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  2006مایو  17
  

 »:المصرى الیوم«المؤرخ الدكتور رؤوف عباس لـ

 » تسونامي«مصر علي أعتاب انفجار یفوق 
 

  ٢٠٠٦/ ٥/ ١٧حوار   محمود الزاھي    
 

بسبب األوضاع التي تعیشھا » تسونامي«حذر المؤرخ الدكتور رؤوف عباس من انفجار یفوق في قوتھ إعصار 
 علي ھذا االنفجار أمر مستحیل.مصر حالیا، مؤكدا أن السیطرة 

 
 

وقال عباس ـ الذي یعمل أستاذا للتاریخ بجامعة القاھرة ویرأس الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة ـ: إن تفاقم 
األزمات التي تعیشھا مصر علي الصعیدین الداخلي والخارجي نتاج لسیاسات النظام الخاطئة علي مدار أكثر من 

د ـ حسب اعتقاده ـ أن الثورة قادمة ال محالة إلزالة النظام القائم الذي یفتقد الرؤیة لعالج عقدین، األمر الذي یؤك
أزماتھ، مما جعلھ یسند الملفات الساخنة لجھاز األمن، كما أكد أن الشواھد تؤكد أن النظام یخطط لتوریث السلطة، وإن 

 یر في ھدم النظام بأكملھ.كان ال یتوقع قبولھ بسھولة قائال: إن حدوثھ سیكون المعول األخ
 
 

أن النظام یضبط حركتھ علي إیقاع واشنطن، وأنھ یتجاھل سالح » المصري الیوم«وأعتبر أیضا في ھذا الحوار مع 
 إسرائیل، في حین یحذر من البرنامج النووي اإلیراني.. وفیما یلي نص الحوار:

 
 

 كیف تري مصر في اللحظة الراھنة؟
ایة عصر، تتبدي ظواھره في الكثیر من األزمات المستحكمة، فعندما یستنفد عصر ما نحن نعیش اآلن أعراض نھ - 

كل إمكاناتھ ویغیب فیھ اإلبداع الذي یقدم حلوال للمشاكل تحدث مثل ھذه األزمات، واألمر ال یقتصر علي أزمة القضاة 
أزمات فئویة، وإنما عن أزمة والصحفیین، وأساتذة الجامعات، فمصر كلھا في حالة قلق شدید لیس ناتجا فقط عن 

مجتمع بشكل عام جاءت نتیجة لتراكم سیاسات غیر موفقة علي مدار أكثر من عقدین من الزمان، فاألزمة االقتصادیة 
علي سبیل المثال، والتي فشلت كل االجتھادات في حلھا ترتبت علیھا أزمات اجتماعیة، مثل البطالة، أزمة اإلسكان، 

، وقفز خط الفقر ألعلي مرورا بنظام تعلیمي فاشل ودور إقلیمي تآكل وعفا علیھ الزمان، فلم ارتفاع تكالیف المعیشة
 تعد مصر حتي مجرد العب ثانوي.

 
 

 وما الذي تتوقع أن نصل إلیھ مع استمرار تمسك النظام باالستمرار في الحكم؟
ظمة ال یتخلي عن السلطة طواعیة، فھذا النوع من األن» بمزاجھ«ال یوجد نظام فردي أوتوقراطي یترك السلطة  - 

أما ».. ربنا«بمعني أن ھناك آلیات لتغییره، إما أن یتحرك الشارع والناس أو أن تتحرك قوي معینة وتحلھا أو یحلھا 
النظم الدیمقراطیة التي یوجد بھا تبادل للسلطة، فنجد الشعب یضع ثقتھ في فصیل سیاسي معین، وإذا لم یوفق تحجب 

ویأتي غیره ببرنامجھ عكس النظم الفردیة التي تقوم علي سلطة الفرد، وعندما تضیق بھا األمور تبدأ  عنھ ھذه الثقة،
 في استخدام العصي ثم تغلظ العصي وتتجھ للقمع أكثر مما تتجھ للحوار.

