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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ئلةــوبة أســأج

، حتليالت حول الـرئيس املقبـل ملـصر          وخباصة األوروبية واألمريكية   ،تتصاعد هذه األيام يف وسائل اإلعالم      :السؤال
 وتتـردد أمسـاء مجـال مبـارك،         م،٢٠١١ سنة   عدم الترشح يف االنتخابات الرئاسية القادمة     قل عنه   الذي نُ بعد حسين مبارك    

 هي عن حظوظ مجـال مبـارك،        أكثر ما يعلو السطح من أقوال     غري أن    وآخرين،... ، عمرو موسى  ور، حممد الربادعي  أمين ن 
   ...وكذلك أمين نور

ه  وخباصـة أن إطـالق سـراح   ،، فهل أمين نور هو مـن الـسرب نفـسه   حنن نعلم أن مجال مبارك كوالده والؤه ألمريكا      
 وخباصـة   ،أوروبـا ، فهـل يعـين أن        وإن كان هـذا صـحيحاً      ؟ من رجال أوروبا    نور  أمين  أو أن  ؟األخري كان ُقبيل زيارة أوباما    

  ال من نفوذ أمريكا القوي يف مصر؟تطمع يف أن يكون هلا موطئ قدم يف مصر بعد هذه السنني الطو ،بريطانيا
، مجـال مبـارك  هـو   أن صاحب احلظ األوفر بعد حسين مبـارك  حرجُِّت يف مصر ثإن املتابعة السياسية ملا حيد   :اجلواب

  : عدد من املؤشراتهذا يدل على و
  : ومن مؤشرات هذا االهتمام مهتمة بأن خيلف مجال والده،  إن أمريكا:أوًال
 ال تظهـر ذلـك   األمريكية أهنم يريدونه، وانه هو مرشحهم القادم، ولكن الدولة         األمريكينيفهم من مواقف     إنه يُ  -١

 وحـىت ال حترقـه ويقـوى مـن     ، جـاء عـن طريـق اللعبـة الدميقراطيـة     وإمنـا  ،ادهتـا ر مجال مبارك مل يأت بإأنيظهر للناس   حىت  
 ال تريـده لقامـت حبملـة        أمريكـا  أنلـو   و !كما تدعو غريه لتجعـل ترشـحه طبيعيـاً        لزيارهتا  تدعو مجال مبارك    فهي  عارضه،  ُي

خـرج  ُتثانيـًا   ري دميقراطـي، و   وال هي ضد التوريث باعتبـار ذلـك انـه غـ           هنا أ أل كثرية لتفضحه،    أوراق ولديها   ،شعواء ضده 
وحنـو ذلـك مـن    ...حبكـم وجـود والـده علـى رأس الـسلطة          استحوذ عليها   ملفات الفساد املتورط فيها وثرواته اهلائلة اليت        

  .ملفات
 زار مجال مبارك أمريكا واجتمع مع عدد من القيـادات يف جملـس الـشيوخ وجملـس النـواب                    ٥/٣/٢٠٠٩ويف   -٢

يس جلنة العالقات اخلارجية يف جملـس الـشيوخ ومنـهم النائـب هـاوارد بريمـان رئـيس جلنـة                     منهم السناتور جون كريي رئ    
   .الشؤون الدولية يف جملس النواب

 انـه يتوقـع ان يكـون        األمريكـي  تقريرا عن الكونغرس     ٧/١١/٢٠٠٩يف  "  آرابيان بزنس "وقد نشرت صفحة     -٣
 مرشح احلزب يف االنتخابات الرئاسـية        هو  باحلزب الوطين   السياسات وأمنيمجال مبارك جنل الرئيس املصري حسين مبارك        

