسائل كلينتون: مالبسات تعيين الجنزوري رئيسًا للوزراء 
 عادل رفيق 

تتناول هذه الوثيقة من إيميالت وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، والتي قامت شخصية في مكتب 

، تحت عنوان: 2011نوفمبر    25الرئيس األمريكي بإرسالها إلى هيالري رودهام كلينتون، وزيرة الخارجية آنذاك، بتاريخ  

تع تناولت مالبسات  املصرية"،  السياسة  الحاكم "مستجدات  العسكري  املجلس  قبل  الجنزوري من  كمال  د.  يين 

آنذاك لتولي رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبول استقالة حكومة د. عصام شرف، على خلفية 

 حوادث عنف كانت قد أسفرت عن قتلى وجرحى. 

طنطاوي، رئيس املجلس العسكري، وكانت حكومة الجنزوري قد أدت اليمين الدستورية أمام املشير محمد حسين  

، 2011نوفمبر    22بعد استقالة حكومة عصام شرف يوم الثالثاء املوافق     2011ديسمبر    7يوم األربعاء املوافق  

والذي كان املجلس العسكري قد كلفه بتشكيل الحكومة استجابة ملطالب الثوار بعد قبول استقالة حكومة الفريق  

، والذي كان قد عينه الرئيس األسبق حسني مبارك قبل أن يتنحى  2011مارس  3ق أحمد شفيق يوم الخميس املواف

 . 2011فبراير  11عن الحكم يوم الجمعة املوافق 

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

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

 وقد جاءت الوثيقة ىلع النحو التالي:
نوفمبر    -1 والعشرين من  الرابع  فيهم 2011في  املصرية، بمن  املسلمين  اإلخوان  في جماعة  املسؤولين  كبار  تلقى   ،

 
 
 بأن املجلس األعلى للقوات املسلحة الحاكم يعتزم تعيين كمال املرشد العام للجماعة د. محمد بديع، إشعارا

 
 سريا

 للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة جديدة. 
 
 الجنزوري رئيسا

أوضح   العسكري،  واملجلس  املسلمين  اإلخوان  من  كل  مع  مباشر  اتصال  لها  للغاية  حساسة  مصادر  وبحسب 

زوري وافق على التعاون الكامل مع الجيش، مع العمل على تهدئة املظاهرات، الضباط العسكريون لإلخوان أن الجن

ردة. 
ّ
 وإرساء فكرة أن الحكم املدني يعود إلى مصر بوتيرة وئيدة ولكنها مط

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 2 of 5 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 16, 2020     

وبحسب هذه املصادر املطلعة، أوضح ضباط املجلس األعلى للقوات املسلحة أنه في الوقت الذي قد ينجح فيه   -2

ا  طمأنة  في  فإن الجنزوري  املقبل،  العام  الحكومة خالل  في  دوره  العسكري سيقلص  املجلس  بأن  املصري  لشعب 

 الجيش سيستمر في ممارسة سيطرته الكاملة على البالد على مدى املستقبل املنظور. 

املسلمين، سعيا  اإلخوان  املعلنة مع جماعة  في عالقته غير  االستمرار  العسكري  املجلس  يعتزم  وبهذا لخصوص، 

لنظام في جميع أنحاء البالد. وفي مقابل هذه العالقة، يتوقع املجلس العسكري أن تستمر جماعة اإلخوان لضمان ا

التحرير  في ميدان   
 
الجارية حاليا للديمقراطية  املؤيدة  املظاهرات  في  العنف  الحد من مستوى  أجل  العمل من  في 

 بالقاهرة.

املمكنة أن الجيش وقوات األمن ستستخدم القوة   ومن جانبهم، صرح ضباط املجلس العسكري بأوضح العبارات

 املميتة، إذا لزم األمر، للحفاظ على النظام في جميع أنحاء البالد. 

