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العربية   املنطقة  إشعال  في  كلينتون،  هيالرى  خارجيته،  ووزيرة  أوباما  بارك  الرئيس  إدارة  دور  حول  تأكيدها  تم  الحقائق  من  الكثير 

السياس ي،   اإلسالم  تيارات  من  وعناصر  بشخصيات  الحاكمة  السياسية  انظامتها  واستبدال  الفوض ى،  سيناريوهات  في  وإسقاطها 

وجماعة اإلخوان، عقب رفع الرئيس دونالد ترامب، السرية عن عدد من رسائل كلينتون عبر بريدها اإللكتروني، كونها كانت تستخدم  

 بريدها الخاص. 

، وقضية "بريد كلينتون" 2016كي، دونالد ترامب،قد أعاد قضيتي "التدخل الروس ي" في االنتخابات األمريكية عام كان الرئيس األمري

   .إلى الواجهة مرة ثانية، بعد إعالنه إزالة السرية عن جميع الوثائق املتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية حولهما

   ، عندما نشرت صحيفة نيويورك 2015تعود القضية إلى مارس  
ا
، عن قيام هيالري كلينتون، باستخدام بريد إلكتروني خاص تايمز مقاال

 2013-  2009موصول بخادم خاص، عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الخارجية بين عامي  
ا
من استخدام حساب حكومي يضمن    ، بدال

 .السرية لعشرات اآلالف من الرسائل اإللكترونية املتعلقة بالسياسة الخارجية األميركية

ألف رسالة، سلمت كلينتون نصفها لوزارة الخارجية ومحت الباقي، ثم صدر قرار    60سنوات، تراكم في هذا البريد أكثر من    4وخالل  

 .قضائي بنشر هذه الرسائل على دفعات

نظام كمبيوتر غير  ، تسربت رسائل تظهر طلب كلينتون إرسال معلومات سرية عبر  2016وفي ذروة االنتخابات الرئاسية املاضية في عام  

 .مؤمن حين كانت وزيرة للخارجية، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى إعادة التحقيق في القضية

وكشفت وسائل إعالم أمريكية أنه تم العثور على هذه الرسائل الجديدة على الكمبيوتر املحمول للنائب الديموقراطي السابق أنتوني 

 .ن هيالري كلينتون هوما عابدينوينر، زوج املعاونة املقربة م

وتعرضت كلينتون النتقادات شديدة من الحزب الجمهوري، وأكد الحزب أنها تجاهلت القواعد وعرضت األمن القومي للخطر، وطالب  

 .ترامب بمحاكمة وسجن كلينتون 

ن اإلرهابية، وبين نظام أوباما، والذي  وقد كشفت تسريبات هيالري كلينتون األخيرة، الكثير عن العالقات املشبوهة بين جماعة اإلخوا 

كان سبب رئيس ي في نشر وبث الفوض ى والعنف في املنطقة، واستغالل ما يسمى بالربيع العربي، لتنفيذ مخططاتهم العبثية باملنطقة،  

 ، ما كان سببا في صعود اإلخوان إلى سدة الحكم في تلك الفترة.2011بعد أحداث يناير 

القرار في الواليات املتحدة األمريكية على مخطط تمكين جماعة "اإلخوان املسلمين" من رأس السلطة في مصر فقد عملت دوائر صنع 

 للمذهبية والطائفية  
ا
والعالم العربي، بهدف تمرير مشروع تقسيم املنطقة العربية وصناعة ما يسمى بـ"الشرق األوسط الجديد"، وفقا

، وهو ما ال يتحقق إال من خالل إسقاط األنظمة  الدينية والعرقية، والتي فضحت بعض جوانب
ا
ه وثائق هيالري كلينتون املسربة أخيرا

 .السياسية الحاكمة واستبدالها بأنظمة طوعية أكثر والءا للوبي الصهيوني األمريكي

وان، "مشروع اإلصالح وظفت دوائر صنع القرار في الواليات املتحدة مجموعة من األهداف املرحلية إلتمام مشروعها املطروح تحت عن 

 ملا صرحت به استاذة التحليل اإلستراتيجي في وزارة الدفاع األمريكية نانس ي روبرتس، في محاضرة  
ا
السياس ي في الشرق األوسط"، وفقا
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ية لبناء  من خالل املبادرة الشرق أوسط Soft power ، منها: القوة الناعمة 2012أمام طلبة الدراسات العليا في البحرية األمريكية عام  

عالقات مع داوئر صنع القرار السياس ي واالجتماعي، واستثمار املنصات اإللكترونية واملدونات، وشبكات التواصل االجتماعي املصنوعة  

آليات  تنفذ  بشرية  ارتكازات  وبناء  املتعددة،  بأشكالها  الطائفية  تزكية  بهدف  و"تويتر"،  بوك"  و"فيس  و"اليوتيوب"،  املواقع   ،
ا
حديثا

 .جهة في الداخل املصري املوا

في إطار تحقيق تلك األهداف املرحلية، اعتمدت دوائر صنع القرار في الواليات املتحدة األمريكية على مسارات عدة، منها: التوسع في 

كية في تأسيس منظمات املجتمع املدني بمختلف توجهاتها وتنوعاتها، العمل في مجال العمل االجتماعي وربطه بمشروع اإلدارة األمري

منطقة الشرق األوسط بهدف ضخ املزيد من التمويالت والدعم من قبل املركز األميركي للمساعدات واملنح من أجل الديموقراطية،  

NEDومنظمة فريدم هاوس، والواجهتان الرسميتان للكونجرس األمريكي. كما عملت على توظيف مؤسسات الـ  ،thank tank  مراكز( ،

إسقاط األنظمة العربية الحاكمة، وهي مؤسسات معنية بجمع املعلومات وتحليلها تحت غطاء مراكز الدراسات  التفكير( لخدمة مشروع  

 .والبحوث السياسية واالجتماعية

 من القوى السياسية التقليدية التي أصبحت متربعة في 
ا
في املقابل، اتجهت لتشكيل جماعات وحركات ضغط سياس ي شبابية، بديال

 عن بناء كوادر سياسية شبابية تؤمن بآليات التغيير السلمي للنظام السياس ي الحاكم في القاهرة  حضن النظام السياس  
ا
ي القائم، فضال

شاب تم اختيارهم بعناية وآليات مدروسة من قبل السفارة    1000شخصية من إجمالي    100)نظام الرئيس مبارك( من خالل تأهيل  

 ب املستقبل". اإلمريكية في القاهرة، تحت مسمى "قائمة شبا

املختارين لزيارة الواليات املتحدة األمريكية، وتمت استضافتهم في البيت    100قدمت السفارة األمريكية في القاهرة، دعوة للعناصر الـ

 .األبيض، ووزارة الخارجية، ومبنى البنتاغون، وبعض مؤسسات داوئر صنع القرار بواشنطن

وان"، وشخصيات حقوقية وإعالمية ونقابية، ومحامون، وصحافيون، وبعض األطراف  كان بينهم شخصيات محسوبة على جماعة "اإلخ

 عن الدوائر  
ا
القريبة من القوى السياسية، بهدف صناعة حالة عامة يتم من خاللها تشكيل مجتمع سياس ي شبابي جديد، يكون بديال

 .السياسية التقليدية

ملعنية بفكرة علوم التغيير والثورات الشعبية، معتمدين على دراسات لليهودي وتلقت هذه العناصر خالل الزيارة مجموعة من الدورات ا

األمريكي، جين شارب، استاذ العلوم السياسية، وخبير تكتيكات املقاومات السلمية حول العالم وواضع تكنيك "حرب الالعنف"، وأحد 

