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  الفضائیة 2قناة تلیفزیون دریم 

  

  الممنوع : فىالتلیفزیونى برنامجال
  2007یولیو  29

  مجدى مھنى    تقدیم:
  رءوف عباس  ضیف البرنامج:

  ".الممنوع فى" برنامج من جدیدة حلقة فى بكم أھالً  المشاھدین أعزائى  :مھنى مجدى

 قیام عن المسئول من ؟سلبیاتھا وبقیت إیجابیاتھا إختفت كیف ؟1952 یولیو ثورة من تبقى الذى ما
 ؟الثورة قیام قبل علیھا كانت التى نفسھا ھى اآلن األوضاع أن صحیح وھل ؟یولیو 23 ثورة إیجابیات

 فى النصف مجتمع بصدد الیوم نحن ھل ؟الثورة قیام وقبل األن األعمال رجال طبقة بین الفارق ھو ما
  ؟ الثورة قبل قائماً  كان الذى المائة

 للدراسات المصریة الجمعیة ورئیس الكبیر المؤرخ عباس رءوف الدكتور إلتقى "نوعالمم فى"
 .معھ الصریح الحوار ھذا وكان التاریخیة

  .رءوف دكتور یا بك أھالً 

  .وسھالً  أھالً   :عباس رءوف

  ؟ألمریكیةا الوثائق خالل من التاریخیة دراساتك أخبار أخر ما .كبیر وكمؤرخ كنجم معك تعاملنا إذا  :مھنى مجدى

  أنا لست نجما.  :عباس رءوف

ّ أ یونیو 20 لىإ مایو 20 من لندن فى كنت ناأ  عام ھناككنت  مرة خرآ من الوثائق. تحفُ  ما على علِ ط
أطلعت ھذا العام ف .64 وقتھا حتى عام مفتوحال كان .64 سنة وعندئذ إطلعت على الوثائق حتى 95

  .76عام  الى 65 عام من وثائق على

  ؟سنة 11 حوالى أى  :ىمھن مجدى

  نعم.  :عباس رءوف

  ؟73 و 67بأحداث  ترمر ذاً إ  :مھنى مجدى

  .76 وحتى 73 بعد ثم 73 قبل تمت التى التسویة جھود وكل 73و 67 نعم.  مررت بأحداث  :عباس رءوف

  ؟قریباً  ستصدر كتب عدة أو كتاب یوجد ھل ؟الموضوعات عدد منو روجرز مبادرة فیھا بما  :مھنى مجدى

 والوحدة بریطانیا" عن بیروت فى العربیة الوحدة دراسات لمركز مطلوبة دراسة بعملأقوم  أنا .نعم  :عباس رءوف
المادة  لھ أجمع الذى الكبیر مشروعى أما الحالى. المشروع ھوھذا و "2005 وحتى 1945 من العربیة

 الحرب بعد من العربى عالمال تجاه الغربیة السیاسات ،"العربى والعالم الغرب" عن عملفھو زمن ذمن
  .الحالى الوقت وحتى الثانیة العالمیة

  ؟67 یونیو ھزیمة على فیھا أطلعت أو تعرضت أو تطرقت الوثائق ھذه ھل  :مھنى مجدى
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 التى الناتو وثائق السبب أنھا تشملو .ایضاً  األمریكیة النظر ووجھة البریطانیة النظر وجھة بھا موجود  :عباس رءوف
 بما كل األطراف قالھ من فیھاو من وثائقھا اإلنجلیزیة النسخة فإطلعت على ھا سویااعاتإجتمیحضرون 

 الشرق وسیاسات األوسط الشرق موضوع إلدارة لجنةبتشكیل  67 بعد الناتوقد قام  و .األمریكان فیھا
  .دورى بشكل تجتمع وكانت األوسط

  ؟ 67 یونیو لھزیمة بالنسبةة البریطانی الوثائق فى وجدتھ الذى الجدید وما  :مھنى مجدى

 عن وكتبت كیف بدأتو الحرب مقدمات رأیتھا التى الوثائق فى وجدت )1995( السابقة الزیارات فى  :عباس رءوف
 من اإلستراتیجى الخلل من نوع دثوح الیمن فى كنا 64 سنة .67لـ عداداإل أبد 64 سنة نأ وھى .ھذا

 البترول طرق فى )نظرھم وجھة حسب( كمةمتح مصر فصارت المنطقة فى الغرب نظر وجھة
 إجتماع عملفتم  .ذلك قبل من السویس قناة إلى باإلضافة )األحمر البحر و المندب باب( كلھا التقلیدیة

  .الدول كل فى الدفاع ووزراء الخارجیة وزراء  هحضرو الناتو وزراء لمجلس 64 ربیع فى

  اإلجتماع؟ ماذا كان موضوعو  :مھنى مجدى

 لسیاسات نتیجة المنطقة فى الحاصل اإلستراتیجى للخلل حد لوضع تركیا من عاجل بطلب خاص كان  :اسعب رءوف
  .عبدالناصر

  !إسرائیل؟ ولیست طلبت اللىھى  تركیا  :مھنى مجدى

 مصالح أن تذكرَ  كما الموضوع رضتع تركیا من المقدمة والمذكرة طلبت ىھى الت تركیانعم،   :عباس رءوف
 من الغربب مسكأ عبدالناصر جمال وأن البترول طریق فى تحكم ھناك وأن طرخ فى كلھا الغرب
  .كلھا القصةھذه  ینھى بعملالناتو  قومی أن اآلوان آن قد أنھإقترحت و رقبتھ

  الناتو؟ حلف فى اً عضو وقتھا كانت تركیا وھل  :مھنى مجدى

  .قواه كل فیھ ستنفذیُ  الناصر لعبد تنقعلمس الیمن تتحول أن البدكان  تركیا نظر وجھة ومن ،نعم  :عباس رءوف

