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تكشف الحلقة الثانية من ملف وثائق ميتروخين عن مقترح بإرجاء تسليم صواريخ )أرض - أرض( إلى مصر لثني الرئيس 
السادات عن التحرك عسكريا ضد إسرائيل، باإلضافة لمؤشرات بعلم موسكو بوجود خطط الغتيال السادات منذ عام 

1977

موسكو كانت تعلم بخطط الغتيال 
السادات منذ 1977

وثائق 
ميتروخين ]2/2[

كامبريدج ـ العربي الجديد

أثــــارت تــحــركــات مــصــر العسكرية 
في عامي 1972 و1973 ارتباكا لدى 
موسكو حول خطط الرئيس أنور 
السادات لشن عملية عسكرية في شبه جزيرة 
عــام 1967،  احتلها إسرائيل في  التي  سيناء 
مــا دفـــع رئــيــس »كـــي جــي بـــي« آنـــــذاك، يــوري 
إلــى تكليف »املــديــريــة الرئيسية  أنــدروبــوف، 
األولى« في إبريل/ نيسان 1973 بإعداد ورقة 
حول األوضاع في الشرق األوسط ملناقشتها 
مــــع قــــيــــادة الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــســوفــيــيــتــي 

وأمينه العام آنذاك ليونيد بريجنيف.
وتحذر الورقة املؤرخة بـ7 مايو/ أيار 1973، 
والتي اطلعت عليها »العربي الجديد« ضمن 
وثـــائـــق مــيــتــروخــن املــحــفــوظــة فـــي أرشــيــف 
تــشــرشــل بــجــامــعــة كــامــبــردج، مــن أن »أعــمــال 
ــــد قد  الـــســـادات املــدعــومــة مـــن الــقــذافــي واألسـ
ــــؤدي إلــــى تـــطـــورات خـــارجـــة عـــن الــســيــطــرة  تـ
للوضع في الشرق األوسط«، دون أن تستبعد 
أن »يـــجـــرؤ الـــســـادات عــلــى اســتــئــنــاف أعــمــال 
الــعــام  الــــرأي  أنــظــار  مــحــدودة للفت  عسكرية 
العاملي إلى قضية الشرق األوســط والضغط 
املتحدة  والواليات  السوفييتي  االتحاد  على 
عــشــيــة لــقــاء الــرفــيــق لــيــونــيــد بــريــجــنــيــف مع 

نيكسون«.
مجموعة  أيــضــا  املــســربــة  الوثيقة  وتضمنت 
مــن الــتــوصــيــات لــثــنــي الـــســـادات عــن الــتــحــرك 
إيفاد مسؤول سوفييتي  فيها  بما  عسكريا، 
رفــيــع إلـــى الــقــاهــرة ودمــشــق لعقد مــحــادثــات 
مع السادات والرئيس السوري آنــذاك، حافظ 
األســــــد، وإرجـــــــاء تـــوريـــد صــــواريــــخ »أرض - 
أرض« إلـــى مــصــر لــحــن انــتــهــاء املــفــاوضــات 
بــن بريجنيف ونــيــكــســون فــي واشــنــطــن في 

يونيو/ حزيران 1973.

خطة اغتيال السادات
تكشف وثائق ميتروخن عن مؤشرات لعلم 
الــســادات، إذ  موسكو بوجود خطط الغتيال 
تشير إحدى الوثائق املسربة إلى حصول »كي 
بــأن اجتماعا  بــي« على معلومات تفيد  جــي 
ــزة الـــخـــاصـــة  ــ ــهـ ــ ســــريــــا بـــمـــشـــاركـــة قـــــــادة األجـ
السورية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطن 
عــقــد فــي دمــشــق فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 

املـــصـــريـــة بــــأن األمـــيـــركـــيـــن يـــمـــارســـون عمال 
استخباراتيا نشيطا في مصر. 