  .٢٠١١عام 
 االنتخابـات القادمـة، فهـي تعـد العـدة لـذلك، وهـي هتيـئ                 جمـيء  ميوت حسين مبارك قبل      أن ختشى   أمريكاإن   -٤
 عمـل يف    ومجال مبارك هو حمـل ثقـة لـديها حيـث          .  احتمالية حاليا هو مجال مبارك     وأكثرهم ،لني من رجاهلا  م احملت األشخاص
خريـة يف النـادي    مـنح العـضوية الف  ٢٠٠١ويف عـام  .  مـدير فـرع البنـك يف لنـدن    وأصبح فرع القاهرة    أمريكابنك اوف   

  . أمريكي ماسوين الروتاري وهو ناد
          : ليكون الرئيس بعد والده، ومن مؤشرات هذا االهتمامبإعداد مجال اهتمام النظام املصري  :ثانيًا



 ٢

ام مجال مبارك إىل مناصب يتخذ فيها قـرارات مثـل ترؤسـه للجنـة الـسياسات للحـزب الـوطين،                     ى النظ  لقد رقّ  -١
 املناصـب يف الدولـة   أعلـى  مـن   أصـوات وقد علت مؤخرا    .  العام املساعد للحزب الوطين احلاكم     األمني إىلوكذلك ترقيته   

 مجـال مبـارك مرشـح خلالفـة والـده يف      إن:" بترشيحه لرئاسة الدولة؛ فقد صرح امحد نظيف رئيس الـوزراء املـصري قـائال      
   ).  ٢٨/١٠/٢٠٠٩صفحة راديو هولندا ". (٢٠١١االنتخابات الرئاسية املقبلة يف عام

 صورة حىت جيعـل     بأحسن إلبرازه وكثري من الصالحيات جلمال مبارك       اإلمكانيات   والنظام يف مصر يعطي كل         -٢
فبدأ مجال مبارك يظهـر     .  املساحيق الصناعية  أنواعميع صورته بكل    الناس يتقبلوه، ويغطي على ماضيه وحاضره السيئني بتل       

على انه يهتم مبشاكل الناس ويعاجلها، فيظهـر انـه يهـتم بـالفقراء ويـساعدهم وكـذلك بـالطالب وحيـل مـشاكلهم، فبـدأ                          
يح اجملـال   ويفتعل النظام مشاكل حساسة لـدى النـاس ويتـ         .  ليجيب على مشاكل الشباب    ألوبامايستخدم االنترنت تقليدا    

، ومثل مشكلة دعم االمسنت عام      ٢٠٠٩جلمال مبارك ليحلها مثل مشكلة البث احلي لنقل مباريات الدوري املصري لعام             
. يرأسـها قبطـي امسـه ممـدوح زخـاري جـرجس           " نعـم " مثل مجاعة    ألبيهوظهرت مجاعات تؤيد خالفة مجال مبارك       . ٢٠٠٩
ويقـول مؤسـسها عـادل    ". حلم مجيل لبلد أمجل.... مجال مبارك" ارةتوزع منشورات وملصقات حتمل عب   " أحرار" ومجاعة  

 ٤٠ بلغ   أعضائها وان عدد    األمن تعمل سرا بناء على نصائح       وأهنا ٢٠٠٦ احلركة تأسست عام     أنسيد وهو طبيب شاب     
ك ظهـرت   وجبانـب ذلـ   ) ١٠/٩/٢٠٠٧اجلزيـرة   " ( سنا ال يتجاوز الثالثني عاما وغالبيتـهم مـن طلبـة اجلامعـة             أكربهمألفا  

حيـث  ". طالئـع مجـال مبـارك     ..... حب وإخالص ووفاء  " جمموعة شباب يقودهم نائب سابق يرتدون قمصانا كتب عليها        "
اجلزيـرة  ". (ظهرت يف قرية النجاح يف حمافظة البحرية ومجال مبارك يلقي كلمة هناك يف مؤمتر شـعيب وحـشد مـن الـوزراء                     