  .ذلك یرفض األوروبى واإلتحاد األوروبى تحادلإل تنضمأن  تحاول تركیا اآلن حتى ولكن  :مھنى مجدى

 ھى ھمفكرت . وكانتالخمسینیات أوائل الناتو تركیا تدخل قدو .آخر شئ والناتو شئ األوروبى اإلتحاد  :عباس رءوف
 إسرائیل تقوم ثم وعسكریا إقتصادیاً  یستنزفھ الذى المستنقع ھو یصبحلكى  الیمن فى عبدالناصر توریط
 أن إما أحد أمرین: إلى الھزیمة هھذ تؤدى و .الناصر بعبد عاجلة ھزیمة تلحق علیھا متفق بضربة
 األولى الملف :لفاتم ثالث فى ةموجود اإلجتماع ھذاأوراق  .المنطقة فى أسطورتھ تسقط أو یغادر
 على المحتویان وھما سنة خمسین لمدة مقفولین اآلخرین واإلثنین 95 فىإلطالع الباحثین  مفتوح كان

  .تم تنفیذه اللى ھو التركى السیناریو ولكن ،الخطط

  .2015 فى عنھ فرجیُ  أى .سنة خمسین  :مھنى مجدى

 عن نویفرجو مراجعةالب قومونیما  أحیاناً  إلنھم اولت اإلطالع علیھمح المرة ھذه عندما ذھبت  :عباس رءوف
حول ھذا  كتبت ىنألنوأعتقد أن ھذا . قفلإطلعت علیھ قد  الذى األول الملف أن وجد ىولكن .الملفات

 فى الحرب على سنة 30 مرور بمناسبة 97 سنة كتبت فقد ن ما ننشره.یتابعو إنھم ویبدووضوع مال
  .الموضوع ذاھ عن مقاالت ثالث األولى الدستور جریدة

  الملفات؟ ھذه أغلقوا لماذا  :مھنى مجدى

السبب إرتباط المحتوى  كونی أحیاناً . والمنطقة فى اإلستراتیجیة بمخططاتھم صلة لھا الملفات ھذه ألن  :عباس رءوف
لمدة  ةمقفول كانت اإلنجلیز وبین حسین الملك بین كانت اللى المراسالت كل مثال معینة.  شخصیاتب

 ألمریكانا ألن ةمفتوح األمریكى  األرشیف  فى المراسالتھذه  من أنا إطلعت على نسخ .سنة خمسین
ا م حسین الملك إن لمجرد الحساسیة لیس لدیھم حساسیة لھذا الموضوع. أما اإلنجلیز فكانت لدیھم ھذه

  .ھب عالقتھمل یسیئون ال یریدون أنو زال فى السلطة

 كانت ھل .تركیا طلب على وبناء 64 سنة من سیادتك ذكرت ماك ودةموج كانت المخططات ھذه لكن  :مھنى مجدى
  المخاطر؟ ھذه مثل مدركة مصر

 صناعة أیضاً  .الباب لھم فتحبذلك و سیناء فى حدث الذى التصعید حدث ما  مدركة كانت لو ألنھا ،ال  :عباس رءوف
  .ألمثالنا مبھرة للغرب بالنسبة القرار
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  ؟أى معنىب مبھرة  :مھنى مجدى

 الخبراءھؤالء  وطبعاً  لدراستھ. لخبراءیطرح على ا موضوع أى ال یتخذه شخص واحد. القرار  :عباس ءوفر
 لھ من كل أى .اإلقتصادیة الشئون فى متخصصین وأشخاص دبلوماسیینالو مخابراتالو مناأل یشملون

 ذاوك ذاوك ذاك علیھ یترتب األول :مختلفة بسیناریوھات نھایة الدراسة فى یخرجونو .بالموضوع صلة
ھذه  حدأ السیاسة صناعفیرجح  أعلى لمستوى یرفع األمر ثم ذا.وك ذاوك ذاك علیھ یترتب والثانى

  .یاً مؤد المسئول یكونو ى تنفیذهعل عملال ویبدءالسیناریوھات 

  ؟أى معنىب یاً مؤد  :مھنى مجدى

  .الخارجیة وزیرم بھ یلتز (سیناریو) سكریبت یتم تحضیر .التلیفزیونیة المسلسالت مثل  :عباس رءوف

  ؟64 من لھا یُعد 67 یونیو حرب إذا  :مھنى مجدى

  .الناتو إطار فى 64 من  :عباس رءوف

  أشیاء أخرى؟ب نومشغول نحنو  :مھنى مجدى

دیر التى الطریقة .الیمن فى أكتر وتورطنامخططھم  نفذنا إننا بدلیل  :عباس رءوف ُ  كانت الیمن موضوع بھا أ
  .جداً  شدیدة "غشومیة"

  ؟التوجھ سالمة من الرغم على  :مھنى مجدى

  .سیئاً  كان األداء ولكن جیدة النوایا  :عباس رءوف

 ثورة من تبقى الذى ما :السؤال نفس یُطرح عام كل .52 یولیو ثورة قیام على عام 55 مرور بمناسبة  :مھنى مجدى
 قاتمة صورة لھا یعطى والبعض السنین مرور مع وردیة صورة ویعطیھا بھا یشید البعض ؟یولیو

  ؟یولیو ثورة من تبقى مالذى .ومظلمة

 الحادثة مثالً   .نظام تعنى الثورة أن أو یولیو ثورة ھو الحالى النظام أن تصور ھو ھذا فى الخطأ  :عباس رءوف
 ىذال وھو 1789 یولیو 14 الباستیل سجن حطموا الناس عامة أن وھى فرنسافى  حدثت التى الكبیرة
 ھذا تمخضھل  إنما .حدث ما وحدث أخرى أشكاالً  الثورة أخذت ذلك بعد .الثورة ایةبد تاریخ نعتبره

