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 لمدة ٌوم واحد ، لٌل لبل وبعد الزٌارة أن هدفها البحث فً أمور إستراتٌجٌة تخص 2016 دٌسمبر 18زار المشٌر السٌسً أوغندا فً 
! العاللات بٌن البلدٌن ، لم ٌكن خافٌا علً أحد أن تلن األمور اإلستراتٌجٌة هً المٌاه وأن األمر ٌخص مصر فمط وال أحد غٌرها 

 

لكن المالحظ أن هذه الزٌارة المفاجئة تعبر بجالء عن الوضع المصري الهش الذي أصبحنا فٌه علً كل األصعدة ، كانت تلن الزٌارة الفاشلة 
: فٌما ٌلً  (الخٌبات  )عبارة عن عدة صفعات علً وجوه المصرٌٌن ، لنستعرض بعض هذه الصفعات 

 
:  الخيبة األولي * 

من  % 85المشهد الخارجً للزٌارة ٌوضح أننا لد أكلنا البسكوٌتة من اإلثٌوبٌٌن ، فهم ٌسٌطرون علً فرع النٌل األزرق الذي ٌأتً من خالله 
مٌاه مصر ، الزٌارة تمر أن هذه النسبة لد أصبحت فً مهب الرٌاح ، أو ربما ضاع أغلبها ، وبالتالً ٌبمً فرع النٌل األبٌض ، الذي ٌخرج من 

! بحٌرة فكتورٌا التً تسٌطر علٌها أساسا أوغندا 
 

علً كل  (مع أجهزته األمنٌة  )وإلرار الفشل فً ملف المٌاه مع إثٌوبٌا ٌتحمله النظام الحاكم فً مصر أوال وثانٌا وأخٌرا ، فهو الذي ٌسٌطر 
! صغٌرة وكبٌرة فً مصر 

 
: الخيبة الثانية * 

المشهد الداخلً للزٌارة ٌحمل التفاصٌل فً المشروع الذي حمله السٌسً إلً الرئٌس األوغندي ، فمد نالش معه إمكانٌة شك لناة تخرج من 
! بحٌرة فكتورٌا عن طرٌك فرع النٌل األبٌض لتصل إلً مصر ، هذا هو العمود الفمري للزٌارة دون الدخول فً تفاصٌل ٌفهمها الفنٌون 
! المثٌر أن الصحف المصرٌة لد صرحت جمٌعها ، بعد عودة السٌسً لمصر ، أن هذا المشروع سوف ٌستغرق عشرٌن عاما فً تنفٌذه 

 
تكمن معالم الخٌبة هنا فً أننا فً الهم اإلثٌوبً منذ عدة سنوات وفً جمٌع وسائل اإلعالم والنظام عندنا ٌتعامل معنا فً هذه المضٌة علً وجه 

! الخصوص باستعالء ودون مصارحة 
 

!  لماذا تأخرت مصر فً تلن الزٌارة حتً اآلن إلً أوغندا ؟- 
! من أٌن األموال التً ننفمها علً هكذا مشروع بعد أن أضعنا ما كان بأٌدٌنا من حسنات األشماء ؟- 
! من سٌثك بنا مرة أخري وٌعطف علً حالنا بعد أن أخذنا األموال من األشماء وغدرنا بهم بدم بارد فً أول فرصة أتٌحت لنا ؟- 
 

: الخيبة الثالثة * 
إن أوغندا علً استعداد كً تمد مصر بالحبوب : " ظهرت معالم الخٌبة الثالثة أثناء إلماء الرئٌس األوغندي كلمته أمام السٌسً ، فمد لال 

" ..  والفواكه واللحوم واألسمان 
ٌا صالة النبً علً الكالم اللً عبارة عن شاللٌت تحرق الدم ، هكذا أصبحت مصر بفضل إدارة العسكر ، تستورد حتً البسٌط من غذائها ،  

