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 جریدة بیان األربعاء
  :عباس رؤوف الدكتور المصرى المؤرخ
  للجماھیر وتفتقر سلطویة المصریة األحزاب

  المتطرفین یخدم السیاسیة بالمتغیرات التاریخ كتابة إرتباط
  أجرى الحوار: محمد عبد الحمید

  2001ینایر  10األربعاء، 

 المؤرخین أوائل من وھو ، العشرین القرن من راألخی الثلث فى مصر فى البارزین المؤرخین أحد عباس رؤوف.د
 الحركة فتاریخ .المعاصر المصرى التاریخ فى جتماعیةالا الدراسات تجاهال ودراساتھم بحوثھم كرسوا الذین المعاصرین

 مصر فى جتماعىاال والنظام ،بھا قام التى الماجستیر رسالة موضوع ھو) 1952 – 1899( مصر فى المصریة العمالیة
 بكلیة التاریخ قسم من عباس رؤوف دكتور تخرج وقد ،للدكتوراه رسالتھ موضوع ھو الكبیرة الزراعیة الملكیات ظل فى

 وھو التاریخ ھذا ومنذ ،1967 عام القاھرة بآداب التاریخ بقسم معیداً  وعین 1961 عام فى شمس عین جامعة اآلداب
 تاریخ فى المختلفة للجوانب تناولھم فى أكفاء مؤرخین منھم تجعل القسم لطالب دراسیة مقررات إلى للوصول یكافح
 ،استطاع ما قدر الدراسیة المقررات ھذه تطویر عن تثنھ لم أنھا إال دائماً  لھ عدوة كانت البیروقراطیة أن ورغم ،مصر

 امؤلف 14 من كثرأ إلى وصلت ومؤلفات وبحوث دراسات من قدمھ بما المصریة التاریخیة الدراسات إثرائھ عن فضالً  ھذا
 ،العشرین والقرن عشر التاسع القرن فى المصریة القومیة الحركة عن دراسات فمنھا التاریخیة ھتماماتالا متنوعة
 قسم عباس ترأس وقد ذاھ ..المصریة الرأسمالیة تطور تاریخ فى وكتابات ،فرید محمد الوطنى الزعیم لمذكرات وتحقیق
 سینمار على ومشرفا بالقسم متفرغا استاذا یعمل حالیاً  وھو سنوات خمس ولمدة 82 عام منذ القاھرة جامعة فى التاریخ
 الدولة جائزة على عباس حصل وقد .المصریة التاریخیة الجمعیة رئاستھ عن فضال ،بتأسیسھ قام الذى العثمانى التاریخ

  العام. لھذا اإلجتماعیة العلوم فى التقدیریة

  .التقیناه القاھرة جامعة اآلداب لیةبك العریق التاریخ مبنى وفى

 الكتب أن یالحظ أنھ إال المكانة ذوى والمؤرخین الخبرة ذوى التاریخ أساتذة من بكثیر تزخر مصر أن من بالرغم 
 ومن الدھشة تثیر التى التاریخیة والمغالطات األخطاء من الكثیر بھا یوجد العامة تالموسوعا أو المدرسیة التاریخیة

 ماسبب ترى .المصادر ھذه من التاریخیة معلوماتھا تتلقى التى لألجیال القومیة الذاكرة تشویھ الحال ةبطبیع شأنھا
  تاریخنا؟ كتابة فى الكبیر الخلل ھذا

o ومن القادمة األجیال فى تبثھ أن ماترید إعتبارھا فى تضع أمة وكل الوطنیة للتربیة كمادة التعلیم فى یستخدم التاریخ 
 ففى السیاسیة التوجھات بإختالف تأثرت التاریخ مناھج أن تجد مصر حالة فى ،ثابت لتوجھا ھذا أن المفترض

 الناصر عبد عھد وفى ،على محمد أسرة تاریخ التركى والتاریخ المصریة الفكرة على التركیز كان الملكى العصر
 أدخلت السادات عصر وفى .لىع محمد أسرة تاریخ عن األضواء وتخفت مصر تاریخ كتابة فى القومى تجاهالا یبرز

 بھا ارتبط ومما الفرعونیة الفترة إھمال فأستمر النظام توجھات لتخدم المدرسیة التاریخ مقرراتأیضا تغیرات على 
 من األكبر بالنصیب یحظى أصبح الذى اإلسالمى بالتوجھ اإلھتمام لصالح القبطى العصر مثل امتدادات من

 تسلیط مع كعدو الصھیونى الكیان عن الحدیث بعدم الفترة ھذه فى أیضاً  تمیزت ىالت المدرسیة التاریخیة المقررات
 تربت أجیال لدینا وأصبح الوطنى التوجھ فى تشوه لدیھا أجیاالً  أوجد مما إسرائیل مع السالم أھمیة على األضواء

