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  مذكراتھ تشرح أسباب تخلفنا
  »یاحماتي«ألن أبوجرجس كان یقول لجدتھ » یاعمتي«د. رؤوف عباس ظل ینادي جارتھ أم جرجس بـ 

   
  طلعت رضوان

 
ا تذكاریًا عن ضباط یولیو 00أصدرت مجلة الھالل یولیو ً ، فكتب د. 5عدد

یس السادات رؤوف عباس دراسة عن مذكرات الضباط، فذكر أن الرئ
ر السادات بصورة لم تعجبھ،  ّ غضب من عبداللطیف البغدادي الذي صو
وكانت النتیجة امتناع اإلعالم عن اإلشارة الیھا. وعن مذكرات محمد نجیب 

فقد تم منع تداول الكتاب في مصر  57الصادرة عن دار نشر بیروتیة عام 
مال حماد. كما بطبعتیھ العربیة واإلنجلیزیة. وأشاد د. رؤوف بمذكرات ج

نت  ّ تعرّض لمذكرات كمال رفعت عن حرب التحریر الوطنیة التي تضم
تسجیال ألعمال الكفاح المسلح في منطقة القناة. دراسة د. رؤوف بالغة 

  األھمیة ویرجي الرجوع الیھا .
  
الرحیل المفاجيء للراحل الجلیل جعلني أعید قراءة كتبھ عن تاریخ مصر  

الطبقة العاملة والنقابات العمالیة. ولكن الكتاب الذي الحدیث، خاصة اھتمامھ ب
یطیب لي الرجوع الیھ بین الحین والحین ھو كتابھ مشیناھا خطي منذ 

عن دار الھالل. الكتاب سیرة ذاتیة من نوع نادر. فیذكر  004صدوره عام 
أنھ وھو المسلم ظل یقول لجارة جدتھ أم جرجس یا عمتي حتي بلغ الثامنة من 

السبب أن أم جرجس كانت تنادي جدتھ ألبیھ یا أمي وتخاطب أبیھ یا خویا لذلك اعتقد الطفل رؤوف أن أم عمره. و
جرجس شقیقة والده. خاصة أن أبو جرجس كان یقول للجدة یا حماتي أما عزبة ھرمس بشبرا فھي مصر 

ا من طبق واحد. وكانت ا ا وكأنھم أسرة واحدة. یأكلون معً لنسوة المسلمات والقبطیات الصغري. عاش سكانھا معً
في األفراح والتعازي في  یتبادلن إرضاع األطفال. والجمیع الیفوتھ واجب عیادة المرضي وتقدیم التھاني

  .األحزان
  
  صاحب المصلحة 

ورغم أن د. رؤوف حصل علي لیسانس اآلداب، ورغم أنھ تقدم بطلب الي وزارة التعلیم، فقد وجد اسمھ في 
ة للصناعات الكیماویة وآخرین مثلھ. وذكر أن العب كرة إبتدائیة كان مرتبھ یزید قلیال عن كشوف المؤسسة العام

ضعف أجره. وفي واقعة شراء ثالثة أوناش تبین أنھا وھمیة بعد مراجعة مستنداتھا بصفتھ مراجع حسابات كتب 
ّ علیھ أنا صاحب مصلحة، أل ن الشركة ملك للشعب وأنا مذكرة الي رئیس الشركة الذي قال لھ إنت إیھ دخلك ؟فرد

واحد من الشعب ثار رئیس الشركة وقال یا ابني إنتم بتصدقوا الكالم الفارغ اللي بیقولھ عبدالناصر؟ دا عاوز بس 
یضحك علي الناس كتب د.رؤوف شكوي الي عبدالناصر. وبعد ثالثة أسابیع استدعاه رئیس مجلس اإلدارة وفي 

وقال لھ عرفت إن عبدالناصر بیضحك علي المغفلین اللي زیك ؟ وعلي  یده الشكوي المقدمة الي عبدالناصر،
فكرة مخصوم منك خمسة أیام وحرمان من العالوة عرف رؤوف بعد ذلك أن رئیس مجلس اإلدارة كان من 

