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  عباس رءوف فكر فى قراءة..  المعاصر التاریخ فى المسلمین اإلخوان تجربة
  2012یولیو  29

 القاھرة المساعد، آداب والمعاصر الحدیث التاریخ أستاذ، إبراھیم أحمد ناصر. د

بالقاھرة للثقافة مقر المجلس األعلى ب 2012یولیو  29یوم األحد المصریة الثقافة  وزارة تم إلقاء ھذا البحث فى ندوة أقامتھا
  .كحیلة عبادة. د.أ تألیف من" الزمان ھذا من رجل -  عباس رءوف" كتاب القومیة والوثائق الكتب دار إصدار بمناسبة

 انتاجھ فى الصفحات نقلب وبعمق، النظر نمعن مجدداً  لتجعلنا عباس رءوف العظیم للراحل الرابعة الذكرى تأتى
 لألفكار منجماً  تشكل العدیدة ومقاالتھ وبحوثھ فكتبھ: اإلنبھار من حالة فى أمامھ فنق نزال ال والذى الممتع، األكادیمى

 المجتمع تاریخ دراسة فى قضاھا عاماً  أربعین لنحو نتاجاً  جاءت التى الواعیة النقدیة والرؤى والتحلیالت واآلراء
 والمعاصر، الحدیث التاریخ مدار علىى المتواصلة االجتماعیة حركتھ على والوقوف ،األصیل معدنھ وفھم المصرى،

لَّ  فى المركزیة المكانة تبوأت والتى لِھا، وعوامل تكوینھا ظرفیة یُحلل ودراساتھ، بحوثھ جُ ُ  السیاق داخل ویضعھا تشك
  .التطور وصناعة التغییر إحداث فى لدورھا الكاشف التاریخى

 إلى" المسلمین اإلخوان" وصول عن أسفرت قد) م2011( ینایر 25 ثورة قیام أعقبت التى األخیرة التطورات كانت ولما
ل سیاسى كفصیل المسلمین اإلخوان عن عباس رءوف كتبھ ما نتذكر أن األھمیة من وجدنا فقد الحكم، سدة َّ  مھماً  تیاراً  شك
  .المعاصرة السیاسة الساحة فى

 المشاركة وتحریم الشرعیة ونزع سىالسیا العمل شرعیة بین وتعرجاتھا، منحنیاتھا بكل المسلمین، اإلخوان تجربة إن
 سدة وبلوغ جدید من الساحة على البروز ثم السجون غیاھب فى بھم والزج األمن ومطاردة المجھریة الرقابة تحت والبقاء
 لیس تقدیمھ إلى المداخلة ھذه تطمح ما أن بید. الوثائق من عنھ یُكشف جدید كل مع وخاصة بالدراسة، حقاً  جدیرة – الحكم
 رھان وإنما السیاسیة، الساحة على دورھا وتتبع التنظیمى بنائھا تحلیل وال المسلمین اإلخوان جماعة لتاریخ اضاً استعر

 المقاربة طبیعة عن والكشف الجماعة لھذه عباس رءوف تناول لطریقة تحلیلیة قراءة تقدیم على محدد بشكل یقوم المداخلة
  .المعاصر مصر لتاریخ العام التطور مع یتقاطع سیاق فى تاریخھا خاللھا من صاغ التى النقدیة

 للتجربة"  الموضوعى األكادیمى النقد: وھما عنھما، صراحة یفصح لم وإن نقدیتین، مقاربتین تمییز یمكن الحقیقة وفى
ً، مؤرخاً  بوصفھ وذلك ،" اإلخوانیة  ثائقالو إلى المستندة العلمیة الدراسة منطلق من لھا وتحلیالً  فھماً  یؤصل نزیھا

 المعاصر، السیاسى للمشھد ومتابعاً  مدققاً  مفكراً  بوصفھ"  التفسیرى النقد"  تمثل الثانیة والمقاربة. التاریخیة والمصادر
 ناجزة حلول ووضع مناقشتھا فى ومساھماً  االجتماعیة، المسألة على وتأثیراتھا السیاسیة األزمة تجلیات بخطورة مھموماً 

