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  الفضائیة 2قناة تلیفزیون دریم 

  

  الممنوع برنامج: فى
  2007 أغسطس 5

  مجدى مھنى    تقدیم:
  رءوف عباس  ضیف البرنامج:

الممنوع. نستكمل فى ھذه الحلقة من برنامج  فى برنامج من جدیدة حلقة فى بكم أھالً  المشاھدین أعزائى  :مھنى مجدى
 المؤرخ عباس رءوف الدكتور سبوع الماضى معالذى بدأناه فى األ الصریح الحوار الممنوع" "فى

 .التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة ورئیس الكبیر

  .رءوف دكتور مرة ثانیة یا بك أھالً 

  .وسھالً  أھالً   :عباس رءوف

" الكثیر من الجدل  :مھنى مجدى أرجو أن تحدثنا حول ھذا . أثارت سیرتك الذاتیة التى نشرتھا بعنوان "مشیناھا خطىً
  لكتاب.ا

  .ألعب دورا فى الحیاة السیاسیة ولم تنظیم فى والعضوأ سیاسیا لم أكن أنا  :عباس رءوف

  نفسھ؟ الكتاب ضد إستخدمت ھذه حجھ ربما كانت  :مھنى مجدى

 .قرن نصف فى مصر ھشھدت ىذال التحول إطار فى مصرى إنسان قصة عن تكلمأ كنت ربما. لكننى  :عباس رءوف
 أصالً  ذھنى فى كنی فلم .الكتابھذا  كتبت ماعند سنة وستین الخمسةأو  ا،شتھع لتىا سنة الستین فى

 المخلصین كلما تحدثنا معا نصحونى بكتابة ھذا صدقاءمجموعة من األ لىإنما  .مذكرات أكتبأن 
  .ورأوه ھاماً  الكالم

  ؟معینة وقائع  :مھنى مجدى

 الفقیر اإلجتماعى للوسط تنكرلم أ ذه السیرة.ھ كتبت حتى یوم ولدت یوم من لحیاتى اً شریط لقد سجلت  :عباس رءوف
 ال یعلنھ أحد اً كالم وقلت ،الكثیرین ستحسانإ تنال بدقة وصفتھ فقد بالعكسبل  نشأت فیھ ىذال )الغلبان(
  .نفسھ أو عن حیاتھ نع

 عبداللطیف ردكتو وكان اً شفاف كان عوض یسرى الدكتور مثال جدا من یقولون مثل ھذا الكالم قلیل  :مھنى مجدى
  .ذكریاتھ فى أو مذكراتھ فى أیضا الزیات

لم یكن ھذا  .صحیح لكى یصدق القارئ ما كتبتھ عن اآلخرین وھذا غیر أننى كتبت ھذا البعضإتھمنى   :عباس رءوف
 الوطنى العمل فى بدور قام من كل رقبة فى ینٌ دَ  المذكرات طبعا .كما وقعت القصةفى نیتى بل سردت 

  .تنظیمات فى أو السلطة مقاعد فى أو الشارع فى الوطنى لعملا ھذا كان سواء

  .المذكرات كتابة نیرفضو السیاسیین من ولكن الكثیر  :مھنى مجدى

ً فى العراقیینالكثیر من  مثالً  .الثقافة ھذه لیست لدینا  :عباس رءوف قد كتبوا  الملكى العھد اللذین لعبوا أدوارا
ً من ضطرسأ .ئةللتنش ھذه الثقافة ترجع .مذكراتھم ً ثانیا  الطفل أن ھل تعلم .الیابان ألن أعطیك مثاال

طلبون منھ أن یكتب األحداث التى مرت بھ منذ یموضوع تعبیر  ةباكت ن ألن یُطلب منھم بدالً  الیابانى
 تادونمع الناسف األسلوب.و اللغة لھیراجعون  أو أكثر صفحة یكتب باألمس. وبعدما مدرسةغادر ال

 یضع أمامھ بھ فوجئتف 86سنھ  وقابلتھ 73 سنة یابانى أستاذ قابلت نىإن لدرجة ممیاتھیو على كتابة
 نكأ لى قلتو المكتبھذا  فى كذا الساعة تقابلنا غسطسكذا من أ یومأنھ فى  ىل وقال 73 سنة أجندة

  ؟فیھ وصلت ، إلى أینالفالنى المشروعب تنوى القیام
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  .اماتم المشروع نسیت كنت قد طبعا  :مھنى مجدى

 لكون یحك المتعلمین حتى .شفھیة ثقافتنا نحن قوم .ةالكتاب ثقافة لیست لدینا .كلھا الحكایة نسیت كنت قد  :عباس رءوف
 الذین الجامعة أساتذة بعض من سمعتمثال  أنا .ھم من یكتبون قلیلال .ھاونیكتب ال إنما حوادیتال

.  تكتب أن یجب جدا ھامة معلومات كبیرة مناصب تولوا والذین "إستوزروا" (أى تولوا منصب وزیر)
 یندَ  ھذا ألن الخارج فى أن ھذا ما یفعلھ المسئولون لھ قلت. ھذا فتردد كتبإ أرجوك ألحدھم وقلت
  .لوطنل حقو معلیھ

  .بالمسئولیة اإلحساس ھذا البعض ربما ال یكون لدى  :مھنى مجدى

 الوفد كما أودع معینة جھة ثم یودعھا لدى ب مذكراتھإنما یجب على مثل ھذا المسئول أن یكت .نعم  :عباس رءوف
 إال ھایعل طلعیُ  ال أو معین وقت بعد إال تنشر الأوصى أو األھلى البنك نةیخز فى زغلول سعد مذكرات

 الشخصیة باتخطاال حتى .لم تعد لدینا ھذه الثقافة .بھذا یوصى أن المسئول حق من .معین وقت بعد
ً منصب یتولىفالذى  .مصیبة . بل أن لدیناھاب نحتفظ الللساسة  الخاصة األوراقو  رئیس (وزیر أو أ

ً  ویأخذه بإعتباره ھمكتب فى ما كل منھ یجمع یخرجمؤسسة مثال) ثم  ما تكون ھذه  أحیاناو خاصة أوراقأ
  .بناء علیھا قراراتت تخذإ مةاھ مذكراتوحیدة من  نسخة

