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اﻟزﻣﯾل اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺣﺳﯾن ﻛﺎﻣل ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ..
أدﻋوك ﺑﺎﻟزﻣﯾل ﻷن اﻷﺳﺗﺎذﯾﺔ ھﻰ اﻷﺑﻘﻰ  ..ﻓﺎﻟوزارة وﻏﯾر اﻟوزارة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟرﻓﯾﻌﺔ ﻋرض زاﺋل ..ﻻﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﮭﺎ إﻻ
ﻣﺎ ﻗدﻣﮫ اﻟوزﯾر ﻟوطﻧﮫ ،وﻣﺎ ﯾﺗرك وراءه ﻣن آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯾﺔ ﺗﺿﺎف ﻟﺳﺟﻠﮫ ﻓﻰ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻰ  ..وﺳﺟﻠك اﻟوطﻧﻰ -ﺣﺗﻰ اﻷن-
ﻧﺎﺻﻊ وﻣﺷرف ،ﻟﮭذا رأﯾت أن أﻛﺗب ﻟك ﺧطﺎﺑﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﯾﻛون اﻟرأى اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎھدﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ..
واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻰ أﻛﺗب ﻟك ﻋﻧﮭﺎ ھذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻔﺗوح ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺗﺟﺎه ﻓﻰ وزارﺗك ﯾﻣس ﺳﻼﻣﺔ ھذا اﻟوطن وأﻣﻧﮫ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ،
وﯾﺗﺻل ﺑدور اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻰ ﻣﺻر وﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣن ﺗﺄﻣﯾن ﻏد أﻓﺿل ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز .
ﻓﻘد اﺗﺻل ﺑﻰ ﺻﺑﺎح اﻟﺧﻣﯾس اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن أﻛﺗوﺑر أﺣد ﻣﺳﺗﺷﺎرى اﻟوزارة ﯾدﻋوﻧﻰ إﻟﻰ اﻹﺷﺗراك ﻓﻰ إﻋداد اﻣﺗﺣﺎن
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻌﺎم  ،وﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗذرت ﻟﮫ ﻋن ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟظروف ﺗﺗﺻل ﺑﺧﺑرﺗﻰ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ
اﻟوزارة ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧت ﻋﺿوا ﺑﻠﺟﺎن وﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت  ،وﻻﻧﺷﻐﺎﻟﻰ ﺑﻣﮭﺎم ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻻﺗﺗرك ﻟﻰ ﻓﺿﻼ
ﻣن اﻟوﻗت أﻧﻔﻘﮫ ﻓﻰ ﻋﻣل ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ  ،طﻠب ﻣﻧﻰ اﻟرﺟل – ﺑﺄدب ﺟم – أن أرﺷﺢ ﻟﮫ زﻣﯾﻼ آﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎم
ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل  ،ﻓﺗﺑﺎدر إﻟﻰ ذھﻧﻰ اﺳم زﻣﯾل ﻓﺎﺿل ﻟﮫ ﻗﺎﻣﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾدة  ،وﻟﮫ رﺻﯾده اﻟﻣﺷرف ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ ھذا اﻟوطن  ،ﻓﺈذا
ﺑﻣﺣدﺛﻰ – ﻣﺳﺗﺷﺎر وزارﺗك – ﯾﺿﺣك ﺿﺣﻛﺔ ﺻﻔراء ذات ﻣﻐزى  ،وﯾطﻠب ﻣﻧﻰ ﺗرﺷﯾﺢ أﺳم آﺧر  ،وﻟﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗﮫ ﻋن
اﻟﺳﺑب ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺣرف اﻟواﺣد:
" إن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣن ﺗﻘﺿﻰ ﺑﻌدم إﺷراك )أھل اﻟذﻣﺔ( ﻓﻰ وﺿﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،وأﺧﺷﻰ إن إﻗﺗرﺣﻧﺎ أﺳم اﻟرﺟل – ﻣﻊ
ﺗﻘدﯾرﻧﺎ ﻟﮫ – أن ﯾﻌﺗرض اﻷﻣن ﻋﻠﯾﮫ ".
