
1    www.RaoufAbbas.org 
 

  
  

 رسائل
 

  2000أكتوبر  29
 

 محاربة الفساد التكون بالسكوت عنھ لعدة سنوات
 عمید اآلداب السابق یعقب علي رءوف عباس:

 ال أقبل التستر علي انحراف
  

 د. السید السید الحسیني
 
  

داب، نضعھا أمام تحت عنوان 'وقائع خطیرة في كلیة اآل 8/10/2000تعقیبا علي ما نشر في جریدتكم الغراء بتاریخ 
والمقدمة لي  2000وزیر التعلیم العالي، وتضم مذكرة من أ.د. رءوف عباس أستاذ التاریخ الحدیث بالكلیة في مارس 

كعمید للكلیة آنذاك. وتدور حول الطالبة آمال حامد زیان ابنة رئیس قسم التاریخ السابق والتي تخرجت في الكلیة في 
 موجزا ومشفوعا بالمستندات الرسمیة: یولیو الماضي.. وسوف یكون ردي 

(انتساب موجھ) وكان والدھا آنذاك أستاذا بقسم  1996أوال: التحقت الطالبة المذكورة بقسم التاریخ بالكلیة في سبتمبر 
) علي تقدیر 96/1997أ.د. سید الناصري) وحصلت الطالبة في الفرقة األولي ( 96/1997التاریخ (رئیس القسم عام 

إلي طالبة انتظام كما تقضي اللوائح الجامعیة شأنھا في ذلك شأن عدد ال بأس بھ من الطالب في أقسام جید وحولت 
 الكلیة المختلفة. 

كسائر الطالب دون أي شكوي من أي نوع. حتي تلقیت  98/1999والسنة الثالثة  97/1998ثانیا: مرت السنة الثانیة 
 21/6/1999الثالثة بالكلیة قصاصة من جریدة األسبوع الصادرة في أي بعد أن أتمت الطالبة السنة  1999في یونیو 

مرسلة من مكتب وزیر التعلیم العالي ومحولة إلینا من رئیس الجامعة عن طالبة والدھا رئیس قسم في إحدي كلیات 
لقصاصة الجامعة العریقة یدخل اللجنة ویساعد ابنتھ.. إلخ (مرفق) من مجھول ودون تحدید أسماء ومرفق مع ھذه ا

 ورقة صغیرة كتب علیھا بالقلم األحمر 'الطالبة المقصودة ابنة الدكتور حامد زیان رئیس قسم التاریخ'. 
ثالثا: علي الفور عھدت للزمیل أ.د. محمد مھران وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب آنذاك (عمید أداب بني سویف 

الخاصة بالطالبة المذكورة (أ.د. آمال شاور رئیسة قسم الجغرافیا حالیا) بتقصي الحقیقة، وكذلك رئیسة لجنھ االمتحان 
 آنذاك)، وطلبت من والد الطالبة الرد علي من كتب في ھذه الجریدة. 

وجاء رد وكیل الكلیة یؤكد أن والد الطالبة لم یقم بالتدریس ولم یضع أسئلة االمتحان ولم یقم بتصحیح أوراق اإلجابة 
جان االمتحان الخاصة بابنتھ (لجان المراقبة والرصد) بل أكثر من ھذا التضم ھذه اللجان ولیس عضوا أو رئیسا في ل

الخاصة بابنتھ أحدا من أعضاء ھیئة التدریس بقسم التاریخ الذي یرأسھ والد الطالبة (مرفق صورة ھذا التقریر) 
قط لجنة المراقبة الخاصة بابنتھ  وقررت رئیسة لجنة االمتحان وكذلك اعضاء ھذه اللجنة أن والد الطالبة لم یدخل

(مرفق)، كما نفي ذلك والد الطالبة واستنكر ھذا االفتراء (مرفق)، وقد أرسلت ھذه األوراق جمیعا والجداول الرسمیة 
 (مرفق).  3/7/1999علي خطاب مني إلي رئیس الجامعة في 

ملة ودرءا للشبھات حتي قبل إثارة ھذا ولعل ھذا یؤكد أن الكلیة تتخذ جمیع االجراءات واالحتیاطات منعا للمجا
 ). 21/6/1999الموضوع من مجھول ودون تحدید أسماء في جریدة األسبوع (