 بتحدید تتعلق القلق نم حالة أوجد ھذا ومابعده السادات عصر تاریخ على تربت وأجیال یولیو ماقبل تاریخ على
 ھناك. المتغیرات وسط الثابتة الحقیقة ھو الدین أن بإعتبار اإلسالمى السیاسى التیار النھایة فى ماخدم وھذا الھویة
 أناس إلى توكل ما فغالباً  المختلفة التعلیمیة المراحل فى التاریخیة المقررات بكتابة یتعلق فیما ھامة مالحظة أیضاً 
 تبعا المقررات یضعون ثم التعلیم وزارة من محددة بتعلیمات یبلغون فھؤالء) المقررات ترزیة( ھمعلی نطلق أن یمكن
 من الكثیر یجعل مما) واللصق القص( طابع المقررات ھذه فى الصیاغة عملیات مـاتأخذ وكثیراً  التعلیمات لھذه

  .المباشرة التاریخیة تالمغالطا عن ناھیك ونقیضھ الشئ یحمل فیھا الواردة التاریخیة المعلومات

  والتاریخ نحن
 محددة وكلیة حرة رؤیة إمتالك إلى التاریخ فى معینة قضایا بدرس اإلھتمام یتعدى التاریخیة المدرسة مفھوم كان إذا 

  المفھوم؟ لھذا تبعاً  مصریة تاریخیة مدرسة توجد ھل ..التاریخیة الوقائع تحلیل فى المنھجیة وسائلھا تمتلك

o الذى العظیم الجھد ینكر أن یستطیع أحد فال التخصصات مختلف فى عمالقة أساتذة المصریة تاریخیةال المدرسة فى 
 وأیضاً  ،أعظمھا القدیمة مصر موسوعة تمثل التى حسن سلیم أعمال وكذلك الفرعونى التاریخ فى فخرى أحمد بذلھ

 الكتابة یسود ما بین الفصل یجب ،مىاإلسال التاریخ فى وتالمیذه حسن إبراھیم حسن ألعمال الجلیلة اإلسھامات
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 من واحدا أنا أمثل الذى الجیل ھناك كذلك األكادیمیة الدراسات الكتب المدرسیة وبین تناول التاریخ فى ىف التاریخیة
 لدینا توجد ال ذلك مع التاریخیة الدراسات فى اإلجتماعى للبعد إھتمام من أبداه بما اضافتھ لھ كانت والذى أفراده
 مدرسة مثل مدرسة لدینا فلیس. التاریخ كتابة فى معیناً  فكریاً  توجھاً  تستخدم العلمى بالمعنى تاریخیة ةمدرس

 مجلة فى نشرت دراسة كتبت وقد .بالمجتمع خاص ومفھوم عادیة لرؤیة وفقاً  للتاریخ تنظر التى فرنسا فى الحولیات
 التاریخى البحث مناھج خالل من ولیس تاریخنا واقع نع تعبر منھجیة رؤیة عن الجدى البحث إلى تدعو اآلداب كلیة

 غیر أخرى مصادر فھناك الرسمیة المصادر ھى التاریخى البحث مصادر تكون أن على اإلصرار فلماذا ،الغربیة
 لكونھ مھما مصدرا یعتبر فالفلكلور العادى المواطن ینتجھا مصادر الرسمیة المصادر ھذه عن أھمیة التقل رسمیة

 لحقب تتعرض لكونھا التاریخى البحث فى المھمة المصادر من التاریخیة الروایة كذلك ،الشعب وجدان عن یعبر
 سوى بإمتیاز یتصدى لن المحلیة المادة ھذه .الرسمیة الوثائق فى توجد ال التى ھذه لرؤیتھ تبعا ،المؤلف عاصرھا

 مواقف أمامھ فستظل المحلیة بالثقافة ومعرفتھ ربىالغ الباحث لدى اللغة إتقان درجة بلغت مھما ألن المصرى الباحث
  .المصرى الباحث سوى معھا التعامل یستطیع ال غامضة

 المنھجى التكوین ضعف إلى نظرى وجھة من خاصة رؤیة ذات مصریة تاریخیة مدرسة غیاب أسباب وتعود
 كتب األكادیمیة التاریخ أقسام فى الطالب یدرسھا التى العلمى البحث مناھج فكتب التاریخیة المجاالت فى للباحثین
 التاریخیة المنھجیة فالمعرفة .الثانیة العالمیة الحرب إلى تاریخھا یعود كتب من مجتزئة ترجمة وأغلبھا مترجمة
 أداة مثالً  فاالحصاء .تطویرھا على یعمل من أو متطورة منھجیة أدوات المصریة الجامعات فى والیوجد متوقفة
 التاریخ فدارس ،جیدا یعرفھا ال لدینا التاریخى فالباحث ذلك ومع التاریخیة الدراسات فى طلوبةم اداة سارت منھجیة

 الشفوى التاریخ بدرس لھ تسمح التى الكافیة بالمعرفة یزود ال التاریخ فى باحثاً  لیكون یعد أنھ فیھ یفترض الذى لدینا
 فى الغربیة المناھج تطویر عن عاجزون فنحن .بذلك لھ تسمح التى المنھجیة األدوات یملك ال ألنھ الفلكلور أو

