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 رسائل كلينتون: البرادعي وتولي الوزارة بعد استقالة حكومة عصام شرف 
 عادل رفيق 

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

السابق في مكتب الرئيس بيل كلينتون. وأحد املقربين من هيالري كلينتون لفترة طويلة، إلى هيالري رودهام كلينتون، 

نائب كبير موظفي الخارجية األمريكية آنذاك، وذلك  إلى سوليفان جاكوب،  وزيرة الخارجية، والتي أرسلتها بدورها 

 بعنوان: "عرض سري بتحالف بين البرادعي واإلخوان والجيش".  ، جاءت  2011نوفمبر  23بتاريخ 

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

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

جاء هذه الوثيقة أن املجلس األعلى للقوات املسلحة الحاكم في مصر، آنذاك، أنه بعد استقالة حكومة  وأبرز ما في

عصام شرف، قام بعقد عدة لقاءات سرية مع الدكتور محمد البرادعي، عرض عليه خاللها تولي رئاسة الوزراء "في 

 مع الجيش املصري وقوات األمن في مسعى ملعالجة إحباط املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية الذين يشتبكو 
ً
ن حاليا

ميدان التحرير بالقاهرة". وحسب الوثيقة، فقد "طالب البرادعي في هذه املناقشات بتأكيدات بأنه لن يكون ُدمية في 

يد املجلس العسكري، مع إعطائه حرية اختيار أعضاء حكومته." لكن ضباط املجلس العسكري قالوا إنه "يتعين 

ي ذلك"، ولكنهم أكدوا في نفس الوقت "أنه تحت أي ظرف، فإن املجلس األعلى للقوات املسلحة سيظل  عليهم النظر ف

. وحسب 2011نوفمبر    28" لحين االنتهاء من االنتخابات التي ستبدأ في  2012هو السلطة األعلى في مصر حتى عام  

ط تهدئة الوضع في ميدان التحرير، ولكن الوثيقة، فإن "قادة املجلس العسكري يعتقدون أن البرادعي ال يستطيع فق

 لخبرته الطويلة في األمم املتحدة، فإنه سيطمئن الشركات األجنبية فيما يتعلق باالستقرار السياس ي واألمني  
ً
في نظرا

 أنه يمكنهم السيطرة على البرادعي إذا قبل املنصب." 
ً
 مصر. ويعتقد هؤالء الضباط أيضا

 التالي:وقد جاءت الوثيقة ىلع النحو 
، التقى كبار ضباط املجلس األعلى 2011نوفمبر    22ونوفمبر    21خالل سلسلة من االجتماعات التي ُعقدت في    -1

للقوات املسلحة الحاكم في مصر بشكل غير معلن مع محمد البرادعي، املدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ركزت هذه املناقشات على إمكانية تولي البرادعي منصب رئيس وزراء التابعة لألمم املتحدة واملرشح لرئاسة مصر. و 
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 مع الجيش املصري وقوات 
ً
انتقالي في مسعى ملعالجة إحباط املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية الذين يشتبكون حاليا

سياسيا عن األمن في ميدان التحرير بالقاهرة. ويعتقد ضباط املجلس العسكري أن سِجل البرادعي في االستقالل  

املجلس العسكري سيسمح له بمعالجة مخاوف املتظاهرين بشأن تمديد الحكم العسكري. وقد طالب البرادعي في 

هذه املناقشات بتأكيدات بأنه لن يكون ُدمية في يد املجلس العسكري، مع إعطائه حرية اختيار أعضاء حكومته. 

ر في ذلك، لكنهم قالوا إنه تحت أي ظرف، سيظل املجلس وأشار ضباط املجلس العسكري إلى أنه يتعين عليهم النظ 

عام   في مصر، حتى  األعلى  السلطة  هو  املسلحة  للقوات  االنتخابات 2012األعلى  من  من سلسلة  االنتهاء  لحين   ،

 . 2011نوفمبر  28الوطنية التي تبدأ في 

تهدئة الوضع في ميدان التحرير،   ويرى املصدر أن قادة املجلس العسكري يعتقدون أن البرادعي ال يستطيع فقط  -2

السياس ي  باالستقرار  يتعلق  فيما  األجنبية  الشركات  فإنه سيطمئن  املتحدة،  األمم  في  الطويلة  لخبرته   
ً
نظرا ولكن 

 أنه يمكنهم السيطرة على البرادعي إذا قبل املنصب. وأشار أحد املصادر  واألمني  
ً
في مصر. ويعتقد هؤالء الضباط أيضا

أن على البرادعي أن يعرف على وجه التأكيد أن منصبه سيديره املجلس العسكري، لكنه )املصدر( الحساسة إلى  

شرف،   عصام  الحالي،  الوزراء  رئيس  استقالة  من  الرغم  وعلى  العرض.  قبول  إلى  البرادعي  طموح  يؤدي  أن  يأمل 

أحد ضباط امل وتكّهن  االقتراح،  بعد على هذا  َيُرد  لم  البرادعي  أن  إال  الدبلوماس ي وحكومته،  بأن  العسكري  جلس 

 الحِذر كان ينتظر ليرى ما سيحدث في ميدان التحرير خالل األسبوع املقبل. 

