
 

  »مینا« منذ تشھده لم مصر تعیشھ الذي الفساد: عباس رؤوف.. »الممنوع في«
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      إدوارد ریمون  :كتب

 عام لھا اإلعداد الغرب بدأ ١٩٦٧ حرب إن التاریخیة، للدراسات المصریة الجمعیة رئیس عباس، رؤوف الدكتور قال
 ألن المنطقة، في االستراتیجي الخلل من نوعاً  ھناك أن رأت أن بعد الغربیة، الدول من تركیا طلب علي بناء ،١٩٦٤
  . للمنطقة وقائدة متحكمة أصبحت مصر

 مجلس أن األول، أمس دریم، قناة علي ،»الممنوع في« برنامج في مھنا مجدي لإلعالمي حدیثھ في عباس وأوضح
 في عبدالناصر بتوریط العالمیة الدول تقوم أن تركیا واقترحت ١٩٦٤ ربیع في اجتماعاً  عقد الناتو، حلف وزراء

 أسطورة سقوط إلي تؤدي قویة ضربة إسرائیل توجھ ذلك وبعد بسھولة، الخروج یستطیع ال بحیث الیمن، مستنقعات
  .بالفعل حدث ما وھو العرب، أمام عبدالناصر

 والثانیة ،١٩٥٦ دستور صدر عندما األولي: مرحلتین علي انتھت التنموي، ومشروعھا یولیو ثورة أن عباس واعتبر 
  . الماضیة عاماً  ٢٥الـ مدار علي تماماً  الثورة وأھداف مبادئ تآكلت ذلك وبعد ،١٩٧١ دستور جاء عندما

 اإلصالح قوانین انتھاء ھذا علي مثال وأبرز الثورة، قبل علیھ كان مما أسوأ أصبح اآلن الحال أن عباس وأضاف
 كان الثورة قبل الزراعي اإلنتاج أن إلي الفتاً  أخري، مرة أراضیھم المالك واسترد الفالح، تحمي كانت التي الزراعي

  .أكبر أصبحت اآلن الغذائیة الفجوة وأن اآلن، من أفضل

 في خاصة یولیو، ثورة لقیام مھدت نشطة سیاسیة حركة ھناك كانت السیاسي الصعید علي: «قائالً  عباس واستطرد 
 یوجد وال والعمالیة، الطالبیة الحركات علي الوصایة وفرض السیاسیة، للتنمیة غیاب فھناك اآلن أما العمالیة، الحركات

  .»السلطة مظلة تحت إال نشاط

 إال توجد فال القطرین، موحد مینا منذ تره لم األخیرة، عاماً  ٢٥الـ خالل مصر في الموجود الفساد حجم أن عباس وذكر 
  . الوطنیة للبنوك وبیع العام للقطاع كاملة وتصفیة المصریین بصحة تضر التي الخاطئة الزراعیة السیاسات

 تحكمھم طریق عن العالمیة السیاسیة القرارات في یتحكمون كانوا الثورة، قبل األعمال، ورجال السیاسیین أن عباس وذكر
 یضر وھذا وطني، شيء كل في تفریط فھناك اآلن الوطني،أما االلتزام من بنوع یتمعون وكانوا العالمیة، القطن سوق في

  .مصر بمستقبل

 علي الثورة، قیام بعد السیاسي العمل من استبعادھا نتیجة انھارت إنھا عباس قال الوسطي، الطبقة انھیار أسباب وعن 
 مجانیة منھا استراتیجیات عدة خالل من الوسطي الطبقة علي القائم المجتمع تنمیة أجل من قامت الثورة أن من الرغم

  .وغیرھما العام القطاع في عمل أبواب وفتح التعلیم،
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