 
 

 علي ضوء ھذا التحلیل.. كیف تري سیناریوھات التغییر في مصر؟
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ُخلق، فأنت لم تعش ثورة ھناك أشیاء تولد رغما عنا، ھناك أشیاء  -  ، أما أنا فعشتھا ولم أكن صغیرا بل كنت ٥٢ت
مستوعبا لألحداث ووقتھا وصل النظام لنفس المأزق الذي نعیشھ حالیا، وأصبح القمع ھو األداة، ولم یكن أحد یعرف 

غدا ھو ثورة أین المخرج وفجأة تحرك الجیش، أنت ال تستطیع أن تضمن ماذا سیحدث غدا، وإن كان المرجح حدوثھ 
شعبیة أو انفجار شعبي، ألن قوانین الحركة والسكون في ھذا البلد غریبة جدا، فدائما یقال إن الشعب سلبي وإن الناس 
ال تتحرك وأنھا استمرأت ما یحدث، لكن كلما زادت السلبیة كان ھذا نذیرا بانفجار غیر محسوب العواقب أو محدد 

طروحات للخروج من األزمة، وقد اقترحت قبل ذلك وجود جماعة وطنیة من االتجاه، ولذلك البد أن تكون ھناك أ
 السلطة.» س أو ص«القوي المعارضة تناقش كل شيء ویكون ھدفھا المصلحة العامة ولیس تولي 

 
 

 ولكن توجد بالفعل الجبھة الوطنیة للتغییر؟
مارس، وھم أناس  ٩حركة كفایة، والجبھة الوطنیة عبارة عن تجمع اتجاھي، وأنا علي سبیل المثال عضو في  - 

مخلصون ولكن ال یوجد لدیھم دلیل عمل عنوانھ: ماذا بعد التغییر؟ وما أطالب بھ أن یكون ھناك میثاق عمل وطني 
جدید تضعھ النخبة، علي أن یكون معبرا عن نبض الشارع ومشاكل الجماھیر، ویقدم أطروحة جدیدة لحل كل 

یا واجتماعیا، ھذه األمور تحتاج إلي ما یمكن أن نسمیھ دلیل العمل بدال من المشاكل التي تغرق فیھا مصر سیاس
المیثاق الوطني حتي ال یتذكر أحد میثاق االتحاد االشتراكي، ویأخذه الغضب، نحن نحتاج لھذا الدلیل حتي إذا حدث 

أو » تسونامي«ثیر إعصار االنفجار یكون الناس علي درایة بالطریق الذي یذھبون إلیھ، ألن االنفجار سیكون لھ تأ
 ودائما الكوارث الطبیعیة یكون التحكم فیھا صعبا بل مستحیال أحیانا.» بركان«تأثیر 

 
 

 وھل نحن علي أعتاب ھذا اإلعصار؟
 نعم فأنا أكاد أشاھده وأشعر بھ، وأي دارس تاریخ البد أن یشعر بھ. - 
 

 ھذا السیناریو؟كثر الحدیث عن التوریث نفیا وإثباتا.. ھل تتوقع حدوث مثل 
أنا ال أتوقع بل أشاھده أیضا، فھم یسیرون فیھ بالفعل بدایة من تأجیل انتخابات المحلیات لعامین، ومد الطوارئ لنفس  - 

» واحد حاكم«المدة، مرورا بعملیة تلمیع جمال مبارك، األمر الذي جعلھ یتكلم عن القضاة علي سبیل المثال كالم 
وعندما قرأت حدیث أسامة الباز وھو یقول إن دوره یقتصر علي تعریف جمال  ولیس كالم عضو لجنة في حزب..

بالوجوه الشابة، أدركت أن ھذا الحدیث یعكس فھما خاطئا یتصور أن الحل في تغییر الوجوه، علي الرغم من أن الحل 
 في تغییر السیاسات، فھذا النظام أفلس ولم یعد في جعبتھ شيء یقدمھ.