 ثم الجمھورى ثم اإلمبراطورى ثم نابلیون أنشأه ىالذ الجمھورى النظام قد قامف ذلك؟ عن
 إحتفلوا ماعندو ؟الفرنسیة الثورة كل ھذا ھو إن قال من .جمھورى ثم )الثالث نابلیون( اإلمبراطورى

 قمة یمثل حدث الثورة .الفرنسیة الثورة زمن نوشیعی إنھم یحتفلوا لم ،سنة 200 مرور سبةبمنا بھا
 لنظام بدیل تطرح ،واإلقتصادیة والثقافیة واإلجتماعیة السیاسیة مكوناتھ بمختلف المجتمع أزمة تصاعد
 عصر فى ناأن ولتق ال تستطیع أن البدیل یأتى أن وبمجرد البدیل تقدم الثورة تقوم ماعندو .فعالً  تھاوى
ً دستور كان 56 دستور مثالً  .الثورة .مؤقت ولم یكن كامالً  أ ً  دخلنا ماعند مؤقتة دساتیر عملنا ذلك بعدو أ

ً نظام بدأقد  ھناأن  تقولأن  كمكنی إنما .سوریا مع الوحدة فى   .الثورة مع بدأ جمھورى نظام آخر: أ

 نأ لك تصریحات فى قلت سیادتك إن خاصة یولیو ثورة نم تبقى الذى ما :ثانیة مرة السؤالفألطرح   :مھنى مجدى
  زبالتھا؟ إال منھا یتبقى ولم إنتھت الثورة

لم أقل  أنا ".زبالة" فكتب " سلبیاتھا أو حثالتھا" ھذا لم یكن دقیقا. لقد قلت لھ كتب ىذال الشخص .ال  :عباس رءوف
یسعى من  كان الثورة مشروع بدایة.ال من المشروع تعالى ننظرإلى الحكایة لكى نفھم إنما ".زبالة"

  .إقلیمیة بسیاسة اإلستقالل ھذا یحمى كانو حققھ وطنى إستقالل أجل

ِ  اإلستقالل ھذا  :مھنى مجدى ر   .67 فى بَ ضُ

  .73قام بـ حتى اً قائم ظل النظام ھذا .النظام ینھى لم إنما 67 فى ضُرب  :عباس رءوف

  آخر؟ نظام أو النظام نفس ھوھل   :مھنى مجدى

أو  صاشخاأل ألن .  ولیس73ھى التى إستمرت حتى  یولیو ثورة عن نشأت التى الجدیدة الشرعیة  :عباس رءوف
  .ونمستمرن والالعب

  ؟71 سنة مایو بحركة مایسمى نتجاھل ھل ؟یولیو ثورة شرعیة ھى 73 حرب شرعیة ھل  :مھنى مجدى
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ُخذ ماـ"ل عتضِ وُ  التى ططاتوالمخ المسلحة القوات بناء وإعادة اإلستنزاف حرب  :عباس رءوف  إال یسترد ال بالقوة أ
  .73 نتجتأ التى ھى "بالقوة

  رءوف؟.د رأیك فى یولیو ثورة إنتھت متى  :مھنى مجدى

 التنمیةكان ھو  الحقیقى إنجازھا .األساسى مشروعھا بالذاتو مشروعھا بإتمام إنتھت یولیو ثورة  :عباس رءوف
ِ أتمت الثورة عمل  ؟ثالثاألرجل ال ذو كرسىال ھل تعرف .اإلجتماعیة اإلقتصادیة  اإلستقالل :جلینر

ِ  ولكن اإلجتماعیة اإلقتصادیة والتنمیة الوطنى  سبب سقوط ھذاو .ذفَ نَ تُ  لم السیاسة التنمیة :الثالثة جلالر
 فى ون أنیقول مثالً  بعض الناس .التعددیة من قدر فیھ مدنى سیاسى نظام بناء لم یتم ه.راكسإنو الكرسى

  .الواحد الحزب "موضة" الثالث العالم فى كان العصر ذلك

  تتحقق؟ لم السیاسیة التنمیة ،عبدالناصر جمال الراحل الرئیس وفاة حتى كان ذاھ طبعاً   :مھنى جدىم

 حد إلى المعارضة التیارات كل صفىیُ  كان النظام .األساسیة السلبیة إلى أدى ما وھذا أبداً  تحققت مل  :عباس رءوف
 .محدودة قد كانتف المستشارین دائرة كانت مھما .إنسانیة ال معاملة الناس ومعاملة "لبھدلةا"و السجن
 لیست ھى القضیة المحوریة وإنما كانت صناعة "المناصب وأھل الثقة أھل" قضیة نأ الیق فمثالً 

 ھم النھایة فى اإلختصاص ذوى ولكن اإلختصاص ذوى من واسعة إستشارات خالل من تتم القرار
  .سیاسیین ولیسوا وقراطتكن

  ؟قد إنتھت 52 یولیو ثورة إذا متى یمكن أن تقول أن  :مھنى مجدى

 أقام 56 دستور :مرحلتین على إنتھت الدستوریة الفعلیة الناحیة من تتكلم ولو .71 دستورب إنتھت  :عباس رءوف
بما فیھا  موجودةكانت  یةالسیاس التیارات إن مع الحقیقیة السیاسیة التنمیة تنقصھا جدیدة سیاسیة شرعیة

ً سند تكونأن  مكنكان من الم ىتال التیارات   .للنظام أ

  ؟56 دستور عالنإب كانت األولى المرحلة إذا  :مھنى مجدى

 بظروف ھاتبررو اإلستثنائیة اإلجراءات إلى تدعو التى الثورة شرعیةأن  تقول ستطیع أنت 56فى   :عباس رءوف
 الوحدة من والخروج الوحدة فى الدخول نتیجة ھذا رغم ستمرذلك قد إقد إنتھت. إال أن  الثورة حمایة
ً. فإذا اً نظام فقد أقام 71 دستور. أما الخطیرة األحداث تقلبات أى غیرھا.و والیمن ً تماما  نأ قلت مختلفا
 56 دستور اقامھ الذى الجدید النظام محاوالت وأ تداعیات كانت ھى 1971 حتى 1956 منالفترة 

