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  1999یولیو  24

  أعوام 3 بعد الناصر عبد عن كتابا یصدر: عباس رءوف. د المصري المؤرخ

 للدولة وثائق من لدیھ ما بتسلیم ھیكل أطالب
  ! تاریخھا في مرحلة إلى تسئ ألنھا الوثائق بعض تجمع عربیة دولة
  حسن محمود سید: حوار

 من واحد ألنه یولیو، ثورة عن الحدیث بةمناس في خاصة أهمیة عباس رءوف الدكتور مع الحوار یكتسب
 التي العلمیة الهیئات معظم في عضو أنه كما والموضوعیة، بالنزاهة لهم المشهود المصریین المؤرخین

 إعداد على العلمي إشرافه جانب إلى هذا والمعاصر، الحدیث والعرب مصر تاریخ كتابة إلیها یوكل
  .الغائبة وثائقها تظهر عندما الثورة تاریخ لكتابة الفرصة مله ستتاح الذین الباحثین من جدیدة أجیال

 كتابة خاللها من یمكن التي الكیفیة وعن " المذكرات حمي " وعن غائبةحوار معه عن وثائق یولیو ال هنا
  .صحیح علمي بشكل الثورة ختاری

 الزحام هذا وسط یولیو ثورة عن كتاب إلى یطمئن أن للقارئ یمكن كیف: عباس رءوف الدكتور سالت
  ؟ ومواقفها رؤاها في المتناقضة الكتابات من

 ألن صعبة، عملیة كاتب ألي بالنسبة الحوادث ضبط عملیة فإن متاحة غیر الثورة وثائق دامت ما: فقال
 الصحفیة، والتغطیات الرسمیة البیانات على ویقصر ،جدا قلیل الثورة عن أولیة مواد من منشور هو ما

 یوم هیكل حسنین محمد یكتبه ما ینتظر كان كله جیلي: ویضیف الرقابة، بسبب داج محدودة كانت التي
 هیكل كتابات فإن لذلك ،الناصر عبد بلسان الناطق الرجل بوصفه كله، األسبوع أحداث لمعرفة الجمعة
 رویثی استفهام، عالمة من أكثر یثیر یده، تحت الموجودة الوثائق عن هیكل كالم لكن كبیرة، قیمة تكتسب

 للضیاع، عرضة تظل بها وعیه درجة كانت مهما ألنه یده، تحت الموجودة الوثائق مصیر عن الفزع
 عبد الرئیس بید خطیة وثائق من منسوخ بعضها أن كبیرة أهمیة ووثائقه هیكل ألوراق یعطي ومما

 هذه بتسلیم میقو  ال لماذا:  االقتصاد كلیة في ندوة في سئل وعندما هذا، ینكر ال نفسه وهیكل الناصر،
 إلى لتسلیمها استعداد على لكنه حكومیة، جهة أیه في یثق ال إنه:  قال القومیة؟ الوثائق دار إلى الوثائق

 التحلیل في هو مصر في وعلمي بحثي مركز أي ألن فضفاضة، نظر وجهة وهذه علمیة، بحثیة جهة أیة
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 عدم في منطقة لنفسه یبرر أن الكالم بهذا یرید هیكل أن والواضح الدولة، لسلطة خاضعة جهة األخیر
  .للباحثین المهم أرشیفه إتاحة

 عبد عهد في الدولة في المناصب أرفع إلى وصل كبیراً  شخصاً  هناك أن بأسى عباس رءوف ویتذكر
 الفیال، هذه الورثة باع وعندما الخاصة، "فیللتهداخل " "سحارة" في الخاصة أوراقة وترك مات الناصر
 بأهمیة الوعي عدم یعكس وهذا منها، التخلص أو "السحارة" هذه تسلیمهم إما كالمال علیهم عرض
  .الوثائق

 "لوري" هناك أن الصحف نشرت الوزارة، من صدقي عاطف. د خروج عند عباس رءوف تذكره أخر مثال
 الوزراء رئیس مكتب في الموجود األوراق هل: والسؤال الخاصة، أوراقه یحمل الوزراء جلس من خرج
 أحد وال بالثورة، خاصة األهمیة، غایة في وثائق هناك المثال، هذا إلى وبالقیاس خاصة، أوراقاً  برتعت

 الوثائق هذه جمع بدأت كبیرة عربیة دولة هناك إن -عباس رءوف یقول -علمت إنني بل مصیرها، یعرف
 ما نشر في ترغب الو  تاریخها، في معینة فترة إلى تسئ ألنها الباحثین، عن وحجبها المهمة، واألوراق