وبحسب وثائق ميتروخن، فإن جهود »كي 
جي بي« ساعدت في إقالة مروان من منصبه 
الــوثــائــق استمرار  تــؤكــد  عــام 1976، كما  فــي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة الــشــخــصــيــات 
املعادية لالتحاد السوفييتي. ويعلق مصدر 
من أسرة الرئيس الراحل عبدالناصر، رفض 
ذكـــر اســمــه، قــائــال »عــقــب وفـــاة أشـــرف مـــروان 
في لندن تواصل معنا مسؤولون على أعلى 
درجـــــة فـــي مــصــر وطـــلـــبـــوا عــــدم فــتــح قضية 
مــــروان مــن جــديــد«. وتــابــع »أشــــرف خـــدم في 
الــدولــة، وأدواره كانت  داخــل  أجهزة سيادية 
تقتضي الــتــعــامــل مــع جــهــات اســتــخــبــاراتــيــة 
أميركية بعلم السلطات املصرية«. وفي مؤشر 
ملحاولة »كي جي بي« اختراق دائرة الرئيس 
ــادات، تتضمن إحـــدى الــوثــائــق املــؤرخــة  الـــسـ
بعام 1978 اســم »زهـــرة«، التي قالت الوثيقة 
إنها شقيقة السادات وكانت »قيد الدراسة«، 
دون الكشف عما إذا كان السوفييت نجحوا 

في التواصل معها أم ال.

تمويل الشيوعيين
السوفييتي في مصر  النفوذ  تراجع  بدء  مع 
ــدم الــشــيــوعــيــن  الــــســــادات، ازداد نــ فـــي عــهــد 
املصرين على قرار حل حزبهم في عام 1965، 
السوفييتية  السفارة  كانت  الفترة،  تلك  وفي 
املجموعات  مــع  دائـــم  تــواصــل  على  بالقاهرة 
املصرية للحصول على معلومات  املاركسية 
ــــول الــــوضــــع فــــي الــــبــــالد ونـــشـــاطـــهـــم، فــفــي  حـ
ــالـــد مــحــيــي  املـــاركـــســـي خـ ــام 1971، تــســلــم  ــ عـ
ــــورة يــولــيــو  ــن، عـــضـــو مــجــلــس قــــيــــادة ثــ ــديــ الــ
ومـــؤســـس حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي الــتــقــدمــي 
ــــذي يــطــلــق عــلــيــه فـــي الــوثــائــق  الــــوحــــدوي، الـ
اســم »ســويــوزنــيــك« )»حــلــيــف«( مــع تصنيفه 
»اتــصــال مــوثــوق بـــه«، مبلغا وقــــدره 1000  كـــ
جــنــيــه مـــصـــري لـــدعـــم الـــيـــســـاريـــن فـــي حملة 

انتخابات مجلس الشعب.
ومع ذلك، رفض الحزب الشيوعي السوفييتي 
الدين  املاركسين محيي  في عام 1972 طلب 
»منظمة  تأسيس  فــي  دعما  السعيد  ورفــعــت 
مــاركــســيــة لينينية ســريــة« فــي مــصــر بحجة 
ــر ظــــروف مــواتــيــة بــعــد«، قــبــل بــدء 

ّ
»عــــدم تــوف

الشيوعي  الحزب  عبر  »سويوزنيك«  تمويل 
العراقي في عام 1974، واتخاذ قرار تأسيس 
حزب شيوعي في مصر في عام 1975. ويعلق 
ــاذ الـــتـــاريـــخ  ــتــ الــــدكــــتــــور مــحــمــد عــفــيــفــي، أســ
على  القاهرة،  في جامعة  واملعاصر  الحديث 
مــا ســبــق قــائــال »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي 
الــشــرق،  صــاحــب فــضــل كبير عــلــي شيوعيي 
األحــزاب  لكافة  داعما سياسيا وماليا  وكــان 
الشيوعية املتعثرة خالل فترة السبعينيات«.
وبــحــســب إحـــدى الــوثــائــق، فـــإن مــنــدوب »كــي 
جي بي« في بغداد أرسل مع سكرتير الحزب 
العراقي، عزيز محمد، وامللقب في  الشيوعي 
أيار  مايو/  في  »الرئيسي«،  باسم  األرشــيــف 
أميركي  دوالر  ألـــف   15 وقــــدره  مبلغا   ،1974
الــذي قــد اعترفت موسكو بأن  الــديــن،  ملحيي 

مجموعته »شيوعية«. 
التقى  »الرئيسي«  فــإن  ذاتها،  الوثيقة  ووفــق 
فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 1975 مـــع رفــعــت 
الوثائق  إليه في بعض  الــذي يشار  السعيد، 
باسمي »راســت« و»بويتسوف« )اســم عائلة 
منتشر فــي روســيــا ويــعــود جـــذره إلـــى كلمة 
وقــدره  مبلغا  وسلمه  مقاتل(،  أي  »بويتس« 
مــنــدوب  يــبــلــغ  أن  قــبــل  أمــيــركــي،  1200 دوالر 
»كــي جــي بــي« فــي بــغــداد فــي إبــريــل/ نيسان 