لك من خالل معهد ألبرت أينشتاين، الذي تأسس عام  املؤرخين لدراسات الكفاح السلمي للشعوب، ومناهضة الحكومات الحاكمة، وذ

 .، وهو منظمة معنية بإعداد بحوث متخصصة في دارسة العمل السلمي، والتمرد والعصيان املدني1983

تم نقل عدد من "قائمة شباب املستقبل األمريكية" في القاهرة، إلى صربيا لتلقي املزيد من الدورات حول تكتيكات الثورات الشعبية،  

 للمخابرات األمريكية، لتدريس تجارب ومناهج  
ا
 تابعا

ا
 حقيقيا

ا
وعلوم التغيير، وكيفية إسقاط النظام السياس ي الحاكم، باعتبارها مختبرا

عام   في صربيا  )نشأت  الثورية،  "أوتبور"  منظمة  الشعبية، من خالل  والثورات  االنتفاضات  تنظيم  امللياردير  1998وطرق  ويمولها   ،)

  .األمريكية  املخابراتسورس، تحت رعاية وإشراف  الصهيوني جورج 
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تحولت منظمة "أوتبور" الثورية، لـ"مركز كانفاس"، أو مركز الطرق السلمية وغير العنيفة واالستراتيجيات، وتدرب داخلها عدد كبير  

 عن تدريبها عناصر من 
ا
 .دولة بهدف تأجيج الصراعات الداخلية فيها 37من الشباب "الثوري"، فضال

ئمة شباب املستقبل األمريكية في القاهرة، تحولت بمثابة وكالء للمشروع األمريكي، وتركز العمل على استقطاب داوئر شبابية جديدة، قا

 ملسارات املشروع األمريكي
ا
 .لتدريبهم على استراتيجيات العصيان املدني وتكتيكات الثورات الشعبية، حتى يسهل تحريكهم وفقا

املنظمات املعنية بعملية تأهيل وتدريب الشباب مثل منظمة "هيالري كلينتون"، والتي تولى استعان املشروع األمر  يكي بمجموعة من 

، وتولى 2006اإلشراف على فرعها في القاهرة، القيادي "اإلخواني" جهاد الحداد، ومنظمة "أكاديمية التغيير"، التي تأسست في لندن عام  

وأشرف عليها، هشام مرس ي، زوج ابنة يوسف القرضاوي، واعتمدت على منهاج التثوير وعلوم رئاستها "اإلخواني" جاسم بن سلطان،  

 .التغيير، وتكتيكات الثورات الشعبية، التي صاغ غالبية فصولها، اليهودي األمريكي، جين شارب

 من الحمالت الصحافية واإلعالنية والتسويقية، واملقاالت والتقارير امل
ا
نشورة في الصحف العربية والدولية،  مولت هذه املنظمات عددا

  .الداعمة للمشروع األمريكي بهدف إسقاط النظام السياس ي املصري 

 بكل من عبدالرحمن  2011يعتبر الكاتب والباحث السياس ي األمريكي مارك لنش، أحد مهندس ي أحداث )يناير(  
ا
 وثيقا

ا
، ويرتبط ارتباطا

يد(، التي حرضت على إثارة الفوض ى في الشارع املصري، كما أنه أحد املساهين في  وائل غنيم، وأدمن صفحة )كلنا خالد سعو منصور،  

ل ميديا في تحريك الشارع ضد  اتدريب الشباب من خالل ورش العمل في أكاديمية التغيير القطرية، على كيفية توظيف وسائل السوشي

 .النظام السياس ي القائم، تحت الفتة الحريات والديموقراطية

أستاذ في العلوم السياسية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط، كارنيجى للسالم الدولي، وهو أحد املعنيين بدراسة    مارك لينش،

)يونيو(   ثورة  قبل  بالقاهرة  اإلرشاد  مكتب  وقيادات  الدولي  التنظيم  بقيادات  وثيقة  عالقات  ولديه  "اإلخوان"،  وفي 2013جماعة   ،

ز كراون لدراسات الشرق األوسط في جامعة برانديز في الواليات املتحدة األمريكية، عن جماعة  ، قدم دراسة ملرك2007منتصف عام  

 "اإلخوان"، وصفت الجماعة وقياداتها بأنها عنوان االعتدال والليبرالية والحراك السياس ي الديموقراطي. 

 
ا
 : تأجيج األوضاع في مصر أوال

الخارجية األمريكية على موقعها للوزيرة السابقة، هيالري كلينتون، أوضحت كيف حللت من ضمن الرسائل املسربة التي نشرتها وزارة 

 .2011إدارة أوباما الوضع في مصر، إبان األيام األولى ألحداث 

ا، وبعد بضعة أيام قليلة من "جمعة الغ  11، أي قبل رحيل مبارك بـ  2011يناير    31الرسالة كانت ُمرسلة إلى كلينتون، في يوم   ضب"، يوما

التي شهدت خروج املصريين في مظاهرات حاشدة باملدن الرئيسية في البالد، عندما تصدت لها الشرطة قبل انسحابها ونزول الجيش إلى 

 الشوارع. 
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تايلر دراميلر )ضابط باالستخبارات املركزية األمريكية،   آنذاك مع  إنه أجرى محادثات  الرسالة، قال شخص ما )مصدر سري(،  وفي 

شعبة األوروبية للعمليات السرية( وباتريك النغ )ضابط أمريكي متقاعد ومحلل استخباراتي لألوضاع في الشرق األوسط(، حول  ومدير ال

 .األزمة املصرية

وأشارت الرسالة إلى أن دراميلر كان على اتصال وثيق مع مسؤولين استخبارات أوروبيين رفيعي املستوى ومع مصادر مباشرة على األرض  

 .  في مصر، 

 .نقاط، تضمنت مالحظات وسيناريوهات ملا يمكن أن تؤول إليه األمور في مصر 8ووضع دراميلر والنغ 

ال شرطة، ال حكومة، ال قضاة،   –وقال االثنان في الرسالة، إن "األوضاع في اإلسكندرية والسويس أسوأ بكثير مما كانت عليه في القاهرة  

جيش يريد أن يحافظ على نفسه، مما يعني أن مبارك سيذهب، يريد )مبارك( االستمرار  مزيد من العنف، ومزيد من القتلى، وأن ال

 .ألسبوعين حتى ال يضطر إلى الفرار"

رسل إلى هيالري كلينتون، إن الجيش يدرك أنه يجب أن يتوصل إلى تسوية مع جماعة اإلخوان في وقت تم  
ُ
وقال التحليل االستخباراتي امل

تطرفين، وأن املشكلة ليست اإلخوان، املشكلة هي املستوى العام للتدين بين الطبقات الدنيا التي تفتقر  سجن معظم قادة اإلخوان امل

 إلى الوظائف. 

 كرئيس، ومدني، مثل البرادعي، كرئيس للوزراء، لكن على األرجح البرادعي ليس له قاعدة سياسية، رغم أن  
ا
وأن الجيش يريد جنراال

 .االزدياد، بحسب ما ورد في الرسالةمكانته آخذة في  

في حين أوضح  التحليل االستخباراتي أن الجيش يعلم أن مبارك يجب أن يذهب، لكن متى؟ إذا ظل ملدة أطول فإن الوضع يمكن أن  

لمون أنه ال  يخرج عن السيطرة.. هيئة األركان يجب أن تقول له في عينه أن عليه أن يذهب، هل فعلوا ذلك بالفعل؟ هل يمكنهم؟ هم يع

 .يمكنه البقاء، لكن هل سيجبرونه على الرحيل؟

 وُرغم ذلك، أكد التحليل أن "كل يوم يبقى فيه مبارك تصبح احتماالت الكارثة أكبر". 