  .لھا

 بھا ماجت كبیرة اجتماعیة سیاسیة ظاھرة من كجزء" المسلمین اإلخوان حركة" عالج أنھ إلى شیرن أن یتعین البدایة فى
 الحركات" اصطالحاً  علیھا أطلق التى الظاھرة وھى م،1952و 1919 ثورتى بین الواقعة الحقبة خالل البالد،

 واإلخوان االشتراكیة، الحركة( من لك بھا وعنى ؛"االیدیولوجیة التوجھات ذات السیاسیة الحركات" أو" االیدیولوجیة
 سیاق داخل وضعھم إلى سعیاً  الثالث؛ الحركات بین جمعت التى الرئیسة للسمات تحلیلھ مركزاً  ،)الفتاة ومصر المسلمین،
 وكل ،الصغیرة الوسطى الطبقة أبناء إلى استند االیدیولوجیة الحركات ھذه من فكل: الحقبة لتلك العامة السیاسیة التطورات

 الوطنى، االستقالل استكمال سبیل فى التفاوض أسلوب على القائمة) اللبرالیة( التقلیدیة األحزاب منھجیة رفض منھا
 الثالث الحركات أن إلیھا االنتباه عباس رءوف یلفت التى أھمیة األكثر المشتركة السمة أن بید. االجتماعیة المسألة وإھمال
 لمشروع رصینة صیغة إلى توصلھا وعدم أفكارھا، منھا استمدت التى لمرجعیةا لألطر تمثلھا عدم فى جمیعاً  اتفقت

  .واالجتماعى االقتصادى المصرى الواقع مع یتالءم نھضوى

 نشأة بشأن التاریخیة والمصادر الوثائق فى الكامنة الزائدة بالتفاصیل كبیراً  اھتماماً  یولى ال عباس رءوف أن ویالحظ
 بسیاق ربطاً "  الجماعة"  لمیالد التاریخى الظرف تحلیل على معالجتھ ركز المقابل ىوف كوادرھا، وتكوین الجماعة
 ومزاحم نشط سیاسى فصیل إلى دینیة جماعة من معھا تحولت التى الكیفیة على تركیزه مع عنھا، انبثقت التى المرحلة

 تمثلت داخلیة عوامل بعضھا نوعة،مت فعواملھا ثم ومن مركبة الظاھرة أن عباس رءوف أوضح فقد: السلطة امتالك على
 التام، االستقالل تحقیق أجل من وشھداء تضحیات من قدموه ما كل فبعد:  1919 ثورة شباب منھ عانى الذى اإلحباط فى

 الھیمنة جوھر من یتغیر لم شیئاً  أن الشباب ویجد ،الحقیقى مضمونھ االستقالل لیسلب 1922 فبرایر 28 تصریح جاء
 بعد أیضاً  یتغیر لم األولى الحرب خالل مصر عاشتھ الذى واالجتماعى االقتصادى الواقع أن كما. مصر على البریطانیة

 بالدھم، فى غرباء المصریون ظل بینما ممتاز، وضع فى ویعیشون البالد، بخیرات یتمتعون األجانب فاستمر الثورة،
 یجد لم المناخ ھذا فى. المنال بعید حلما جتماعىاال والعدل المفاوضات، مائدة على سرابا المنشود االستقالل فأصبح
 جاء ثم. االستقالل فى وطنھم وأمل اإلجتماعى العدل فى أملھم لھم یُحقق للنھضة آخر طریق عن البحث من بداً  الشباب