 بتعيين الجنزوري، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من   -3
 
 ملصدر حساس للغاية، لم يكن محمد بديع سعيدا

 
ووفقا

املرشد العام لإلخوان املسلمين أن هذا التعيين لن يؤدي   في عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك. ويرى   1996-1999

وهي اإلحباط من فشل املجلس األعلى للقوات   –إال إلى التصعيد في واحدة من أهم شكاوى الناس في ميدان التحرير  

املسلحة في تطهير الحكومة من املسؤولين في عهد مبارك، ومالحقة املسؤولين عن فساد الحكومة وجرائم خطيرة 

كبت في ظل النظام القديم.  
ُ
 أخرى ارت

وأشار بديع إلى أن قائد املجلس األعلى للقوات املسلحة املشير محمد حسين طنطاوي، على ما يبدو، يعتقد أن سمعة 

يتجاهل حقيقة أن  للفقراء سوف ترض ي املتظاهرين. ومع ذلك، فإن هذا الرأي  بها( كبطل  الجنزوري )التي اشتهر 

)ف املتظاهرين   عن  معظم 
 
للوزراء، فضال كرئيس  األولى  الجنزوري  فترة والية  في   

 
 صغارا

 
أطفاال كانوا  الوقت(  ي هذا 

 داخل دائرة االشتباه في التربح من الفساد أثناء خصخصة املمتلكات واألصول الحكومية 
 
حقيقة أنه قد وقع الحقا

 . 1999في عام 
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دعي كخياره األول ملنصب رئيس الوزراء، لكن البرادعي وأضاف بديع أنه كان يدرك أن طنطاوي يفضل محمد البرا  -4

الذي عمل كدبلوماس ي لفترة طويلة واملرشح للرئاسة آنذاك لم يكن ليوافق على أن يكون للمجلس األعلى للقوات 

 املسلحة الكلمة األخيرة في التعيينات الوزارية والقرارات السياسية. 

ة التي تبذلها جماعة اإلخوان املسلمين، فإن تعيين الجنزوري لن يؤدي وتوقع بديع أنه على الرغم من الجهود الجبار 

 إال إلى إثارة غضب املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية وسيؤدي إلى زيادة العنف. 

وفي نفس الوقت، حذر بديع مرة أخرى من أنه ال ينبغي ألحد أن يقلل من استعداد طنطاوي الستخدام القوة املميتة  

نوفمبر   28رات. وأضاف املرشد العام لإلخوان املسلمين أنه يتوقع أن تسير االنتخابات البرملانية في  الحتواء املظاه

% من املقاعد. وفي هذه املرحلة، يعتقد قادة 40-35كما هو مخطط لها، وأنه يتوقع فوز اإلخوان املسلمين بنسبة  

 العسكري خالل تواصالتهم غير املعلنة. اإلخوان املسلمين أنهم سيكونون في وضع أفضل للتعامل مع املجلس 

ممارسة   -5 في  سيستمر  العسكري  املجلس  أن  يرى  املسلمين  اإلخوان  جماعة  في   
 
بارزا  

 
عضوا أن  املصدر  ويعلق 

السيطرة على الوضع السياس ي واألمني في مصر، حتى عندما يتم نقل املهام الحكومة اليومية إلى املدنيين املنتخبين 

تستمر جماعة اإلخوان املسلمين في التنسيق مع املجلس العسكري خالل هذه الفترة، ولكن  . وس2012خالل عام  

 قادة اإلخوان املسلمين يتوقعون تصاعد التوترات في جميع أنحاء املجتمع املصري على مدار العام املقبل.  

ع
ُّ
أن يرد املجلس العسكري   كما يعتقدون أن الناس سيصابون بخيبة أمل متزايدة من الجيش، وكرد فعل، يمكن توق

 على ذلك بقوة للحفاظ على سيطرته على الوضع األمني.

الغربية  وأوروبا  املتحدة  الواليات  من  األعمال  ورجال  السياح  أن  اإلخوان  في  البارزة  الشخصية  هذه  وأضافت 

أن العديد سيكونون في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة وتأهب الحتمال حدوث عنف سياس ي بشكل عفوي، خاصة و 

 من الجماعات السياسية الجديدة تنظر إلى الحكومات الغربية على أنها داعمة للجيش. 

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

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