!! أي دولة فاشلة بامتٌاز 
 

لو ترن الرئٌس األوغندي العنان لنفسه كً ٌكمل المائمة التً تحتاجها مصر ألخذ بعض الولت كً ٌنتهً منها ، فهنان السكر واألرز والزٌوت 
وحلٌب األطفال والدلٌك ، هنان الكثٌر والكثٌر من لائمة الطعام التً كانت منذ عهد غٌر بعٌد تعتبر من طعام الفمراء ، واآلن لد اختفت من 

! طعامهم وأصبحت ضمن لائمة متوسطً الدخل 
 



العبارة واضحة فً معانٌها وضوح الشمس فً رابعة النهار ، هً تعنً أن مصر لد أصبحت خرابة فً أبسط المأكوالت ، لكن الخٌبة الثمٌلة 
تبدو فً لمتها هنا من رد الفعل الذي استمبل بها السٌسً تلن العبارة التً ال تحمل إال معانً السخرٌة من نظام فاشل فً مصر ، فبدال من 

، ٌعنً "  اإلنشكاح " إذا بلٌتم فاستتروا ، نراه لد أطلك ضحكة عالٌة ونظر خاللها إلً السماء تعبٌرا عن : الصمت ، عمال بالمول المعروف 
!!  فطسان من الضحن علً خٌبته : بالبلدي 

 
! كان ٌضحن السٌسً ؟ (! أو علً من ؟ )ال أدري علً ماذا - 
! أال ٌعلم أن فضٌحة أزمة السكر فً مصر لد طافت العالم ؟- 
! ٌدلنً أنصاره علً دولة واحدة من دول الدرجة العاشرة ٌوجد بها أزمة سكر ؟- 
! أال ٌعلم السٌسً أن هنان لائمة أخري من ضرورٌات الطعام هً فً طرٌمها أٌضا لتكون كالسكر النعدام العملة الصعبة التً تستورد بها ؟- 
! هل سمع السٌسً عن دولة مالً التً كانت تعانً من الذرة فأصبحت من مصدرٌها بفعل اإلدارة الرشٌدة فً تلن األزمة ؟- 
! ٌدلنً أنصاره علً إنجاز واحد تم فً عهده فً أي مجال ؟- 
 

: الخيبة الرابعة * 
فً كل دول العالم سواء كانت صغٌرة أم كبٌرة ، فمٌرة أم غنٌة ، ال ٌدخل الحرس الخاص للرئٌس الضٌف إلً جلسة االجتماعات التً تجمع 

مهمة حماٌة الرئٌس فً جلسة االجتماعات منوطة بالدولة المضٌفة ، هذا ُعرف ٌعلمه كل الرؤساء ، من رؤساء فٌجً لوسوتو ! الرئٌسٌن 
! وجامبٌا وحتً رئٌس أمرٌكا 

 
هنان رؤساء لدول عظمً ، كأمرٌكا وروسٌا والصٌن ، تزور إفرٌمٌا وتلتمً مع رؤساء تلن الدول ، فً مثل تلن الحاالت النادرة تسمح الدولة 

المضٌفة بالحرس الخاص للرئٌس الذي ٌمثل دولة عظمً بالدخول علً أطراف غرفة االجتماع ، لكن دون أن ٌحملوا سالحهم ، وفً بعض 
الحاالت النادرة ٌسمحون لهم بحمل السالح ، المولف هنا ٌتولف علً حجم العاللات بٌن البلدٌن ودرجة الثمة ، وحجم المساعدات الممدمة من 

.. الدولة العظمً لهذا الدولة الفمٌرة 
 

فً حالة المشٌر السٌسً شاهدنا حرسه الخاص وهو ٌعتمد أنه ٌمثل دولة عظمً ، فاشتبن باألٌدي مع الحرس الخاص للرئٌس األوغندي بالممر 
!  وبسالحهم ، وهذه هً المشكلة الثانٌة األكبر من األولً ! وهذه هً المشكلة األولً ! ٌرٌدون الدخول " البهوات " الرئاسً فً كمباال ألن 