 اءإلغ"  حادثة ھنا ویمثلھ ؛ الحركة ھذه لظھور المناخ لیھیئ المصرى المجتمع على وانعكاساتھ الخارجى العامل دور
 مشاعر بین تأرجحت مؤرة، نتائج من عنھا تمخض وما ،1924 عام أتاتورك كمال مصطفى ید على"  اإلسالمیة الخالفة
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 ترتب وما. اآلخر البعض عند العلمانیة إلى والدعوة االرتیاح ومشاعر البعض، عند الخالفة إحیاء إلى والدعوة الجذع،
 االجتماعى النظام وصیاغة السلف، بتراث التمسك فى السالمة رأى بالشبا من فریق جانب من أفعال ردود من ذلك على
  .المجتمع حركة عكس السیر یعنى كان ما وھو ھدیھ، على

:  السیاسى العمل مجال اقتحام المسلمین اإلخوان جماعة فیھ اختارت التى اللحظة سیاق حول دار فقد الثانى المحور أما
ٍ  ربع فثمة ِّھا قرار وبین 1928 العام فى ةالجماع نشأة بین فاصلةٍ  قرن  مقابل وفى ،1954 عام فى بقیادتھا واإلطاحة حل

ل الذى األول العقد اختزال َّ  عند التركیز یجرى واالجتماعى، الدینى النشاط خالل من واالنتشار للدعوة التأسیس مرحلة شك
 وتفسیر للجماعة السیاسى الخط تحلیل فى ،)1954 مارس - 1939 ینایر( التالیة سنة عشرة الخمس على عباس رءوف
 على االستالء وھى األساسیة غایتھا یخدم بما مصالحھا حمایة على والعمل السیاسى، العمل متناقضات إزاء مواقفھا
  .السلطة

 تكوین على تقتصر أن یتعین كامالً  عقداً  استغرقت والتى األولى المرحلة واضحة، استراتیجیة ھناك أن المعالجة توضح
 یعرض قد محدد سیاسى موقف اتخاذ تجنب بالضرورة تطلب ما وھو وعرضھا، البالد طول فى واالنتشار الكوادر
 مرحلة( الثانیة المرحلة دخول بدء ومع. البناء مرحلة فى التزال وھى ذاتھ وجودھا تھدد صراعات فى للدخول الجماعة

 التى الخالفة فكرة فى ضالتھا وجدت وحین ى،سیاس دعم قوة عن السیاسیة الساحة فى الجماعة تبحث) السیاسى العمل
 إحیاء فى جھودھا وكرست ،"الصالح بالملك" بـ فلقبتھ ،بھا مغازلتھ على تلعب راحت ،)األول فاروق( الشاب الملك جذبت
 الجماعة جمعت التى األرضیة ھى ھذه كانت. شخصھ حول دینیة ھالة وإضفاء المسلمین، خالفة مصر ملك تولى فكرة

  .1939 ینایر فى صراحة عنھ اإلعالن تم ما وھو السیاسى العمل میدان الجماعة لدخول ممھداً  الطریق وبات ر،بالقص

ٍ  سیاسى فصیل صورة رسم السیاسیة الحیاة معترك المسلمین اإلخوان لدخول عباس رءوف قدمھ الذى التحلیل إن  واع
 على الوثوب فى استغاللھا یتعین التى للحظة وادخارھا عة،الجما قوة تنمیة على یعمل واألھداف، االتجاه محدد بمصالحھ،

 ففى:  المحدد الھدف نحو التوجھ ستدعم أنھا طالما السیاسیة المتناقضات جمیع مع التعامل من عندئذ مانع وال ،السلطة
). الملك( بالقصر االرتباط أو بالوفد، االرتباط:  لھما ثالث ال خیارین أمام أنھم وجدوا السیاسى العمل لمیدان دخولھم بدایة
 شعبیة قیادة تحت واالنطواء المصریة الوطنیة الحركة عن یعبر سیاسى تنظیم فى الذوبان یعنى بالوفد االرتباط كان ولما

 قیادة فإن لھ، حارسا الوفد یقف الذى اللبرالى البرلمانى بالنظام والتسلیم ،1919 ثورة من مستمدة تاریخیة بشرعیة تتمتع
 التعرض دون نشاطھا مزاولة لھا ویضمن الحمایة، لھا یوفر االرتباط ھذا كان طالما بالقصر االرتباط فضلت اإلخوان