  ".أسود تاریخا" تعتبره

   وثائق؟ بدون تاریخ ال أنه ترى التي المقولة بصحة تؤمن المعني بهذا أنت :قلت 

 المؤرخ تمكن التي المواد من مادة الوثیقة أن بمعني إطالقها، على المقولة هذه بصحة التسلیم یمكن ال
 عرضة فهي وبالتالي كاتبها، نظر وجهة عن حوالاأل كل في تعبر وهى التاریخي، بالحدث اإللمام من

 عملیات خالل من یستطیع الوثائق، كل للمؤرخ تتاح وعندما المؤرخ، عمل من أساسي جزء وهذا للنقد،
أقرب وجهات النظر إلى الحقیقة عند تركیب الحدث التاریخى،  إلى التوصل الروایات ومقارنه النقد

  .لفعلبا حدث لما مشابهة صورة والتوصل إلى

 جدا متناقضة مقارنتها عند تبدو التي "المذكرات كتابة محمى" تسمیته یمكن ما األخیرة الفترة في نتشرإ
 قریبین كانوا بأنهم االدعاء عن یكفون ال أصحابها أن رغم الناصر، عبد لزعیملو  لألحداث رؤیتها في
  .!القرار صنع مصادر من

 التي الیومیات:األول النوع "مذكرات" كتابة الصحافة تسمیها التي الكتابات من أنواع ثالثة هناك علمیا
 على اعتمادا والمعاصرون الكتاب یكتبها التي المذكرات: الثاني النوع لألحداث، المعاصرون یكتبها

 المذكرات، ال الذكریات كتابة وهو حالیا، الشائع فهو :الثالث النوع أما ،األحداث عن المدونة یومیاتهم
 عن ابتعاده أو تقاعده بعد یكتبها ما عادة الذكریات صاحب ألن ضروري، الثالثة األنواع بین رقاوالف

 المؤرخون ویعلم األمور، كاتبها على تختلط ما وغالبا تبریري، بطابع تتسم وبالتالي التأثیر، مراكز
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نما النشر، بغرض ال ها،أصحاب یكتبها الیومیات أن المتخصصون ٕ  تالى، بالاألحداث تسجیل بغرض وا
 إلى یمت ال "،زغلول سعد مذكرات" اسم تحت نشر ما فإن المثال سبیل وعلى أكبر، مصداقیتها فإن

نما بصلة، المذكرات ٕ  القمار، للعب إدمانه عن فیها یتحدث فإنه لذلك زغلول، سعد كتبها یومیات هى وا
 سعد أن ولو الیومیات، تمیز الجرأة وهذه السیاسة، الحیاة في فاعلین أشخاص على اللعنات فیها ویطلق
 من أو  ،سیاسي كزعیم صورته على سیخشى ألنه تحفظا أكثر مثال لكان النشر، بغرض كتبها زغلول
 فیها المصداقیة ألن األهمیة، في أقل درجة یكتسب یولیو، عن ذكریات من نشر ما كل فإن ىنظر  وجهة
  "،باهتة" البغدادي اللطیف دعب مذكرات تبدو المثال سبیل وعلى وأضح، التبریري وطابعها أقل،

 الناصر عبد بانتقاد صفحاتها طوال مشغوال ظل ألنه وذلك صاحبها، عاشها التي األحداث أهمیة رغم 
نفراده ٕ  لتنظیم رئیسا باعتباره نفسه إلى ینظر كان الناصر عبد أن جیدا  یعلم أنه رغم القرار، بصناعة وا
 في الخطوط كل ناصر جمع فقد ولذلك األحرار، الضباط تنظیم خالل من الثورة بدایة بحكم وذلك سري،
  .الناصر بعبد الخاصة األوراق على طالعباإل إال یدرس لن الثورة تاریخ أن وأعتقد یده،

  الناصر؟ بعبد خاصة أوراق هناك وهل

 حتى متاحة غیر وهي الثورة، قیادة مجلس أوراق األولى: مجموعتین إلى تنقسم األوراق وهذه ، ذلك أعتقد
 اللجنة لهذه تسیر ما وكل الثورة، قیادة بمتحف الخاصة العلیمة المادة جمع اآلن تتولى التي اللجنة أمام
 أین وهو الرئیسي السؤال عن واضحة إجابة تقدم ال لكنها "الذكریات" إلى أقرب شهادات عن عبارة ةجمع
  یولیو؟ ثورة أوراق