 
 

 ز.. ما رأیك في قولھ إنھ ال یوجد أحد بمصر یرید تولي السلطة؟علي ذكر أسامة البا
مصر لم تعقم.. مصر طوال عمرھا والدة، وفیھا كفاءات كثیرة، ولكن مشكلة ھذه الكفاءات أنھا ال تسیر في ذیل  - 

ھم، السلطة، وھم ال یعرفون ھذه الكفاءات ویعرفون فقط طالب المصالح وعصابات التھلیب الذین یسیرون في ذیل
وحتي لو عرفھم النظام فإنھ ال یستمع إلیھم، إنھ نظام یستمع فقط إلي الذین یزینون لھ ما یدور في رأسھ، وكالم الباز 
قالھ من قبل مصطفي الفقي، حینما كان یشغل منصب سكرتیر الرئیس للمعلومات، وسئل في كلیة االقتصاد والعلوم 

رك نائبا لھ؟ فقال: إن مشكلة النائب أنھ یصبح الرئیس المقبل وال یوجد السیاسیة في ندوة حضرتھا: لماذا ال یعین مبا
 في مصر من یصلح لذلك، وھذا الكالم یعكس قصر نظر شدید، فھناك الكثیر من الكفاءات في مصر.

 
 

 وعلي فرض حدوث سیناریو التوریث.. ھل تتوقع قبول المصریین لھ بسھولة؟
 ع أن حدوثھ سیكون المعول األخیر في ھدم ھذا النظام بأكملھ؟أنا ال أتوقع قبولھ بسھولة، بل أتوق - 
 
 

 إذا تركنا الملف الداخلي كلیا.. كیف تري إدارة النظام للقضایا اإلقلیمیة واألمن القومي؟
الرؤي السیاسیة لدینا، أصابھا العقم والجمود، وھذا شيء طبیعي، ألن ھناك حدودا لقدرات البشر واألشخاص الذین  - 

في أماكنھم، ولم یعد بوسعھم مواكبة التطورات، وبالتالي أصبح النظام یتصرف وفقا لسیاسة ردود األفعال، تجمدوا 
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وسیاستھ الدولیة واإلقلیمیة ھي ردود أفعال لسیاسات أخري، وھناك فارق بین أن تكون فاعال وأن یكون تصرفك مبنیا 
القضیة الفلسطینیة خارجیا، وداخلیا یتولي األمن ملف  علي أفعال اآلخرین، ولذلك من الطبیعي أن یتولي األمن ملف

األقباط، وملف األحزاب السیاسیة، وتلك أمور ال یختلف عالجھا عند األمن، عن عالجھ لقضیة ارتفاع أسعار 
 ».الباذنجان«
 
 

 ومن المسؤول عن ذلك؟
ضا، وبعیدا عن الطعن في وطنیة أحد، فإن المسؤول محدودیة فھم النظام للتفاعالت الدولیة واإلقلیمیة بل والداخلیة أی - 

 وظیفة العسكري تختلف عن وظیفة السیاسي، ومھما كان أفق رجل األمن فإن السیاسة لھا رجالھا ولھا حساباتھا.
 
 

 قبل أن نترك الملف اإلقلیمي.. ما رأیك في موقف النظام من الملف النووي اإلیراني؟
نقول إن النظام یضبط حركتھ علي إیقاع واشنطن، وھذا أمر واضح جدا لیست لدي معلومات كافیة، لكن یبقي أن  - 

في حدیث النظام المتكرر عن أن مصر لن تسمح بوجود قوة نوویة ثانیة في المنطقة، وأنا اسأل ھذا النظام: ماذا فعلت 
إقلیمیا، والعالم قنبلة نوویة وضعتھا إسرائیل في أحضانك؟ ال یمكن القول غیر أن النظام لم یعد لھ وزنا  ٢٠٠لـ

بمراكز دراساتھ یعرف أن األرض تمید من تحت قدمیھ، فكیف یقیم لھ وزن إقلیمي أو عالمي، في السیاسة یتعامل 
 معك اآلخرون من منطلق ماذا تمثل أنت وما ھو تأثیرك في المنطقة.

 
 

 وھل من مصلحة مصر امتالك إیران للسالح النووي؟
نوویا فأي بلد عربي أو إسالمي یمتلك ھذا السالح یجعل ورقة المطالبة السیاسیة طالما أن إسرائیل تمتلك سالحا  - 

 بإخالء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، ورقة لھا قیمة، ونجعل للكالم مصداقیة.
 