  .الوفد لخطر

 ساورھم قد اإلنجلیز كان وإذا". اإلخوانیة الجوالة فرق"  حجم واتسع ،"القصر وزارات"  عھد فى نشاطھم زاد وبالفعل
 أحضان فى ارتمائھ من وتخشى للوفد، قویاً  نداً  بات الذى السیاسى الفصیل اھذ انتشار قوة ازدیاد من البدایة فى القلق

وا فإنھم السیاسیة، التوازنات بلعبة یخل مما القصر، ّ  عقد فى صعوبة یجدوا ولم ،)1941 خریف منذ( معھ التواصل فى جد
 عن اإلنجلیز تغاضى مقابل فى ز،لإلنجلی معاد نشاط بأى القیام أو القصر مساندة عن اإلخوان امتناع بموجبھا تم صفقة
  .والمدارس والمدن الریف فى اإلخوان نشاط

 فى واإلسكندریة القاھرة شھدتھا التى المظاھرات فى المشاركة عن امتناعھم فى جلیاً  واضحاً  ذلك أثر ظھر ما وسرعان
 الوفدیة فبرایر 4 حكومة بوایناص لم اإلخوان أن كما ،)رومیل یا تقدم( بالتقدم رومیل تنادى كانت والتى 1942 مطلع

 لم كذلك. اإلنجلیز أو االستعمار من محدداً  موقفاً  یُحدد بیان أى إصدار وتجنبوا اإلنجلیز، من مؤیدة وجدوھا لما العداء،
  .الثانیة العالمیة الحرب وأثناء قبل اإلنجلیز ضد السریة المقاومة أعمال من عمل أى فى اإلخوان یتورط

ً، تحدیاً  شكلت واالتجاھات المصالح بتناقض الزاخمة السیاسیة الساحة إن  على كانوا ومؤسسھا الجماعة أن بید كبیرا
 معارض أو مجاور فصیل إرادة وراء اإلنسیاق یمكن فال: عنھ یحیدون ال سیاسیاً  خطاً  صنع والذى التحدى ھذا مستوى

 لكل التحسب دون المغامرة یمكن ال كما ماعة،الج لكیان مھددة أو محدودة ذلك نتائج أن طالما السلطة قوة مواجھة فى
 رئیس – حسین أحمد طلب على رداً  البنا مقولة ولعل. السلطة نحو وھدفھم وجودھم تدعم التى الفوائد وتعظیم الظروف،

 الجزر على الھجوم فى األلمان شروع عند اإلنجلیز ضد أعدھا عمل خطة تنفیذ فى بالجماعة باالستعانة – الفتاة مصر
 تخیب قد مغامرة عن نبحث ال أننا: "لھ قالھ مما فكان االحترازیة، االستراتیجیة ھذه تأكید فى دالالتھا لھا البریطانیة،

 العالم على بل فحسب، مصر أو حركتنا على ال كارثة، یكون الفشل ألن ناجح، قوى لعمل أنفسنا نعد وإنما وتفشل،
 أكتوبر( 1936 معاھدة إلغاء على الوفد حكومة أقدمت حینما مغایرة ظروف فى یتكرر نفسھ والموقف". كلھ اإلسالمى

 بقوتھم یضنوا أن –المرة ھذه الھضیبى حسن بزعامة– اإلخوان رأى القناة، منطقة فى المسلح الكفاح وإعالن) 1951
 إن...  البالد من اإلنجلیز تخرج ال العنف أعمال بأن" المصرى الجمھور" لجریدة الھضیبى وأعلن الوطنى، العمل على