 
أخبروهم بعدم إمكانٌة الدخول لمكان االجتماع بسالحهم ! تعامل الحرس األوغندي بكل تهذٌب مع الحرس المصري رغم استخدامهم العنف 

! لكن الحرس المصري أصر فتم استخدام الموة معهم إلٌمافهم ! والبد من تسلٌمه لبل الدخول 
 

! أولها ألن السفارة المصرٌة فً أوغندا لم تمم بواجبها بتحدٌد بروتوكول الزٌارة بدلة للوفد المصري ! الخٌبة الرابعة تعتبر خٌبة مزدوجة 
وثانٌها ألن الحرس الخاص المصري لم ٌكن مدربا باألبجدٌات التً ٌمكن أن ٌعرفها وٌتمنها شباب فً الكشافة بالثانوٌة العامة بعد حصة تعلٌمٌة 

! لمدة نصف ساعة 
 

ما زلنا ! أصبح من البدٌهٌات فً إفرٌمٌا أن الدبلوماسً المصري ٌتعامل مع نظٌره اإلفرٌمً باستعالء شدٌد ، وفً أحٌان أخري باحتمار شدٌد 
نذكر الشتائم التً لالها دبلوماسً مصري هذا العام وهو جالس بالمنصة مع زمٌله المصري وهما ٌظنان أن المٌكرفون مغلك ، فسمع 

! الحاضرون من زمالئهما األفارلة الشتائم فٌهم والتً ال تخرج إال فً مناطك معٌنة بالعشوائٌات المصرٌة 
 

: الخيبة الخامسة * 
نملت الكامٌرات الجلسة التً جمعت بٌن الرئٌس األوغندي والمشٌر السٌسً ، ال أظن أن هنان مصرٌا شاهد تلن الصورة التً جمعتهما إال 

! وحزن حزنا شدٌدا علً المكانة التً أصبحت مصر فٌها بسبب العسكر 
 

بٌنما كان السٌسً ٌجلس ! كان الرئٌس األوغندي ٌجلس ولدمه الٌمنً ممتدة بكاملها ، جلسته تذكرنً بجلسات الشباب فً النوادي الرٌاضٌة 
كان سامح شكري ٌجلس بنفس ! بصورة رسمٌة واالبتسامة العرٌضة تعلو وجهه ، كأنه ال ٌدري شٌئا عن تلن المدم الممتدة بهذا األسلوب 

!  االبتسامة وهو ٌدٌر كامل جسده ناحٌة الرئٌس األوغندي ، كأنهما فً حضور رئٌس دولة عظمً 
 

فً كل المدارس الدبلوماسٌة تعتبر طرٌمة الجلوس بٌن الرؤساء واحدة من النماط الهامة التً ٌجب أن ٌتمنها الرئٌس جٌدا ، فال ٌحٌد عنها أو 
:  ٌخطأ بها 



من ٌمد ٌده بالسالم أوال ، ومن ٌجلس أوال ، صاحب األرض أم الضٌف ؟ وماذا لو كان كالهما فً أرض مضٌفة ثالثة ؟ - 
ما هً تفاصٌل وضع المدم علً المدم ؟  - 
ماذا لو استمبل الرئٌس رئٌسا آخر وهو مرٌض علً كرسً متحرن ؟ هل ٌسلم علٌه جالسا مثله أم ٌسلم والفا ؟ - 
 

من المهم أٌضا أن نذكر أن طرٌمة االستمبال ، وكذلن طرٌمة الجلوس ، لد ٌستغلهما بعض الرؤساء فً توصٌل رسائل معٌنة إلً الضٌف ، 
 –لٌس عصٌا علً الفهم أن ندرن أن رسالة الرئٌس األوغندي ! ولد نمل العالم عنهم ذلن ! أفضل من ٌستخدم هذا األسلوب هم رؤساء أمرٌكا 

