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تعتبر العالقات العامة، أحد المسئوليات التي تضطمع بيا إدارة الشئون المعنوية، بالقوات 
المسمحة المصرية، والتي منيا اإلعداد الستقبال جميع زوار، وضيوف، القوات المسمحة 
المصرية، من الخارج، سواء العسكريين، أو المدنيين، والمنوط بيا االىتمام بعدد كبير من 

اخل أروقة القوات المسمحة المصرية، بدءًا من مراسم االستقبال، المناسبة لكل التفاصيل، د
ضيف، في الموانئ الجوية أو البرية أو البحرية، مرورًا بكافة تفاصيل اإلقامة، والزيارات، 

 واالجتماعات، واالنتقاالت، حتى تمام مراسم الوداع، عند انتياء الزيارة. 

يرًا، في تطوير أداء العالقات العامة، أثناء إدارتي لمشئون والحقيقة أنني بذلت جيدًا، كب
المعنوية، إيمانًا مني بدوره المحوري، في ترك انطباعات، وذكريات، محددة، لدى الضيف، 
أيًا كانت وظيفتو ودرجتو وأىميتو، عن مصر، وشعبيا، وقواتيا المسمحة، وىو ما كنت 

ن من أدق ميام العالقات العامة، ىو اإلعداد أحرص، بشدة، أن يكون انطباعًا إيجابيًا. كا
الستقبال زيارات وزراء الدفاع األجانب، والذي كان عدد كبير منيم، خاصة من الدول 

فرصة “األوروبية، والواليات المتحدة األمريكية، يصحبون معيم زوجاتيم، ألنيا، بالطبع، 
، كما ”راسة التاريخ، في الطفولةلزيارة مصر العظيمة، التي حمموا بزيارتيا، منذ أول يوم لد

كانوا يقولون. وحيث كان جدول أعمال زيارة السادة وزراء الدفاع، يتحدد وفقًا لطبيعة 
الزيارة، واليدف منيا، فإن برنامج زيارة حرم وزير الدفاع، يتحدد وفقًا ألىوائيا، 

لطمبات الخاصة، واىتماماتيا، وىو ما كان يبدأ بالتنسيق مع سفارة بالدىا، لمتعرف عمى ا
أثناء الزيارة، سواء في الزيارات، أو البرامج الغذائية المتبعة، وغير ذلك من التفاصيل، 
تمييدًا لعرض المقترح الخاص بنا، لمزيارة، والذي يشمل المعالم الرئيسية، اليامة، التي 

حف يمكن ضميا لمجدول، في حدود الوقت المتاح، وعمى رأسيا، منطقة األىرامات، والمت



المصري، والكنيسة المعمقة، ومجمع األديان، ومسار العائمة المقدسة، وغيرىم من األماكن 
 التاريخية، التي تزخر بيا مصر. 

كان تمك األسئمة، تقودنا، في بعض األحيان، لمعديد من المفاجآت، والمفارقات، غير 
المتوقعة، لزيارة أماكن، أو مناطق، غريبة، أذكر منيا، أن طمبت حرم أحد وزراء الدفاع، 
األمريكان، إضافة سوق الجمال، في إمبابة، لجدول زياراتيا، لرغبتيا في رؤية صغار 

طعاميم بنف سيا، بعدما قرأت عن ىذا السوق في مصر. فوجئت، في الحقيقة، الجمال، وا 
بالطمب، وحيث أنني أعمم بوجود ذلك السوق، إال أنني لم أزره من قبل، فقد أرسمت 
مجموعة استطالعية لمتحري، واإلفادة، إال أنيم أوصوا باالعتذار عن تمبية مطمب حرم 

. ونظرًا لمعرفتي بأن تمك النوعية من الوزير، لصعوبة اتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة
االعتذارات، قد تترك انطباعًا خاطئًا عن مصر، ومستويات األمن واألمان بيا، فقد قررت، 
في اليوم التالي، أن أزور سوق الجمال بنفسي، فوجدتو سوق، بدائي، لمغاية، يماثل أسواق 

زير الدفاع األمريكي، المواشي في الريف المصري، ولم أجد غضاضة في أن تزوره حرم و 
، في ”الرتوش“بعدما نسقت مع الييئة اليندسية لمقوات المسمحة، عمى إجراء بعض 

المكان، خاصة فيما يتعمق بأعمال النظافة، مع اإلبقاء عمى الطبيعة الريفية لممكان. 
دقيقة،  02وبالفعل تمت الزيارة، ودامت ألكثر من ساعة، رغم ما كان مخطط ليا من 

 دىا، حرم الوزير أنيا كانت من أمتع الزيارات في حياتيا. ذكرت، بع

كان ضيوف مصر يقومون بواجبيم، قبل الزيارة، بالبحث واالستعالم، فوصمنا، يومًا، طمبًا، 
آخر، من حرم أحد وزراء الدفاع، األوروبيون، لزيارة مزرعة الخيول المصرية، بالشرقية، 

ط المضيئة، في سجالت وزارة الزراعة المصرية، والتي تعد، في الحقيقة، واحدة من النقا
لما تحتويو من نوعيات، نادرة، من الخيول العربية، األصيمة، لمميتمين بذلك المجال. 
فقضت الزائرة، يومًا كاماًل، بالمزرعة، استمتعت خاللو بركوب الخيل، ومتابعتيا، والحديث 

سيا، سرج خيل، ُمطعم بالفضة، عن خصائميا النادرة، مع القائمين عمييا، واشترت، لنف
 وىدايا، أخرى، عديدة، ألصدقائيا من محبي الخيول، ومحترفييا. 

