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بعد مرور عشرات السنوات، يشرع التاريخ في نظم فصولو، ساردًا أبرز أعمال الزعماء، 
ولكن التاريخ … يضة مصر، في العصر الحديث مثمما وصف محمد عمي بأنو مؤسس ن

لم ينتظر ليذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصف فارق، ودقيق، بأنو من خّمص مصر 
من حكم اإلخوان، عندما انحاز، والقوات المسمحة المصرية، لثورة الشعب المصري، في 

من األقالم تمك ، رغبة في التخمص من حكم اإلخوان. وقد تناولت الكثير 3300يونيو  03
الثورة، الشعبية المجيدة، من مختمف زواياىا، فرأيت أن أعرض عمى سيادتكم، اليوم، نبذة 

 يونيو.  03من كواليس ما حدث في الواليات المتحدة، لتقييم يوم 

، زرت الواليات المتحدة األمريكية، لمقاء عدد كبير من أعضاء الكونجرس 3302في عام 
بين الجميوري، والديمقراطي، كان منيم، عمى سبيل المثال، السادة األمريكي، ممثمي الحز 

دانكن ىانتر، وجو ويمسون، ودوتش روبرسبرجر، والسيدة كاي جرانجر، كما طمبت عقد 
، في واشنطن، سواء تمك التابعة لممخابرات ”Think Tanks“لقاء مع أحد مجموعات 

ارجية، أو التابعة لوزارة الدفاع (، أو التابعة لوزارة الخCIAالمركزية األمريكية )
)البنتاجون(، أو مجموعة البيت األبيض الخاصة بالرئيس األمريكي، حينيا، أوباما، فتم 
تحديد الموعد مع مجموعة الرئيس أوباما، لمدة ساعة ونصف الساعة، يخصص نصف 

ة السيدة الوقت لزيارة المبنى والتعرف عمى مكوناتو، والنصف اآلخر لمقاء المجموعة برئاس
 مادلين أولبرايت، وزير الخارجية، في عيد الرئيس األمريكي، األسبق، بيل كمينتون. 

 01حان موعد لقاء السيدة مادلين أولبرايت، الذي بدأ بتقديم أعضاء المجموعة وعددىم 
خبيرًا، من مختمف المجاالت، العسكرية، والسياسية، والقانونية، وخبراء األمن القومي، ولم 

دقيقة  01ش لوجود دكتور عمم النفس بينيم. كان جدول أعمال االجتماع مقسم إلى أندى
دقيقة األخيرة  01دقيقة أخرى لكممتي، عمى أن تخصص  01لكممة السيدة أولبرايت، يمييا 

لمنقاش مع باقي األعضاء؛ فبدأت السيدة أولبرايت حديثيا بأن األسابيع المنصرمة كانت 



إذ كمفيم الرئيس أوباما بأىم موضوعان يخصان السياسة من أىم فترات المجموعة، 
الخارجية األمريكية، في الفترة الالحقة، والمذان ستتخذ الواليات المتحدة عددًا من القرارات 
المصيرية بشأنيما. الموضوع األول أحداث البمقان، والتصعيد الروسي تجاه شبو جزيرة 

مباشرًا، من الرئيس أوباما، لتوصيف ما حدث في  القرم وأوكرانيا، أما الثاني فكان سؤااًل،
ىل كان انقالبًا عسكريًا، قام بو الرئيس السيسي إلزاحة اإلخوان من “مصر تحديدًا، 

، مضيفة أن اعتبار ما حدث في ”السمطة؟ أم كانت ثورة شعبية، أيدىا الجيش وساندىا؟
 األمريكي.  مصر انقالبًا عسكريًا، سيكون لو تبعات خطيرة طبقًا لمدستور

واستطردت، بأنيا اطمعت، أواًل، عمى الورقة البحثية التي قدميا الرئيس السيسي، عندما 
كان طالبًا، في الواليات المتحدة، فوجدتيا دراسة عن الديموقراطية في دول العالم الثالث، 
ثم أضافت أنيا تابعت أول قرارات الرئيس السيسي، بعد توليو الحكم، برفع الدعم عن 