ــه بــتــســلــيــم قـــيـــادة املــاركــســيــن  ــ مـــن الـــعـــام ذاتـ
املصرين ما مجموعه 9 آالف دوالر، على أن 
مع  بالتنسيق  املتبقية  آالف  الـــ6  تسليم  يتم 

»كي جي بي«.   
وبعد اإلعــالن عن تأسيس الحزب الشيوعي 
الوطني  »التجمع  اســم  الوليد تحت  املصري 
ازداد   ،1975 عــــام  فـــي  الــــوحــــدوي«  الــتــقــدمــي 
للحزب عبر  املالي  السوفييتي  االتــحــاد  دعــم 
مقدمتها  وفــي  األخــــرى،  الشيوعية  ــزاب  األحــ

الحزب الشيوعي العراقي.
الـــدعـــم  ــع  ــ ــفـ ــ ارتـ و1979،   1978 ــامــــي  عــ وفــــــي 
 100 إلــى  املصرين  للشيوعين  السوفييتي 
ألــف دوالر سنويا، وصــوال إلــى 120 ألفا في 

عام 1980. 
املؤرخة بعام 1978  الوثائق  وتوضح إحــدى 
أنـــه كـــان يــتــم الــتــواصــل مــع قــيــادات شيوعية 
مصرية مــن خــالل مــوظــف فــي »كــي جــي بي« 
يــدعــى »مـــاركـــوف«، وكـــان يعمل تــحــت غطاء 
مـــراســـل صــحــافــي، وكــــان مــعــتــمــدا أيــضــا في 

اليمن واليمن الجنوبي والسودان وليبيا.

توظيف اليساريين
عــلــى صــعــيــد الــنــشــاط االســـتـــخـــبـــاراتـــي، دفــع 
ــات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة املـــصـــريـــة  ــعــــالقــ تــــدهــــور الــ
ــــى تـــوخـــي الــــحــــذر عـــنـــد تــجــنــيــد  بــمــوســكــو إلـ
الــعــمــالء فـــي عــهــد الــــســــادات، إذ وجــــه يـــوري 
»رفع درجة السرية عند التعامل  أندروبوف بـ
العمالء  تجنيد  وعــدم  املحلين«  السكان  مــع 
إال في »حــاالت استثنائية« أوال، وصوال إلى 

حظره في عام 1976.
لكن فــي مــايــو/ أيـــار 1980، وافـــق أنــدروبــوف 
على توظيف أوساط املعارضة اليسارية في 
الــعــمــل االســتــخــبــاراتــي »عــلــى أســـاس اتــصــال 
الشيوعي  الــحــزب  إعـــالم  غير رســمــي« ودون 

املصري بذلك.
وتــضــمــنــت إحــــدى الــوثــائــق عــــددا مــن أســمــاء 
األحــزاب واملنظمات املقصودة، بما فيها من 
حزب التجمع الشيوعي ماهر سمعان، الذي 
املصري  الشيوعي  الــحــزب  مــن  استبعاده  تــم 
الشعبية«  »الجبهة  وتنظيم   ،1978 عــام  فــي 
الشيوعي الذي أسس في عام 1979 بقيادة م. 
توفيق وأحمد حمروش، ومنظمة »8 يناير« 
ر. طنطاوي، و»املطرقة«  العام  األمــن  بقيادة 
بــقــيــادة إبــراهــيــم عــــزام وســلــوى مــيــالد، وفــق 
الــبــيــانــات الــــواردة فــي الــوثــيــقــة، دون الكشف 
عن طبيعة العالقة مع هــؤالء ومــا إذا تسنى 
»كــي جــي بـــي« الــتــواصــل مــعــهــم مــن عــدمــه.  لـــ
ويـــصـــف نــبــيــل زكـــــي، املـــتـــحـــدث بـــاســـم حــزب 
التجمع، تلك العالقة قائال »الحزب الشيوعي 
يكونوا  لم  املاركسية  املجموعات  أو  املصري 
أتــبــاعــا لــالتــحــاد الــســوفــيــتــي. الــعــالقــة كــانــت 
تنحصر في األخذ برأينا من جانب السفارة 
السوفييتية بالقاهرة في األحداث السياسية 
بــمــصــر، كـــحـــال كـــافـــة الـــســـفـــارات األجــنــبــيــة«، 
بينما يقول حسن عبدالرازق، عضو املكتب 
الوصل  »حلقة  إن  التجمع،  لحزب  السياسي 
مع االتحاد السوفييتي خالل مرحلة الرئيس 
الــراحــل محمد أنـــور الـــســـادات كــانــت ميشيل 
كامل، والــذي كان عضوا في اللجنة املركزية 
واملكتب السياسي للحزب الشيوعي املصري 
 إلـــى الـــخـــارج، كــي يــكــون مــســؤواًل عن 