 مثل الشرق فى التاریخیة الكتابة تجارب مع التعاطى رافضون الوقت نفس وفى ،تخصنا التى التاریخیة الدراسات
  .الصینیة والكتابات الیابانیة الكتابات

 المؤرخین كتابات إن القول یمكن ھل الحدیث العصر فى محددة مالمح ذات تاریخیة مصریة مدرسة ھناك یكن لم إذا 
 مصر عصر فى التمیز شدیدة تاریخیة مدرسة مثلت ایاس إبن إلى عبدالحكم إبن عھد من بدءا مصر فى اإلسالمیین
  اإلسالمیة؟

o المؤرخین ھؤالء كتابات ألن نظراً  تاریخیة مدرسة مثلت المؤرخین ھؤالء كتابات إن نقول أن نستطیع ال الحقیقة 
 وتأسیسى فكرى بشكل المنھج فى كتابات من خلت أنھا على فضالً  محددة مناھج على تقوم فلم اقصةن معرفة تعتبر
 دراستھا على عكفنا لو اآلن األعمال ھذه من ستفادةاال یمكن ولكن ،المنھج فى كتب خلدون ابن نأ من الرغم على
 فضالً  الثقافة ھذه إلى النظر فى محددة رؤیة لھ ویكون التراثیة التاریخیة األعمال لدراسة یكرس منھجى مدخل من
  .لھا الغرب رؤیة عن

 للوقائع تناولكم فى تحكمكم ذاتیة رؤیة ھناك فھل محددة منھجیة رؤیة ذات مصریة تاریخیة مدرسة ھناك یكن لم إن 
  التاریخیة؟

o ُعتبر أننى الحقیقة  تساعد التى الدائرة سیعتو على إھتمامى ینصب وبالتالى اإلجتماعى بالتاریخ المھتمین من واحدا أ
 المعرفة إجتماع وعلم األقتصادیة بالتغیرات أیضاً  أھتم ذلك إطار وفى فروعھ بمختلف اإلجتماعى التاریخ كتابة على

 من التاریخیة لألحداث تناولى من أتخلص أن أحاول أننى كما للمجتمع إطار رسم تعنى التى العام بمعناھا وبالثقافة
 الرؤیة وھذه وركود ظالم عصر أنھ على العثمانى العصر إلى ینظرون التاریخ دارسو ظل فمثالً  الغرب رؤیة

 الدور إبراز منھا الغرض غربیة رؤیة العثمانى العصر یصفون لدینا فیھ والباحثون التاریخ رؤیة العثمانى للعصر
 العثمانى للعصر كبیراً  ماً أھتما أولیت وعلیة العثمانیة الخالفة انقاض على للشرق األوروبى لألستعمار الحضارى

 ونحن األمریكیة بالجامعة حنا نیللى.د ھذا فى وتشاركنى جیدة حضاریة بانجو من فیھ ما تبرز جدیدة برؤیة وتناولتھ
 من وھذا المناسبة المنھجیة األدوات تمتلك وھى العثمانى العصر تاریخ مع تتعامل كوادر وتربیة لتكوین معاً  نعمل
 ونتناول المصریة الجامعات مختلف من التاریخ فى الباحثین شباب یجذب عاد الذى العثمانى التاریخ سینمار خالل

 المحكمة وثائق منھ إنطالقاً  ندرس أن ونتطلع العصر ھذا فى المصرى المجتمع صفة عن تكشف موضوعات فیھ
 لم مختلفة وجامعات مراكز أكبر فى موزعة المخطوطات من ھائلة اأعداد مصر فى لدینا أننا بالذكر جدیر. الشرعیة
  .محتواه حتى یعرف أو یصنف لم بالكلیة مجھوالً  الباقى وظل الكلى حجمھا من% 10 على إال نتعرف

 فى العربى العالم فى التاریخیة الدراسات تنمیة فى المصریین والمؤرخین المصریة التاریخیة الكتابات دور عن ماذا 
 سلبیات نقل حیث اإلیجابى من أكثر السلبى األثر من لھ كان الدور ھذا أن یقول من ھناك أن خاصة األخیرة العقود
  العربیة؟ الدول فى التاریخ كتابة إلى المصریة التاریخیة الكتابة

o فى الستینیات منذ العرب تاریخ لسینمار أسس عبدالكریم عزت أحمد فالدكتور... .طبعاً  إفتراء محض الرأى ھذا 
 ھؤالء ومن المصریین وغیر الصریین من العرب تاریخ فى خبرات كون الذى السینمار ھذا شمس عین جامعة
 حین الغرب إفتراءات مقابل فى العربیة النظر وجھة عن تعبیراً  الخلیج تاریخ فى كتابتھ تعد الذى القاسم زكریا جمال

 .المصریة جامعاتال فى درسوا وعراقیون مصریون كتابتھ على قام العراق تاریخ أیضاً  ،الخلیج لتاریخ یتصدى
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 الذین والمغاربة المصریین أیدى على درس بعد وفیما األولى الكتابات فى للغربیین متروكاً  كان المغرب تایخ أیضاً 
 قبل من درست فقد الفلسطینیة القضیة أیضاً  .المصریة الجامعات إلى التاریخ ھذا عن أكادیمیة برسائل تقدموا