أن  حتى تماماً  الصفحة طوى 71 فإن )67 ةلضرب نتیجة حدثفى ذلك ما  بما( جدیدة رعیةش یقیم لكى
  .التصحیح بثورة أسماه ما شرعیة الى ھذا فى ستندإ السادات

 كلآالت ھذا بذرة وضع الذى ھو السادات الرئیس أن ھو حدث ما أن ترى نكفیھ أ قلت تصریح سیادتكل  :مھنى مجدى
 قلت ھل .األخیر قرن الربع خالل متسارعة بوتیرة الظھور فى نتائجھ دأتب ثم )یولیو ثورة تآكل(

  ذلك؟

 كان ھناك ىالسیاس على الصعید أن سیاق فى ھذا قلت لقد .یرثك كالم من جتزءم ھذا إال أنھ قلتنعم   :عباس رءوف
 المشروع ن. إال أالیمن ذھبت بنا إلى یرةثك ثغرات التى كان بھا اإلقلیمیة السیاسة ناحیة من قصور

 حجر وھو اإلستنزاف مرحلة فى فعلیاً  المسلحة القوات بناء إعادة على ساعد ىذال ھوقد بقى و التنموى
 ىتال اإلنفتاح سیاسة فى صفحتھ نطوتھذا إ كل .ھذا ینكر ال یستطیع أحد أن .73 نتصارإل األساس

  .73 دستور ضوء فى قامت

  رجالتھا؟ أحد وھو یجھضھا او الثورة یأكل ان فى السادات الرئیس مصلحة وما  :مھنى مجدى

قد أساء  الناصر عبد نأ تصور السادات نلفھمت أ )جدا ریفة(وھى ط" سنجریك مذكرات" تقرأ لو .ال  :عباس رءوف
ً لم تكن  الثورة فھم القضیة.  أو كانت اإلشتراكیة مع البدایة فى منذ البدایة.  ولم تكن الغرب ضدحقیقة

 كل على ستولتإ 56 بعدو لیبرالیة تنمیة ملب فى عغتر كانت بالعكس .إشتراكیة توجھات لھا
 رأس من% 80 یعادلوا كانوا(و والبلجیكیة والفرنساویة اإلنجلیزیة والشركات والبنوك المؤسسات

 رأس محل تحلس المصریة الرأسمالیة أن ظنا منھا التمصیر قرار تذخأو )مصر فى المستثمر المال
 .عندئذ المصریة الرأسمالیة طبیعة فھم فى التقدیر أساءوا مستشاریھم أو لكنھم .األجنبى مالال

 ، الزراعة فى ستثمار(إ األرض فى ساق :ساقین على تقف كانت عندئذ" المصریة" الوطنیة الرأسمالیة
 الملكیة ساق ضربت )سبتمبر(منذ  فى بدایتھا الثورة .األعمال قطاع فى وساق )الكبیرة الملكیات
  .الزراعیة
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  .سنة 55 بعد ونحن ننظر لألمر رأیك؟ فى اً وصحیح اً صائب اً قرارھذا  كان ھل .الملكیة بتحدید  :مھنى مجدى

ً صائب كان لقد! الزراعى اإلصالح  :عباس رءوف  كان .أساساً  زراعیة بلد كانت مصر .خلل ھناك كان نھأل طبعاً  أ
 .ملیون وعشرین واحد 52 فى تعدادناان ك .اإلنتاج أدوات ملكیة توزیع فى جداً  جداً  شدید خلل ھناك
  .ملیون 1.5 حوالى الزراعیة األرض نیملكومن  كان

  مواطن؟ ملیون 1.5أى   :مھنى مجدى

% 0.5 ھاكان یملك كسورال بعضو الزراعیة مصر أرض من% 42. إال أن مالكونصف  ملیون نعم،  :عباس رءوف
 ذینال المالك متوسطى من رقیقة لةغال ثم توجد .أسرة 500 - 400 ف. أىونص الملیونھؤالء  من

  .ملیونأكثر من ال كانواو أقل أوأفدنة  5 أفدنة ثم من یمتلكون 5 فدان وحتى 50 من أقل یمتلكون

% 76 إلى تصل الریف فى المعدمین نسبة نأ 1937 عام جریتأ دراسة أظھرت سیادتك لكالم تأكیدا  :مھنى مجدى
% 37 یمتلكون المجتمع من فقط% 0.5 كان .52 عام %80 إلى نسبتھم رتفعتإ المعدمین وھؤالء

 أال األن نحن حالیا لكن .المائة فى النصف مصطلح ظھور إلى أدى ما وھذا الزراعیة األرض من
  المائة؟ فى نصفال مجتمع نعیش

 لحدا عن زاد ما توزیع فقط لم تتضمن ألنھا جدا شدید كلآتلھا  دثح الزراعى اإلصالح قوانین أوال  :عباس رءوف
 بین العالقة تحدیدو .والمستأجر المالك بین العالقة تحدید أیضا ولكن المعدمین على القانون فى المحدد
ٍ  .الحر للتعامل وطرحتتماما  تغیرت والمستأجر المالك  أستردھا الفالحین على وزعت ھناك أراض

 كان وھو العمل نونقاكما تراجع أیضا  .الزراعى اإلصالح لقانون رتجاعإ دثفح األصلیون أصحابھا
 فى العمالیة الحركة مطالب كل تضمن قد 59 لسنة 91 العمل قانونف یولیو. لثورة جدا كبیر إنجاز
 اإلجتماعیة التأمینات القانون ھذا فى ضعتوُ حیث  .السنین طول أجلھا من تناضل كانت ىتال مصر