  ؟الخاصة أوراقھماذا یفعل بو  :مھنى مجدى

  .أقاربھ أو صدیق من لصاحب المنصب ھى مثال خطاب تھنئة أو خطاب ةالخاصاألوراق   :سعبا رءوف

  .بالعمل خاصة ھا ال تشمل أى أوراقلكن  :مھنى مجدى

لیس و .ویخرج ھمكتبكل ما یحتویھ  یجمع عندنا المسؤول إنمابالعمل.  خاصة نعم ال تشمل أى أوراق  :عباس رءوف
  .الخاصة األوراقالحقیقیة وسط  البلد وثائق تضیع نأ النتیجة تكونف لھذا اً ضابط شكلی قانون لدینا

  .المذكرات كتابة المسئولین أغلبیرفض  ذلك ومع  :مھنى مجدى

 حول مودعیھ األولى الصفحة على األھرام جریدة تنشر الوزارة من صدقى عاطف خرجعندما   :عباس رءوف
 ومتعلقاتھ أوراقھ .فى سیارة نقل (لورى) ةالشخصی ومتعلقاتھ الخاصة أوراقھ أنھ قد نقل ذكرتو

  !معقول غیر !لورىفى  الشخصیة

  وأین ذھبت ھذه األوراق؟  :مھنى مجدى

  .ائلتھع إسأل وأ إسألھ ال أعرف  :عباس رءوف

 من نوع ھذا ھل ؟مذكراتھم كتابة المسئولین كبار رءوف: لماذا یرفض یا دكتور أعود لنفس السؤال  :مھنى مجدى
 ماذا ال تكتبل :سألتھم الذین المسئولین بعض ؟خوف ھناك ربما ھل ،الثقافة من نوع كان ذاوإ ؟الثقافة

ت نتحرشخصیات التى إوال لندن تجارب عندنا ربما ألن .السؤال على اإلجابة مجرد رفض ؟مذكراتك
  .ھناك

 مع لواذین عمال من الكثیر كتب وا مذكراتھم.كتب بغدادى اللطیف وعبد عكاشة وتثر . مثالال  :عباس رءوف
  .مذكراتھم عبدالناصر

  .مرت التى األحداث أھمیة رغم لم یكتب أحد السادات الرئیس عھد فى مثال لكن الثورة عن ھذا  :مھنى مجدى

  .ھسبق ىذوال األخیر ھكتابفى  مھمة مذكرات كتب غالى بطرس  :عباس رءوف

  ؟غالى بطرس غیر ومن  :مھنى مجدى

  .للثقافة راجع وین المذكرات أمرتد ألن .ال یوجد  :عباس رءوف

 الباز أسامة دكتورو .مذكرات كتبلن أ :ىل قالف .مذكراتھ كتابة عن الشریف صفوت مثال سألت أنا  :مھنى مجدى
ال  المسئولین من یرثكال .ذكریاتالكثیر من ال ملأعتقد أنھ یح شخصیا وأنا .مذكرات كتبلى لن أ قال

 األسرار من كثیر ولدیھم الرئیس مطبخ فى یعملون كانوا طبعا إنھم رغم ذكریات أو مذكرات یكتبون
  .والمعلومات

 من نینإث مع وعمل .)العام السكرتیر ھنیسمو(و الوزراء مجلس دیوان رئیس یومیات لندن منإشتریت   :عباس رءوف
 رئیس مذكرات أسبوعین خبر صدور من أخیراً قرأت و والثمانینات. السبعینات ء فىالوزارا رؤساء
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  .بلیر مع الوزراء مجلس اسةئر یواند

 كیف .كثیرا عنھ كتبت .الجامعى الفساد فضحت رءوف دكتوریا  مذكراتك فى .الثقافة ولیست لدینا ھذه  :مھنى مجدى
  ؟ الجامعة إصالح أو الجامعى التعلیم إصالح إلى السبیل

 - القاھرة جامعة" سمھإ لثمانیناتا فى القاھرة جامعة نشرتھ كتابأن لى  الطریفة المفارقات من  :عباس رءوف
 ونشرتھ هللاعندئذ رحمھ  الجامعة رئیس حسنى نجیب محمود الدكتور بھ وكلفنى "وحاضرھا ماضیھا
 ھذه إصالح كیفیة عن فیھ تتكلم "المستقبل وآفاق الجامعة" عن فصل فیھ. وقد كتبت الجامعة مطبعة
 تاریخ" سلسلة فى نشرهالسماح ب رمضان یمالعظ عبد منى طلب "الجامعة إستقالل" عن وفصل العیوب

لیس جدیدا وسبق لى الكتابة عنھ  الكالمإذا فھذا  ".القاھرة جامعة تاریخ" بعنوان شرونُ  "المصریین
 إلرتباطھا علیھا األضواء زیركت ذكرتھا فى سیرتى الذاتیة كانت سببا فى ىتال السلبیة المواقف ولكن

القاھرة لم  جامعة رئیس نأ سیات.  مثال عندما ذكرتبعض الشخصیات فتسببت فى بعض الحساب
 ختاروھاإ ىتال القیادات نوع تعرف الناس حق ومن صادمة مواقف طبعا .السید لطفى یعرف من ھو

  .وكالءال ولیس اءالعمد من بدءاً  الجامعة فى القیادات كل یختار الذى ھو األمنف .األمن لسیطرة نتیجة

 دكتور یا ھذا عن مسئولال من ؟بالجامعة القائمین أفسد ىذال من ؟ الوضعا ھذ عن مسئولال من  :مھنى مجدى
  ؟رءوف

  .یولیو ثورة ید على النظام فى شئ كل عسكرةھو  المسئول  :عباس رءوف

  ؟المسئولة ھى یولیو ثورة  :مھنى مجدى

  .طبعا نعم  :عباس رءوف

  ؟یولیو رةثو على المحسوبین أحد أنت ھذا اآلن و تقول سیادتك  :مھنى مجدى

 بكنس عملان مصیرى الاآلن. ربما ك معك لما كنت جالساً  یولیو ثورة لوال .یولیو ثورة ربیب أنا  :عباس رءوف
  .للمواطن حق بإعتباره للبسطاءالتعلیم  باب فتحت ىتال ھى یولیو ثورةأن  صحیح .ارعوالش