لت شركاتھ الي عزب لرؤسائھا . ّ   أخوال شمس بدران وكان ذلك النموذج البارز في القطاع العام الذي تحو
  

یعد رسالة الماجستیر عن النقابات العمالیة. وكان یحتاج الي المراجع. ذھب الي النبیل عباس حلیم.  كان د. رؤوف
بعد التحیة قال لھ قبل ما نتكلم أرید أن أریك ما فعلھ ال كلمة قبیحة یصعب كتابتھا بالعمال وكان یقصد المذبحة 

ّ رؤوف إنھا نقطة سوداء في التي دبرھا ضباط یولیو ضد العمال في كفر الدوار وإعدام خمیس  والبقري . فرد
تاریخ النظام كان النبیل عباس حلیم یحتفظ بألبومات ضخمة تضم صفحات الصحف التي تحمل أخبار النشاط 
العمالي. ووافق علي أن یعیره في كل أسبوع ثالثة ألبومات، فتوفرت لدیھ مادة البحث. وبعد خروج الشیوعیین 

. رؤوف المناضل یوسف المدرك لیسمع منھ تجربتھ عن النقابات العمالیة. استدعت من معتقالت عبدالناصر، زار
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بت ّ ھ االعتراض المباحث رؤوف بسبب زیارتھ للمدرك. نصحھ أستاذه بقطع عالقتھ بھ. استجاب للنصیحة التي جن
  علي تعیینھ بالجامعة.

  
  زیف األنظمة

وطبعھ علي نفقتھ الخاصة.  75ما وناجازاكي عام ترجم د. رؤوف كتاب الیومیات والشھادات عن ضحایا ھیروشی
وكتب في اإلھداء الي أصدقاء أمیركا.. عظة وعبرة اكتشف وجود تعلیمات من المباحث بعدم طرح الكتاب للبیع. 
قبلت مكتبة الخانجي تصدیره الي دول جبھة الرفض العراق. سوریا. لیبیا. الجزائر. رفضت الرقابة في ھذه البالد 

ب . عن ھذه التجربة كتب د. رؤوف أنھ اكتشف زیف تشدق النظم العربیة التقدمیة بشعارات معاداة دخول الكتا
  االمبریالیة. ومدي ارتباط أجھزتھا األمنیة بالوالیات المتحدة األمریكیة .

  
وأجاد البعض وعن تجربتھ بالجامعة قال د. رؤوف إن األساتذة كانوا منقسمین الي أحزاب ال عالقة للعلم بھا. 

لعبة العمیل المزدوج وفي انتخابات االتحاد االشتراكي بالكلیة وقف أحد المرشحین یحذر زمالءه من إعطاء 
ّ علیھ العمید یا دكتور. أنا لي  ا للمخابرات. فرد أصواتھم لعمید الكلیة یحیي ھویدي ألن أخاه أمین كان رئیسً

ل للناس مین اللي بیكتب تقاریر عن زمایلھ للمخابرات الشرف أن یكون أخي رئیس المخابرات. لكن تحب أقو
وغیرھا من أجھزة األمن ؟ فسكت األول واختفي عن األنظار. في ھذا المناخ المباحثي استغل كثیرون تعیین 
السیدة جیھان السادات معیدة. وتخصصت احدي عضوات ھیئة التدریس بدرجة أستاذ مساعد من قسم اللغة 

ھا عند حضورھا الي الكلیة وإعداد القھوة لھا بنفسھا. وكانت المكافأة علي ھذه الخدمة الوطنیة األلمانیة في استقبال
قرار تعیینھا بمنصب المستشار الثقافي بسفارة مصر بألمانیا. وتسابق أعضاء ھیئة التدریس للحصول علي بعض 

الذي صعد الي منصب نائب رئیس المصالح من السیدة األولي ولكن ذلك الیبلغ ما بلغتھ مكافأة عمید الكلیة 
الجامعة ثم كان أول رئیس لمجلس الشوري. أما رئیس الجامعة فكانت مكافأتھ تولیھ رئاسة مجلس الشعب وكان 

  طبیعیًا أن رئیس الجامعة الذي یجلس علي كرسي لطفي السید الیعرف من ھو لطفي السید.
  