 وزراء أحد حرم طمبت عندما السنوات، مرور رغم ذىني، في عالقة ظمت التي الزيارات من
 جمعية خالل من باألمر، الىتماميا لألطفال، حكومي، مستشفى زيارة األمريكيين، الدفاع
 مع والتنسيق، التشاور، وبعد األطفال؛ مرضى لرعاية المتحدة، الواليات في ترأسيا أىمية،



 أىم من باعتبارىا لألطفال، الريش أبو مستشفى عمى االختيار وقع المعنية، الجيات
 إلى فتوجيت. العربي العالم وفي بل فقط، مصر، في ليس األطفال، مستشفيات
 األطباء ءةكفا حيث من العالية، العممية إمكاناتيا رغم فوجدتيا لمزيارة، تمييداً  المستشفى،
 السيد فاستأذنت متواضعة، اإلدارية حالتيا أن إال بيا، العالج وسائل وتقدم المصريين،

 ما ظل في المستشفى، كفاءة لرفع العون تقديم في الدفاع، وزير طنطاوي، حسين المشير
 وجيزة، فترة وخالل وبالفعل،. احتياجاً  األكثر لألطفال بالمجان، جميمة، خدمات من تقدمو

 الدفاع وزير حرم وتبرعت، بنجاح، الزيارة وتمت لممستشفى، اإلدارية الكفاءة رفع تم
 ودعت المتطورة، األطفال حضانات من وعدد الطبية، األجيزة من كبير بعدد األمريكي،

 نظم أحدث عمى والتعرف المتحدة، الواليات لزيارة بالمستشفى، األطفال، أطباء من عدد
 ليذه مجانًا، الدولة، توفرىا التي الطبية الرعاية حجم لمست بعدما بيا، األطفال عالج

 .المصري المجتمع من احتياجًا، األكثر الشريحة،
 
 الدفاع وزير لحرم كانت حينئذ، تفاصيميا، أدقب اىتممت، التي الزيارات ضمن من

 األلمانية ويتحدث األمريكية، الجامعة خريج سائق، جندي لمرافقتيا، خصصت إذ األلماني،
 وفقاً . سابق كدبموماسي والده عمل بحكم طويمة، سنوات ألمانيا في قضى إذ بطالقة،

 مر قد يكن لم والتي بالقاىرة، ألمانيا سفير حرم صحبة في تكون الضيفة فإن لمبروتوكول،
 لإلجابة ليما، معين خير المصري، الجندي فكان وجيزة، فترة إال لمقاىرة، وصوليا، عمى
 مأدبة أثناء الميمة، تمك في وأذكر. مكان أو معمم، أي عمى المرور عند تساؤالتيما عمى

 حرم السيدة أن األلماني، الضيف شرف عمى طنطاوي، المشير السيد أقاميا التي العشاء
 المغة أركان من وتمكنو وثقافتو، وعممو، المصري، بالجندي أشادت األلماني، الدفاع وزير

 المصري، البرلمان عن األلماني، السفير ولحرم ليا، المفصل، بشرحو، مستشيدة األلمانية،
 الذي والدور ،"البوندستاج" األلماني، نظيره وبين بينو، الفرق وعن أمامو، مرورىم عند
 يعرف ال األلماني، الشباب بعض أن مضيفة بالده، لدستور وفقاً  منيما، كل يمعبو

 الجندي ثقافة بتنوع إعجابيا أبدت كما. المصري الشاب يعرفو مثمما ودوره، ،"البوندستاج"
 عندما برنامجيا، عمى مطمعاً  وجدتو إذ المصرية، األوبرا بدار مرورىم عند المصري،
 تقدم بينما باخ، لمموسيقار اليوم، رائع، لعرض السيمفوني، األوركسترا تقديم عن أفادىما
 .سبارتاكوس عرض غدًا، البالية، فرقة
 



 أو زيارة، ألي والمناسب، السميم، اإلعداد أن عمى التأكيد المواقف، تمك عرض من قصدت
 بغرض التفاصيل، ألدق وااللتفات التغييرات، بعض من ذلك يتطمبو قد وما مشروع،
 لتكون منا، تستحقو ما وىو مصر، عن إيجابياً  انطباعاً  يترك تزييفو، وليس الواقع، تجميل
 .شعبيا وحضارة مصر، عظمة عن سفير خير الزيارات تمك
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