  .الخبرة أھل ولیس الثقة أھل اتالجامع قیادة تولى عن وأسفر إستخدامھ أسئ الحق ھذا لكن  :مھنى مجدى

  .شئ آخر الناس وآداء التعلیم ونوعیة شئ التعلیم باب فتح  :عباس رءوف

  .رءوف دكتور یا واحد موضوع ولكنھ  :مھنى مجدى

 نفسھمأ سموا تنظیم تكون نأ لدرجة "الطائر الذئب رأسالجامعة على طریقة " تطھیرب بدأ ما حدث قد  :عباس رءوف
  .أساتذتھم عن تقاریر نیكتبو "راراألح المدرسون"

 ؟الستینات فى  :مھنى مجدى

 تكون 53سنة  ،الثورة قیام من سنتین بعد 54 سنة حوالى التطھیر حركة. كانت الخمسینات فى ال  :عباس رءوف
 ىع تقاریر نیكتبوكانوا  التعلیمیة العملیة لتحسین إنقالببدال من أن یقوموابو األحرار المدرسون تنظیم
  .أساتذتھم ىع أو ئھمزمال

  .ذلك بعد وزراء ربما صار ھؤالء  :مھنى مجدى

  .لم یستفید شیئاً  وبعضھم وزراء واصار بعضھم  :عباس رءوف

  .شدیدة بمرارة تقولھا  :مھنى مجدى

 یبدأ األمر بأن الشدید. لألسف الجامعیین تسبب فیھ الجامعة على األمن ھیمنة مشكلة ألن بمرارة قولھاأ  :عباس رءوف
. وربما ال یكون للتقریر قیمة لدیھم ویكون أستاذه عن تقریر ةباكتمثال) ب مدرس( صغیر شابیشجعون 

 یكبر ماعندو لكى یستمر ھنیشجعولدیھم معلومات أكثر منھا فیلقون بھ فى القمامة خلف ظھره إال أنھم 
 مستشارك العمل فرصة لھمن تتاح  فلھم طریق آخر فمنھم مثال المستوزرین أمایستمر فى ھذا الدور. 

 المخبرین .  أما كتبھ التقاریر فتقتصر دائرة عالقاتھ علىالسلطة فیبنى عالقات مع أصحاب لجھھ ما
  .أمثالھ

  ؟شخصیا رءوف دكتور یا ھذا من عانیتھل   :مھنى مجدى
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  .قلتھ شئ أو عملتھ شئ عن أصابنى ضرر أو ئلتسُ  أن لم یحدث لى أنا لألمانة،  :عباس رءوف

  ؟مرحلة أى فى أو عصر أى فى  :مھنى مجدى

 العمل عن بعید ىنألن ربما حتى اآلن لم یسألنى أحد عما أعمل. .مرحلة أى فى و عصر أى فىنعم،   :عباس رءوف
 فى حتى .أكادیمى غیر أو كأكادیمى التعبیر فى حریتك لتضمن مستقالً  تكون أن جداً  مھم .السیاسى

ً لتنظیمو یاً أرتبدى  عندما ،العامة السیاسة الحیاة   ."عھاـ"بللیكونون على إستعداد  ال تكون منتمیا

  ؟السیاسى العمل فى تنخرطولن  الطریق نفس تختارس جدید من العملیة حیاتك ستبدأ لو ھل  :مھنى مجدى

 ألتحق أن علیا رضعُ  أنا .قصةحكى لك أدعنى  .باإلنخراط تسمح لم تكن الظروف ألن. نخرطال لن أ  :عباس رءوف
من  نأرى أ كنت قدو ھذا من قبل. كتبتقد و الزیات كفر فى بالشركة عندما كنت أعمل الشباب ةمنظمب

 قد رأیتو سیاسیاً  نیعزلو كانوا الحقیقیین الوطنیین نأو معظمھم فى إنتھازیین التنظیمات بھذه یلتحقون
 العزل سالح إستخدم .  لقد للنقابة بحیث ال یستطیعون الترشح سیاسیا تعزل وطنیة نقابیة عناصر بعینى

 بد ال العامة لمصلحةل یھدف ومن .العامة لمصلحةل ھدفت ىتال الشریفة الوطنیة العناصر ضد السیاسى
من كانوا  ولذلك .سیاسیاً  ھعزلوتكون النتیجة " الزعیم عاش" ویقول قیصفوال  نقد كلمة یقولأن 

 طبلوامن  نفسھم  "سادات یا فرمإ فرم"إ نفس من قالوا ھم "یاجمال نفدیك بالدم بالروح" یقولون
 فى لذلك نجد عضواً و ".الجدید الفكر" عن نیتكلمو ذلك بعد صاروا ذینالأیضا  ھمو مبارك لحسنى

  .التنظیمات بھذه تھصل لمجرد البرلمان فى عضویة قرن فنصب حتفلی البرلمان

  ؟الجامعة إلصالح السبیل كیف .للجامعة فلنرجع ثانیة  :مھنى مجدى

 یحدد اللى ھو .الجامعات على یھیمن للجامعات أعلى مجلس عندنا .الجامعات فى نمطیةال تفادى أوال  :سعبا رءوف
 الفروع مختلف فى جدا كبیر بشكل یتطور العلم ألن المناھج تغییر آلیات یحدد اللى ھوو عدد تاطالب

فعندما  وات.سن 4 أو 3 قتستغر المناھج تغییر آلیة ألن ھذا نواكب ال نحن .اإلنسانیة العلوم بما فیھا
یستغرق إقرارھا وقتا طویال فتكون الدنیا قد تغیرت  جدیدة برامج أو إدخال المنھج یریتغ تحاول

  .العلوم فى وخصوصا

  ؟الجامعة عن األمن إبعاد اإلصالح سبل أحدوھل   :مھنى مجدى

یكون ف بنفسھا برامجھا ضعوت بنفسھا أمورھا إدارة جامعة كل تتولى نوأ الجامعة عن األمن إبعادنعم   :عباس رءوف
  ."شطانوف" جامعة قنا مثل جامعة مثل القاھرة جامعة لدینا اآلن .تمیز ھناك