  أقباط ومسلمون
بقسم التاریخ فاعترض أغلب الدكاترة. وقال لھ رئیس القسم إن هللا  رشح د. رؤوف د. یونان لبیب رزق للتدریس

طلب مستشار المواد االجتماعیة من د. رؤوف  92لن یغفر لھ ھذا الجرم لترشیح ھذا الدكتور المسیحي. وفي عام 
مش ترشیح أحد األساتذة لوضع امتحان الثانویة العامة فاقترح اسم د. یونان فضحك الرجل وقال ھو سیادتك 

ّ الرجل علیھ  عارف إن األمن مانع أھل الذمة من وضع االمتحانات قال د. رؤوف إنھ سوف یبلغ الوزیر بذلك. رد
هللا یسامحك . وزیر إیھ ؟ إنت فاھم الوزیر یقدر یكسر كالم األمن ؟ وبعد أن كتب د. رؤوف مقاال في صحیفة 

عبید تؤید الوزیر وتھاجم د. رؤوف الذي كتب  األھالي أحیل الموضوع الي مجلس الشعب. ووقفت د. مني مكرم
ا منع تألیف الكتب الدراسیة. وفي ھذا  بعد ذلك أن لدیھ معلومات تؤكد منع األقباط من وضع االمتحانات وأیضً

  المناخ الدیني المتعصب ذكر د. رؤوف عدة أمثلة علي عدم تعیین الطالبات المسیحیات المتفوقات بوظیفة معید.
  

دعت رئاسة الجمھوریة الي مؤتمرعلمي لتثقیف الشباب في معھد الدراسات الذي كان یسمي  78في نوفمبر 
مركز الدراسات االشتراكیة. واكتشف د. رؤوف أن من بین كل ستة أساتذة یجلس أربعة من ضباط المخابرات. 

ا الجیل الذي أ صابھ العفن. في ھذا االجتماع قال الرئیس إن رجال الصحافة لم یھتموا بالشباب. وخصوصً
ا أنھ سبة یصعب كتابتھا وأنھ أخرجھ من السجن لیتصدي ل نفس  ً وضرب مثال بمصطفي أمین فقال أنا أعلم تمام
السبة الذین یُسمون أنفسھم ناصریین. ولكن لماذا انقلب السادات علي مصطفي أمین ؟ السبب مقال األخیرأھال 

دا ؟ فضجت القاعة بالتصفیق. رغم أن د. رؤوف یدافع عن بالوفد فقال السادات ماشفتوش كلمة بذیئة أكتر من ك
فإنھ یتسلح بلغة العلم ویتجرد من ذاتیتھ. ومن األمثلة التي ذكرھا مظاھرات الطلبة والعمال  5انقالب یولیو

ا علي األحكام الھزیلة ضد بعض الضباط عام  ً . عقب ھذه المظاھرات خطب  67بسبب ھزیمة  68احتجاج
نكر المطالبة بالحریة. واعتبر أن الحریة ھي في فرص التعلیم والعمل . وأن المواطنین لیس عبدالناصرالذي است

لھم أي شأن في مناقشة أي قرار سیاسي فضال عن أن یكون لھم حق المشاركة فیھ وأعتقد أن أفضل تكریم 
دید أسباب انھیار للراحل الجلیل ھو إعادة طبع سیرتھ الذاتیة ضمن مشروع مكتبة األسرة، لیعرف الجیل الج

التعلیم وأسباب طغیان اللغة الدینیة المؤدیة الي التعصب. وبالتالي أسباب التخلف المادي والحضاري منذ 
  .52یولیو
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