، صرحت مصادر شديدة الحساسية يمكنها الوصول إلى قيادة جماعة 2011نوفمبر  21وخالل أسبوع بداية من  -3

مد بديع ومستشاريه يحافظون على تواصل  اإلخوان املسلمين في مصر، بسرية تامة، أن املرشد العام لإلخوان مح 

غير معلن وسري بشكل متزايد مع كبار مستشاري املشير محمد حسين طنطاوي واملجلس األعلى للقوات املسلحة، 

في مسعى لتأسيس عالقة من شأنها أن تسمح لهم بالتعاون وحكم مصر بنجاح بعد االنتخابات البرملانية والرئاسية 

خري في  إجراؤها  عقد 2011ف  املقرر  موعد  اقتراب  مع  السياس ي  والعنف  املتزايدة  التوترات  من  الرغم  وعلى   .

في   البرملانية  ، فإن أعلى املستويات في اإلخوان املسلمين واملجلس العسكري متفقون 2011نوفمبر    28االنتخابات 

و  البالد،  في  بحق  الراسختين  الوحيدتين  السياسيتين  املنظمتين  يمثلون  أنهم  فكرة   على 
ً
معا يعمال  أن  يجب  أنهما 

ما من  درجة  تقديم  العسكري  املجلس  في مصر. ويواصل   
ً
الناش ئ حديثا السياس ي  الهيكل  الكاملة من  لالستفادة 

التمويل واملعلومات لجماعة اإلخوان، مما يعطيها ميزة على الحركات السياسية العلمانية والدينية املنافسة. ومن 
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معل اإلخوان  جماعة  تقدم  األحزاب جانبها،  في  بالتطورات  يتعلق  فيما  العسكري  املجلس  إلى  استخبارية  ومات 

العامة   املخابرات  مع  بالتنسيق  اإلخوان،  جماعة  تعمل  نفسه،  الوقت  وفي  راديكالية.  واألكثر  األصغر  السياسية 

ا  تمديد  في التظاهرات االحتجاجية على  لحكم املصرية وقوات الشرطة العسكرية، على الحد من مستوى العنف 

 العسكري. 

وقال مصدر مطلع يتمتع بإمكانية الوصول إلى أعلى املستويات في جهاز املخابرات العامة املصرية، بشكل سري،  -4

بعضهم  من  متزايد  بشكل  محبطين  أصبحوا  قد  املسلحة  للقوات  األعلى  واملجلس  املسلمين  اإلخوان  من   
ً
كال أن 

لعسكري بسبب ما يعتبرونه أخطاء فادحة قام بها والتي تؤدي البعض. فاإلخوان املسلمون محبطون من املجلس ا

املجلس  قيادة  راديكالية. ومن جانبها، تشعر  األكثر  والدينية  السياسية  للجماعات  الشعبي  الدعم  زيادة  إلى  فقط 

العسكري بالقلق من أن اإلخوان لم يتمكنوا من تخفيف مستوى العنف املصاحب للمظاهرات األخيرة في ميدان 

قبل  الت املسلمين  اإلخوان  عناصر جماعة  كان  املصادر،  لهذه   
ً
فوفقا تقليل    2011نوفمبر    18حرير.  على  قادرين 

مستوى العنف في املظاهرات املؤيدة للديمقراطية، حتى في تلك املناسبات التي انضم فيها اإلخوان إلى املظاهرات 

 في املستمرة آنذاك والتي كانت قد بدأت تتحول إلى أعمال عنف. و 
ً
ترى هذه املصادر أن املجموعات املتظاهرة حاليا

ميدان التحرير شديدة التنوع ومحَبطة للغاية حتى إن اإلخوان املسلمين لم يتمكنوا من تحقيق أي نوع من السيطرة 

 
ً
عليهم. وفي جميع هذه الحاالت، تحافظ جماعة اإلخوان املسلمين على مواصلة الدعم املعلن لنقل السلطة مبكرا

 من أنه إل
ً
ى حكومة مدنية. وترى هذه املصادر أن اهتمام اإلخوان املسلمين املباشر هو خفض مستوى العنف، خوفا

 إذا خرجت األمور عن السيطرة، فقد يشعر طنطاوي بأنه مضطر إللغاء أو تأخير االنتخابات البرملانية. 