  ؟مثلھا فى أى شئ  :مھنى مجدى

  .العلیا المدارس من مجموعة وكأنھا اً فرق لن تجد الدراسة الئحةل نظرت لو  :عباس رءوف

  .اإلطالق على الجامعات فى علمى بحث یوجد ال  :مھنى مجدى

القانون بخصوص  فى ربما ترد على بوجود نص .تفرغأوال عدم وجود  .ألسباب علمى بحث یوجد ال  :عباس رءوف
خرجت  عندما أنا األساسى فقط. بالمرتب من التفرغ سنة .  ولكن القانون یمنح األستاذ الجامعى التفرغ

 أحصل بعد اإلضافات على كنتو ھجنی 445 األساسى مرتبى كان 99 سنةكأستاذ جامعى  المعاش إلى
یعاقب إذا تفرغ لبحث العلمى بتخفیض دخلھ  جنیھ 3000 إذا فاألستاذ الذى یحصل على .جنیھ 3000

والسبب الثانى األھمیة العظمى  أجنبیة. منحة یوجد بدیل للباحث إال البحث عن فال .جنیھ 445 إلى
قبول  نأل نزھة وسیاحة لیست المؤتمراتف .راتالمؤتم خالل من الخارج فى العلمیة بالدوائر إلحتكاكل

  .قیمة إشتراك الباحث بمؤتمر مرتبط بتقدیمھ لمشروع بحث یجده منظموا المؤتمر ذو

 التنمیة فى الزاویة حجر ھو التعلیم أن تقول ؟رءوف دكتوریا  التعلیم فشلماذا عن موضوع   :مھنى مجدى
 یكون كیف .منھجیة عملیة ھو )نظرك وجھة من( تخریب من لھ ماحدث نوأ واإلجتماعیة اإلقتصادیة

  ؟منھجیة عملیة التخریب

 تخرجت ىتال عامةال ثانویةلل 57 دفعة فى :مثال أعطیك .حقیقیة تنمیة مشروع عدم وجودب مرتبط ھذا  :عباس رءوف
 لألتوبیسات رجیلة أبو اللطیف عبد بشركة محصل أبوه )نسب صلة(عن طریق  قریب ىل كان ،منھا

ونجح ھذا  .شبرابحى  عمارة بدروم فى یسكنون معھ إبن 11 لھو أحد الشركات القائمة عندئذ) (وكانت
الدولة  تفكیر بدایة وقتھا كان .علمىبالقسم ال العامة الثانویة فى األوائل العشرة فى أن یكون أحد الولد

فى  دكتوراه ثم ستیرماج ثم .  فبعثت الحكومة بالعشرة األوائل لدراسة بكالوریوسالنووى المشروع فى
 تنموى مشروع أجل من تعملروسیا.  ولم یسأل أحد "إبن من ھذا الطالب؟".  فعندما  فى علوم الذرة
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وبعد . بغض النظر عن اإلعتبارات األخرى المشروع ھذا فى تخدم لكى العناصرأكفأ  فعلیك أن تنتقى
  الذى قال فیھ:فى مقتل ولعلك تذكر خطابھ  والصناعة التصنیع السادات ذلك ضرب 

كان یعتبر  طبعا(فھو  عندى البحیرة وھى نفس مساحة الدنمارك! فارغ كالموأى  صناعةأى 
  .زراعى بلد نحن وزبد. وجبن لبن ھلك العالم تطعم )عزبتھ مصر كلھا

 )التكنولوجى والتعلیم الفنى التعلیم( المتوسط التعلیم نظام فى فجوةلوجود  الستینات فى التنبھ لقد تم
رج تكنولوجیة علیا ومعاھد تكنولوجیة كلیات الدولة تنشئ تأوبد َّ .  الفروع مختلف فى التطبیقیین لتخ

  .یتم عن طریق الوساطة لبعثاتكل ھذا وصار إختیار الطالب ل تآكل

  ؟"منھجى" قلت ولماذا   :مھنى مجدى

رف صَ  األذھان فىكان  ولكن ةمكتوب موضوعة.  لیس مھما أن تكون خطةل طبقا اً منظمو اً مقصود كان  :عباس رءوف
ركت التعلیم واإلنفاق ال تستطیع تشغیل الخریجین فقد تَ الدولة نت االنظر عن ھذا الموضوع.  فلما ك

  .األن تطبیقھ یتم لألفراد. وھذا ماعلیھ 

 كنتباھإ ستلفتإ خطیرة عن ظاھرة مقاالتك أحد فى كتبتُ  ؟المصریین صحة عن  رءوف دكتور یا ماذا  :مھنى مجدى
 لإللتحاق تقدموا طالب آالف عشرة بین نم طبیاً  اً الئق واحداً  طالباً  إال تجد لم الطیران كلیة نوھى أ

  .كلیةالب

  .إستثمار ولكنھا ةنّ مِ  لیست الصحیة الخدمةف. الندوة حضروا ذینال األساتذة ھذا قال نعم  :عباس رءوف

  ؟صحتھم وعلى المصریین على مراضاأل تكالب ظاھرة ،الظاھرة ھذه ترى كیف كمؤرخ  :مھنى مجدى

ً تخریب ھذا عتبرأ أنا قرأتھ، ىذال المقال فى كتبت كما  :عباس رءوف   .الوطنیة بالمسئولیة إحساس وعدم الحقیقة لمصر أ

  ؟لتعلیمل المنھجى التخریب مسألة فىھذا  یصب لوھ  :مھنى مجدى

  .طبعا  :عباس رءوف

ً الموضوعان متصالن  :مھنى مجدى   .ھماببعض إذا

  .جمیعھا مواضیع متشابكة .البنوك وبیع قتصاداإلب متصالن أیضاً و  :عباس رءوف

  .واحدة ماسورةب ةصلتم اكلھ إذاً   :مھنى مجدى

ما الذى یمكن  رءوف، دكتور التاریخیة یا للدراسات المصریة الجمعیة ورئیس كبیر كمؤرخ بصفتك
 غیاب فى وخاصة مصر حكم من حالیةال الفترة عن سنة خمسین بعد أو سنة ثالثین أن یُكتب بعد