 
ا
،  أن يتحدث الرئيس السابق باراك أوباما مع  وقال إن فكرة دعم اإلدارة األمريكية مبارك أصبحت من املاض ي، كما أنه ليس مقبوال

 ك )ال يمكنه أن يكون املبعوث الذي يخبره بأن عليه أن يترك السلطة(.مبار 

 
ا
ا لوجه ويخبره بذلك، مثل قائد البحرية األمريكية   وحسب الرسالة، اقترح التحليل أن ترسل الواليات املتحدة مبعوثا يلتقي مبارك وجها

 .األدميرال مايكل مولن

 ابق كولن بأول للقيام بهذه املهمة، ألن "املصريين ال يحترمونه".بينما تم استبعاد فكرة ترشيح وزير الخارجية الس

 .في حين رَجح أن يتمكن وزير الخارجية األمريكي األسبق جيمس بيكر من ذلك
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ا
 : دور مؤسسة كلينتون ثانيا

املسربة، أن وزيرة الخارجية األمريكية اعتمدت على منظمة "كلينتون" التي تديرها مع زوجها وابنتها في أغلب تفاصيل    الوثائقأظهرت  

 منصبها الحكومي، ما يعد شبهة جديدة باستغالل النفوذ . 

خضعت مؤسسة    2016على يد الرئيس بيل كلينتون اثناء وجوده في البيت األبيض، ومنذ صيف    1997مؤسسة كلينتون تأسست عام  

حول نشاط املؤسسة داخل وزارة الخارجية   FBI كلينتون لسلسلة تحقيقات من وزارة العدل األمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية

ا وقد سبق ملوقع ويكيليكس أن نشر عام   سلسلة تسريبات من البريد الخاص لهيالري    2016األمريكية في زمن السيدة كلينتون، خصوصا

 حول تلقيه
ا ا
 .مقابل حضور مناسبات سياسية خارج الواليات املتحدة قبل وبعد توليها املنصب ا أمواال

وتوضح وثائق الخارجية األمريكية املسربة،  حجم التعاون الصريح بين الخارجية األمريكية ومؤسسة كلينتون، عبر دمج كافة أنشطة 

داخل الوزارة ملتابعة هذا التنسيق وأعمال املؤسسة، بل وتشكيل  املؤسسة في أعمال الخارجية األمريكية وتخصيص فريق عمل من  

فريق ثاٍن من املكتب اإلعالمي للوزارة من أجل متابعة كل ما يكتب عن املؤسسة في الصحافة األمريكية والرد عليه عبر مؤسسة كلينتون  

 .وليس عبر وزارة الخارجية األمريكية

ئيس األسبق بيل كلينتون ومؤسسته، واألدوار التي قام بها حول العالم باسم مؤسسة  وثيقة حول نشاط الر   300ومن بين الرسائل،  

 .كلينتون ولم يتضح أنها كانت تحت إشراف الخارجية األمريكية

الحكومة   عن  االستقاللية  تدعي  التي  واملؤسسات  املدني  املجتمع  مؤسسات  على  املتحدة  الواليات  اعتماد  مدي  الوثائق  من  ويتضح 

 .في أعمال تخدم األجندة األمريكية واملصالح الحكومية األمريكية األمريكية 

وقد احتضنت مؤسسة كلينتون عدد كبير من  شباب جماعة اإلخوان داخل الواليات املتحدة األمريكية، وتم تدريب وتأهيل بعضهم  

 .2011قبل وصولهم إلى القاهرة  ال سيما في املراحل الظمينة التي تسبق أحداث  يناير 

أتي على قمة هذه العناصر املنتمين ملؤسسة كلنتون، والذي لعب دور رئيسيا في اإلشراف على فرعها في القاهرة،اإلخواني جهاد الحداد،  ي

في  مصر  في  السياس ي  املشهد  لتصدر  مرس ي  بمحمد  دفعت  عندما  اإلخوان  جماعة  الذى طرحته  "النهضة"،   مشروع  فكرة  صاحب 

 األسبق محمد مرس ي.   ،  الرئيس 2012انتخابات يونيو 

يضاف إلى ذلك ابناء محمد مرس ي، وابناء صالح سلطان، وكذلك هوما عابدين مستشارة كلينتون قد انتسبت إلى عضوية املؤسسة  

ا وجود  وكانت ضابط االتصال بين مؤسسة كلينتون والتنظيم الدولي لإلخوان طيلة فترة وجود الرئيس كلينتون في البيت األبيض والحقا

كلينتون في الخارجية األمريكية، ويعتبر شباب مؤسسة كلينتون بمثابة التنظيم السري للخارجية األمريكية، املحرك ألحداث     السيدة

ثورات ما يسمى بـ" ثورات الربيع العربي"،  إذ كانت مؤسسة كلينتون ضابط االتصال بين الخارجية األمريكية وقيادات جماعة اإلخوان  

 العربية . في مصر، ودول املنطقة 
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، لم تنكر مؤسسة كلينتون أنها قبلت هدية قيمتها مليون دوالر من قطر أثناء عمل هيالري كلينتون وزيرة للخارجية األمريكية  2016وفي  

 .دون إخطار وزارة الخارجية حتى على الرغم من تعهدها بالسماح بمراجعة التبرعات الجديدة من الحكومات األجنبية

بمناسبة عيد ميالد بيل كلينتون الخامس والستين    2011ن املسؤولين القطريين تعهدوا بتقديم هذا املبلغ في  وقتها تم الكشف عن أ

 
ا
لرسالة عبر البريد االلكتروني من   وسعوا للقاء الرئيس األمريكي السابق بشكل شخص ي في السنة التالية لتقديم الشيك له، وذلك وفقا

 .الحملة الرئاسية لكلينتون  مسؤول باملؤسسة إلى جون بوديستا رئيس

 
ا
من صفقة كبرى لصالح تمويل   لكن، وفقا للتسريبات الجديدة، يبدو أن املبالغ التي أودعتها قطر في خزينة مؤسسة كلينتون كانت جزءا

ألوضاع في  مخطط الربيع العربي وإحراق الشرق األوسط بأعمال عنف وإرهاب، وهذا ما تبين فيما بعد بتتبع األحداث وما آلت إليه ا 

 .الدول التي استهدفها الربيع العربي

 ثالثا: الجاسوس اإلخواني

وأوضحت وثائق الخارجية األمريكية مدى التعاون الوثيق بين إدارة أوباما ومحمد مرس ي، قبل وأثناء توليه منصب رئاسة الجمهورية،  

 .القيادي اإلخواني واإلدارة األمريكيةوأن السفارة األمريكية في القاهرة لعبت دور ضابط االتصال بين  

رقم  رقم  C05739624 الوثيقة  الوثائق  لحقيبة  السفارة   F-2015-04841 التابعة  مراسالت  تتضمن  األمريكية  الخارجة  بسجالت 

وذلك قبل  على األقل،  2011األمريكية عن مرس ي، إذ تفيد أن القيادي اإلخواني كان على اتصال مع السفارة األمريكية منذ صيف عام 

 . 2013و 2011تأسيس حزب الحرية والعدالة ما بين عامي 

 من املعلومات عن لقاءاته مع الساسة والنخب املصريين وإبالغ السفارة  
ا

اتصاالت مرس ي مع السفارة قبل رئاسة الحزب وبعده كانت سيال

 بأول عن تفاصيل تلك اللقاءات وطلب املشورة  
ا

ا للحزب وجرت لقاءات بين رؤساء األمريكية أوال األمريكية، وكذلك حينما أصبح رئيسا

األحزاب ورجاالت املجلس العسكري وقتها، إذ قام مرس ي بإبالغ السفارة األمريكية وإدارة أوباما بكافة تفاصيل لقاءاته مع ضباط املجلس 