 فلسطین تاریخ فى كتابات لھا التى البربرى وھند غنیم عادل ھؤالء لومث والسوریین والفلسطینین المصریین
 فى درسوا یمنیون مؤرخون بكتابتھ قام فقد الیمن لتایخ بالنسبة الشأن نفس أیضاً .مصر فى درس وكالھما اإلجتماعى

 الضعف اأم ،العكس ولیس العرب والمؤرخین الكتابات على البارز اإلیجابى أثره لھ المصرى فالدور ..مصر
 یكتب التى المتشابھة للظروف نظراً  كلھا العربیة األمة دول بین متماثل فھو العربیة التاریخیة الكتابات فى المنھجى

 الغبن من نوع ھوف المصریین كاھل على الكتابات ھذه فى الذى القصور إلقاء أما ،الدول ھذه فى التاریخ فیھا
  .العرب تارخ تابةك فى  بذلت التى المصریة للجھود والجحود

  بالغرب اإلنبھار
 صداھا التاریخ عملیة فى والتشكیك التاریخیة المعرفة نقد فى فوكو میشیل الفرنسى والمفكر الفیلسوف إلسھامات كان 

 العربى الفكر إن( یقول الذى شرارة وضاح ومنھم التاریخ إلى نظرتھم فى األقل على العرب التاریخ كتاب لدى
 التاریخ یعقل أنھ بمعنى بل أجھزتھا وخدمة وطبقاتھا مصالحھا تمثیل بمعنى ال دولة فكر لومازا كان التاریخى

 المدنى المجتمع ھما متناحرین مجالین بین حاد انقسام وطأه تحت) التحول أى الدراما أو والحبكة والحدث األدوار(
 على تسیطر ألنھا أبوا أم شاءوا أسمالیةالر الدولة ضفة فى) منھم الماركسیون حتى( التاریخیون والمفكرون والدولة
  تعلیقكم؟. والقول الفعل تقنیات

o فكرھم ویكیفون لھا ویروجون بھا ینبھرون كثیرین نجد بھ تظھر جدیدة نظریة فأى الغرب تجاه مزمنة مشكلة لدینا 
 فھى منھ واإلنفكاك لھتجاھ یمكن ال دور لھا المنطقة أو مصر فى لدینا فالدولة. الجدیدة النظریة مقاس على والواقع

 جزر لیست الغرب فى المدنى المجتمع فمؤسسات الغرب فى السلطة طبیعة أن عن وفضالً  المجتمع لحركة توجھ
 تعمل ال واحدة وكل السلطة ومؤسسات المؤسسات ھذه بین والتداخل الترابط من عالقات ھناك بل مستقلة منعزلة
الذاتیة للفرد  المصلحة على تعتمد التى المطلقة الحریة بمفھوم یسل مثالً  قتصادىالا النشاط .اآلخرى عن بمعزل

 )بالالفتات( یھتم من العرب الكتاب من ھناك أن أرى .وسلطاتھ للمجتمع وإنما تعمل من داخل إطار المصلحة العامة
 وأنا العالمى الفكر مع اإللتقاء من كنوع الغرب فى تظھر جدیدة نظریة كل مع الخاص واقعنا یكیفوا أن ویحاولون

 واإلستفادة علیھا اإلطالع یجب الھند فى تجارب ھناك أن بل الغرب فكر ھو بالضرورة لیس العالمى الفكر أن أرى
  .منھا

 إلى جاء ومؤخراً  ..المصریة الجامعة فى األوضاع عن أوراق عدة وكذلك القاھرة جامعة تاریخ عن دراسة لكم 
 تكون أن على الحفاظ على العمل ھى المصریین المثقفین إلى وجھھا ةدعو وأھم دریدا جاك الفرنسى المفكر مصر

 الجامعات فى الطویل األكادیمى تاریخكم ضوء فى بجدیة الدعوى ھذه أخذ یمكن حد أى إلى ترى... حرة الجامعة
 أحوال إلیھ وصلت لما مضافة سخریة تعتبرھا وأال ،اآلداب كلیة وكیل منصب إلى فیھا وصلت التى المصریة
  مصر؟ فى الجامعة

o ال جامعة فى ھنا فنحن الخارج جامعات بخالف لدینا فالجامعة مصر فى الجامعة یعرف ال ألنھ مایقول یقول دریدا 
 لدینا فالجامعة وھكذا بالعقید والمدرس باللواء األستاذ تشبھ أن یكمنك بحیث عسكریة سلطة بل أبویة سلطة تحكمھا
 التقدم لرصید إضافة ولیست والتخلف الجمود لرصید إضافة ھى الحر الفكر دلوأ قلعة بل الحر للفكر قلعة لیست