  .الحقیقة وتضارب المعلومات تخریب أو المعلومات

 قدیما كنت كالجالس فى .الدنیا تغیرت لقد .الدولیة المنظمات فى ستكون موجودة المعلومات مصادر  :عباس رءوف
ما ترید وال یراك من ھو بالخارج.  الیوم الدنیا متصلة ببعضھا وخاصة عن  تعمل مثل ھذه حجرة

  .النت عالمطریق 

 وكل إقتراح وخمسین نظر وجھة خمسین ستجد بلدنا فى ھنا تطرح ىتال القضایا من قضیة أى فى لكن  :مھنى مجدى
ً.كالم یقول مسئول كل أو یدةجر   .حقیقةلل الوصول الصعب منف ا

  .بالتوثیق حقیقةلل ولالوص  :عباس رءوف

  موضوع؟ أى فى وثائق ھل لدینا ؟توثیقأى  ؟التوثیق أینو  :مھنى مجدى

  .الناس إلى تصل ال حتى تستنزف أو متاحة لدینا وثائق ولكنھا غیر  :عباس رءوف

  ؟معنىأى ب تستنزف  :مھنى مجدى

 قانون حتى الیوم. وثائق قانون ینالیس اد .معھ قھاورأ المسئولیأخذ  نكأ وصفتھ لك. ىذال بالشكل  :عباس رءوف
 ىتال اللجنة فى كنت أنا عیب.م قانون )النیابى المجلس فى كنتَ  عندما ھب درایة على (وأنت الوثائق

 أخذناو المتقدمة الدول فى الموجودة القوانین إلى بالرجوع وثائق قانون ناأعددو بسنوات قبلھا تھقدم
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  .ناما لدیم أحسن كان ألنھ الیمن فى الوثائق قانون من ستفدناإ الیمن حتى .یناسبنا ما منھا

  ؟!نحن لیس لدیناو وثائق قانون عندھا الیمن  :مھنى مجدى

بتشویھھ فوصل  المختلفة األجھزة قامت المشروع أن قدمنا وبعد .منھ ستفدناإ جید قانون نعم، عندھم  :عباس رءوف
فى ھذا  شھور قضینا ال نعرف ماذا حدث لھ. تعدیل ثم أعددنا لھ رأیتھ. ىذال بالشكل إلى البرلمان

  .العمل

  ؟ھنا مسئولیتھا ما ؟ترأسھا ىتال التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة وما دور  :مھنى مجدى

 الموتى دفن جمعیات مثل اإلجتماعیة الشئون التابع لوزارة الجمعیات لقانون خاضعة أھلیة جمعیة ھى  :عباس رءوف
  .األیتام مالجئ وجمعیات

  ؟45 سنة أنشأت الجمعیة إن مع  :مھنى مجدى

 رقابة فمن المنطق إذا كان ھناك جھة نعم، فلیس لدینا تقسیم لإلشراف الحكومى على الجمعیات.  :عباس رءوف
 العلمى البحث وزارة أو التعلیم وزارة أو الثقافة وزارة أن تكون العلمیة الجمعیات على عمل حكومیة

 جمعیة أى مثل اإلجتماعیة الشئون لقانون خاضعة جمعیة نحنف .إلجتماعیةا الشئون وزارة وال تكون
  .خیریة

  .دور لھا لیس وبالتالى  :مھنى مجدى

 خبراءالمھترئة وإستعنا ب والمناھج التعلیم عن قضایا مثال عملنا ندوة .سألتُ  وال دور لیس لھا وبالتالى  :عباس رءوف
 والتعلیم التربیة لوزیر رفعناه الندوة فى دار بما تقریر ناعددوأ عمار حامد العظیم أستاذنا مثل تعلیمال

 على منھ والیحصل یختارون من یسألونھ .ختصاصاإل أھل إلى یلجأون ال ھم طبعا .قمامةال فى فألقى بھ
 خدمة بدلوھم لیدلوا الخبرة أھل من الرأى ألصحاب المسألة ونیطرح وال ونیصنع ما على موافقة
  .للوطن

 أكثر وكتبت القاھرة فى األمریكیة الجامعةكان لك رأى حول  .رءوف دكتور یا التعلیم عن نتكلم نحنو  :مھنى مجدى
  .القاھرة فى األمریكیة للجامعة المریب الدور عن مقال من

 !بالكامل البریطانیة الجامعات ؟اإلسرائیلیة الجامعات تقاطع كلھا البریطانیة الجامعات ھل تعلم أن نعم،  :عباس رءوف
 ھنویعتبرو الفلسطینیین مع اإلسرائیلیة من أجل ما یحدث الجامعات البریطانى یقاطع األكادیمیین إتحاد
  .العنصرى التمییز من نوع

  ؟ھاونطعاقی متى ذمن  :مھنى مجدى

 جامعة ال نقبل أال تلتزم بالمقاطعةف تقاطعھا أیضا. المصریة والجامعات. واتسن 3 منذ ھاونطعاقی  :عباس رءوف
  .الوطنیة قضایانا تحترم وال المصریین األكادیمیین تحترم وال تحترمنا وال الوطن أرض على ودةموج

  .لوائحھا ولھا قوانینھا لھا ولكن  :مھنى مجدى

  .للتطبیع اً سرداب فتحولكن لیس مقبوال أن ت لوائحھا ولھا قوانینھا لھا  :عباس رءوف

  ؟خاللھا من لعملبا اإلسرائیلیین لألكادیمیین تسمحأ  :مھنى مجدى

أننى ال أستطیع أن  القاھرة فى األمریكیة الجامعة رئیس قالو سابقال الصیف فى اً مؤتمر حضروا نعم،  :عباس رءوف
  ھذا غیر مقبول. .الفیزا المصریة الحكومة أمنع من تمنحھ

  ؟ما الذى یدفعھ لذلك ؟الوطنى بالجانب یلتزم ولماذا  :مھنى مجدى

 فى ومقره( 2005 فبرایر فى األمریكیة الجامعة أمناء مجلس جتمعحدث عندما إ امسأحكى لك   :عباس رءوف
  .)ھنا یجتمع أحیاناً  ولكن واشنطن