 .العسكري وباقي رؤساء األحزاب املصرية

ت لم  الجمهورية  رئاسة  توليه  تصف وعقب  املتتالية  األمريكية  البرقيات  أن  واملالحظ  األمريكية،  اإلدارة  مع  مرس ي  مشاورات  توقف 

املباحثات بـ "السرية"، ال سيما التي تمت حول  اجتماعاته مع املجلس األعلى للقوات املسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح  

 .  السيس ي

ويلمح مرس ي في أحاديثه مع رجاالت إدارة أوباما خالل الوثائق املسربة،  إلى أن املساعدات األمريكية تذهب إلى الجيش وليس الحكومة،  

ا بتحويل املساعدات العسكرية إلى اقتصادية بغية خنق ت  سليح الجيش املصري.وهو االقتراح الذي حاولت إدارة أوباما تطبيقه الحقا

أبلغ مرس ي السفارة األمريكية بأنه بدأ يشعر بأنه يفقد السيطرة على الوضع السياس ي في مصر على ضوء بدء   2012سبتمبر    13وفى  

التظاهرات الشعبية ضد حكمه، وحاول مرس ي خداع اإلدارة األمريكية بالقول إن التظاهرات الشعبية التي جرت لم تكن ضد حكومته  

في محاولة ولكن ض النور متورطين  في حزب  الراديكاليين  في الشرق األوسط، وأن اإلسالميين  املتحدة األمريكية  الواليات  د سياسات 
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لتحويل السلفيين إلى فزاعة للسفارة األمريكية، وأن الحل هو دعم أمريكا لحكومة اإلخوان حتى ال تسقط الحكومة اإلسالمية في يد 

 الراديكاليين اإلسالميين.

 
ا
 11: األمر الرئاس ي رابعا

، والتي كشفت عن دعم اإلدارة  2015"، إحدى الوثائق املسربة في عام  11(، أو"األمر الرئاس ي األمريكي 11االستراتيجية )ووفقا للوثيقة 

كية بدأت إحداث  األمريكية لتنظيم اإلخوان اإلرهابي، تحت ما يسمى بـ"مشروع اإلصالح السياس ي بالشرق األوسط"،  فإن اإلدارة األمري

تغيير في خطط اختيار وتعيين سفرائها بدول الشرق األوسط، والتركيز على اختيار شخصيات ذات خلفية تاريخية بحركات اإلسالم 

العمل   مجال  في  املحترفين  الدبلوماسيين  بين  من  وليس  األمريكي،  القومي  األمن  جهاز  أعضاء  بين  ومن  اإلخوان  وجماعة  السياس ي 

   . خاصة في دول مثل مصر وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والعراق واملغرب واألردنالدبلوماس ي، و 

 سياسية لها في الشرق األوسط لتحقيق خطة اإلصالح السياس ي  
ا
الوثيقة  أكدت أن اإلدارة األمريكية اعتبرت جماعة اإلخوان ذراعا

السابق للرئيس مبارك واإلدارة األمريكية وهو األمر الذي   وخضعت الجماعة لوصاية أمريكية مما أدى إلى نشوب خالفات بين النظام 

 . سهل على واشنطن تنفيذ خطة اإلطاحة بالرئيس األسبق مبارك بسبب هذا الخالف تحت ستار اإلصالح السياس ي بالشرق األوسط 

 
ا
ملا كشفته صحيفة "إيبوخ تايمز" األملانية، عن عالقة الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما في تسهيل التعاون بين  جماعة اإلخوان    ووفقا

في مصر، ومنظمة "بيل وهيالري كلينتون الخيرية"، فإن أحد املستفيدين من تلك السياسة األمريكية هو جهاد الحداد عضو جماعة  

 .عليه بالسجن املؤبد في مصراإلخوان، واملحكوم 

سنوات، وأنه لم يكن اإلخواني الوحيد الذي تسلل ملؤسسة كلينتون،    5إذ عمل جهاد الحداد لصالح مؤسسة كلينتون في مصر ملدة  

ارجية،  وأن "هوما عابدين"، مساعدة هيالري كلينتون والتي أدارت حملتها االنتخابية وعملت كنائبة لها أثناء توليها منصب وزيرة الخ

 .كانت همزة الوصل بين كلينتون، وأعضاء اإلخوان كونها على عالقة جيدة بالجهاديين اإلسالميين وخصوصا أعضاء جماعة اإلخوان

أمام اإلخوان ومحمد مرس ي  2013حتى    2009وأن هيالري كلينتون التي تولت منصب وزيرة الخارجية في الفترة من   ، مهدت الطريق 

 .، حيث كان جهاد حداد يعمل وقتها لصالح مؤسسة كلينتون 2011صر بعد أحداث ينايرللوصول إلى الحكم في م

 
ا
 : مؤامرات اإلخوان خامسا

 
ا
للوثائق املسربة التي أوردها الباحث واملترجم توحيد مجدي، في كتابه "مؤامرات اإلخوان"، كشفت ووثقت تواصل اإلخوان بدقة   ووفقا

دام وتوظيف تيارات اإلسالم السياس ي، في تنفيذ سيناريوهات الفوض ى الخالقة ومشروع  مع عناصر االستخبارات األمريكية، واستخ

 تقسيم منطقة الشرق األوسط الجديد، واإلستيالء على الحكم في مصر.  

موعة من  ، أخبرهم فيها بلقائه بمجCIAاألمريكية بالقاهرة، برقية إلى إدارة الـ  املخابرات، أرسل ضابط  2011يناير  19وأنه في ظهر يوم  

 مطالب لتفادي ما أطلقوا عليه الثورة الدموية، والحفاظ على املصالح األمريكية في مصر.   7قيادات اإلخوان، طالبوا فيها تحقيق 
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 ، هي:7كانت املطالب الـ

  
ا
: ضرورة تنحي مبارك عن الحكم نهائيا

ا
 ، وعدم طرح أي بديل آخر من النظام السابق. أوال

: تشكيل حكومة انقا 
ا
 ذ برئاسة اإلخوان.ثانيا

: احتفاظ اإلخوان في حكومة االنقاذ بمنصب وزير العدل، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية. 
ا
 ثالثا

: الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تشرف املنظمات األمريكية على إجراء االنتخابات.
ا
 رابعا

: حل مجلس ي الشعب والشورى. 
ا
 خامسا

: تعديل 
ا
 . 75،76،77،88، خاصة املواد 71دستور سادسا

: االحتفاظ بنسبة 
ا
 من مقاعد البرملان، ليمثلوا حزب االغلبية، ويتاح لهم فرصة تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل.  %51سابعا

تفيد إبالغه   2731103في الواليات املتحدة، إلى ضابط االتصال بالقاهرة،برقم    CIA ، صادرة من إدارة الـ2011يناير  19برقية أخرى في  

يوم   الشارع  اإلخوان بضرورة حشد  البديل  2011يناير  25قيادات  باعتبارهم  ملنح مطالبهم شرعية سياسية،  امليادين  في  والنزول    ،

 الجاهز واملناسب لنظام مبارك، وأن اإلدارة األمريكية تدعم نزول اإلخوان للميدان العام. 

الـ2011يناير  21برقية أخرى صادرة في مساء يوم    إلى إدارة  ث تفيد اجتماعه  278352،برقم  CIA ،  من ضابط االتصال بالقاهرة، 

 بقيادات اإلخوان بالقاهرة، وأنهم عرضوا بعض املطالب الجديدة التي ستحقق أهدافهم، وهي : 

 خرة الصلبة أمام تحقيق مشروع اإلخوان في مصر. أوال: ضرورة حل مؤسسات القوات املسلحة املصرية، لكونها  الص

 ثانيا: تفكيك جهاز الشرطة املصرية، وإعادة تركيبه وفقا ملا يتوأم مع مشروع اإلخوان خالل املرحلة الجديدة.