 النسائیة الحركة ظلت جدا وھى قاعدة ھامة المتساوى العمل على المتساوى كما وضعت قاعدة األجر
  .الجدید العمل قانون ھذا تآكل فى كل .الستینات بعد مامن أجل الحصول علیھا ل تناضل الغرب فى

 قالحیث  یولیو ثورة على عام 55 بمناسبة أیام منذ منتصر صالح األستاذ كتبھ ما مع تتفق سیادتك إذا  :مھنى مجدى
  ؟1952 ثورة قیام قبل السابق فى علیھ ماكان ھو الثورة قیام على عاما 55 بعد الوضع نأ

  .فضلأ كان بمنتھى الجدیة فضل!أ كان 52 قبل علیھ كان ما .ال  :عباس رءوف

  .مقارنة نعملھیا بنا  ؟كیف كان أفضل  :مھنى مجدى

  .الیوم ھو مما أفضل كان الزراعى اإلنتاج، الزراعى اإلنتاج حیث من أوالً  .مقارنة نعملفل  :عباس رءوف

  ؟أى جانب من أوو اإلنتاج حیث من أوو الكمیة حیث من أفضل !أفضل كان 52 قبل  :مھنى مجدى

 الفجوةسد  ھو زراعى نظام ألى . الھدف الرئیسىاألساسیة النظرة حیث ومن السیاسات حیث من  :عباس رءوف
ً یرثك كبرأ اآلن الغذائیة الفجوةو .الغذائیة   .52 فى علیھا كانت مام جداً  جداً  جداً  أ

  .زادقد  عددنا ألن ربما  :مھنى مجدى

كان أمامنا و الزراعیة الرقعة توسع ن.  السد العالى مكننا مولكن لم یكن لدینا السد العالى زادقد  عددنا  :عباس رءوف
 على مترتبة كانت اللى السیاسات تنفیذ فى قصور فى فكان ھناك .بالكامل إمكانات كثیرة لم تستغل

 مھدت ىتال ھى نشطة سیاسیة حركة ھناك تكان فقد السیاسى الصعید على و نظرتأما ل .العالى السد
أى  .ھى الـ"دینامو" كانت الطالبیة والحركة حقوقھا أجل من تناضل نشطة عمالیة طبقة، یولیو 23 لىإ

 على الوصایة وفرض السیاسیة التنمیة غیاب ھىو المفقودة من الكرسى ساق الثالثةبال الخاص الجزء
  .وتحجیمھا العمالیة والحركة الطالبیة ةالحرك

  ؟كان ھذا فترة أى فى  :مھنى مجدى

 وھناك .اذھ عن یدافعأحد أن  قدرال ی .إستمرتو الثورة بدایة من 71 على السابقة الفترة فىبدأت   :عباس رءوف
عام  الطلبة مظاھراتفى  إال لم یحدث ذلك .السلطة مظلة تحت من یتم ال جماھیرى نشاط ألى تصفیة

  .السادات عھد فى ستمرتإ ىتال الطیران حكامأ بعد 67
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 افیھ تم األخیرة سنة 25الـ لكن .یولیو ثورة تآكل بذرة وضع ىذال ھو السادات الراحل الرئیس أن تقول  :مھنى مجدى
  ؟ما الذى حدث .یولیو ثورة منجزات كافة عن التراجع

 لفترات المستمرة المتضاربة الخاطئة الزراعیة السیاسات افیھ دثح .العام القطاع تصفیة افیھ دثح  :عباس رءوف
 تصفیة فیھا دثح .الناس صحة إتالف إلى أدت ىتوال الزراعیة األرض خراب إلى أدت ىتالو طویلة
 أیام إلى یعود. العرابیة الثورة قبل ما إلى یعود مشروع وطنى بنك قیام ،سیدى یا .وبیعھ العام القطاع

 التى ظلت المصریة النخبة أمل .األجنبى المال رأس رق من خلصواتی ان صریینالم أمل .إسماعیل
 دثح 82 – 81 وفى .العرابیة الثورة أیام الموضوع طرح أعید .وطنى بنك إقامة أجل من تناضل

  .األحتالل

 أو أراضى ایتملكوأن  ألجانبل تسمح كلھ العالم فى اآلن الحر واإلقتصاد السوق قتصادإ آلیات لكن  :مھنى مجدى
  .مشروعات یتملكوا أو بنوك یتملكوا

 على ضعرَ یُ  ىذال نرىو األمریكیة الصحافةفى  قرأن أننا "قرفةمُ ـ"ال المشكلة .اآلن أمریكا فلننظر إلى  :عباس رءوف
 )علینا هللا اسم( ھل نحن .األمریكى اإلقتصاد أصول على األجانب سیطرة من الحد حول الكونجرس

 دم لمص وسیلةھى  واحدة قریة العالم أن مقولة .بریطانیاو أمریكا من رثأك حر قتصادإ ظل فى عیشن
 فى یسمحال  القوى إنما .الضعیف كلأی ىذال ھوفیھا  القوى واحدة غابة إلى العالم ولتحویل الشعوب
 ومش سداح سایبة مش الحكایة" .الضعفاء إقتصاد من یلالنَ  فى لنفسھ یبیحھ بما الوطنى إقتصاده

ً الخاصة جداً  القدیمة الفكرة ھو الحر اإلقتصادأن  نعتقد نحن ما زلنا .مداح" ً جدا  اللیبرالیةب جدا
 ضوابط كل ھذه األشیاء وضعت لھا غیرھا.و العمل وحریة المرور حریة والتى تدور حول الكالسیكیة

 الكبیر الفسادو عشر التاسع القرن مانیناتث ذمن العالمى الكساد أزمات بعد ولم تعد مطلقة الغرب فى
 مناجم( معینة صناعات فى عام قطاع ستبقىی الغرب جعلت ضوابطھذه ال .1933 الى 1929

  .معینة قتصادیةإ مواردو وغیرھا)