  .األمریكیة الجامعة فى فترةل بالتدریس ولكن سبق لك أن قمت  :مھنى مجدى

ً للجامعة كنت أنا  :عباس رءوف ستاألمریكیة و مُعارا  فبرایر فى اً إجتماع ولكنھم عقدوا. 95 حتى 91 منبھا  درِّ
2005  ُ  ألنھمالمنطقة. ونظرا  فى السیاسیة األمریكیة األجندة بتسویق أن یقوموا اإلدارة منفیھ  بلِ وط
فى  تغییرات فى إحداث وابدأیحتاج لمبالغ طائلة فقد  الجدیدة القاھرة فى كبیر جامعى حرم ینشئون
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 المصریین میینكادوبالتالى فقد إعترض األ. الموضوعلیقومون بتیسیر ھذا  وإختیار أشخاصسیاساتھم 
  إحتجاجھم. وأثبتوا وغیرھمھناك والعرب 

  ؟نفسھا الدراسة ومناھج الطلبة على تأثیر لھذا ھل  :مھنى مجدى

ھو  طلوبالمو ؟إسرائیلیین یستضیفونو عمل ورشةیعقدون  ماأال یكون ھناك تأثیر عند .تأثیر لھا طبعا  :عباس رءوف
  .ذى نعارضھال األوسط الشرق مشروع تسویق

  .كشعب ولیس فقط أیضا كدولة ضده مفروض أنناال  :مھنى مجدى

 بذلل ومستعدین ضده نانأ مصرى كمواطن لكل قوأ أنا إنما .كدولة ضدهأننا  %100بنسبة  ال أضمن  :عباس رءوف
 قدو. لمقاطعةل وندعوا فقِ لھ  نقول نأ حقنا منللتطبیع ف سرداب لنا تحفیَ  ماعندف .إلفشالھ جھدنا كل

ً إلكترونیاً  ثوبعرئیس الجامعة  تراجع  خرجلن ت أن الجامعة فیھ قالھیئة التدریس  أعضاء لكل بریدا
 نوع ھذا نأ أعتقد أناو نھایة العام. أجازة بعدفى ھذا الموضوع  نتفاھمسو المحلى الوطنى اإلتجاه نع

 ھل قضیة .بھذا نسمحستیقظین لن م فما دمنا .المشروع نینفذو هوبعد "مسیس وال مساس الالـ" من
وا ما زالوا كانفى زیارة إنجلترا  ھناك كنت عندما ؟!اإلنجلیز األكادیمیین قضیتنا أم قضیة فلسطین
 المتبنى األكادیمیین لمؤتمر المنظمة اللجنة علیھم توردتستنكر ھذا الموضوع.   مقاالت یكتبون

 أفریقیا جنوب تحادإ ةقاطعقد سبق لھم م أنھم ئلینقا فى تلك األیام) إجتماع یعقدون كانوا(و لمقاطعةل
  .(ھذا كالمھم) أفریقیا جنوب تحادإ من أسوأ تفعلھ إسرائیل ىذوال

الممثلة  السیاسیة القوى فیھ اتھمتم بیان المثقفین من عشرات مع أصدرت سیادتك :رءوف دكتور  :مھنى مجدى
 فاروق الدكتور الثقافة وزیر حدیث بمناسبة ذلك وكان الدین بإسم تتحدث نھاالسیاسى أ اإلسالم لظاھرة
 لتیار فكریا ستسلمإ المصرى المجتمع إن تعتقد ھل .الحجاب موضوع أو الحجاب ظاھرة عن حسنى

  ؟السیاسى اإلسالم

 سواء إتفقت معھم أو لم تتفق. لقد بدأوا فى تقدیم علیھا لھمفق تصأن  الإ تملك ال جیدة بطریقة لوالقد عم  :عباس رءوف
 عالجیة، ھذه الخدمات (مستوصفات فى فیھ دور الدولة ضعف الذى الوقت فى اإلجتماعیة الخدمات
 ھذه ولكنھم یقدمون المدارس).  فى ونیتدرج بدأوا ذلك وبعد إبتدائى، مدارس حضانة، مدارس

  .الشعبیة األحیاء فى فقط للمسلمین :إنتقائى بشكل للناس الخدمات

  .األقباط إلخوةل بالنسبة أیضا تقدم مثل ھذه الخدمات والكنیسة قبطیة جمعیات ولكن توجد أیضاً   :مھنى مجدى

 فى فرز إلى األمور اآلن صلت یقومون بالمثل. المواطنین من قطاع تستثنى ماعند .فعل رد فعل كلل  :عباس رءوف
 عاتاالجمواألمر اآلخر أن . قبطى إال ال یوظف والقبطى مسلم إال ال یوظف المسلمف العمل سوق

من  اً أفواج أنتجوا وبالتالى أمر لم نلتفت لھ) ھذاو( التربیة كلیات علىنشاطھا  ركزت اإلسالمیة
 بالفكر وإنما المسلمین باإلخوان لیس فقط تأثروا الذین من الثمانینات ومعظم السبعینات لاطو المدرسین
 فھو مسلم لیس ھو من ویعتبر الدینى اآلخر یرفض والذى أخرى ثقافة إلى ینتمى الذى المنغلق الوھابى

من  على األساسى ھمتركیز كان ،عام بشكل الجامعة طالب على التركیز من فبدالً  وبالتالى .كافر
  .المواطنین سیعملون على تربیة

 مع الدولة تتعامل وكیف كمجتمع نتعامل كیف ىوھ أخرى لنقطة القضیةھذه  مناقشة من صلن أأ أرید  :مھنى مجدى
  ؟ الحل ما ؟السیاسى مىاإلسال التیار

 یجدى وال المجتمع ھذا فى متأصل أساساً  المسلمین اإلخوان فى ممثال السیاسى اإلسالمى التیار أوال  :عباس رءوف
ً  ھذا ینطبقو .ستئصالھإ والیمكن معھ القمع  والحركة المھلھل الضعیف اإلشتراكى التیار علىأیضا

 ئومل ضعیف ولكنھ .المجتمع فى اإلسالمى التیار قبل نمال یمكن إنكاره  ممتد وجود مالھ .الشیوعیة
 لتكوین الساحة على موجود ھون م لكل الفرصة تاحیجب أن ت لیبرالى مجتمعإذا أسسنا ف .جروحبال