 جھاز وھو ،للجامعات األعلى المجلس یدعى بجھاز ومكبلة معتقلة مصر فى فالجامعات وھم الجامعة فى فالحریة
 وجھة من صالحاً  یراه لما تبعاً  الجامعات حركة وتوجیھ ،الجامعة على السلطة رغبات إمالء سوى فاعلیة أى لھ لیس
 برئیس نتھاءاو الجامعة رئیس من بدءا الجامعة فى منصب أى تولى فى یتحكم الذى ھو الجھاز فھذا .أمنیة نظر
 تبعاً  ولیس األمنیة النظر لوجھة تبعاً  یتم ھذا وكل ،الجامعات فى المناھج وتعدیل بإقرار المخول أنھ عن فضالً  ،القسم

 ذلك وبعد والحكومة الجامعات بین  رتباطإلا بفك الإ الجامعة فى تقدم وال صالحوال  حریة فال. األكادیمیة للمصلحة
  .أعضائھا برأى وتأخذ قیاداتھا اختیار تتولى حرة أكادیمیة كمؤسسة الجامعات عن الكالم یمكننا

  األمریكیة المؤامرة
 الغربیة المیدیا معلومات فى شكوال المستقلة الوطنیة التنمیة مشروع تعطیل فى مؤثر كعنصر الغرب دور إدراج 

 بعض قبل من شدیدة معارضة تلقى اإلتجاھات ھذه باتت تخلفنا أسباب تحلیل فى المسلمات من أنھا على أخذھا ولیس
 والھروب الذاتى العجز مداراة قبل من ذلك أن یرون أنھم حیث المؤامرة نظریة عن التخلى لضرورة تبعاً  المفكرین

  الخالف؟ ھذا فى رأیكم نطلب نحن .للتخلف  الحقیقیة األسباب عن بحثاً  منھ أكثر المسئولیة من

o أسبابا ھناك تكون أن یمنع ال وھذا ،المستقلة الوطنیة التنمیة مشروعات وإفشال تعطیل فى معروف األمریكى الدور 
 فى الغرب دور ؤیةر یرفضون الذین أن سوى.تخلفنا فى وحدنا مسئولینا وعلى ساسباأل علینا تعود وأساسیة كثیرة

 تجاه النقص بعقدة إحساس ولدیھم الداخل من ومنھزمین بالھزیمة إحساس لدیھم ساسباأل ھم التنمویة مسیرتنا تعطیل
 الغرب مع التبعیة لدور ویدرجون الغرب قیمة من یعلون العولمة حول الدائرة الحوارات فى وتجدھم الغرب

 من البد أنھ ویرون ،التقدم رفض من كنوع الغرب تجاه صیتناوخصو ھویتنا لتدعیم محاولة أى إلى وینظرون
 على اإلنفتاح ضد لست وأنا ،المفتوحة والسماوات اإلنترنت لوجود تبعاً  احترازات أى دون الغرب على نفتاحاال
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 لكى وقكحق من مستلبا تقف أن المسألة فلیست ھویتنا حساب على ھذا یكون أال ولكن ،منھ ستفادةالوا العالمى الفكر
 وجھت التى الخطابات إلى ھؤالء وأحیل ،نفسھ الغرب یفعلھ ماال وھذا ،اآلخر مع تعاملك فى جیداً  لیبرالیاً  تكون
 بھ یقوم الذى المشروع فى كتاب أى ترجمة من وتحذره للثقافة األعلى المجلس إلى األمریكیة الجامعة قبل من أخیراً 

 وھذا النشر فى بحقوقھا لموافاتھا األصلیة النشر دار إلى الرجوع دون من المعاصر العالمى الفكر لترجمة المجلس
 یسلوبنا أن یریدون للذین أذكره المثال ھذا .طائلة مبالغ تطلب النشر دور  ألن المشروع ھذا یعطل أن یمكن ما

 عجزنا لتبریر امرةبالمؤ الوھم من نوعاً  التنمویة مسیرتنا تعطیل فى ودوره للغرب تنبھنا أن دعاوى تحت حقوقنا
  .الذاتى

 من الرأسمالیة ممارسة فى اآلن شھدهن الذى الفساد ھل السؤال المصریة الرأـسمالیة تطور عن دراسة من أكثر لكم 
 بعد عناصرھا ھروب أو للبنوك الكبیرة مدیونیاتھا سداد من أو الضرائب من التھرب أو الخارج إلى أرباحھا تحویل
 مرتبط أنھ أم تكونھا منذ المصریة الرأسمالیة بأصول مرتبط الفساد ھذا ھل لمصریینا أموال من ملیارات نھبھم

 القویة وعالقتھ مصر فى بكاملھ اإلستثمار مناخ لفساد أم فساد حالة كل مع الحكومة لتصریحات تبعاً  فردیة بحاالت
ً؟ بالدولة اإلدارى بالفساد   أیضا

o إمتداد ھى المصریة فالرأسمالیة ،اإلدارى بالفساد باألساس مرتبط الرأسمالیة داءا فى فساد من نراه ما أن أعتقد 
 كمقدمة واإلقتصادى  النقدى اإلستقالل بھدف مصر بنك فى الممثلة قلعتھا بنت التى حرب طلعت لرأسمالیة
 بعد فیما المصریة الرأسمالیة أصابت التى السلبیات أما وطنى إقتصاد إقامة فى منھا رغبةو السیاسى لإلستقالل