: ضرورة االستعانة بعناصر من حزب هللا، موالية ملشروع اإلخوان في املنطقة، بهدف السيطرة على املشهد في مصر. 
ا
 ثالثا

: ضرورة السيطرة على جهاز  
ا
العامة، واقتحام مكاتبه، والحصول على مختلف األسرار املتعلقة بشؤون الدولة املصرية   املخابراترابعا

 ومختلف قضايا في الداخل والخارج.

مي األمريكي لبحث  ، كشفت عقد اجتماع طاريء للجهاز األمن القو CIA ، صادرة من إدارة الـ2011يناير  22برقية أخرى عاجلة، في صباح  

 املوقف في مصر، ومناقشة مطالب اإلخوان، لتحقيق السيناريو املرسوم بدقة.

 
ا
العامة، وحذرتهم من اللجوء   املخابراتللبرقية، فإن إدارة أوباما، وافقت على كل الشروط املطروحة عدا البند املتعلقة بجهاز    ووفقا

العامة من أقوى األجهزة االستخباراتية في املنطقة، ومن الصعب التعامل معهم    املخابراتلهذه الخطوة لخطورتها، مؤكدة أنه جهاز  
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ا
، كما رفضت البند املعني بطرح عناصر حزب هللا في املشهد من بدايته وأشارت إلى إرجائه مؤقتا لحين تقييم املشهد بشكل عملي  نهائيا

 وبيان حجم قدرتهم على حشد وتحريك الشارع. 

، األمر الذي  2011فبراير    3، حتى  2011يناير    22ين ضباط االتصال في القاهرة، وبين قيادات اإلخوان، منذ   لكن تم قطع االتصال ب

بمقابلة ضابط  لهم  بهدف السماح  باألردن،  األوسط  املسؤول عن قطاع الشرق  اإلتصال  للتواصل مع ضابط  دفع قيادات اإلخوان 

ري، موضحين أن املشهد في مصر لم يحسم بعد، وأنه البد من التدخل العاجل االتصال املعني بمتابعة حزب هللا، بشكل عاجل وضرو 

 بقوات خارجية مدربة على طريقة حروب العصابات.

، برقية تفيد أن قيادات مكتب اإلرشاد تواصلت مع الرئيس CIA ، أرسل ضابط االتصال بالقاهرة إلى إدارة الـ 2011فبراير  4في صباح يوم  

خص ي للرئاسة، وقامت بتهديده إال لم يعلن التنحي عن الحكم في مصر، وتكليف أحمد شفيق بتشكيل حكومة  مبارك، عبر الهاتف الش

 جديدة، وأن عليه بضرورة التنحي.

وأوضحت البرقيات، أن مبارك تلقى اتصاالت من إدارة أوباما تطالبه بضرورة التنحي نهائيا عن املشهد، بكل رموز نظامه، وأنها ترى أن  

 م البديل الجاهز لتولى إدارة شؤون الحكم في مصر. اإلخوان ه

 
ا
 : املال القطري سادسا

  الوثائق املسربة فضحت املؤامرة األمريكية  القطرية اإلخوانية، في عهد إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما،ومساعيهم في تفكيك األجهزة 

 
ا
مع مشروع الجماعة، وحلفائهم من الديمقراطيين األمريكيين،وتشكيل املجلس املصري    يتراءىملا    األمنية املصرية وإعادة هيكلتها وفقا

مليار دوالر بهدف السيطرة على صناعة    2، وحصوله على دعم مالي من الدوحة بقيمة  2012األمريكي للتنمية االقتصادية، في سبتمبر 

 القرار داخل مصر.  

مليون    100ر بتأسيس قناة إعالمية وصحيفة يومية، ومركز بحثي، باستثمارات تبلغ  كما كشف الوثائق املسربة، أن هيالري طالبت قط

عزمي بشارة،  دوالر كرأس مال مبدئ، على أن يتولى إدارتها خيرت الشاطر، وهو املشروع الذي تم تأسيسه فيما بعد لكن تحت إشراف  

ي لندن، وصحيفة "العربي الجديد"، و"املركز العربي لألبحاث  من خالل تأسيس شركة "فضاءات" التي أنشأت قناة "التليفزيون العربي" ف

 .ودراسات السياسات"

، وتضمن برنامج زيارة الوزيرة األمريكية اجتماع خاص في   2012وكشفت الوثائق أن هيالري أجرت زيارة إلى الشبكة القطرية في مايو  

ناطقة باللغة اإلنجليزية، توني بورمان، ثم لقاء مع أعضاء مجلس فندق "فور سيزونز" مع وضاح خنفر واملدير العام لقناة الجزيرة ال

إدارة الجزيرة وكان في مقر القناة، شاركت فيه القيادة القطرية للشبكة، وتضمنت املناقشات زيارة وفد الجزيرة إلى واشنطن في منتصف 

 C05779017 اسم آل ثاني، وذلك وفقا للوثيقة رقممايو، واختتمت هذه االجتماعات بلقاء مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن ج

 .!في سجالت الخارجية االمريكية F-2014-20439 التابعة لحقيبة الوثائق رقم
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كما ضمت الوثيقة سلسلة مراسالت بين مكتب الجزيرة في قطر ومكتب الخارجية األمريكية في واشنطن، املراسالت حملت توقيع وضاح  

عدُّ ضابط 2011ويوليو    2009الها إلى جوديث ماكهيل وكيلة وزارة الخارجية االمريكية ما بين مايو  خنفر مدير الشبكة، وتم إرس
ُ
، والتي ت

 .االتصال بين كلينتون والجزيرة، إذ كانت تقوم بإيصال الرسائل بشكل فوري وعاجل إلى الوزيرة كلينتون أينما كانت

يشتكي من السلطات املصرية التي ألغت تصريح شبكة الجزيرة في مصر في ،  2011يناير    29وتضم الوثيقة رسالة من خنفر بتاريخ  

مصر  في  الجزيرة  لشبكة  املنتسبين  كافة  هواتف  خطوط  لت 
ّ
عط املصرية  السلطات  وأن  واإلنجليزية،  بالعربية  الناطقتين  نسختيها 

 .وقطعت شبكة اإلنترنت عن مكتب الشبكة

رية قررت حذف باقة الجزيرة من القمر الصناعي املصري النايل سات، ما يعطل بث ويبلغ خنفر الوزيرة كلينتون بأن السلطات املص 

 .الشبكة داخل مصر وبعض دول املنطقة

يطلب خنفر صراحة من الوزيرة كلينتون مقترحات حال عدم قدرتهم على إعادة البث من داخل    2011يناير    30وفى رسالة أخرى بتاريخ  

 .  األراض ي املصرية مرة أخرى 

، وتحت عنوان "سري..السياسة الداخلية املصرية بشأن استحواذ مرس ي على السلطة"، أرسل  2012نوفمبر عام  26ففي إيميل بعنوان  

 
ا
   )مصدر سري(  تقريرا

ا
عن معلومات سرية نقلها عن مصادر مطلعة داخل جماعة اإلخوان وحزب الحرية والعدالة، أوضحت    مفصال

ات بين محمد مرس ي واملرشد األعلى لإلخوان محمد بديع، التقى مرس ي بوفد من كبار الحقوقيين في وبعد نقاش 2012نوفمبر  25أنه في 

محاولة لشرح قراره بإعالن صالحيات رئاسية استثنائية، بما في ذلك الحد من سلطة القضاة في الحكم على الشرعية الرئاسية، ويرى 

ازمة في ترسيخ سيطرة جماعة اإلخوان  وحزب الحرية والعدالة على املشهد  بديع أن هذا التطور، في رأي هذا املصدر، يمثل فرصة ح

 السياس ي في مصر.. 