مثال یمكنھم  .الدینیة باألحزاب یتعلق فیما الدستور التى یضعھا دالحدوب المساس عدم مع سیاسى حزب
  .والتنمیة العدالة حزبل التركى النموذجاإلستفادة من 

  ؟التیار ھذا ستیعابإ معأنت  إذاً   :مھنى مجدى

  .منھ الشخصى موقفى كان مھما تیار أى إقصاء ضد أنا  :عباس رءوف

ً ال  :مھنى مجدى  .نفسھا الدیمقراطیة العملیة فى ودمجھ السیاسى اإلسالمى التیار مع التعامل عم رءوف دكتورإذا
 میثاق وضع بھدف السیاسیة القوى كافة تضم وطنیة جبھة إنشاء أو تشكیل لىإ دعوت ككتاباتِ فى  أیضاً 

  .الوطنى مللعل
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 ركام لرفع فیھا حتاجن مرحلة عیشن نانھا ألعیشن كالتى بأزمة تمر بلد أىوتحتاجھ  ھذا ما نحتاجھ الیوم  :عباس رءوف
 1882 – 1881 المصریة ةالثور ،وطنیة جبھة كانت 19 ثورة مكانھ. جدید بناء فى ریتفكالو حدث ما

 كانوا یولیو فى ثورة األحرار الضباط ،عسكریین وغیر عسكریین فیھا كان وطنیة جبھة ھاقامت ب
 اآلن بالضبط وضعناو .البناء مراحل فىلھذا  حتاجن .والتیارات اإلتجاھات مختلف من وطنیة جبھة
  .البناء وبحاجة إلعادة زلزال أصابھا بلد مثل

  ؟الحالى والبناء 1"الجدید الفكر" عن وماذا  :مھنى مجدى

  .إنقاذه مایمكن إلنقاذ الرؤى لكل نحن بحاجة .الزلزال توابع ھذه  :عباس رءوف

  .كمؤرخ لسانك على یقال نھأ خصوصاً  ماھ كالمھذا  ؟لمرحلةھذه الحقا  وصلنا ھل  :مھنى مجدى

 ما إنقاذ ھدفھ كونویالجمیع  فیھ یشارك وطنىال لإلنقاذ برنامج إلى حتاجن. مرة من رثأك كتبتھ قدو  :عباس رءوف
 .الجدید البناء البدأ فى رفعو الركام بعد رفع یةلتا مرحلة فى ذلك بعد التفاصیل ثم تأتى .إنقاذه یمكن

 الخالف .دبى مثل برج دور 400أو  أدوار ةست أو أدوار ةأربع عندئذ نبدأ النقاش: ھل یكون البناء من
  .یأتى الحقاً  التفاصیل فى

 النتائج تحقق لم أو فشلتأنھا  قولأن أ نىمكنی صدقى عزیز الدكتور برئاسة جبھة فعال تشكلت لكن  :مھنى مجدى
  .سیاسیة قوى فیھا دخلت جبھة .منھا المرجوة

 وطنیة جبھة لكى نشكل .ونتكلم مكیفة غیر أو مكیفة حجرات فى نجلس. نخبتھ فى الوطن ھذا فساد  :عباس رءوف
 من تفعلھ أن یمكن وما الجبھة ھذه وجود بأھمیة أوالً  الناس بد أن تقنع ال .ھیرىجما ظھیرل نحتاج
  .وراھا الجماھیر تقف عندئذ أجلھم.

  .واإلجتماعى السیاسى العمل عن منصرفة الناس  :مھنى مجدى

ال  یتبنى  المث .الناس مع . إنھا الفتات وال أحد یعملاإلمتحان فى لرسبت األحزاب عن عدد سألتنى لو  :عباس رءوف
غیرنا و كتبأ وانا تكتب نتأ :مقاالت كتبن غیرھا.و العمال وإضرابات أزماتو اهالمیمثل  أحد قضایا

ثم  تمر العاصفة إن على یراھن النظام ھذا نھو أ العیب الكثیر من الناس أصابھم الضیق.و یكتب
  .یفعلون ما یریدون

  .اإلسلوب ھذا نجح سنة 25 خاللو  :مھنى مجدى

  .لألسف ال یرغب أحد فى العملو الناس من منبثقة حقیقیة وطنیة جبھة قیادةب طالبت أنا  :عباس رءوف

  .للجبھة قیادة صدقى عزیز دكتورألیس ال  :مھنى مجدى

ً.مشروعلیس المطلوب أن نجلس حول مائدة كھذه لنضع   :عباس رءوف ً.جدید لیس فكر( فى البدایة وارد الفكر دور ا  ا
 تطالب فلن یقف أحد بجانبك عندما وإال .بھ الناس إقناع بعد بناء الفكر یجب .)2رىمثل فك رجعى فكرٌ 
  .جریدة ال قیمة لھ فى بیان سینتھى بك األمر بإصدار .بھ

  ؟بطالً  أو اً زعیم الناس تنتظر ھل  :مھنى مجدى

ً إلى جوارھونویر تھممصلح بأن ما تقولھ فى الناس عندما یقتنع  :عباس رءوف من  مظاھرة ونما ینظمعند مك واقفا
  .كونیصدقس مقضایاھ وتتبنى ممعھ تعملیجدونك و أجل مشاكلھم الیومیة كالمیاة

 مواجھة فى صالح دیمقراطى نظام أجل من األوراق ترتیب إعادة إلى حاجة فى ناأن قلت لقد  :مھنى مجدى
  ؟األوراق ما ھى ھذه أوال .الغربیة الدیمقراطیة أو األمریكیة الدیمقراطیة

  .لیس ھذا ما قلتھ. لقد حدث خطأ فى النقل عنى  :عباس ءوفر

  .ھذا كتبت ولكنك  :مھنى مجدى

  ."دیمقراطیةال لنا یبیع الذى األمریكى المشروع مواجھة فى" كتبتلقد   :عباس رءوف

                                                             
َ ھذا اللقاء. 1 قِد  كان الحزب الوطنى الدیمقراطى الحاكم یتبنى شعار "فكر جدید" عندما عُ
 فى ھذا التعلیق یسخر د. رءوف عباس من شعار الحزب الوطنى الدیمقراطى الحاكم: "فكر جدید". 2
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  ؟ترتیبھا نعیدكیف و ترتیبھا نستطیع إعادة ىتالو إیدینا فى ىتال األوراق ما ھى  :مھنى مجدى