 أو أراضى یمتلكأن  مصرى ىأل مكنی نھأ رءوف دكتور یا تقول األخرى النظر وجھة صحابأ  :مھنى مجدى
 نظر وجھة ھذه ؟األخرین نمنعفلماذا  .العالم فى كانم أى فى بنوك فى أسھم یمتلك أو عقارات یمتلك

  .البعض یطرحھا

ى معن لیس .سھم 1000 ، أوسھم 200 ،سھم 100 ىریمكننى أن أشت .باطل بھا یراد حق كلمة ھذه  :عباس رءوف
أمر  ستراتیجىإ لمستثمر مؤسساتال بیع إنما .أسھمھا أشترى ىتال المؤسسة رقبة فى تحكمأ ان ھذا

 إنما .ستراتیجىإ مشترى نسمیھل بیعنحن ن .ستراتیجىإ مستثمر عن لم نسمع العالمیة دبیاتاأل فى آخر.
 حرة سوق  فى طرحھان لماذا ال .مثال سعرأفضل  یكعطی منل تبیع )طماطم تبیع لو حتى( تبیععندما 

  .شفافیةب یشترى من رىون

 ىذال الفساد بھانجب یتضائل )طبعا( األخیرة سنة 25ـال فى مصر فى الموجود الفساد كم ،نسىأ أن قبلو
 تره لم فساد. نحن اآلن نعیش فساداً لل بالنسبة متواضعا كان السادات .السادات عصر فى موجود كان

  .القطرین موحد مینا أیام منذ )ھذاقولى  عن مسئول وأنا( مصر

 مرضیة حالة لحالیةا المصریة الحالة أن ترى كنأ تقول كنت سیادتك رءوف دكتور !السنین آالف منذ  :مھنى مجدى
 یكمن والبعض یولیو ثورة فى یكمن الماضى من قادم جذورھا بعض نأو اللحظة ولیدة لیست وأنھا
  .الفردى الحاكم أو الفردى الحكم إلى المصریین أو المصرى میل إلى

ھل یلفت  .اثقافتن إلى راجع نالنا ما بعض أو نعانیھ ما بعض ل أنحو الكالم سیاق فى ت ھذالنعم ق  :عباس رءوف
 من علینا ولى اللھم، شرارنا علینا تولى وال خیارنا علینا ولى اللھم" الدعاء الجمعة صالة فى نظرك
 فى الموجودة األمر ولى فكرة .خطیر شئ ھذاو ءالسما من ینزل حاكم". نحن ننتظر یرحمنا و یخافك

  ھو.... الحاكم نأ رىن نانإ یتم التالعب بھا. الشریعة

  .األرض على هللا لظ  :مھنى مجدى

لصاً  نأ فكرة أیضا بھ المصرى التراث، نعم  :عباس رءوف َ  یحل لكى الحیاة ضائقة بالناس ضاقت كلما ننتظر مُخ
  .القوت نعندما ال یجدو إال نویتحركال  المصریین .المشكلة

 فى حدوثو قیةحقی ودیمقراطیة نیةدم دولة إقامة فى صعوبة ھناك أن ذاھ معنىھل  ؟غیر ال فقط  :مھنى مجدى
  التوجھ؟ ھذا ضد وتاریخھم المصریین ثقافة ھل للسلطة؟ حقیقى تداول
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ً كتیر ال تختلف المصریین ثقافة أن أزعم أنا  :عباس رءوف  فى ذلك ومع. واحدة ثقافة والدأ نحن .الھنود ثقافة عن أ
 .المدرسة من أن نبدأ بمعنى .تربیة مسألة المسألة .حرة نتخاباتبھا إو بال شك. دیمقراطیة تجربة الھند

 بأشكال رقىن ثم المشاركة تعلمأى ن .الفصل أمور إدارة على المدرسة فى األطفال یتربى عندما
  .مختلفة

  .مختلف ناوضع  :مھنى مجدى

 .مناقشةبدون  كل تلمیذ بما یریده أن یفعلھ یأمر إنجاز عمل ما المدرس عندما یرید المدرسة فى حتى  :عباس رءوف
 من معارفھ دائرة كونیُ  أنھ على الطفل نساعد نأ ثقافة لیس لدینا .مناقشة ضا ال توجدأی البیت وفى

ھرتھ وأمرتھ بالسكوت. انیةث مرة سألفإذا  .وجاوبت عتھمِ سَ  مرة سألإذا  .نال یسألھا اللى األسئلة َ  فىف ن
 والناس وامراأل ىیعط ىذال الواحد الشخص یوجد المستویات مختلف على والممارسة األساسیة التربیة

  .تنفذ

  .األمر ھذا مثل من نتخلص لكى طویل لوقت تحتاج المسألةف بالتالى  :مھنى مجدى

 السیاسیة الحیاة على نیسیطرو األعمال رجال طبقة أن وكتاباتك كتبك خالل من ترىأیضا  سیادتك
 الفرق ما .األغنیاء أو األعمال لرجال بالنسبة الثورة قبل الوضع ھذاأیضا  ورصدت ناآل مصر فى
  ؟اآلن األعمال ورجال قدیما األعمال رجال بین ما ؟األثنین بین

 منتجى كبار عتبارھمإوب .مصالحھم نیخدمو كانوا 52 قبل األعمال رجالأن  صحیح كبیر. رقاف یوجد  :عباس رءوف
 ادىإقتص سالح أىاآلن لیس فى أیدینا  .المصریة المفوضات إدارة فى حتى دور ذا أیضالھ كان القطن

 بدأت ماعند .  قدیما كان الوضع عكس ذلك حتى أنھسیاسیة مكاسبللحصول على  یمكن أن نستخدمھ
 فى القطن ةعازرل إضطرت إنجلترا فرید ومحمد كامل مصطفى أیام تنمو مصر فى الوطنیة الحركة
  .لكى تنتج قطن مماثل للقطن المصرى كإجراء إحتیاطى الجزیرة أرض