عامًا، خوفا من االعتراضات  23المحروقات، وىو القرار الذي تأخر ألكثر من 
، أي إصالحي، وكررت الكممة أكثر من مرة، ”Reformer“الجماىيرية، مما أكد ليا أنو 

فمو كان قادمًا عمى رأس انقالب عسكري، لحاول استمالة الشعب، بقرارات شعبوية. واألىم 
راراتو، رغم صعوبتيا، مما أكد ليا، ولممجموعة، أن ما من ذلك، أن الشعب وافقو عمى ق

حدث في مصر ثورة شعبية، انحاز ليا الجيش، وىو ما رفعتو، الحقًا، في تقريرىا النيائي 
 لمرئيس أوباما. 

عندما حان دوري في الكالم، كنت متيقنًا أن ىذه المجموعة عمى عمم، تام، بتفاصيل ما 
ىا أنو حتى في أعتى الديمقراطيات، يتودد الرئيس إلى حدث، فأضفت كممة واحدة، مفادا

الشعب، خالل فترة رئاستو األولى، بقرارات شعبية، تضمن إعادة انتخابو لفترة رئاسية 
جديدة، يتخذ فييا القرارات الصعبة، قبيل رحيمو عن الحكم، أما الرئيس السيسي فييدف 

يمانو بأن قراراتو تصب في صال  إلى اإلصالح، منذ اليوم األول، غير آبو بشعبيتو، إل
ن لم يشعر العامة بأىميتيا، في المدى القصير.   البالد، حتى وا 

وانتيي المقاء الرسمي، وتقدمنا نحو طاولة جانبية، ُرصت عمييا الحموى األمريكية الشييرة، 
الدونتس، وبينما نتناول القيوة، تحدثت السيدة أولبرايت بحرية أكبر،من بعيدًا عن 

سميات، فبدأت حديثيا بأنيا استعدت الجتماعنا المشترك، بالقراءة عن تاريخي العممي، الر 
سواء في الحياة العسكرية أو المدنية، وعممت أنني كنت أول محافظ لألقصر، متمنية أن 



تزور مصر يومًا، بغرض السياحة، لمشاىدة آثارىا، التي درستيا منذ الصغر، كميد 
أن تقوم برحمة نيمية، التي سمعت عنيا من أصدقائيا، كأجمل الحضارة، وفجر التاريخ، و 

إن بالدكم عظيمة، وتستحق “الرحالت. واختتمت السيدة أولبرايت، حديثنا الجانبي، قائمة 
أن تقود العالم العربي، واإلسالمي، فمديكم جميع مؤىالت القيادة، ولكن ينقصكم خطة 

 ”. واضحة لإلصالح االقتصادي

ة كانت تقرأ الطالع، فمقد كان أحد أىم إجراءات الرئيس السيسي، بعد ذلك، ولعل ىذه السيد
ىو خطة اإلصالح االقتصادي، والتي تقبميا الشعب المصري، رغم قسوتيا، والتي لوالىا 
لما استطاعت مصر مجابية األزمات، مثل أزمة كورونا، الحالية. والحقيقة أن تمك الدقائق 

قف المصري، خالل االجتماع الرسمي، كانت كفيمة بأن الخمس، التي تمت مناقشة المو 
تجعمني ُأعيد النظر في رأيي عن ىذه السيدة، بل وأغيره، دون غضاضة، ألجزم بأنيا 
استحقت أن تكون أول سيدة تتولى ىذا المنصب، في الواليات المتحدة األمريكية، بعدما 

ذا تحدثنا خارج اإلطار الحظت ذكاءىا الواض ، وقدرتيا عمى التركيز، والتحميل، و  ا 
الرسمي، فيي إنسانة ودودة لمغاية، تشعر معيا وكأنك قابمتيا منذ فترة طويمة. وتبادلنا 

الميم أن ذلك ىو … كروت التعارف، ولكن لم تت  لنا الظروف أن نتواصل بعد ىذا المقاء 
ص مصر يونيو، التي سيخمدىا التاريخ، كذكرى خال 03الفكر األمريكي حول أحداث ثورة 

 من حكم اإلخوان. 
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