والطالبة بالفصل الدراسي الثاني بالفرقة الرابعة تلقیت مذكرة من أ.د. رءوف عباس التي  2000ثالثا: في مارس عام 
مد حسن إبراھیم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب آنذاك نشرت منذ أیام، فطلبت من الزمیل األستاذ الدكتور أح

(العمید الحالي للكلیة) أن یبحث الموضوع بالتفصیل. فاتضح كما ورد في رده المدعم بالمستندات الموجودة بالكلیة 
یح أوراق مرة أخري أن والد الطالبة (أ.د. حامد زیان) لم یقم بالتدریس ولم یشترك في وضع اسئلة االمتحان او تصح

االجابة، ولم یشارك عضوا أو رئیسا في لجان االمتحانات الخاصة بابنتھ (لجان المراقبة ولجان الرصد) خالل 
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السنوات األربع الذي قضتھا ابنتھ بالقسم. ولقد ارسلت ھذا الملف بالكامل مع خطاب مني إلي السید األستاذ الدكتور 
 (مرفق).  29/4/2000صفحة) في  45رئیس الجامعة (ومرفقات 

وبدیھي أن رئیس الجامعة أو أي مسئول بعد إطالعھ علي األوراق والمستندات الخاصة بأي موضوع ودراستھ إما 
یحیلھ إلي التحقیق إذا وجد مبررا أو ضروة أو سندا لذلك، أو یأمر بحفظ الموضوع إذا اتضح عدم جدیة الشكوي 

ة بحكم مسئولیاتھ ویحسب لرئیس جامعة القاھرة، سواء السابق وغابت الموضوعیة فیھ. وھذا حق یقدره رئیس الجامع
 أو الحالي أنھ لم یسكت علي أي إنحراف أو مخالفة مھما كانت صغیرة وأیا كان مصدرھا. 

رابعا: في لقاء عام مع طالب الكلیة حضره عمید الكلیة والوكالء تلقت المنصة عشرات الشكاوي من طالب الفرقة 
خ ضد د. عبدالحلیم حسن مفادھا أنھ لم یقرر مراجع ویضطھد الطالب ویھدھم بالرسوب.. إلخ الرابعة بقسم التاری

شكوي لرئیس القسم وطلبت عرض الموضوع علي مجلس القسم التخاذ ما یراه مناسبا لسالمة  26فأرسلت عدد 
عبدالحلیم حسن غضبا من رئیس القسم وأطلق العدید من االتھامات التي العملیة التعلیمیة (مرفق)، وقد استشاط د. 

 یذكرھا أ.د. رءوف عباس في مذكرتھ. 
خامسا: بالنسبة لتشكیل لجان االمتحان، وصل الكلیة قائمة بتشكیل اللجان أقرھا مجلس القسم في جلستھ في مارس 

علي شعب التخصصات بالقسم قبل عرضھ  وعندما اعترض أ.د. رءوف عباس بان ھذا التشكیل لم یعرض 2000
علي مجلس القسم طلبت من وكیل الكلیة اعادة التشكیل للقسم وأمرت رئیس القسم بعرض الموضوع علي الشعب 

 التخصصیة قبل عرضھ علي مجلس القسم بكامل اعضائھ وقد تم ھذا بالفعل وانتھي األمر. 
أي العدید من أساتذة القسم الثقاة قبل طلب التجدید، ولكن عندما سادسا: أما عن التجدید لرئیس القسم، فقد استمعت لر

عضوا) رأیت من جانبي حفاظا علي وحده القسم  32وجدت معارضة شرسة من قبل فریق محدود العدد (خمسة من 
ئیس وھدوئھ اختیار التالي في االقدمیة رئیسا للقسم وبناء علي طلب مكتوب مني، تم ھذا بالتفاھم التام مع أ.د. ر

الجامعة. ولألسف اتضح ان الموضوع لم یكن مجرد تجدید لرئیس القسم أو استبعاده وإنما تبدو تصفیة حسابات مع 
 رئیس القسم السابق. 