 

 علي الصعید الداخلي، شھدت مصر عدة أزمات طائفیة مؤخرا فھل أصبحت الطائفیة سمة ھذه المرحلة؟
شكلة طائفیة في وقت سابق، وإنما نحن الذین صنعاھا، بمعني أننا لم یكن لدینا طائفیة بالمفھوم الشائع لم تكن لدینا م - 

عند غیرنا، فالطائفة تعني أناسا مختلفي العقیدة وفي الوقت نفسھ مختلفي الثقافة، ولھم نمط حیاة مختلف، أما بالنسبة 
ثقافة مختلفة عن ثقافة المسلمین المصریین، بل إن ھناك قاسما مشتركا، لمصر فالوضع مختلف، األقباط لیس لھم 

وھذا أمر راجع إلي أن المسلمین لم یأتوا إلي ھذا البلد من خارجھ علي الرغم من قدوم بعض القبائل العربیة، ولكن 
ا من إبادة للسكان بموازین القوي السكانیة كانوا قالئل، وفي الوقت نفسھ لم یحدث في مصر مثلما حدث في أمریك

األصلیین، بل إن المسلمین أصبحوا أغلبیة بتحول المصریین األقباط إلي اإلسالم، وھم تحولوا ومعھم موروثھم 
 الثقافي، فلیس ھناك تمایز ثقافي یجعلك تستطیع التمییز بین المسلم والمسیحي.

 
 

 إذن.. من أین نشأت األزمة؟
لیست ولیدة الیوم، فھذا الركود یعود إلي ثورة یولیو، ونظام الحزب  ھذه األزمة صنعھا الركود السیاسي وھي - 

الواحد، فقبل الثورة كانت العناصر الفاعلة في الحركة السیاسیة ھم أعیان األقباط الموجودین في األحزاب السیاسیة 
نھ لم یكن ینجح علي وكان طبیعیا أن یرشح أحد األعیان األقباط نفسھ في دائرة أغلبھا مسلمون، ورغم ذلك ینجح أل

أو العزبة، وكان من یمثل مصر في البرلمان » العزوة«أساس أنھ مسلم أو مسیحي ولكن ألنھ المالك الكبیر أو صاحب 
، وعندما جاءت ثورة یولیو وضربت ھؤالء وأقامت نظام الحزب »البیزنس«ھم ممثلو طبقة كبار المالك ورجال 

لیتھم سیاسیا، وعلي الرغم من حل المشكلة جزئیا بعدم التمییز في الوظائف الواحد أصبح األقباط أقلیة وتراجعت فاع
فإنھ ظل لدیھم إحساس بأنھم بعیدون عن صنع القرار، وزاد من ذلك أن حكومة الثورة استوزرت شخصیات قبطیة ال 

ء حوائجھم بدال من صلة لھا بالكنیسة وال تمثل األقباط، وعندما انتھي عصر عبدالناصر اتجھ األقباط للكنیسة لقضا
 الدولة.
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 وھل األقباط مضطھدون حالیا.. ولماذا تزاید دور الكنیسة سیاسیا؟
ھناك تمییز في الوظائلف وفي الجامعة بدون مبرر، وفي األمن ال یوجد أي ضابط قبطي في موقع قیادي مؤثر، كما  - 

ة لرأس الكنیسة وھو البابا لتدعیم مؤسستھ تم تسلیم ملف األقباط لألمن وھذه كارثة، وفي الوقت نفسھ جاءت الفرص
 واالستفادة من ھذه الظروف.

 
 لماذا تفاقمت األزمة حالیا؟

ألنھ ال توجد مؤسسات تمارس السیاسة، فلدینا أحزاب وھمیة ال تعمل وسط الجماھیر، وعلي الرغم من تحججھا  - 
ا بمشاكلھا، ولذلك ال یتعاطف معھا أحد عكس باألمن، لكن یبقي أنھا ال تتبني مشاكل الجماھیر، وال تقوم بتوعیتھ

اإلخوان المسلمین الذین یتعرضون لالعتقال ویتعاطف الناس معھم ألنھم یرون أنھم أناس طیبون یتواجدون بینھم، 
ولكن مشكلة اإلخوان أنھم یقدمون ھذه الخدمات للمسلمین فقط، وعلي النظام أن یزیل أسباب الفتنة بإخراج األقباط من 

 الكنیسة إلي رحاب العمل السیاسي، أما االكتفاء بالعالج األمني فإنھ یزید األمر تفاقما. أحضان
 

 لكن األقباط یعترضون علي المادة الثانیة في الدستور.. ولدیھم مطالب متزایدة بشأن بناء الكنائس؟
كبیرة ألن الممنوع » خیبة« ھناك مسلمون أیضا یعترضون علي المادة الثانیة في الدستور، أما بناء الكنائس فھو - 

علي الرغم من أننا نضع  ١٨٥٦مرغوب، فلماذا االلتزام بالخط الھمایوني الذي وضعھ السلطان العثماني عام 
تشریعات جدیدة كل یوم، فلماذا ال نضع تشریعا للمسجد والكنیسة، وقتھا لن نجد أحدا یرید بناء كنیسة انطالقا من أن 

 الممنوع مرغوب.
 
