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  التعلیم وزیر إلى مفتوح خطاب
  بالجامعة األقباط أمانة فى ویشكون الوطن بمستقبل یتالعبون إنھم حذار

  القاھرة بآداب الحدیث التاریخ أستاذ، حامد عباس رؤوف.د

  1993نوفمبر  10

  .. الدین بھاء كامل حسین الدكتور األستاذ الزمیل

 إال منھا الیبقى.. زائل عرض الرفیعة المناصب من الوزارة وغیر زارةفالو..  األبقى ھى األستاذیة ألن بالزمیل أدعوك
 -األن حتى- الوطنى وسجلك.. ، وما یترك وراءه من آثار باقیة تضاف لسجلھ فى العمل الوطنى لوطنھ الوزیر قدمھ ما

  .. ناعلی شاھدین والتاریخ العام الرأى لیكون مفتوحا خطابا لك أكتب أن رأیت لھذا ،ومشرف ناصع

 ، ومستقبلھ وأمنھ الوطن ھذا سالمة یمس وزارتك فى باتجاه تتعلق المفتوح الخطاب ھذا عنھا لك أكتب التى والمسألة
  . تمییز دون للمصریین أفضل غد تأمین من عاتقھ على یقع وما مصر فى التعلیم بدور ویتصل

 امتحان إعداد فى اإلشتراك إلى یدعونى الوزارة مستشارى أحد أكتوبر من والعشرین الثامن الخمیس صباح بى اتصل فقد
 مع التعامل فى السابقة بخبرتى تتصل لظروف المھمة قبول عدم عن لھ اعتذرت وعندما ، العام لھذا العامة الثانویة
 فضال لى التترك علمیة بمھام والنشغالى ، الثمانینیات فى العامة الثانویة أسئلة وضع بلجان عضوا كنت عندما الوزارة

 للقیام آخر زمیال لھ أرشح أن – جم بأدب – الرجل منى طلب ، البیروقراطیة الصفة علیھ تغلب عمل فى أنفقھ الوقت من
 فإذا ، الوطن ھذا خدمة فى المشرف رصیده ولھ ، المدیدة العلمیة قامتھ لھ فاضل زمیل سما ذھنى إلى فتبادر ، العمل بھذا

 عن سألتھ ولما ، آخر أسم ترشیح منى ویطلب ، مغزى ذات صفراء ضحكة یضحك – وزارتك مستشار – بمحدثى
  :الواحد بالحرف قال السبب

 مع – الرجل أسم قترحناإ نإ وأخشى ، العامة االمتحانات وضع فى) الذمة أھل( إشراك بعدم تقضى األمن تعلیمات إن" 
  ". علیھ األمن یعترض أن – لھ تقدیرنا

 وحقوقھ الوطن بأمن تتصل دقیقة مھام فى لھا مستشارا الدولة اختارتھ أرشحھ الذى األستاذ أن إلى محدثى ونبھت
 ھذا یقبل ال – وطنى ماض من لھ بما – الوزیر أن لھ وقلت ، الوطن أرض من عزیزة قطعة ستعادةإو ، التاریخیة
 ال األمن تعلیمات أن لى یؤكد بالرجل فإذا ، الدین أساس على العلمیة غیر أو العلمیة الكفایات بین التمییز فى األسلوب

 وخیبة، أكبر الطامة كانت ،آخر زمیال لھ رشحت وعندما ،آخر أسما أرشح أن ورجانى ،أخرى أمن تعلیمات إال تجبھا
 حرجا فسبب العامة الثانویة امتحان فى اإلشتراك لھ سبق الثانى المرشح أن المستشار السید لى ذكر إذ ،أعظم األمل

  !! إسرائیل الجارة مع التطبیع لسیاسة معارضا جاء فلسطین عن ؤالس بسبب للوزارة

 أوامر..  األوامر ینفذ أنھ أحسست ولكنى ، والوطنى العلمى ضمیرى على أماله ما للرجل قلت فقد ، علیك أطیل ولن
  ! أنت أوامرك أظنھا وال – زعم كما – األمن

 ، التخلف عصور إلى مصر إعادة یریدون من مواجھة فى الجسورة مواقفك عظیم وتقدیر ، شدید بإعجاب تابعت لقد
 ، الواقعة ھذه دالالت من مخاوفى علیك أخفى ال ولكنى ، منھم التعلیم تطھیر على بالعمل ، الوطنى الصف لشق ویسعون

  . الوطن ھذا یھدد سوء من بھ تبشر وما

 شك ھناك فھل..  الخطیر الموقف لھذا بإیضاح ھاكل مصر أمام بمطال – الوزیر قبل الجامعى األستاذ – الزمیل أیھا إنك
 وزارتك موظفى كبار أن أم ؟ العامة االمتحانات وضع فى المشاركة عن یحجبھم األقباط من الجامعة أساتذة أمانة فى

 سؤاال وضع أستاذ استبعاد إلى األمر وصل وھل! ؟ ظھرك وراء من وینفذونھا الوطنیة الوحدة ضرب قواعد یضعون
  !؟ فلسطین عروبة إلى إشارتھ لمجرد وزارتك وأحرج ، یرانالج أغضب

 .نصابھ إلى شئ كل إعادة على ھذا خطابى یساعدك وأن ، علمك دون تحدث األمور ھذه تكون أن العزیز زمیلى یا اتمنى
 ھذا تقبلبمس التالعب مغبة من أحذرك أن الوطن ھذا بتاریخ معنى كزمیل علیك حقى فمن ، منك بعلم تحدث كانت إذا أما

  .واستقاللھ الوطن بوحدة یتصل أمر فى لوزارة والیغفر وزیرا یرحم ال الذى التاریخ حكم ومن ، الوطن