 من تاله وما اإلقتصادى اإلنفتاح فترة أبان السبعینیات فى الرأسمالیة ھذه بھا عملت التى الطریقة إلى فترجع
 المصریة الرأسمالیة فیھا تنشط التى حالیاً  ةالموجود المشروعات فمعظم العام القطاع خصخصة مشروعات
 السیرامیك إلنتاج مشروعات فأغلبھا المصریة تصادیةاإلق التنمیة فى حقیقیاً  إسھاماً  تسھم ال إستھالكیة مشروعات

 مشروعات ھى إنما العمل سوق تنم لم أنھا على فضالً  ،الخارج فى بھ المنافسة تستطیع وال بالداخل تستھلك التى
 ولدینا حقیقیة تصنیع حركة إلى تتجھ رأسمالیة خلق وراء مصر بنك كان بینما .والسریع الكبیر الربح على تقوم
 على محمد تجربة وھى المدار اإلقتصاد تعتمد كانت األولى الحدیث العصر فى مصر فى اإلقتصاد إدارة فى تناتجرب
 مع التبعیة قتصادا على محمد خلفاء وأقام حوصرت التجربة لكن ،مستقل قتصادا إلى الوصول تبغى كانت التى

 عملت یولیو ثورة جاءت وحین ،مستقلة مصریة ةقاعد إقامة الرأسمالیة حاولت حرب طلعت ومنذ ،األجنبى حتاللالا
 أمام الباب وفتح الثقیلة الصناعات تنمیة عاتقھا على الدولة أخذت لذا وطنیة رأسمالیة إقامة فى اإلتجاه ھذا تنمیة على

 الرأسمالیون یقبل لم لألسف ولكن مصر فى األجانب ممتلكات على الحراسة وفرض بتأمیم الوطنیة الرأسمالیة
 اإلقتصاد تدیر أن الدولة ضطرتاو الزراعى القطاع فى تمركزوا إنما النھج لھذا تبعاً  السیر على ریونالمص

ُتح حتى ةیلھز مشاركة الرأسمالیة شاركت بعد وفیما) 61 – 57( الصناعى  اإلنفتاح إبان العالمیة للشركات الباب ف
 ذات شركات كونھا من أكثر العالمیة أسمالیةللر تابعة شركات المصریة الرأسمالیة الشركات فصارت اإلقتصادى

 صناعة فى أولى ودولة القطن زراعة فى أولى دولة من تحولنا ذلك على دلیل وأكبر .مستقلة وطنیة تنمیة
  .المنسوجات من األخرى الدول لمنتجات إستھالكى سوق إلى المنسوجات

  للغایة سرى
 1966 عام قامت التى اإلقطاع تصفیة لجان محاضر یحوى والذى السبعینیات فى الصادر) للغایة سرى( كتاب كشف 

 الثورة عھد فى زادت الكبرى العائالت بعض ملكیة أن بل ،المصرى الریف فى لإلقطاع الكبیر النفوذ حجم عن
 اإلتحاد فى وتغلغلھا العائالت ھذه تسلط عن ناھیك ،الزراعى واإلصالح الثورة قبل علیھ كانت عما وتضاعفت
 تفسیر إلى تحتاج أال المؤشرات ھذه ،لقھرھا ال الجماھیر لحمایة مؤسسة أنھ فیھ مفترض كان التى اإلشتراكى

  اإلقطاع؟ تصفیة على القیام وھو الثورة جانب من معلن كان ما مع تتناقض أنھا خاصة تاریخى

o للملكیة أقصى حد یدوتحد الزراعى لإلصالح مشاریع ھناك كانت بل الثورة مع تبدأ لم الزراعى اإلصالح مشاریع 
 ومشروع القومیة النھضة جماعة من خطاب سعدى مشروع المشاریع ھذه من وأذكر ،الثورة قبل مصر فى الزراعیة

 فالحى انفجار أى إستباق محاولة من منطلقة مشاریع كانت وكلھا ،شكرى إبراھیم ومشروع ،مدكور بیومى إبراھیم
 یمكن ال آثار لھا یكون فالحیة ثورة إلى یؤدى قد الذى الفالحین على قعالوا والذل القھر لحجم المصرى الریف فى

 ھذا فاستبقوا الملكیة من والحد الزراعى لإلصالح قانوناً  الثورة من یترقبون المالك كبار كان ھنا ومن ،منھا الحد
 خادمات حتى أو لدیھم نیعملو فالحین إلى ذلك عن مازاد وباعوا فدان 200 لألسرة األقصى الحد حدد الذى القانون