 الخليج العربي 

لم تقتصر سيناريوهات الفوض ي التي سعت لتنفيذها إدارة أوباما بمساعدة وزيرة خارجيته، على القاهرة فقط، لكنها شملت مختلف 

 دول املنطقة العربية، والخليج العربي.

 
ا
 : احتاجاجات البحرين  سابعا

فبراير على ضوء تجمع املتظاهرين بدوار    14بدأت االضطرابات الشعبية في البحرين، والتي سميت باحتجاجات    2011فبراير    13ففي  

ا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك املجلس قو  ا عسكريا ة اللؤلؤة، وعلى ضوء تسارع األحداث طلبت مملكة البحرين دعما

في   وبالفعل  الجزيرة،  درع  عنوان  تحت  موحدة  السعودية   2011مارس    14عسكرية  بين  الرابط  الجسر  الجزيرة  درع  قوات  عبرت 

أخمدت االضطرابات وانتهت الفوض ى في البحرين، وتضم قوات درع الجزيرة تشكيالت عسكرية من    2011مارس    18والبحرين، وفى  

 .مارات وُعمان، الدول الست األعضاء في مجلس التعاون الخليجيالسعودية واإلمارات والبحرين وقطر واإل 
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بتاريخ   نشرت  تريبيون  وورلد  دعم     2013اكتوبر    3جريدة  أوباما  باراك  الرئيس  أن  إلى  فيها  أشار  هيو شيلتون،  الجنرال  تصريحات 

ه على توقيع اتفاق لحصول أمريكا على نفط اضطرابات البحرين رغم علمه بالتورط اإليراني، وذلك من أجل ابتزاز ملك البحرين وإجبار 

 البحرين بأسعار أقل بكثير مما هو موجود في السوق العاملي وبروتوكوالت التوقيع على مثل تلك العقود.  

ا   ا بالنسبة  ولقد ظلت معرفة الواليات املتحدة االمريكية بقرار قادة التعاون الخليجي بإرسال قوات درع الجزيرة إلى البحرين لغزا محيرا

للقيادة والدبلوماسية السعودية، إذ تفاجأت الخارجية األمريكية والسفارة السعودية في واشنطن باتصاالت أمريكية مكثفة لالستفسار  

 .واستنكار هذا القرار

رقم الوثيقة  الوثائق رقم C05778736 لكن  لحقيبة  أن قطر F-2014-20439 التابعة  أكدت  األمريكية  الخارجية  بإبالغ   في  سارعت 

في إرسال   الدوحة  استأذنت  البحرين، وقد  إلى  بإرسال قوات درع الجزيرة  الخليجي  التعاون  جندي    100واشنطن بقرار قادة مجلس 

 .مجنس مع الدرع الخليجي

 بأول، على ضوء املن
ا
اقشات الداخلية أشدت الوثيقة بتعاون قطر في إبالغ واشنطن بالتطورات الجارية في مجلس التعاون الخليجي أوال

أن تكشف عنها الصحافة   املجلس، وهي مناقشات غلفتها السرية لفترة قبل  إلى  األردن واملغرب  املجلس وقتذاك بضم  في  التي جرت 

 .األمريكية بغتة

 
ا
 : انقالب الدوحة ثامنا

 
ا
 2009رة الخارجية األمريكية في يناير  أوضحت أن الشيخة موزة عملت منذ اليوم األول لوصول هيالري كلنتون إلى وزا   التىللوثائق    ووفقا

إلى مخاطبتها وتزكية نجلها ولى العهد تميم بن حمد، من أجل كسب نفوذ إقليمي ودولي، وأغدقت على هيالري بكل اإلغراءات املمكنة  

 .من أجل أن يكسب تميم لدي اإلدارة األمريكية مساحات من التعاون والثقة

إلى أن الشيخة موزة تواصلت مع هيالري كلينتون عبر شيري بلير    2015سبتمبر    10شارت بتاريخ  وكانت جريدة تايمز البريطانية قد أ

زوجة رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير، وذلك من دون إخبار رجال األسرة الحاكمة في قطر، أي زوجها حمد بن خليفة ورئيس  

ا منصب وزير ا  .لخارجية أي املسؤول األول عن التواصل مع الخارجية األمريكيةالوزراء حمد بن جاسم الذي كان يشغل أيضا

رسائل متبادلة بين شيري وهيالري، صاحبات الصداقة الوثيقة منذ كان بيل كلينتون يحكم الواليات املتحدة بالتزامن    10ضمت الوثائق  

الشيخة موزة، وأن األخيرة تطلب لقاء هيالري  مع وجود بلير على رأس الحكومة البريطانية، حيث توضح شيري أنها على اتصال جيد مع

في أي وقت، ورقم هاتفها الخاص من أجل التواصل معها، وتبدي هيالري موافقتها دون حماس لفكرة التواصل مع موزة، وقد ظلت  

هيالري الستمرار    الرسائل بين شيري وهيالري وقد انضمت إليهما هوما عابدين تناقش تطور العالقات بين هيالري وموزة، وبدأ تحمس

 .التواصل مع زوجة أمير قطر

ا في التواصل بين   F-2014-20439 التابعة لحقيبة الوثائق رقم C05769776 الوثيقة رقم ا جديدا بالخارجية األمريكية، حملت تطورا

إلى رغبة موزة في أن تتعرف  موزة وهيالري دون أن يعرف رجاالت آل ثاني بهذا االتصال بحسب التايمز البريطانية، حيث تشير شيري  
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ا وأنه قد عين    31الوزيرة الجديدة على تميم ولي عهد قطر من أجل بناء صورة دولية أوسع لألمير القطري الذي يبلغ من العمر وقتها   عاما

ا لألمن الغذائي القطري   .رئيسا

ا  شيري تحدثت مع هيالري حول برنامج األمن الغذائي القطري وهو جهاز حكومي مخصص لتو  فير كافة احتياجات قطر من الطعام نظرا

مليار دوالر، وأن األمير تميم وأمه الشيخة    30% على االستيراد، وأن ميزانية هذا البرنامج    100ألن الدوحة ال تنتج أي ش يء وتعتمد بنسبة  

الغذائية شريطة أن تجرى مباحثات   موزة يودان أن تحصل الحكومة األمريكية على حصة األسد في هذه امليزانية وتوفر لقطر احتياجاتها

 .مباشرة بين تميم وهيالري في هذا املضمار

وعلى عكس االستحسان التدريجي الذى أبدته هيالري لفكرة التواصل مع موزة، فإن وزيرة الخارجية األمريكية أبدت موافقة وحماسة  

يديه، وفى رسالة ثانية يقترح تميم عبر شيري أن تساعد  فورية للتواصل مع ولى عهد قطر على ضوء امليزانية الضخمة التي تقع تحت  

 BP Deepwater Horizon 2010 قطر في مشكلة االنسكاب النفطي أو كارثة تسريب النفط قبالة سواحل الواليات املتحدة األمريكية

 في خليج املكسيك. 

 ليتم بعدها اإلطاحة برموز السلطة في الدوحة وتعيين تميم بن حمد.  