أستاذا  14أستاذا ،  18سابعا: فوجئت وغیري من أساتذة الكلیة بما نشر حول ھذا الموضوع، فقسم التاریخ یضم 
ة للدكتور حامد زیان وبعضھم أقدم منھ، وعدد المقررات الدراسیة بھذا القسم مساعدا ومدرس (مرفق) بعضھم أساتذ

مقررا دراسا یقوم بتدریسھا أساتذة من أقسام  11مقررا دراسیا موزعة علي مختلف التخصصات، ھذا بخالف  36
علي مدار  47الكلیة االخري (خارج قسم التاریخ). والمجموع التراكمي ھو محصلة ھذه المقررات الدراسیة ال 

السنوات االربع التي تعاقب فیھا عمیدان وثالثة وكالء للكلیة لشئون التعلیم والطالب. وتولي رئاسھ لجان االمتحان 
 عدد من كبار أساتذة الكلیة. 

ھل كل ھؤالء ساھموا بشكل أو بآخر حتي تصبح ابنة أ.د. حامد زیان األولي علي دفعة قوامھا عدة مئات من 
جمیع االمتحانات بالكلیة وفق نظام دقیق فاالمتحانات تحریریة وتسلم اسئلة االمتحان التي یضعھا  الطالب؟!! وتجري

أستاذ آخر، یتم التوقیع علیھا منھما وتسلم مباشرة (بالید) للجنة الطبع ضمانا للسریة، ولیس من حق أي «أستاذ المادة 
توقع أوراق االجابة من ھذین االستاذین بعد تصحیحھما، مسئول االطالع علي ھذه االسئلة وتستخدم االرقام السریة، و

وھناك الكثیر من االحتیاطات التي استقرت عبر تاریخ طویل ألقدم كلیة في أعرق جامعة تعني بالتقالید والقیم 
 الجامعیة الرفیعة. 

ومجلس الكلیة  وأضیف أن موضوع تعیین المذكورة معیدة أو عدمھ امر ال یعنیني مطلقا وھو متروك لمجلس القسم
 والجامعة.

إن ما یدعو للعجب واالستیاء معا أن یسكت ھؤالء الزمالء طیلة ھذه السنوات األربع، ثم یظھر ما كتبوا فجأة خالل 
 الشھور األخیرة وعلي صفحات الجرائد في أكتوبر الجاري. 

ن؟! كما ورد في مذكرة أ.د. وأسأل لماذا سكت ھؤالء المدعون علي ما فعلھ شریكھم في الشكوي د. عبدالحلیم حس
رءوف عباس (في مارس الماضي) الذي یقول فیھا أن د. عبدالحلیم حسن رفع درجة ھذه الطالبة في مادتھ تحت 

درجات؟!! وھذا امر في غایة الخطورة، وكان الواجب  10إلي  7إلي  5ضغط من والدھا وھي في السنة األولي من 
 ن تجاوب وخضع ألي ضغط أیا كا مصدره. عدم السكوت علیھ حتي یتم محاسبة كل م

إن محاربة الفساد إن وجد الیتأتي بالتجاوب معھ والخضوع لھ أو السكوت علیھ عدة سنوات، بل المفروض 
والمسئولیة تحتمان الرجوع فورا الي عمید الكلیة في حینھ وأقول في حینھ أو لرئیس الجامعة أو حتي اللجوء الي 

في الدولة لمنع ھذا العبث وضبط الجاني ومحاسبتھ في الحال وفقا لالجراءات القانونیة في  األجھزة الرقابیة العدیدة
 ھذا الشأن وأظن أن ھذه البدیھیات ال تغیب عن ھؤالء الزمالء. 

وأود أن أؤكد ما یقولھ أ.د. رءوف عباس في مذكرتھ عني 'أنني ال أقبل التستر علي انحراف وال أسمح لكائن من كان 
 في الكلیة فسادا'. ویعلم هللا والزمالء بالكلیة والجامعة صدق ھذا القول. أن یسعي 
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االخ الكریم رئیس التحریر أشكركم، وأرجو نشر ھذا الرد كامال إعماال لحق الرد. ومرفق طیھ جمیع المستندات التي 
 أشرت إلیھا.

 
 أستاذ الجغرافیا 

 القاھرة السابقوعمید كلیة اآلداب جامعة 
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