 .الزراعى اإلصالح قانون من أمالكھم على یحافظون الوقت نفس وفى صوریة ھؤالء ملكیة تكون بحیث بیوتھم فى
 ھذه خترقتاو بل ،بالمنوفیة)  حسین أبو( عائلة مثل األفدنة آالف إلى العائالت لبعض الفعلیة الملكیة وصلت وبالتالى
 لمصالح ال األسرة لصالح ممثلین فیھا أبنائھا وجعلت اإلشتراكى واإلتحاد الزراعیة یةالتعاون الجمعیات العائالت
 حركة تستھدف تكن لم حقیقتھا فى الثورة أن ھذا على وساعد .الشعب مجلس فى ذلك حدث وكذلك الفالحین
 ال ھذا ،الطبقات  بین الفوارق تضییق شعار ترفع ماكانت بقدر المصرى الریف فى الملكیة طبیعة تغیر فى رادیكالیة

  .حدتھ من یخفف بل الطبقى الصراع على یقضى



5  www.RaoufAbbas.org 

  القومیة الوثائق دار
 وثائق وخصوصاً  مصر تاریخ لصیاغة القومیة الوثائق على اإلطالع صعوبة عن مرة من أكثر شدیدة بمرارة تكلمتم 

 فى العمل على المشرفة ھیئةال ضمن من وأنكم وخصوصاً  المشكلة لھذه نظركم وجھة من الحل ما ترى یولیو ثورة
  القومیة؟ الوثائق دار

o المذكرات كل فیھا یوضع بحیث الجمھوریة رئیس لسلطات القومیة الوثائق دار تبعیة ھو المشكلة لھذه الحل 
 سلطات سلطاتھ تساوى بحیث وسیادة خبرة ذو رجل ویرأسھا الجمھورى الدیوان عن تصدر التى السیاسیة واألوراق

 التى المناسبة المدد تحدید من یمنع ال ھذا وبالطبع ،الوثائق ھذه على باإلطالع متعلقة تكون شكلةم أى لیحل وزیر
 والقدرة ،ناحیة من الوثائق ھذه ضیاع عدم بھذا نضمن لكننا ،الوثائق ھذه وسریة حفظ فى الجمھورى الدیوان یراھا
 مراحل صیاغة من لنتمكن ھذا ،العالم فى كانم أى فى یحدث كما سریتھا مدة إنقضت طالما علیھا اإلطالع على
 أصبحت الدار فھذه الوثائق دار فى فوضى من اآلن ثدیح ما لكن ،الوطنى تاریخنا فى مبھمة ومازالت ودقیقة مھمة
 لھ ولیست والداخلیة الثقافة وزارة من أوامره یأخذ أن یمكن عادى موظف یرأسھا الثقافة وزارة فى عادیة إدارة

 الفترة لوثائق بالنسبة أما ،للدار المھمة القومیة وثائقھا من صور بإرسال الحكومیة الھیئات إلزام فى قیةحقی سلطات
 محرزة وھى ،فؤاد الملك أیام منذ وثائق وھى ،القبة سراى فى الملكیة الفترة فأرشیف یولیو ثورة ووثائق الملكیة

 فى یولیو ثورة ووثائق الملكیة الفترة وثائق من جزء وھناك ،)علیھا مضت التى المدة الحظ( علیھا اإلطالع وممنوع
 والمكان مفھرسة غیر أنھا على فضالً  طویلة أمنیة باجراءات المرور من البد علیھا تطلع لكى ولكن عابدین قصر
 ىف المعروف ومن ھذا أقول .األوراق ھذه من أى تصویر المطلع حق من لیس أنھ كما ،واإلطالع للبحث معد غیر

 تراه وما وثیقة كل ألھمیة تبعاً  فیھ التى الوثائق لسریة معینة مدد لوثائقھ یتحدد السرى الدولة أرشیف أن كلھ العالم
 على اإلطالع باحث أى حق من یكون سنة 50 أو سنة 30 تكون أن یمكن التى المدة ھذه نقضاءا وبعد ،بشأنھا الدولة

 بدأ فقد ببریطانیا القومیة الوثائق دار فى المحفوظة فلسطین فى 48 حرب وثائق مع ماحدث وھذا .الوثائق ھذه
 التى األطلنطى حلف وثائق على الدار ھذه فى بنفسى طلعتإ وقد ،1978 سنة من بدءاً  الوثائق ھذه عن اإلفراج
 ناصرىال الحكم خطورة فى) تركیا ،بریطانیا ،أمریكا( الحلف دول من مقدمة مذكرات تخص ملفات بینھا من وجدت

 وأما ،التجربة ھذه لتصفیة 1964 عام منذ خطط تحوى الدول ھذه نفس من ومقترحات الحلف مصالح على مصر فى
 على باإلطالع یسمح لن ملف فى موضوعة فكانت مصر فى الناصریة ةبالتجر ضرب فى فعالً  بھا أخذ التى الخطة

  .2015 عام بعد إال محتویاتھ

  سلطویة أحزاب
 التى التغیرات ما ترى ..الثورة قبل األیدیولوجیة والحركات لألحزاب نقداً  خاللھا من قدمتم ةدراس من أكثر لكم 