 

 دور األزھر كمؤسسة دینیة تاریخیة.. ھل تري أنھ تراجع؟ وماذا عن
األزھر منذ عھد محمد علي تحول إلي أداة في ید الدولة، وكان قبل ذلك لھ أوقافھ، وكان مستقال، وعندما جاء محمد  - 

لذلك عنده، وأصبح الحاكم ھو من یعین شیخ األزھر وھو من ینفق علیھ، و» الكیس«علي ضم ھذه األوقاف یعني أخذ 
أصبح ھناك تفاوت بین شیوخ األزھر، فنجد أحدھم علي استعداد لالستقالة ألنھ یرفض االنصیاع للحاكم أو ألنھ كثیر 
االنتقاد للسلطة، وآخر مستعد أن یبرر كل شيء مثل الشیخ طنطاوي، فھو مستعد ألن یقول الشيء ونقیضھ طالما أنھ 

ك الشارع ألنھ لم یكن تابعا للحكومة، وعندما أصبح تابعا انحسر باق في منصبھ، وقریبا كان األزھر ھو الذي یحر
 دوره فیما تریده الدولة، وإصالحھا في استقاللھ، مثل الجامعة أو أي مؤسسة أخري.

 
 

 وماذا عن أزمة القضاة وھل تتوقع أن یقبل النظام علي مذبحة جدیدة، علي غرار ما حدث في العھد الناصري؟
ي طریقة اضرب المربوط، أمر غیر ممكن اآلن، وعبدالناصر كان یرید إدخالھم االتحاد ال.. مذبحة جدیدة عل - 

االشتراكي ولم یدخلوا، وكان من الممكن تكرار ما حدث لو أن النظام الحالي قوي، والنظام الحالي ظھره للحائط، لھذا 
قوي أخري، لذلك فاالتجاه األمثل ھو ال یستطیع تكرار ما حدث، ألن المشھد الداخلي تغیر كثیرا وموقف القضاة شجع 

 التسویة، والنظام لن یستطیع أن یفعل غیر ذلك.
 
 

عاصرت عبدالناصر في صباك والسادات في شبابك ومبارك في شیخوختك فما الفارق بینھم من وجھة نظرك 
 كمؤرخ؟

یو فقد أخذت كل األطروحات أنت تتكلم عن أربعة مراحل الملكیة وثورة یولیو والسادات ومبارك، أما عن ثورة یول - 
التي كانت موجودة في األربعینیات لحل مأزق النظام الملكي الفردي، فثورة یولیو لم تبتدع اإلصالح الزراعي فھو 

، وأصبح ملحا في األربعینیات، وبالمثل تأمیم قناة السویس، وحتي ١٩١٩مطروح علي الساحة المصریة منذ ثورة 
أخذت الثورة األفكار المطروحة وطبقتھا، والمھم إلي من یكون التوجھ، فثورة یولیو  علي مستوي العالقات اإلقلیمیة

اتجھت لرفع مستوي الكادحین وإقامة قاعدة علمیة واقتصاد وطني، ودعم مشروع االستقالل إقلیمیا وعالمیا، ولذلك 
 .١٩٦٧في  كان البد أن یتم التخلص من ھذا النظام وعندما تورط عبدالناصر في حرب الیمن ضرب

 
 

 أي أنك تقصد أن أخطأ عبدالناصر عجلت بنھایتھ؟
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ً تھدد بالضرب،  -  ً إقلیمیا السیاسة اإلقلیمیة لھا حسابات مختلفة، فالیوم تشاھد بنفسك عندما تحاول إیران أن تلعب دورا
لتخلص منھ، وعندما تم توظیف العراق لضرب الثورة اإلیرانیة وتوریطھ في الكویت انتھي دوره وكان البد من ا