  . بل وبتخطيط منه، وكل ذلك حيدث حتت مسع وبصر النظام) ٣/٩/٢٠٠٩
 مجال مبـارك إىل رئاسـة اجلمهوريـة     أمريكا، يهيئ الظروف لتسهيل وصولمن كل ذلك يظهر أن النظام، ومن ورائه 

   .خلفًا لوالده
،  ومن ورائه أمريكـا    ،فمن املستبعد أن ميكنه النظام    ، ولذلك   "اإلجنليز"، فإن خلفيته تؤكد والءه ألوروبا       أما أمين نور  

  : ، ومن املؤشرات على ذلك ما يليما دام نفوذ أمريكا هو القوي يف مصر  إىل رئاسة اجلمهورية يف مصرالوصولمن 
أ أمين نور حياته السياسية يف حزب الوفد وكان مقربا من رئيسه حممد فـؤاد سـراج الـدين، وكـان نائبـا                       دلقد ب  -١

 وقد تنقل فيما بعد   .  من عهد االستعمار االجنليزي     حزب الوفد هو حزب اجنليزي     أنواملعروف  . لرئيس حترير جريدة الوفد   
شارك حـزب الوفـد      ت م، وهي أحزاب  ٢٠٠٤ممن الوفد إىل حزب مصر إىل حزب الغد الذي أسسه يف تشرين أول أكتوبر               

   .ته الرئيسة مع بعض اخلالفات الفرعيةوالءا
، وتـرأس االنـشقاق      مـن تأسيـسه     بعـد سـنة    انشق احلزب يف مضايقة حزب الغد، إىل أن        لقد بذل النظام الوسع      -٢

ن إ": ، وقال يف سبب ذلك    السكرتري العام للحزب موسى مصطفى وأصبح رئيسًا للحزب، مث أعلن فصل أمين نور وجناحه             
ــه ميثــل نيــة واضــحة لتعطيــل الدســتور   نــورمــا يــدعو ــة املــصرية ". ( بالــسلم االجتمــاعيواإلضــرار ل جريــدة اجلمهوري

فى موسى مـن نيـة   طما قاله مص، فإن  النظام املصري كان من وراء هذا االنشقاق       أن وواضح من ذلك  ،  )١٣/١٠/٢٠٠٩
  !لسلم االجتماعي هو اهتام حكومي باواإلضرار نور لتعطيل الدستور أمين

 وعلنًا ضد  ًا يعمل سر  حبجج خمتلفة، ولكن الواضح أن ذلك كان ألنه       تعرض العتقاالت عدة من النظام املصري        -٣



 ٣

ة ملـدة عـام واحـد تـتم فيـه           قد كان يطالب صراحة بتعديل الدستور املصري، أو تعيني مرحلـة انتقاليـ             ف ...النظام وسياساته 
سـعيه اجلـاد    وواضح منـها     ولني عن املرحلة االنتقالية،   ية لدستور جديد ال يشارك فيها أٌي من املسئ        ىل مجعية تأسيس  الدعوة إ 

  "األمل يف التغيري"لتغيري النظام، حىت إن شعاره كان 
 يـوم، وكـانوا يعملـون علـى         أول، واعترضـوا علـى اعتقالـه مـن          إطالق سـراحه  بقد طالب األوروبيون بشدة     ل -٤

 الربيطاين إدوارد مكميالن سـكوت نائـب رئـيس          إن :" ١/٢/٢٠٠٧فقد ذكرت رويترز يف     . االتصال به وهو يف السجن    
 نور ولكنه منع من     أمين لزيارة املعارض    أمس  قد سعى  اإلنسان ومقرره لشئون حقوق الدميقراطية وحقوق       األورويبالربملان  

 شـدة وصـرامة جتـاه    أكثـر  بـان يتخـذ موقفـا    األورويب ودعا مكميالن سكوت االحتـاد  ،ذلك بعد انتظار دام ساعة ونصف     
 نقـال عـن وكالـة       ١١/١٠/٢٠٠٨ اجلزيـرة يف     أوردتوقـد   ". هذا النظام حرم نور من حريته      أن إىلالنظام املصري مشريا    