  نظركم؟ وجھة من سنة 50 من أكثر مرور بعد األیدیولوجیة والحركات األحزاب ھذه على طرأت

o كان فقد سلطویة أةنش كانت عبدالناصر عھد فى حدث الذى اإلنقطاع بعد مصر فى الثانیة األحزاب نشأة أن الحقیقة 
 وحزب  الیمینى للتیار ممثالً  األحرار حزب ھى ،أحزاب ثالثة على األیدیولوجیة التیارات توزیع منھا الغرض

 وحین ضباط أحزاب الثالثة وترأس ،الیسار لتیار ممثالً  التجمع وحزب ،الوسط لتیار ممثالً  الوطنى الحزب ثم ،مصر
 متداداً ا یعتبر الذى العمل حزب وإعالن بتكوین وكلفھ شكرى إبراھیم مع السادات معجتا ،الجدید الوفد حزب إحیاء تم

 عدیل وافیة أبو محمود مثل العمل لحزب لإلنضمام إلیھ المقربین بعض السادات شجع وقد ،الفتاة مصر لحزب
 فھذه وھكذا وراءه الجمیع وھرول ،الوطنى الحزب إلى مصر حزب من السادات إنتقل مباغتة حركة وفى ،السادات
 ولیس مصطنعة نشأة ىھف .الجماھیریة األحزاب فى مفترض ھو كما أسفل من تخرج ولم أعلى من سقطت األحزاب

 ثورة وریث أنھ یقول الوطنى فالحزب ،الماضى من شرعیتھا تستمد وكلھا ،الجماھیر بین وجود أى األحزاب لھذه
 ،حدثت التى التغیرات كل عن متغافالً  النحاس منذ القدیم للوفد إمتداد إنھ یقول الوفد وحزب التجمع حزب كذلك یولیو

 عن الجماھیریة قواعدھم یرسخوا أن استطاعوا الذین المسلمین اإلخوان عدا ففیما األیدیولوجیة للحركات بالنسبة أما
 الشارع فى قویا تیارا ونوایك أن ستطاعوااو .النقابى العمل وربما المنابر وعلى المساجد فى المستمر تواجدھم طریق

 فى قیاداتھ من تبقى من ذاب الذى ھذا الفتاة مصر تیار یبقى ،رسمیاً  بھ معترف غیر كان وإن مؤثراً  المصرى
 البدایة منذ ومرفوضاً  محدودا تیارا كان أنھ فالحقیقة الشیوعى التیار أما ،رضوان فتحى مثل یولیو ثورة تنظیمات

 تقدیم على دائماً  عجز أنھ غیر ھذا فصائلھ بین الخالفات لكثرة داخلھ من تمزق أنھ عن فضالً  الدین من موقفھ بسبب
 مناخ فى قلیالً  إزدھر كان وإن وھذا .العام الماركسى الطرح من مستفیداً  المصرى الظرف مع یتناسب خاص إیداع

  .السلطة مظلة تحت الستینیات

 رغم ..الحركة ھذه لتاریخ فیھا حققت) 1952 -1882( صریةالم العمالیة الحركة عن للماجستیر رسالتكم كانت 
 الفتور أدائھا على یغلب سنة 50 من أكثر منذ أنھ إال ،المصریة العمالیة الحركة بھ تمیزت الذى النسبى النشاط

  والدعة؟

o وصار ،قابیةن تنظیمات منھا أكثر سلطویة تنظیمات فأصبحت العمالیة النقابات على الدولة لسیطرة راجع طبعا ھذا 
 الوقت نفس فى وحكم خصم أنھ أى ،العاملة القوى وزیر نفسھ ھو مصر لعمال العامة النقابة رئیس یكون أن تقلیداً 

 القطاع فساد فى تأثیره لھ كان الشكل وھذا ،النقابى العمل قیادة تتولى مسالمة قیادات عن تبحث السلطة وصارت
 العالقة ستعود الخصخصة قوانین فبعد ،مصر فى العمالیة للحركة القادم ستقبلالم على السیئ أثره لھ وسیكون ،العام
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 حقوق عن الدفاع تتولى نقابیة كوادر تكوین العمالیة الحركة على وسیكون ،العمل وأصحاب العمال بین  مباشرة
 فى للسلطة تابعة صوریة قیادات العام القطاع ظل فى العمال نقابات قیادة تتولى كانت التى الكوادر ألن ،العمال
  .األحوال أغلب

 التیارات ھذه من قریبین كنتم أنكم إلى یشیر مصر فى األیدیولوجیة والتیارات العمالیة الحركة لتاریخ رصدكم 
  األحزاب؟ أو التیارات ھذه من أى إلى حیاتك فترات من فترة أى فى تنتم ألم والسؤال ،السیاسیة

o یعنى مصر فى حزب إلى نتماءالا ألن ،المستقبل فى ھذا أفعل ولن سیاسى تیار أو حزب ألى حیاتى طوال أنتم لم أنا 
 والكالم التفكیر تبدأ أن حالما لكن ،وحدك أنت طالما بحریتك تفكر أن بإستطاعتك مصر فى فأنت ،حریتك تخسر ان
 .معھ التعامل من البد خطراً  تمثل صرت فأنت اآلخر مع

 