وبالنسبة لعبدالناصر فإن مناصرتھ لثورة الیمن وتورطھ ھناك، جعل الغرب یشعر أن طریق إمداده بالبترول بات 
ً بسیطرة النظام المصري، فكان البد من التخلص منھ.  مھددا

 
 

 وماذا عن عالقة عبدالناصر باإلخوان.. ھناك من یري من دماء الكثیر منھم في رقبتھ؟
مور بشكل أخالقي في السیاسة أمر غیر قائم، فاإلخوان في كتاباتھم یقولون إن عبدالناصر كان یتحرك معالجة األ - 

علي كل القوي السیاسیة، ثم اجتھد بمفرده، » لف«لحسابھم، لكنھ خال بھم وتخلص منھم، وھذا غیر صحیح، ألنھ 
كان ھناك خیاران، إما أن یعملوا لحساب وعندما تم تصفیة الساحة السیاسیة، ولم یبق سوي اإلخوان والشیوعیین 

النظام أو ینسحبوا، وھم اتبعوا أسلوب الصدام معھ، وطالما أنھم بدأوا بالصدام فأي نظام كان البد أن یدفاع عن نفسھ 
ً علي طریقة التخلص من الخصوم، فقد یحدث عزال سیاسیا، أما حشد  ویتخلص من خصومھ، وأنا غیر موافق تماما

 قلین لسنوات طویلة لمجرد أنھم خصوم، فھو أمر یفقد الوطن والنظام المرآة، التي یري بھا صورتھ.السجون بالمعت
 

 تقصد أن معاملتھ لخصومھ كانت خاطئة؟
 كانت ضرورة، ولكن كان ھناك إفراط في التجني علي حقوق اإلنسان مع اإلخوان والشیوعیین. - 
 

 وماذا عن السادات؟
، من منظور أن مصر عوقبت ألنھا اختارت أن تقف ضد سیاسات أمریكا في ٦٧ي السادات فھم ما حدث لمصر ف - 

المنطقة، وأن مصر ستكسب أكثر لو عملت لصالح أمریكا، ورأي السادات في تحلیلھ الشخصي، أن ما یربط أمریكا 
ً لھذه المصالح، وأنھا لو وجدت في مصر االس تعداد ستلقي بإسرائیل ھو مصالحھا في المنطقة، وأنھا ترید حارسا

بورقة إسرائیل لألبد، وعندما قال السادات ھذا الكالم لكیسنجر أثناء زیارتھ لمصر، وطلب عقد تحالف معھ، رد علیھ 
 بقولھ: أمریكا تعتمد علي المؤسسات، أما في مصر فال نضمن من یأتي بعدك؟،

 
المسبقة، وعلي مستوي السیاسة الداخلیة،  إدارة سیئة قامت علي تقدیم التنازالت ٧٣ولذلك أدار الجانب السیاسي من  

وأن الدنمارك وھي دولة في حجم محافظة البحیرة، » أن الصناعة ھبل«جاء السادات بالتصریح الغریب والخطیر: 
تكفي العالم جبنة وزبدة، وأن علینا أن نعتمد علي الزراعة دون الصناعة، ثم جاء باالنفتاح االقتصادي والخصخصة، 

عندما » حسني مبارك«ي یعمل علي استكمال ھذه األجندة، ألنھ ال یملك أجندة خاصة بھ، ونحن نظلم والنظام الحال
نظن أنھ صاحب رؤیة، إنھ منفذ أكثر منھ مبدع، وعندما ننظر إلي سیاستھ من البدایة نجده إما یعیش علي تراث 

صحھ أحد المحیطین بھ بالتوقف، ولم یبق مایو لفترة طویلة، ثم توقف، ربما بعد أن ن ١٥السادات، وقد ظل یحتفل بـ
 مایو. ١٥من مایو سوي مدینة 

 
ً، رغم تنازالتھ، وكان لدیھ قدرة علي أن یكون لھ خط سیر، أما  والسادات كانت لدیھ قدرة محدودة علي المساومة نسبیا

» البحري«ح علي ، انفتا»البحري«النظام الحالي فمشكلتھ أنھ بال رؤیة وجالس في التركة، وفتح األمور علي 
 علي االقتصاد.» كونترول«، دون وجود أي »البحري«وخصخصة علي 
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