َ
وُبـــِعـــث

بناء عالقات الحزب الخارجية والذي انتخب 
كعضو في اللجنة املركزية واملكتب السياسي 
للحزب الشيوعي املصري«، نافيا هو ونبيل 
ــانـــت هــنــاك  ــالـــي، قـــائـــال »كـ ــم مـ زكــــي تــلــقــي دعــ
برامج تعاون ودعــم متعدد األشــكــال لم يكن 

منها الدعم املالي على اإلطالق«.

»مناقشة مسألة تدبير أعمال إرهابية  1977 لـ
وتخريبية الغتيال الــســادات وأشــرف مــروان 
وكمال أدهم، مستشار العاهل السعودي امللك 
ثالث  تشكيل  وجـــرى  عبدالعزيز،  بــن  فيصل 
مجموعات قتالية لتنفيذ العمليات وإيفادها 

إلى بون وباريس ولندن«.

التشهير بأشرف مروان
ــفــذت حملة تشهير 

ُ
ن أيـــار 1976،  مــايــو/  فــي 

شاملة ضد سكرتير رئيس جمهورية مصر 
ــة املـــعـــادي  ــيـ ــارجـ الـــعـــربـــيـــة لــــالتــــصــــاالت الـــخـ
لالتحاد السوفييتي أشــرف مـــروان، وفــق ما 
ــدى الــوثــائــق الــتــي سربها  ورد فـــي نـــص إحــ
الــكــولــونــيــل فــاســيــلــي مــيــتــروخــن. وبــحــســب 
الوثيقة التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، 
فـــإن جــهــاز »كـــي جـــي بـــي« قـــاد حــمــلــة كاملة 
الــذي كــان يعتبرا »معاديا  بــمــروان  لإلطاحة 
مــن خــالل فضح  السوفييتي، وذلــك  لالتحاد 
اتــصــاالتــه مـــع األجـــهـــزة الــخــاصــة األمــيــركــيــة 
والكشف بواسطة عميل في بيروت عما تقول 
الوثيقة إنه »استيالء مروان على مبالغ مالية 
كبيرة خصصتها السعودية والكويت ملصر 
التراشي وغيرها من  لشراء أسلحة، ووقائع 

األعمال غير املشروعة«.
ولم يكتف »كي جي بي« بذلك، بل تم إيصال 
»زيـــــادة  ــادات تـــفـــيـــد بــــــ ــ ــســ ــ ــى الــ ــ ــلـــومـــات إلــ ــعـ مـ
ــــي مـــحـــيـــط الــــرئــــيــــس املـــصـــري  الــــشــــائــــعــــات فـ
حـــول عــالقــة عــاطــفــيــة بــن مــــروان ومحيطن 
بالرئيس إلقناعه بأن سلوك مروان وحرصه 
عــلــى اســـتـــخـــدام وضـــعـــه لــلــتــربــح الــشــخــصــي 
الــرأي العام  ينسف مكانة الرئيس في عيون 

العربي«.
»كي  وذكرت وثيقة أخرى أن مسؤوال رفيعا بـ
جـــي بــــي« زار مــصــر فـــي مـــايـــو/ أيـــــار 1975 
بهدف تعزيز العمل ضد األميركين، وضمن 
مــهــامــه »الــتــشــهــيــر وتـــشـــويـــه ســمــعــة أشـــرف 
مروان بصفته متواصال مع األجهزة الخاصة 
األمـــيـــركـــيـــة يــســلــم أســـــــرارا عــربــيــة لــلــواليــات 

املتحدة وعبرها إلى إسرائيل«.
»تم  الهدف  هــذا  لتحقيق  أنــه  الوثيقة  وتذكر 
مساعد  مع  السرية  اته  لقاء وقائع  استخدام 
ــيــــركــــي لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  الـــســـفـــيـــر األمــ
العربية، د. فريز بشقة هذا األخير«، وتوضح 
الوثيقة أن الحملة تهدف إلى إقناع الحكومة 

ارتفع الدعم 
السوفييتي 
للشيوعيين 

المصريين إلى 120 
ألف دوالر سنويًا

موسكو نظمت 
حملة لمواجهة 

أشرف مروان بسبب 
عالقاته األميركية
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