ن املدعي العام للمحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو تقدم ببالغ          أ نور قد صرح وهو يف السجن        أمين"ملانية أن    اال األنباء
 مصريني على رأسهم الرئيس حسين مبـارك ووزيـر الداخليـة حبيـب العـاديل                مسئولنيآب املاضي ضد    /  أغسطس   ١٥يف  

 علـى   األورويبنـواع الـضغط      كان هـذا الـبالغ مـن أقـوى أ          د وق ..."اعتقاله، وذلك حول    والنائب العام عبد اجمليد حممود    
 مؤسـسة كـونراد ادينـاور ونـشرها         أيـضا  ومـن ذلـك       ومعلوم أن حمكمة اجلنايات الدولية وراءها أوروبـا،        .النظام املصري 

 بـيني األورووهذا يظهر مدى اهتمـام    .  نور أمين تظهر فيها زيف ادعاءات النظام املصري حبق         ٢٠٠٨سلسلة تقارير يف عام     
  . نور وتبنيهم لهبأمين

تقتضيها شـعاراهتا، ولكـن دون      لقد كانت تصرحيات املسئولني األمريكان حول قضية أمين نور تصرحيات عادية             -٥
 خشيت أمريكـا   إىل احملكمة اجلنائية الدولية،      وصلتموقف جدي إلطالق سراحه، غري أنه عندما اشتدت محلة األوروبيني و          

فصارت ترّكز على الدميقراطيـة وحقـوق       ...  بأن يصبح يف أزمة دولية تضاف إىل أزمة البشري         يل هلا على النظام املصري املوا   
 وتـذكر الـدكتور أميـن نـور يف       املعـتقلني ، وصارت وسائل إعالمها تطالـب بـإطالق سـراح           زيارة أوباما ملصر   اإلنسان ُقبيل 
 اإلفراججيب  "  :نهأ ٦/٢/٢٠٠٩ة واشنطن بوست يف      صحيف مث كتبت ... ذا سيؤدي إىل جناح زيارة أوباما      ه مطالبها، وأنّ 
 يف ظـل  أوبامـا  حيظـى مبقابلـة بـاراك      أن  الـرئيس املـصري    أراد نور زعيم حزب الغد، وهذا ضـروري لـو           أمينعن الدكتور   

  عنه قبـل انتـهاء  اإلفراجفكان .  نور بعد يومني من كتابة ذلك من قبل هذه الصحيفةأمين عن أفرجوقد  ". الظروف الراهنة 
 القرار   هي صاحبة  أمريكا أن وإلظهار،  األوروبيةشهور لتخفيف الضغط على النظام املصري جتاه احلملة         بضعة  مدة سجنه ب  

  ...أوروباوهي املؤثر وليست 
ليز، فنشأته السياسية يف حـزب الوفـد واحتـضان          الجنالراجح يف والء أمين نور أنه ألوروبا وخباصة ا        وهكذا يتبّين أن    

مد فؤاد سراج الدين العميل االنكليزي له، وترفيعه ليصبح نائب رئيس التحرير جلريـدة الوفـد، واهتمـام                  زعيمه السابق حم  
 كل ذلك يؤكـد مـا رجحنـاه، وهـذا يعـين أن              . وحمكمة جناياهتم الدولية   إعالمهم بسياسيهم وصحفهم ووسائل     األوروبيني

صاحب احلظ الوافر لرئاسة اجلمهورية بعد حسين مبـارك         منا  ، وإ النظام، وأمريكا من ورائه، لن ميكنوه من رئاسة اجلمهورية        
      . هو ابنه مجال، ما دام النفوذ األمريكي هو القوي يف مصر

    هـ١٤٣٠ من ذي احلجة ٢٨
 م ١٥/١٢/٢٠٠٩ 