وﻧﺑﮭت ﻣﺣدﺛﻰ إﻟﻰ أن اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذى أرﺷﺣﮫ اﺧﺗﺎرﺗﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﮭﺎم دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺄﻣن اﻟوطن وﺣﻘوﻗﮫ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،وإﺳﺗﻌﺎدة ﻗطﻌﺔ ﻋزﯾزة ﻣن أرض اﻟوطن  ،وﻗﻠت ﻟﮫ أن اﻟوزﯾر – ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﻣﺎض وطﻧﻰ – ﻻ ﯾﻘﺑل ھذا
اﻷﺳﻠوب ﻓﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﯾن  ،ﻓﺈذا ﺑﺎﻟرﺟل ﯾؤﻛد ﻟﻰ أن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﻣن ﻻ
ﺗﺟﺑﮭﺎ إﻻ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﻣن أﺧرى ،ورﺟﺎﻧﻰ أن أرﺷﺢ أﺳﻣﺎ آﺧر ،وﻋﻧدﻣﺎ رﺷﺣت ﻟﮫ زﻣﯾﻼ آﺧر ،ﻛﺎﻧت اﻟطﺎﻣﺔ أﻛﺑر ،وﺧﯾﺑﺔ
اﻷﻣل أﻋظم ،إذ ذﻛر ﻟﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر أن اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﺳﺑق ﻟﮫ اﻹﺷﺗراك ﻓﻰ اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺳﺑب ﺣرﺟﺎ
ﻟﻠوزارة ﺑﺳﺑب ﺳؤال ﻋن ﻓﻠﺳطﯾن ﺟﺎء ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﺟﺎرة إﺳراﺋﯾل !!
وﻟن أطﯾل ﻋﻠﯾك  ،ﻓﻘد ﻗﻠت ﻟﻠرﺟل ﻣﺎ أﻣﻼه ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾرى اﻟﻌﻠﻣﻰ واﻟوطﻧﻰ  ،وﻟﻛﻧﻰ أﺣﺳﺳت أﻧﮫ ﯾﻧﻔذ اﻷواﻣر  ..أواﻣر
اﻷﻣن – ﻛﻣﺎ زﻋم – وﻻ أظﻧﮭﺎ أواﻣرك أﻧت !
ﻟﻘد ﺗﺎﺑﻌت ﺑﺈﻋﺟﺎب ﺷدﯾد  ،وﺗﻘدﯾر ﻋظﯾم ﻣواﻗﻔك اﻟﺟﺳورة ﻓﻰ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣن ﯾرﯾدون إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻋﺻور اﻟﺗﺧﻠف ،
وﯾﺳﻌون ﻟﺷق اﻟﺻف اﻟوطﻧﻰ  ،ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﮭﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧﮭم  ،وﻟﻛﻧﻰ ﻻ أﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾك ﻣﺧﺎوﻓﻰ ﻣن دﻻﻻت ھذه اﻟواﻗﻌﺔ ،
وﻣﺎ ﺗﺑﺷر ﺑﮫ ﻣن ﺳوء ﯾﮭدد ھذا اﻟوطن .
إﻧك أﯾﮭﺎ اﻟزﻣﯾل – اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ ﻗﺑل اﻟوزﯾر – ﻣطﺎﻟب أﻣﺎم ﻣﺻر ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺈﯾﺿﺎح ﻟﮭذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺧطﯾر  ..ﻓﮭل ھﻧﺎك ﺷك
ﻓﻰ أﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن اﻷﻗﺑﺎط ﯾﺣﺟﺑﮭم ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ؟ أم أن ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻰ وزارﺗك
ﯾﺿﻌون ﻗواﻋد ﺿرب اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﯾﻧﻔذوﻧﮭﺎ ﻣن وراء ظﮭرك ؟! وھل وﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺳﺗﺎذ وﺿﻊ ﺳؤاﻻ
أﻏﺿب اﻟﺟﯾران  ،وأﺣرج وزارﺗك ﻟﻣﺟرد إﺷﺎرﺗﮫ إﻟﻰ ﻋروﺑﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ؟!
اﺗﻣﻧﻰ ﯾﺎ زﻣﯾﻠﻰ اﻟﻌزﯾز أن ﺗﻛون ھذه اﻷﻣور ﺗﺣدث دون ﻋﻠﻣك  ،وأن ﯾﺳﺎﻋدك ﺧطﺎﺑﻰ ھذا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻛل ﺷﺊ إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﮫ.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺣدث ﺑﻌﻠم ﻣﻧك  ،ﻓﻣن ﺣﻘﻰ ﻋﻠﯾك ﻛزﻣﯾل ﻣﻌﻧﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ھذا اﻟوطن أن أﺣذرك ﻣن ﻣﻐﺑﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ھذا
اﻟوطن  ،وﻣن ﺣﻛم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذى ﻻ ﯾرﺣم وزﯾرا وﻻﯾﻐﻔر ﻟوزارة ﻓﻰ أﻣر ﯾﺗﺻل ﺑوﺣدة اﻟوطن واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ.
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