إلى قيادة املجلس األعل  -5 لديه إمكانية الوصول   ملصدر مطلع 
ً
للقوات املسلحة، لكنه تحدث بسرية، أن  ووفقا ى 

نوفمبر سيؤدي إلى زيادة مستويات العنف في جميع   28طنطاوي ومستشاريه يدركون أن أي تأخير في موعد انتخابات  

أنحاء البالد. وفي نفس الوقت، فالتقارير الواردة من مصادر في الشرطة واملخابرات الحربية تشير إلى أن املظاهرات  

في حالة مواجهتها باستخدام القوة املميتة. ومن جانبه، أبلغ طنطاوي قيادة اإلخوان املسلمين بأن    ستستمر حتى

بتكثيف جهودهم  املتظاهرين، وطالبهم  ملواجهة  إجراءات صارمة  متزايد  بشكل  األمن ستستخدم  الجيش وقوات 

  للحد من مستوى العنف بين املتظاهرين املؤيدين للديمقراطية.
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 مل  -6
ً
صادر مطلعة، فإن بديع وقادة اإلخوان اآلخرين يشعرون بالقلق الشديد تجاه العنف املتزايد في القاهرة. ووفقا

وأشارت املصادر إلى أنه خالل الهجمات األخيرة ضد األقباط في مصر، عمل اإلخوان املسلمون واملجلس العسكري 

وات األمن أثناء تدخلهم لحماية األقباط  معا بشكل غير معلن على ضمان عدم استخدام القوة من قبل الجيش وق

رت جماعة اإلخوان املسلمين من أن أي تدخل  
ّ
بينما كانوا محاصرين من قبل جماعات إسالمية. وفي ذلك الوقت، حذ

بشكل خطير من شأنه أن يؤدي إلى اندالع مظاهرات عنيفة بين العديد من الجماعات السياسية الصغيرة واملتطرفة 

االنتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وأثناء هذا النقاش، أشار صبحي صالح، املحامي التي تشكلت خالل  

والعضو السابق في البرملان، والذي شغل منصب ممثل اإلخوان املسلمين في لجنة التعديالت الدستورية في مارس 

بخصوص األقباط كانت بسيطة  ، إلى أن املناقشات بين اإلخوان املسلمين واملجلس األعلى للقوات املسلحة  2011

 بما يمكن أن تؤول إليه األمور بالنسبة لألقباط. أما في حالة مظاهرات ميدان 
ً
، ألن كال الجانبين لم يكن قلقا

ً
نسبيا

 ملصدر  
ً
التحرير، فال يمكن أن تتجاهل جماعة اإلخوان املسلمين وال املجلس العسكري نطاق الحراك هناك. ووفقا

الح بديع بأن يتذكر أن طنطاوي قبل كل ش يء هو رجل عسكري يميل إلى الرد من خالل  مطلع، فقد نصح صبحي ص 

 على هذا 
ً
التصعيد املطرد للقوة إذا لم يبدأ املتظاهرون في فض تظاهراتهم. ويرى هذا املصدر أن بديع كان موافقا

 أصبحت محدودة بشكل متزايد. التحليل، لكنه أضاف أن قدرة اإلخوان املسلمين على التأثير على شباب املتظاهرين  

وأضاف مصدر حساس، بشكل خاص، أن صبحي صالح، وهو يتحدث باسم بديع، كان قد حذر ضباط املجلس  -7

 من املجندين في الجيش املصري متعاطفون مع متظاهري 
ً
 متزايدا

ً
العسكري من أن جماعة اإلخوان تعتقد أن عددا

ح بشكل سري أن املتعاطفين مع اإلخوان املسلمين من املجلس ميدان التحرير. وفي نفس الوقت، صرح صبحي صال

العسكري أشاروا بأن جهاز املخابرات العامة يواصل محادثات واتصاالت معمقة وسرية مع املوساد اإلسرائيلي، مما 

يوفر لطنطاوي وسيلة للتعامل مع مجاالت الصراع املحتملة مع إسرائيل. ويخش ى اإلخوان من أنه من خالل هذه  

العالقة يمكن إلسرائيل التأثير على املجلس األعلى للقوات املسلحة والتالعب به، ال سيما فيما يتعلق بدعم حماس  

 عن أمن الحدود.
ً
  والجماعات الفلسطينية األخرى، فضال

 لتأسيس   -8
ً
 سعيا

ً
وترى هذه املصادر املطلعة، أن اإلخوان املسلمين واملجلس العسكري سيواصلون العمل سويا

كومة مستقرة في مصر. وعند هذه النقطة، فمن املتوقع أن يبدأوا في التنافس بقوة مع بعضهم البعض من أجل ح

السيطرة في النهاية على األمور في البالد. ولكن كال املؤسستين حريصتان بشكل خاص على تهيئة بيئة آمنة في جميع  
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والسيا األجانب  املستثمرين  البالد، وتسعيان لطمأنة  أن مصر ستشهد أنحاء  ذلك،  املصادر، مع  ح. وتعتقد هذه 

باإلحباط  للديمقراطية  املؤيد  الحراك  أعضاء  يشعر  األحيان حيث  أغلب  في  الشديد  العنف  من  متكررة  حلقات 

 املتزايد بسبب هيمنة القادة العسكريين وجماعة اإلخوان املسلمين على العملية السياسية. 

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

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