  جزیرة؟ال أرضوأین   :مھنى مجدى

 اً قطن كلھا زرعوھا .راضىاأل أخصب ىوھ السودان فى األزرق والنیل عبارة نھر بین الجزیرة أرض  :عباس رءوف
 كان ذلك ومع .المصریین على اقتصادیاً  ونیضغطالمصرى و القطن أال یشتروا ستطیعونی بحیث
 مع یجلسون على الطاولةأنھم عندما  حتى الناس ھؤالء عند الوطنى باإللتزام اإلحساس من نوع ھناك

 بعضھم مع ختالفھمإ على أى أنھم .مفاوضات دورة أول من إلتفقوا معھم وإال البلد ال یبیعون اإلحتالل
 معركتھمكانت أیضا و .الوطنیة بالمصالح یتعلق فیما بھا ملتزمین ءحمرا خطوط لدیھم كان البعض

ً قید كانت ھاألن األجنبیة اإلمتیازات لغاءإ األساسیة   .الوطنى اإلقتصاد لىع أ

  ن؟ماذا عن اآل .قدیما األعمال رجالل ھذا بالنسبة  :مھنى مجدى

  .الوطنیة المصالح كل فى تفریط یوجد ناآل  :عباس رءوف

  .الخاص لحسابھ یعمل واحد كل  :مھنى مجدى

  .الوطن بمصلحة یضر وبما لیس ھذا فقط، بل .الخاص لحسابھ یعمل واحد كل  :عباس رءوف

 بالطبقة تسمى إجتماعیة شریحة بناء فى أو تكوین فى نجحت یولیو ثورة أن تقول أنت ،رءوف دكتور  :ىمھن مجدى
 طبعا( والصناعیة التجاریة المشاریع أصحاب ومن الحكومییین الموظفین من مكونة الوسطى
 تدافع لم ولماذا الوسطى الطبقة ھذه األنأین  .الطبقات بین ما الفوارق تالشى إلى أدى ھذاو )الصغیرة

  مصالحھا؟ عن
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لت قَ  لو .التوازن التى تحفظ "المیزان رمانة" ھى مجتمع أى فى عموما الوسطى الطبقة ھذا سؤال جید.  :عباس رءوف
 نتبھإ وقد .شعبى نفجارإ إلى یؤدى الخلل یحدث ماعندو .خلالً  یحدث ختفتإ أو الوسطى الطبقة

 والفالحین تتآكل ىضااألر وجدوا ماعند الزراعیة األرض بقضیة یتعلق فیما إلى ذلك اإلنجلیز
 .أفدنة خمس على الحجز الیجیز الذى 13 سنة أفدنة ةالخمس قانون عملواف أرضھم یفقدون الصغیرین

 مصر فى اإلجتماعى التوازن فى خلل ھناك أن كتشنر اقالھ ىتال القانون ھذا مبررات بین من وكان
 كأداة التعلیم خالل من ھذا الثورة و تبنت .المالك من وسطى طبقة اءبق أن على یساعد وأن ھذا القانون

 أو القرابة حسب ولیس الكفاءة حسب العمل باب توفتح التعلیم باب تفتحف اإلجتماعى للحراك
 كان فقبل الثورة .الكفاءة لتحقیق أیضاً  یولیو ثورة ختراعإ وھو التنسیق مكتب ذلك فى بما ةالوساط

مدعوما بالوساطة. وعندما كنت معیدا ورجعت  اتللكلی تقدمیق العن طر الجامعةب الطالب یلتحقون
 ملفات من كتیر فى رأیت التاریخ فى منحت التى بالرسائل للملفات القدیمة لعمل حصر (بیبلیوجرافى)

 یدرس كان ماعند طبعا( أستاذ ملف فى توصیة بطاقة بینھم من توصیة بطاقات الكبار األساتذة
  .الكلیة لعمید بنىماصا بدیعة من )ماجیستیر

  األستاذ؟ ھذا من  :مھنى مجدى

  .على محمدوكذلك فعل  كوادرال تنمیة عملت من أجل الثورة الخالصة أن .لذكر اإلسم داعى ال  :عباس رءوف

  .الحقاً  یھانع نتكلمس التعلیم لسیاسات بالنسبة سلبیات ذلك بعد ظھرت ذلك نم رغمبال طبعا  :مھنى مجدى

 كان 57 سنة العامة الثانویة حصلت على ماعند نىأن لنا فیھا حدیث ولكن أود أن أذكر التعلیم سیاسات  :عباس رءوف
 لسجل نظرت لو .التنمیة بقضیة مرتبط ھذا .دبىبالقسم األ ینثلثوال علمىبالقسم ال المتقدمین لتث

ً. ستجد األمر السبعینات آخر حتى مثال العامة الثانویة ً  األدبى للقسم المتقدمین ستجد مختلفا أقل كثیرا
فیختار الطالب الطریق  تنمیة لم یعد ھناك ھألن ھذا األمر نعكسإ الیوم .العلمىالمتقدمین للقسم  من

 لصعوبتھا الطلبة من إقباالً  ال تالقى ىتال التخصصات بعضل حوافز كانت ھناك مثالالسھل للدراسة. 
 الجامعة فى حین كان أجر خریج یاشھر جنیھات 10 منحة فكان الطالب فى ھذه التخصصات یتلقى 

  .ھاجنی 15

  ؟سابقةال سنة ینثالث أو العشرین فى نھارتإ ماذال ؟مصلحتھا عن لماذا لم تدافع .الوسطى والطبقة  :مھنى مجدى

 كانت صغرھا على 52 قبل الوسطى الطبقة .أصالً  السیاسیة العملیة من مستبعدة كانت الوسطى الطبقة  :عباس رءوف
  .اإلحتجاجیة الحركات كل منھا تخرج ىتال وھى ونشطة قویة

