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   التعلیم وزیر من مفتوح ورد
  واألقباط المسلمین بین الثقة دعم سوى یخدمھا ال الوطنیة الوحدة

 1993نوفمبر  17

 العدد فى - إلیھ وجھھا التى الرسالة على التعلیم وزیر الدین بھاء كامل حسین الدكتور األستاذ من ردا"  األھالى"  تلقت
 القضیة وخطورة بل وألھمیة.  القاھرة بآداب التاریخ أستاذ عباس وفءر ورالدكت األستاذ – نفسھ المكان وفى الماضى

 من، المحبة من بساط وعلى طلیقا حرا الحوار یتواصل أن فى أمال ، كامال الرد ننشر فإننا والرد الرسالة حولھا تدور التى
 كامل حسین والدكتور یجمعنا الذى دفالھ ھو وھذا ، منھا النیل تبغى محاوالت أى من وحمایتھا الوطنیة الوحدة دعم أجل
 یتسربوا أن یحاولون أو،  الوطنیة بوحدتنا التالعب یحاولون من عبث یؤرقھ من وكل عباس وفءر والدكتور الدین بھاء
 ھذا على ونحن ، أحد یخترقھا ال  حتى ونحصنھا ونقویھا ندعمھا أن یجب الوطنیة الوحدة فإن ولھذا ، خلفیة صفوف من

  . قادرون

  :التعلیم وزیر الدكتور األستاذ رد نص یلى فیماو

  حامد عباس وفءر الدكتور األستاذ الزمیل

  : لسببین أسفى وكان"  األھالى"  جریدة فى المفتوح خطابكم قرأت عندما كثیرا أسفت

 لھذا العامة الثانویة امتحان إعداد فى لإلشتراك بكم الوزارة مستشارى أحد اتصال قصة من رویتموه ما:  األول السبب
 متحاناتاإل وضع فى - قولكم حسب -" الذمة أھل" إشراك بعدم تقضى األمن من تعلیمات بوجود كذبا وإدعائھ ، العام

  .العامة

 اشتراك واقع مع ویتعارض ومنطق عقل كل مع یتناقض الذى الكالم ھذا بسھولة تصدیقكم فھو:  الثانى السبب أما
 خطابكم بكتابة ومسارعتكم ، الماضیة السنین فى العامة الثانویة امتحانات مختلف عوض فى األقباط اخواننا من عشرات
  .تعبیركم حسب – علینا شاھدین والتاریخ العام الرأى لیكون"  باألھالى"  المنشور

 المصادر لھ یحدد كما ، وقبولھ تصدیقھ قبل الخبر بتحرى علیھ یقضى العلمى المؤرخ عمل فإن علمى حدود وفى
 فى أو عھدى فى التعلیم وزارة سیاسة تحدد التى األساسیة المصادر لتجاھلكم عجبت ھنا ومن.  أھمیتھا حسب ریخیةالتا

 وما،  مؤتمرات من تعقده وما ، وأوامر وبیانات وتعلیمات لوائح من الوزارة تصدره فیما والمتمثلة ، سبقونى من عھد
 لمن شخصى تصالإ على عتمادإلوا  – بسھولة علیھ الحصول لكم ویمكن ومتاح منشور ذلك وكل – اجتماعات من تقیمھ
  . المفتوح الخطاب ھذا علیھ وبنائكم ، تمحیص ودون بسھولة لكم بھ أدلى ما كل وتصدیق ، بالوزارة مستشار أنھ زعم

 العدل من ھل ولكن ، التعلیم وزارة إلى المستشار ھذا نتسابإ صحة فى أو اإلتصال ھذا صحة فى أشكك أن أرید ال أننى
 فى خصوصا ، التعلیم وزارة سیاسة على سمھإ حتى تذكرون ال متعصب موظف یقولھ ما تعمیم – كمؤرخ – رأیكم فى
 سیاسة عن للصحف بھ أدلى وما الوزارة كتب فى وكتبھ التعلیم وزیر قالھ ما قرأتھم ھل ،الحیویة القومیة القضیة ھذه

 العلمى المنھج مع یتفق وھل ؟المذكور المستشار لكم قالھ الذى الكاذب اإلدعاء میدع شیئا ذلك كل فى وجدتم وھل ؟الوزارة
  .؟المسئول التعلیم وزیر یقولھ ما وتكذیب ،متعصب أو ،التقدیر سیئ دعى شخص یقولھ ما تصدیق لدراستكم

 صفوف فى ثقة عدمو واضطراب قلق من یسببھ أن یمكن ما المفتوح الخطاب ھذا كتابة قبل سیادتكم ببال خطر وھل
 الكثیر أمنھا رجال دماء من وتفقد المتطرفة العناصر ضد خطیرة معركة الدولة تخوض الذى الوقت فى األقباط المصریین

 فتستندون ، والواجبات الحقوق فى أسویاء وأنھم ، سواء القانون أمام جمیعا المصریین أن وإثبات الوطنیة الوحدة لدعم
 الفرقة روح لبث ، الوزارة سیاسة عن معبرا مصدرا یعتبره أو علیھ یعتمد أن عالم ألى یمكنال فردى اتصال إلى سیادتكم

 یترتب أن یمكن ما بكل ، المسلمین وبین بینھم الكفایات فى تمییز بوجود اآلخرین اشعار طریق عن واألقباط المسلمین بین
  . دائما دعمھا على نعمل التى ةالوطنی الوحدة أو العامة المصلحة جانب فى لیست أثار من ذلك على

 بى باالتصال وقمتم ، سلیم أساس أى إلى الیستند الذى المفتوح الخطاب ھذا مثل خطورة سیادتكم أدركتم لو أتمنى كنت لقد
 ولكنكم ، جزاءه مخطئ كل ینالل األمر فى التحقیق لى وتركتم المتعصب أو المدعى ذلك قالھ ما صحة من للتحقیق تلیفونیا

 كان ولكن الوطنیة للوحدة حماسكم یكون أن یجوز وقد ، مقنع أو مفھوم سبب دون واألخطر األصعب الطریق مخترتإ



2  www.RaoufAbbas.org 

 وكان سیادتكم إلیھ شرتمأ طویل تاریخ ذلك فى ىنویسبق الوطنیة الوحدة على حرصا عنكم أقل ال أننى تعرفوا أن یجب
 من غرض أى الیخدم المفتوح خطابكم أن تحذروا أن یجب كان كما ،ذاتھا األھالى جریدة صفحات على تقدیر محل

 وزارتھم فى جمیعا المواطنین ثقة ودعم، واألقباط المسلمین بین الثقة دعم سوى الیخدمھا التى ،الوطنیة الوحدة أغراض
 .تمییز دون الجمیع خدمة فى تعمل التى الوطنیة

  مع خالص تحیاتى

  التعلیم وزیر ، الدین بھاء كامل حسین الدكتور األستاذ

  ویتواصل الحوار فى العدد القادم

 