 السید بحوزة كانت والتي بناصر، الخاصة األوراق فهي للثورة، المهمة األوراق من الثانیة المجموعة أما
 وأنا األوراق، هذه من خاصة نسخة هیكل لدى كانت وربما ،شيء أي عنها یعرف ال والتي شرف، سامي

 األرشیفات مستوى على أما القومیة، الوثائق دار إلى اآلن حتى یسلمها لم ألنه مندهش،  – قلت اكم –
 أرشفات فهي والمؤرخین، للباحثین حتى متاحة غیر وهي للثورة، بالنسبة مهمة أوراقا تتضمن التي المهمة،
 ،علیه طالعاإل إطالقا للباحثین مسموح وغیر مغلقا، یزال ال الذي "القبة سراي" أرشیف وأهمها ،الرئاسة

  ،القومیة الوثائق دار في الوثائق هذه من نسخة إیداع اآلن حتى یتم وال

 مبتدئ باحث وأي القومیة، الوثائق دار في وثائقها من نسخة بإیداع الجهات ههذ یلزم القانون أن رغم
 وهیئات جهات إلى توجه نسخ منها تخرج ،الناصر عبد مكتب من تحرج كانت رسمیة وثیقة كل أن یعرف
 بالنسبة أیضا المهمة األرشیفات ومن .أهمیتها بحسب الوثیقة وسریة درجة تختلف الحال وبطبیعة معینة،

 أیضا ومعها الناصر، عبد فترة في أساسیا دوراً  لعبت ألنها ،"األمنیة األجهزة أرشیف" ،الثورة ریخلتا
 هذه على طالعباإل للسماح األوان نآ قد أنه وأعتقد فروعة، بمختلف القومي األمن جهاز أرشیف
 أننا یعني ام وهو الثورة، قیام على عاما خمسین بمرور نحتفل سوف عامین بعد أننا خاصة الوثائق،
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 نسخ بإیداع شخصیا مبارك الرئیس یأمر أن والمطلوب الوثائق، سریة قانون من األقصى الحد تجاوزنا
  .علمي بشكل تاریخنا لیكتب القومیة الوثائق دار في الوثائق هذه من

 لوزارة التابع المعاصر مصر وتاریخ وثائق مركز على العلمي اإلشراف مسئولیة طویلة لفترة تولیت
 عن مهمة وثائق أیة المركز بحوزة تكن ألم القومیة، الوثائق لدار تابع علمي مركز وهو ثقافة،ال

  الثورة؟

  .أخرى كارثة وهذه الثورة عن مصداقیة تكتسب أوراق أیة المركز في توجد ال

  وأحداثها؟ بالثورة یتعلق فیما الصحة إلى المذكرات أقرب ما النحو هذا على الصورة مادامت

 ،العلمیة الناحیة من كتب ما أفضل من "أتكلم اآلن" في الدین محیى خالد كتبة ما أن أعتقد يناحیت من
 الدین كمال فهو دوره، أهمیة رغم مذكرات یكتب لم الذي الوحید أما ،مبكرة فترة في السلطة عن بعده رغم

 األسئلة عن اتهإجاب من ذلك أتضح وقد بعد، تنشر لم لكنها ،فعال مذكرات كتب أنه والواضح حسین،
 وعیاً  تعكس إجابات ألنها  "مصر وعقل یولیو ثورة" كتاب في ونشرت ، حمروش أحمد له وجهها التي

 قیادة مجلس عام أمین موقع في طویلة لفترة ظل حسین الدین كمال أن خاصة األحداث، بتفاصیل شدیداً 
 وجودها قاطع بشكل نفي انه رغم الثورة، من مهمة جوانب ستضئ نشرت لو مذكراته أن وأظن الثورة،

  صة.الخا أوراقة على طالعاإل طلبوا الذین الباحثین بعض أمام

بعض الكتاب یطالبون بوجود قانون خاص ینظم عملیة اإلطالع على الوثائق المهمة، إلى أى مدى 
  یبدو ذلك ضروریا من خالل خبرتك العملیة؟

 وقرارات وقوانین محاوالت عدة ظهرت القومیة، ثائقالو  دار إنشاء قانون ظهور منذ فإنه األمر، حقیقة في
 على طالعاإل عملیة ینظم الذي ،1954 لسنة 356 رقم القدیم القانون ثغرات سد حاولت جمهوریة
 القدیم القانون أن – القانونیة النصوص عن بعیدا – المؤسف األمر لكن عام، بشكل الدار وعمل الوثائق،

