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 دراسة !!!  123د . رؤوف عباس : الیوجد فى مصر دراسات عن ثورة یولیو وإسرائیل فیھا 
  

      2008مایو  2الجمعة 
 

 أمیمة إبراھیم 
 

یولیو غیر متوفرة  23أكد المؤرخ الكبیر د. رؤوف عباس أستاذ التاریخ بجامعة القاھرة أن أوراق ووثائق ثورة 
ل المتوفر لدینا المذكرات والیومیات الى كتبھا بعض رجال الثورة وال یمكن فى مصر بشكل حقیقى حتى اآلن وك

االعتماد علیھا،وقال المؤرخ الكبیر فى حوار لقناة التنویر المصریة:أین ھى وثائق ثورة یولیو وأین أوراق مجلس 
ألھمیة فى قصر قیادة الثورة ،وأوراق عبد الناصر نفسھ ؟ وأكمل : ال توجد سوى بعض االوراق المتواضعة ا

عابدین ،ومن أجل أن تطلع علیھا یجب الحصول على سلسلة من التصاریح ،وعندما یسیمحون لك بالدخول 
 50الترى إال ما یسمح لھم أن یرونك إیاه ،فالعقلیة االمنیة مصرة على طمس ھذه االوراق رغم مرور أكثر من 

.ً  عاما
ل أعدت ت على ثورة یولیو ،رغم أن إسرائیجادة أجریأشار الدكتور عباس الى عدم وجود دراسات تاریخیة 
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ضطر واشار الى أننا نعانى مشكلة بالنسبة لثورة یولیو ونحاول سد النقص باالرشیف االمریكى أو البریطانى ،ون

 للجوء لھذه الوثائق ،وال یخفى على أحد أن ھناك ألغراض خفیة مستترة فى كتابة ھذه الوثائق .
أضاف : أثناء الوحدة بین مصر وسوریا قابل السفیر االمریكى عبد الناصر وكان الحدیث یدور عن المشاكل 

ا فى المراوغة اال انھ استغرب كثیرا االقلیمیة ، بعد اللقاء أشار السفیر االمریكى الى ان عبد الناصر كان بارع
بسبب عدم تسجیل اللقاء وقال : ما یدھشنى أن ناصر لم یكن بجانبھ مساعد لھ ولم یكن معھ قلم ،فكیف سیكتب 

 ھؤالء الناس تاریخھم ؟ فالعرب یعتمدون على التاریخ الشفھى وعلى االوامر الشفھیة .
كا بالخیوط فى یده وال یعلم عنھا أحد شیئا االمایرید ھو أن اضاف الدكتور فاروق عباس أن عبد الناصر ظل ممس

مكاتب ال یعلم كل  4یعرفھ اآلخرون ،وعلى سبیل المثال فإنھ حتى یتم إصدار قرار تأمیم قناة السویس كانت ھناك 
 مكتب بوجود اآلخر.

 
 
 

http://elbashayeronline.com/index.php?page=viewn&nid=511  