 
ا
 الليبي  تدخل ال: تاسعا

 .وأظهرت وثيقة أمريكية مسربة أن الرئيس الفرنس ي نيكوال ساركوزي، أمر بالتدخل في ليبيا من أجل الحفاظ على نفوذ بالده في املنطقة

ا  ، إلى أن حرك فرنسا للتدخل في ليبيا من أجل اإلطاحة بالقذافي، كان بسبب م2011وأشارت الوثيقة التي تحمل تاريخ الثاني من أبريل 

 .يملكه القذافي من أطنان من الذهب، باإلضافة إلى املخزون الليبي الكبير من النفط"

طنا من الذهب، وكمية    143ونقلت الوثيقة عن مصادر مقربة من مستشاري سيف اإلسالم القذافي، أن "معمر القذافي كان يحتكم على  

 مماثلة من الفضة". 

املخزونات الهائلة من الذهب والفضة من خزائن البنك املركزي الليبي في طرابلس إلى مدينة سبها،  تم نقل هذه  2011وفي أواخر مارس 

 .جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد

ستند  وحسب تسريبات رسائل كلينتون، فإن "القذافي كان يعتزم استخدام هذه الكميات من الذهب والفضة في إنشاء عملة إفريقية ت 

 إلى الدينار الذهبي الليبي، على أن تكون هذه العملة هي الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية". 

الفرنسية هذه الخطة بعد فترة   املخابراتمليارات دوالر، وقد اكتشف ضباط    7وتقدر قيمة هذه الكمية من الذهب والفضة بأكثر من  

 .د القذافي، وكانت أحد العوامل الهامة التي دفعت ساركوزي للتدخل في ليبياوجيزة من بدء االجتاجاجات الشعبية في ليبيا ض
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وكشفت الوثائق أن  السياس ي اإلخواني الليبي محمد املقريف قد اعتزم توقيع اتفاق للتطبيع مع إسرائيل وذلك في حديثه مع رجاالت 

 للوثيقة رقم التابعة لحقيبة الوثائق رقم
ا
-F في حقيبة الوثائق التابعة للخارجية االمريكية رقم C05739890 القنصلية االمريكية وفقا

 والتي حملت عنوان "الرئيس الليبي الجديد".  2015-04841

وكان التنظيم الدولي لإلخوان قد استثمر سيطرة اإلخوان على الحكم في مصر، وفرض تسمية اإلخواني محمد يوسف املقريف لشغل  

ا على تولى اإلخواني محمد مرس ي منصب رئيس الجمهورية في مصر،    50عقب أقل من    2012أغسطس    9منصب رئيس البرملان في   يوما

ا أن املقريف أصبح    بأنه بحسب القوانين الليبية االنتقالية وقتذاك كان رئيس البرملان يشغل منصب رئيس الدولة ما يعني عمليا
ا
علما

 .أول رئيس منتخب ليبي عقب إسقاط نظام معمر القذافي

خطة إخوان ليبيا تعتمد على وجود املقريف على رأس حزب غير إسالمي أال وهو حزب الجبهة الوطنية؛ من أجل تقاسم األدوار  وكانت  

بين التيار اإلسالمي واملدني داخل البرملان الليبي املنتخب، ولكن ما إن تولى املقريف رئاسة ليبيا حتى باشر سياسة إخوانية خالصة، 

 .ونس والسودان باإلضافة إلى التنظيم الدولي لإلخوانونّسق مع إخوان مصر وت

  وتشير الوثيقة األمريكية إلى أن املقريف في أول اجتماعاته مع الدبلوماسيين األمريكيين عقب توليه الرئاسة قد أوضح عزمه توقيع اتفاق 

يبديه دون العودة إلى املراقب العام لتنظيم    للتطبيع وبدء العالقات الدبلوماسية بين ليبيا وإسرائيل، وهو عزم ال يمكن للمقريف أن 

اإلخوان في ليبيا، كما الحال مع كافة الساسة املنتمين لإلخوان حيث ال يمكنهم الحديث مع الدبلوماسيين األجانب إال بموافقة املرشد  

 .االعام بالقاهرة أو زعيم التنظيم الدولي في لندن أو املراقب العام في الدولة التي ينتمون اليه

مع   العالقة  عن  تصوره  حول  األمريكيون  الدبلوماسيون  يسأله  أن  دون  اإلسرائيلية  الليبية  العالقات  حول  بالحديث  بادر  املقريف 

ن إسرائيل، وأشار املقريف في مباحثاته السرية مع األمريكيين إلى أنه يحتاج إلى مرحلة انتقالية يبدي فيها رفضه لهذا األمر قبل أن يعل

قات بين طرابلس وتل أبيب، وأشار املقريف بحسب الوثيقة إلى أنه يمكن البدء في عالقات سرية بين طرابلس وتل أبيب  تطبيع العال

ا  .تفض ي إلى إعالن اتفاق التطبيع الحقا

ونس املقريف في الوثيقة ذاتها أكد احترامه لرغبة واشنطن في تأسيس تحالف إقليمي يضم ما اسموه "الحكومات الثورية" في مصر وت

 إلعالن القاهرة في  
ا
الذي تحدث عن قيام تكتل    2012يوليو    29وليبيا أو محور الربيع العربي من أجل خدمة األجندة األمريكية وفقا

 !للحكومات الثورية في شمال أفريقيا

أسبوعين فحسب من  ، أي أن الرئيس اإلخواني لليبيا قد تعهد بتطبيع العالقات مع إسرائيل عقب 2012أغسطس    27الوثيقة بتاريخ  

 في منصبه؛ إذ قدم استقالته في 
ا

 .2013مايو  28توليه املنصب، ولم يتمكن محمد املقريف من االستمرار طويال

 
ا
 : تهديد بشار األسد عاشرا

يدني وأظهرت اإليميالت تبادل كلينتون مع مساعديها حول تحليل األوضاع في سوريا، وأولى تلك الرسائل حملت تهديد مساعد كلينتون س

 بلومنتال، للرئيس السوري بشار األسد بالقتل. 
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 ستقطع إذا ما استمر القمع بهذا الشكل وقد يكون رأسه هذه املرة". 
ا
 وقال مساعد كلينتون: "يجب أن يدرك األسد أن رؤوسا

كيد بأن مقتل القذافي ، وصلت لهيالري كلينتون، رسائل من مساعديها حول وسائل هزيمة نظام األسد واسقاطه، والتأ2011وفي يونيو  

 على تغيير األنظمة التي ال تتنازل عن الحكم بسهولة
ا
 .سيؤكد لألسد وأنظمة شبيهة بأن نموذج التدخل األمريكي على األرض ال يزال قادرا

ألركان  ، من مساعدها جاك سوليفان، أن الجنرال نجدت أوزيل، رئيس ا2012وجاء في إيميل مرسل لهيالري كلينتون في أواخر يونيو  

العامة للجيش التركي، "نصح رئيس الوزراء )حينها( رجب طيب أردوغان بأن تركيا يجب أن تكون مستعدة ملواجهة الظروف بما في ذلك  

 حدوث مواجهة مباشرة مع الجيش السوري". 

ل ضد الجيش السوري أن نستخدم إمكانات النات
ّ
و قدر اإلمكان لالستفادة من  أما أردوغان، فيقول إنه "يجب علينا إذا ما أردنا التدخ

 املعلومات االستخباراتية". 

الرغم من انشغال     التركي وعلى  الجنرال أوزيل، أردوغان بأن الجيش  الجبال الشرقية لتركيا وشمال     100وأخبر  ألف من قواته في 

السوري   الجيش  القوات ملواجهة وهزيمة  "تركيا قادرة على تخصيص مئات اآلالف من  وإخضاعه خاصة أن معنويات العراق، فإن 

 الجيش السوري مدّمرة". 