  .الوطنیة الجبھة مسئولیات من ھذا .الوطنیة الجبھة سأعود بك إلى  :عباس رءوف

ً   :مھنى مجدى   .األساس ھو وطنیة جبھة تشكیلإذا

 بعد 11 سنة فى المصرى المؤتمرمن ما ھى فیھ. مثل  مصر لخروج مشروع عملھذا ھو المطلوب ل  :عباس رءوف
  .العشرین رنالق أول فى لمصر نھضوى مشروع أقام ىذالو الطائفیة الفتنة

 أین .الجبھة ھذه لتشغیل أو المشروع ھذا لتبنى المرشحةو األن الموجودة السیاسیة القوى ھى وما  :مھنى مجدى
  ؟الموجودة السیاسیة القوى

  .المغلقة فالغر فى ن العملم بدالً  الساحة على تعمل ىتال الناس كلھى  السیاسیة القوى  :عباس رءوف

 لقوى وجود ال ذلك عدا فیماو .اإلسالمى التیارأو  المسلمین اإلخوان ھم الساحة على اسةسیمن یعمل بال  :مھنى مجدى
  .أخرى

تكون  إن عن عاجزة ألنھا ولم یغیبھا غیرھا. نفسھاقد غیبت  األخرى القوى ألن أخرى لقوى وجود ال  :عباس رءوف
مع  یاً إنتھاز اً موقفكان لھم  المسلمون أیضاً  واإلخوان .لألخرین رافضة ألنھا جبھھ وطنیة فى شریكاً 
ثم ینسحبون  مشكلة النظام وبین مبینھ یكونعندما  وقتى مكسب یحققوال كفایة مع نیقفو .كفایةحركة 

 لخدمتھم خریناآل لتوظیف نومستعد ھمإن .أخضر بمندیلالنظام  لھملوح ی عندما النشاط من ویختفون
 الوطنیة الجبھة .الوطنیة الجبھة بفكرة رأیى فى اناإلخو یقتنع لم .األخرین لخدمة إستعداد ولیس عندھم

 نصبح إن المطلوب إنما .المطلوب فى نظرھم ھى أن یتبعھم الجمیع أن یفعلوا ما یریدون. لیس ھذا ھو
  .البناء عملیة فى شركاء كلنا

 المجتمع إلى باهاإلنت لفتوا ذینالل العرب األكادیمیین أھم أحد نت. أرءوف دكتوریا  الیابان تجربة  :مھنى مجدى
  ؟یحققوه أن الیابانیین ستطاعإ فیما كعرب و كمصریین نحن أخفقنا لماذا رأیك فى .الیابانى

 فى الیابان فى حین بدأت 1820 أو 1816 بین حقیقى تنموى مشروعب الیابان قبل بدأنا لقد .باختصار  :عباس رءوف
 منھناك  كانو فرد حاكم خالل مندنا عن البناء كان. رقاالف مع .سنة أربعین بحوالى بعدنا 1868
 فى تضیعس )الیابان( ھمطنو مصلحة نوجدوا أ اإلقطاعى النظام من جزء ھمو الساموراى طبقة خالل

 من ونصلحی بدأواف طریق.ال فى محطة یریدو لصینإلى ا تجھفقد كان الجمیع ی .الصین الى طریقال
  .ھمبلدن بناء ونعیدیو ھمأنفس

  .جماعىال العمل  :مھنى مجدى

 .استمراریة كانت ھناك ولذلك التغییر ھذا فى مصلحة صاحبة وطنیة قوى قامت بھ جماعىال العمل  :عباس رءوف
 الدول تتبعھا ىتال اإلمبریالى التوسع آلیات كل تبعواإ النمو من معینة درجة ذلك عندما حققوا بعدو

 منشوریا إستولوا علىو نجلیزاإل مع بالتحالف 4 سنة الروسیة الحرب فى شتراكھمإ بعد األخرى
ً). تایوان( وفرموزا  فى وایتوسع لكى الثانیة العالمیة الحرب فى سیویینألل آسیا مشروع تبنوا ثم حالیا
  .األسیویة الشعوب ونیحم أنھم بحجة آسیا شرق جنوبفى  أجنبى حتاللإ ھاب ىتال المناطق

  ؟التجربة ھذه من ماذا نستفید  :مھنى مجدى

 من الجزئیة یمكننا اإلستفادة .معنوى شئ منھ إال ستفیدأن ھذه التجربة لیس فیھا ما یمكن أن ن كتبت قدل  :عباس رءوف
ً بخصخصتھ ثم أعادوا إنشاء فى عام قطاع یة.  مثال ھم أنشأوااإلیجاب بعض التجارب  ثم قاموا مبكرا

  .بناالكاملة فال تناس النمو تجربة ماأ .الثانیة العالمیة الحرب بعد عام قطاع

  ؟أفكاره ویراجع نفسھ یراجع عباس رءوف دكتور ھل: أخیر سؤال  :مھنى مجدى

ً عند ثالثین أو عشرین ذمن كتبتھ ما . أغیركثیراً  تغیرت أفكارى نعم.  :عباس رءوف  بعد حقائق فیما أكتشفُ  ماعاما
 ریّ غَ أن یُ بین صاحب الرأى الذى یمكن و الفكر صاحب بین رقاف ھناك .إلیھ ذھبت ما تناقض واقعة
 حتى اآلن العثمانى العصر من مصر تاریخ بتفسیر یتعلق فیما رائىآ ولكن فكر صاحب أنا .رأیھ

  .قبل من إلیھ ذھبت ما خطأ ما یثبت على یدى وقعت ماعند جداً  جداً  جداً  اً یرثك تغیرت

  .الشكر كل رءوف دكتوریا  أشكرك  :مھنى مجدى
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  .الممنوع فى برنامج من دمةقا حلقة فى اللقاء إلى المشاھدین أعزائى

 