  .الثورةبنتھا  الوسطى الطبقة أن قلت لكنك  :مھنى مجدى

 ھو كما( بفكره عبدالناصر ألن كبر حجمھا 52 بعد .موجودةلقد كانت صغیرة العدد ولكنھا كانت   :عباس رءوف
  .كفایةالو العدل ومجتمع الفرص بتكافؤ وینادى الطبقى الصراع ضدكان  )معروف

  .والمنطق التاریخ ضد ھذا. طبقىال صراعال أن یختفى مستحیلال لكن من  :مھنى مجدى

  .تدفع فى إتجاه توسیع حجم الطبقة الوسطى كانت السیاسةھذه   :عباس رءوف

  مصالحھا؟ عن لماذا ال تدافعو الوسطى الطبقة ھذهأین ذھبت   :مھنى مجدى

وذھب  العربیة البالد فى باب العمل تحفُ عندما  71 بعد الذى حدث باإلضطرا اھمأولدث أمرین.  ح  :عباس رءوف
 وإجتماعیة ثقافیة بعضھا مؤثرات من حملھ بما ورجع فردى بشكل الخاصة مشكلتھ یحلكل فرد ل

یعرف ما یحدث لمن  ھألن یحتج ان الجرأة أحد عند . لم یعدمختلفة بیئات فى والمعایشة العشرة بطول
.  الجامعة بإستقالل تطالبالتى  مارس 9 حركةعن  الامث سأعطیك. التفكك ىإل أدى وھذا یحتج

 ربما یكونوا قد وصل عددھم اآلن إلىو 550 عددھم أعضائھا من نویعتبرو البیانعلى  موقعینال
أكثرھم  عضاء.األ من توقیع 200 تجمیع صعبی أمر ألى إحتجاج عریضة كتبنَ عندما  إنما، 600

رغم  عضوا 60 أو 50 تجد الحاضرین حتجاجیةإ وقفة وعندنا ننظم .قیعھتو یؤیدك ولكنھ ال یضع
 الذاتیة مصالحھ على الطبقة ھذه أبناء من المواطن تقوقع إلى ھذا یرجع إبالغ الجمیع بالموعد.

  .فقط المباشرة
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 لم وأنھ على محمد مشروع ضرب تم أنھ ترصد سیادتك. البنوك وبیع الدولة أراضى بیع بخصوص  :مھنى مجدى
 لمأل دخل األجنبى المال رأس نأ ذلك على یترتب نھأو على محمد طرحھ لما بدیل مشروع ھناك یكن

 للمستثمرین كبیر إقبال من مصر أرض على األن یحدث ماأن  رأیك فىھل  .الدولة غیاب فراغ
  ؟ األجنبى التدخل أشكال من أخر شكل ھو أیضا الدولة أراضى وشراء البنوك شراء على األجانب

  .السلطة فى عمالئھ مع بالتواطؤ أجنبى تدخل .األجنبى التدخل أشكال من شكلھو  طبعا نعم،  :عباس رءوف

 البیروقراطیة بفعل جاء العام القطاع إفساد نأ رءوف دكتور یا أكدت. أیضا بذلك سماح ھناك إذاً   :مھنى مجدى
 فى العیب أم أنو وقراطیةالبیر فى العیب ھل لذلك .شخصیة تجارب عشت نكأ مذكراتك فى ورویت

  ؟نفسھا العام القطاع فكرة

 مملوكة حكومیة . كانتالیابان فى الحدید السكة ةتجرب أحكى لك عنى. دالعام القطاع فى العیب لیس ال  :عباس رءوف
وبیعھا (مثال شركة تدیر السكك الحدیدیة فى الشمال  شركاتل مھایقست السبعینات فى واررفق الدولة

 نظامھم إال أن العمالفأضرب  ).%51( ةكماح نسبةعلى أن تحتفظ الحكومة ب نوب)وأخرى فى الج
ثم ساعتین فى الیوم  فى الیوم األول ساعة ویضرب یعطى إنذاراً  .جمھورعطل الی ال اإلضراب فى

 slow لبشك عام إضرابب قومی فى النھایةو نالمواطنیب رلكى ال یضِ  الذروة فترة التالى مع تفادى
down strike  فتزدحم  قئدقا 5 كلبدال من  ساعة ربعفیغیر جدول القطارات لیكون مثال كل

 مرة تھطرح ثم سنواتلعدة  هتجمیدو لمراجعة المشروع الحكومة ضطرت. فإالناسویغضب  لمحطاتا
 أى فى السوء .العام القطاع فى السوء لیس اإلدارة. ید فى للحكومة یجعل بشكلوتم تنفیذه  انیةث

ِ تُ  مشروع  یخسر بإھمال أدیر لو )ماركت سوبر (مثال شخصى مشروع اى .السیئة اإلدارة دهوج
 مدیرین العسكر من إختار نھأ عنده التصنیع مشكلة من جزء وكان على محمد ذكرت نتأ مثال. فلسوی
  .لمصانعل

  العسكر. من المدیرین كان عبدالناصر تجربة فى أیضاو  :مھنى مجدى

 عندنا .لھمَ مُ  عندنا التاریخ لألسف توضح فشل ھذا األسلوب. الموضوعھذا  فى ةءقرا أى إن مع  :عباس رءوف
  .منھ نتعلمال و منھ نستفیدال  ذلك ومع تاریخ طویل

  .الخبرة وأھل الثقة أھل مسألة  :مھنى مجدى

ى أن الحكومة ھى المشكلة األولى. أما المشكلة الثانیة فھ العام القطاع على ةنتجغیرمال الناس إلقاءف نعم  :عباس رءوف
  .مستحقاتھ العام لقطاعل كعمیل ال تسدد

  .رءوف دكتورلك یا  شكراً   :مھنى مجدى

  .شكراً   :عباس رءوف

 المؤرخ عباس رءوف دكتور مع الثانى الجزءفى  الحوار نستكمل القادمة الحلقة فى المشاھدین أعزائى  :مھنى مجدى
  .التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة ورئیس الكبیر

 