ونقل مساعد كلينتون، عن مصدر آخر "سري للغاية" أنه من وجهة نظر أردوغان فإنه فعل ما يكفي لترويع النظام السوري وتحذيره 

يميل بأنه "مقرب من  والرسالة الثانية كانت ما أخبر به شخص سوري وصفه اإل .من تهديد الوضع في تركيا من جراء الحرب السورية

 فوق رأسه".
ا
 الحكومة السورية" من أن "بشار األسد لن يترك الحكم ما دام ال يوجد من يضع سالحا

، "األزمة السورية من وجهة نظر نظام بشار األسد"، موضحا أن  2012وشرح املصدر في التقرير الذي أرسله لكلينتون في فبراير عام  

حيطة به يعتقدون أنه ثمة بالفعل مؤامرة على سوريا بسبب تاريخها وبسبب ما تعّرضت له عبر السنوات  بشار األسد والدائرة الضيقة امل 

 .من أعداء خارجيين من وجهة نظر النظام

ومن وجهة نظر الحكومة السورية، فإن "بشار األسد يتعامل بحكمة مع األزمة السورية وأن العنف الذي تستخدمه الدولة السورية هو  

 .دخل الخارجي املتعلق بالتمويل املباشر ونقل األسلحة للمعارضة السورية"، بحسب ما نقل املصدربسبب الت 

 ويعتقد النظام، حسبما ذكر املصدر، أن "ما يجري من عنف داخلي هو حملة للضغط على الخارج ليتوقف عن التدخل". 

طريقة   أفضل  بأن  اقتراح  كلينتون،  هيالري  إيميالت  من  آخر  إيميل  النووية وتضمن  إيران  قدرة  مع  التعامل  على  إسرائيل  ملساعدة 

 .املتنامية هي اإلطاحة بالنظام السوري

 كبرى في الشرق  
ا
وفي أحسن األحوال، بحسب املصدر، فإن املحادثات بين القوى الكبرى في العالم وإيران "ستؤجل لبعض الوقت حربا

 األوسط بين إيران وإسرائيل".
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ن إيران من تقويض قوة إسرائيل وأهدافها  جاء في اإليميل، أن 
ّ
"العالقة االستراتيجية بين إيران ونظام بشار األسد في سوريا تمك

 االستراتيجية".

 على خطر  
ا
ولذلك تعتقد القيادة اإلسرائيلية أن هزيمة بشار األسد ونظامه وتمكين نظام مختلف في سوريا سيعني القضاء تماما

 حسبما جاء في اإليميل املرسل إلى هيالري كلينتون.  محّدق يهدد إسرائيل ويقلقها، 

 الحادي عشر: توكل كرمان والخراب اليمني 

وكشفت وثائق البريد اإللكتروني الخاص بـ"هيالري"، عن وجود عالقة وثيقة تجمعها باإلخوانية توكل كرمان؛ إذ أوضحت األخيرة أنها  

 .جلوس بمنزلهاتعتبر األولى مثلها األعلى، وتضع صورتها في غرفة ال

، عن مراسالت حول اليمنية اإلخوانية توكل كرمان، والتي أوضحت أن كرمان التقت  2011أبريل  7وأوضحت الرسائل  املسربة بتاريخ 

 2011بكلينتون في يناير
ا
من الحكومة األمريكية،  وأن اللقاء  ، قبل بدء الثورة بقليل، وأن منظمتها"صحفيات بال قيود"، تستلم تمويال

 كلينتون تم ترتيبه بمعرفة السفارة األمريكية.  مع

، من املقرر فيها مقابلة قادة األحزاب وحكومة الرئيس اليمني الراحل علي عبدهللا صالح،  2011كانت زيارة "كلينتون" لليمن، في يناير  

أوضح أن سبب الزيارة األساس ي،    لنزع فتيل التوتر، ولكن توجه توكل كرمان من السفارة األمريكية بصنعاء إلى ساحة االحتجاجات،

 .تأجيج املوقف وليس تهدئة الخالف

عقب اجتماع اإلخوانية توكل كرمان مع هيالري كلينتون في السفارة األمريكية، وضعت خارطة طريق لها لقيادة االحتجاجات في اليمن،  

 بعد وعود بمنحها منصب وزيرة خارجية اليمن، إذا تمت اإلطاحة بحكومة "صالح". 

ي خالل أشهر االحتجاجات، التي بدأت بعد شهر واحد من زيارة "كلينتون"، كانت الخطة تتجه لتسليط الضوء على توكل كرمان،  وف

واعتبارها قائدة الثورة، بمساعدة من وسائل اإلعالم اإلخوانية، خاصة قناة الجزيرة القطرية، وتم تجاهل مجازرها، بعدما دفعت مئات  

 .رطة في الصفوف األولىالشباب لالشتباك مع الش

اليمن، معلنة دعمها لحق الشعب اليمني في اختيار قادتهم ومستقبلهم، في تحريض  الجارية في  وصرحت "هيالري" بدعمها للفوض ى 

 .واضح ضد الحكومات

 .بل للسالمإال وكانت توكل كرمان، حاصلة على جائزة نو  2011وبدعم كبير من اإلدارة األمريكية في ذلك الوقت، لم ينته عام 

وأظهرت رسائل البريد اإللكتروني الخاص بـ"هيالري"، الفرحة املتبادلة بين موظفي وزارة خارجية "كلينتون"، بفوز توكل كرمان بجائزة 

 ."
ا
تب فيها: "أخبار عظيمة! أنا متأكدة من أنك سعيدة جدا

ُ
 نوبل؛ إذ كانت هناك إحدى الرسائل التي استقبلتها األولى ك
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"كر  فوز  الخارجية  وبعد  وزارة  في  النهامي،  إسماعيل  محمد  اإلخواني  القيادي  وزوجها  "كلينتون"  استقبلتها  املشبوهة،  بالجائزة  مان" 

، معلنة ترحيبها بهما، وزعمت "كلينتون"، أن جائزة نوبل، اعتراف بإنجازتها والتزامها بالديمقراطية وحقوق  2011األمريكية، أكتوبر عام  

 .لسيل الدماء الذي أحدثته أنشطة اإلخوان اإلرهابية في صنعاءاالنسان، في تجاهل تام 

الرئاسة   انتخابات  ففي  ذلك،  عند  اإلرهابية  اإلخوان  وجماعة  األمريكية  الديمقراطية  الحكومة  بين  املشبوهة  العالقات  تتوقف  لم 

بية، قائلة: إن العالم سيكون أفضل وأجمل  ، أعلنت توكل كرمان دعمها التام لـ"هيالري" في املعركة االنتخا2016األمريكية، سبتمبر  

 .تحت قيادة امرأة

واستمرت الرسائل بين الطرفين، وأرسلت "كرمان" الكثير من الرسائل لإلدارة الديمقراطية عبر مواقع التواصل االجتماعي، تعدهم فيها  

 .من العامليباستمرار العمل فيما بينهم، من أجل بناء العالم، وجعل اليمن منطقة استراتيجية لأل 

وبعد مرور عشر سنوات على هذه الزيارة، لم تتحول اليمن إال إلى منطقة استراتيجية لالضطرابات، وسقطت الدولة في حروب وانقالبات  

.  4مليون شخص إلى تحت خط الفقر، وتشريد  20مستمرة حتى اآلن، أدى إلى وصول 
ا
 وخارجيا

ا
 ماليين شخص داخليا

ئق بريد "هيالري"، بأنه ما زالت هناك تفاصيل لم تكشف عنها الوثائق، مؤكدة تخطيطها مع وزيرة الخارجية  وعلقت توكل كرمان، على وثا

 .األمريكية، ضد الرئيس الراحل علي عبدهللا صالح