 تلك لكن ،"سریة"أنها باعتبار الوثائق من لدیها ما تسلیم عدم في الحق الرئاسیة الجهات بعض منح
 الباحثین حق من للدولة،ألن القومي األرشیف إلى الوثائق بعدها تنتقل "محدودة لمدة تكون السریة

 لجنة تشكلت ، القومیة والوثائق الكتب لدار حجازي فهمي محمود الدكتور رئاسة فترة وخالل بها، االنتفاع
 جدید قانون مشروع إلعداد لجنة تشكلت القومیة، الوثائق على للمحافظة جدید قانون شروعم إلعداد

 منح هذا منح وقد الشعب، مجلس على العرض ینتظر أنه ومعلوماتي القومیة، الوثائق على للمحافظة
 كل إلزام على ركز ألنه ،ةالمهم الوثائق على للسیطرة الالزمة السلطة القومیة الوثائق دار المشروع هذا
 أن عملیة كلجنة أیضا وطلبنا الوثائق، دار إلى بتسلیمها مصر، بتاریخ صلة لها ومذكرات أوراق لدیه من
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 حالیا والحاصل الحكومیة والجهات الشخصیة األوراق ذلك في بما ضائیة،الق الضبطیة سلطة للدار تمنح
 للدار، ووثائقها أوراقها بتسلیم وتلتزم افي،الك بالقدر تستجیب ال والدفاع كالخارجیة السیادیة الوزارات أن

 بإذن إال محظورا علیها طالعاإل جعلت لكنها ،الدار إلى الوثائق بعض بتسلیم الخارجیة وزارة قامت وأخیرا
ذا نهائیا، بالدار أودعتها التي الملفات بعض على طالعاإل حظرت كما الوزارة، من رسمي ٕ  هناك كانت وا

  .باستمرار تتغیر فاالعتبارات الوثائق، هذه على طالعاإل دون تحول "أمنیة" اعتبارات

 جهة إلى القومیة الوثائق دار بتبعیة والوثائق بالتاریخ المهتمین بعض طالب األخیرة الفترة في 
  الوثائق؟ على الحفاظ التبعیة هذه مثل تتضمن هل الجمهوریة، رئاسة ولتكن سیادیة،

 القومي األرشیف أو الوثائق دار تبعیة ألن الرئاسیة، األنظمة اتذ الدول كل في به معمول النظام هذا
 لدیها ما بإیداع الجهات بعض ویلزم، المهمة الوثائق على االستحواذ في سلطة یعطیها الجمهوریة لرئاسة

 بل ،عملیا متخلفة طریقة تزال ال ألنها الوثائق حفظ طریقة هو ،حالیا األهم لكن الدار، في وثائق من
 أیضا والمطلوب الرطوبة، بسبب للتلف، تعرض قد الوثائق هذه من كثیرا إن لك قلت إذا سرا أذیع ال إنني
  .الباحثین مهمة لتسهیل علمیا وفهرستها الوثائق هذه تصنیف الحفظ جانب إلى

  ! الحقیقة قیمتها یفوق كبیر بتقدیر الثورة عن األجنبیة الوثائق إلى ینظر الناس بعض

 تعطي 1952 علم حتى اإلنجلیزیة الوثائق فإن عام وبشكل كاتبها، نظر وجهة عن تعبر أیضا هي 
 ،األمریكي األرشیف لصالح أهمیتها تقل 1952 وبعد النواحي، جمیع من مصر عن متكاملة شبه صورة
 وال وبعدها الثانیة، العالمیة الحرب أثناء في عملیة بصورة بمصر تهتم األمریكیة الخارجیة بدأت حیث
 ما كل أن تؤكد ومعلوماتي األوسط الشرق سیاسات في دورها بسبب  األهمیة، نفس لها تولى عاطب تزال
 السیاسات على تؤثر التى الوثائق عدا ما ،1969 عام حتى متاح وثائق من مریكياأل األرشیف في

  .الحالیة األمریكیة

  الوثائق؟ على اعتمادا الناصر عبد عن كتاب بإعداد تقوم انك صحیح وهل

 حصلت التي األجنبیة الوثائق بفحص أقوم حالیا ألنني 2002 عام منه انتهي أن ملوآ فعال، صحیح اهذ
 بأهمیتها الوعي زاویة من تاریخها یكتب أن ینبغي التي الثورة عن أخرى وشهادات بوثائق ومقارنتها علیها

  .مصر تاریخ في