!  كانت تدل علً عدم احترامه لنظٌره المصري –من خالل تلن الجلسة الساخرة 
 

مازلنا نذكر الدفعة التً تلماها كبٌر الحرس للرئٌس اإلثٌوبً من جانب أحد أفراد الحرس المصري ومنعه من أداء مسٌرته بالموكب فً # 
 ! 2015 مارس 24مطار أدٌس أبابا أثناء االستمبال الرسمً للوفد الرئاسً المصري فً 

 
 وهً تعزف السالم الجمهوري الروسً بالخطأ فً حضور الرئٌس 2015 فبراٌر 11مازلنا نذكر الفرلة الموسٌمٌة الرئاسٌة فً مصر فً # 

هذا لٌس هو السالم الروسً : " الروسً بوتٌن ، لمد كان األمر مثٌرا للسخرٌة للدرجة التً دفعت المذٌعٌن الروس بالمنوات الروسٌة ٌصرخون 
!! " .. ، ما هذا النشاز ؟؟

 
مازلنا نذكر حبس جمٌع الصحفٌٌن لمدة أربع ساعات فً نفس تلن الزٌارة فً مكان مغلك أثناء اجتماع بوتٌن فً الماهرة مع السٌسً دون # 

وفً نهاٌة الحبس دخل علٌهم بعض العاملٌن وفً أٌدٌهم بعض الصوانً التً بها طعام متواضع ال ! تمدٌم أي خدمة لهم من طعام وشراب 
ٌتناسب مع كرم الممر الصحفً فً روسٌا مع الصحفٌٌن ، لكن المضحن ظهر عندما اكتشف الصحفٌون الروس أن تلن المأكوالت المتواضعة 

!  هً للبٌع ولٌست مجانٌة ، فأخذوا ٌضحكون وٌطلمون نكاتهم الساخرة 
 

 ، 2015 ماٌو 9مازلنا نذكر أن روسٌا لد ردت علً هذه المهانات عندما دعت السٌسً لحضور العرض العسكري الروسً فً موسكو فً # 
كما كان ٌسٌر فً الصف الرابع أو الخامس بعد انتهاء العرض ! فمد كان ٌجلس فً طرف المنصة وبجانبه أحد كبار السن من لدامً المحاربٌن 

! العسكري 
 

 أثناء دخوله فً اجتماع مع 2016 سبتمبر 3ما زلنا نذكر الحرس الرئاسً المصري وهو ٌسأل وزٌر الخارجٌة األمرٌكً جون كٌري فً # 
هذا باإلضافة إلً خٌبة أخري كانت عندما تعرض الوزٌر كٌري ألجهزة ! إنت معان محمول بكامٌرا ؟: السٌسً فً العاصمة الهندٌة نٌودلهً 

! الفحص المعدنً لبل الدخول 
 

 بمناسبة المؤتمر السنوي للجمعٌة العامة ، هنان اجتمع مع 2016 سبتمبر 19مازلنا نذكر ما حدث عندما ذهب السٌسً إلً نٌوٌورن فً # 
!  المرشحة الرئاسٌة هٌالري كلٌنتون ، ولبل االجتماع منع الحرس الخاص له أعضاء الحملة الصحفٌة للمرشحة كلٌنتون من حمل كامٌراتهم 

 وبٌن التصرف الذي فعلوه فً أوغندا لتجد أن االستعالء واإللفال علً – رغم أنهم فً ضٌافة بلد آخر –لن أن تمارن بٌن هذا التصرف 
! اآلخرٌن ، غنٌهم وفمٌرهم ، لد أصبح سلوكا عندنا 

 
 بالموافمة علً لرارٌن مضادٌن لبعضهما البعض بخصوص األحداث 2016 أكتوبر 9مازلنا نذكر عندما صوتت مصر باألمم المتحدة فً # 

! السورٌة ، لم ٌحدث فً تارٌخ األمم المتحدة هذا العبث ، لكنه ٌمكن أن ٌحدث فً نظام السٌسً 
 

! مصر تمر بمرحلة الالمعمول ، والخٌبة عندنا أصبحت بجالجل 
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