 كما". اإلنجلیز إلخراج الطریق ھو فذلك وإعداده، الشعب تربیة من المسلمون اإلخوان یفعلھ ما تفعل أن الحكومة واجب
 المشاركة نیة لدیھا لیس الجماعة أن للملك أكد) 1951 نوفمبر 20 فى تمت( معھ مقابلة خالل للملك یوضح الھضیبى راح
 أن واضحاً  بدا لقد.  الملك تأیید فى قوتھم یدخرون وأنھم ،"اإلرھابیة األعمال"بـ وصفھا التى المسلح الكفاح حركة فى

 اإلندماج من لھم أجدى السیاسى صعودھم فرص ویوسع المنافع لھم یجلب الذى بالشكل والملك اإلنجلیز من كل مداعبة
  .المسلح الكفاح حركة فى اتباعھم ببعض والتضحیة الوطنى العمل فى
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 القناة، فى البریطانى الوجود ضد المسلحة المقاومة لمتابعة معبأة المصریة الجماھیر فیھ كانت الذى الوقت فى وھكذا،
 وتحویل القناة مدن احتالل فى فكروا الذین البریطانیین قلق أثارت معارك فى یتساقطون فیھ الشھداء كان الذى الوقت وفى

 قیادة كانت بریطانى، عسكرى حاكم ویحكمھا المصریة للسلطة تخضع ال بریطانیة عسكریة منطقة إلى كلھا المنطقة
 عباس رءوف ویخلص. اإلنجلیز مع – خاللھ ومن – القصر مع السیاسى وفاقھا تخفى واھیة بحجج الھمم تثبط اإلخوان

 شبھ فرقاً  امتالكھا برغم الوطن، مصالح على الخاصة مصالحھا قدمت اإلخوان جماعة أن وھى أساسیة نتیجة إلى
 فى بمشاركتھا ضنت لكنھا الفعالة، المشاركة بإمكانھا وكان الثانیة العالمیة الحرب خالل سلحتھا الجوالة، من عسكریة

  .الوطنى العمل

 اإلنجلیز من كل جعلت التى باألسباب القارىء إقناع من عباس رءوف مكنت بالشواھد المدعمة االستداللیة المعالجة إن
 للتعاون فیھ یتأھبون اإلنجلیز بدأ الذى الوقت وفى. الوفد عن بدیالً  السیاسى الفصیل ھذا تضاناح على یتسابقان والقصر

 الحسبان، فى یكن لم ما حدث بالحكم، االنتخابات فى اإلخوان فوز حالة فى الموقف لمواجھة والتحسب اإلخوان، مع
 یبق ولم إلغائھ، ثم 1923 بدستور العمل وتعطیل السیاسیة األحزاب إلغاء من كان ما وكان ،1952 یولیو 23 ثورة فقامت
 اإلنجلیز بدأ وھنا واضحة، الثورة برجال عالقتھم كانت الذین المسلمین اإلخوان سوى المصرى السیاسى المسرح على

  .اإلخوان مع یعقدونھا جدیدة سیاسیة صفقة عن البحث

 دور عنھ تفرج كانت ما متابعة على ءوبالد حرصھ خالل من الخالفیة القضایا یحسم عباس رءوف كان ولطالما
 بھا ویفند تحلیالتھ، بھا لیدعم المھمة السریة الجلسات ومحاضر الوثائق نشر فى فیسارع واألمریكى، البریطانى األرشیف
) البریطانیة للسفارة الشرقى المستشار( إیفانز المستر بین محادثة محضر نشر مثلما المضطربة؛ اإلخوانیة الروایات

 تمت سریة اتصاالت وجود -  الشك یقبل ال بما -  أوضحت والتى 1953 فبرایر 24 فى المسلمین لإلخوان العام رشدوالم
 فى اإلخوان أبدى لقد!. شھور ثالثة مرور بعد إال بھا یعلم لم حیث الثورة؛ قیادة مجلس وراء من واإلخوان اإلنجلیز بین
 بحسب -  باعتبارھا وذلك – بالذات وبریطانیا – الغرب مع سریة ھداتبمعا االرتباط ممانعتھم عدم السریة الجلسات تلك
  " !.المسلمین لصداقة وأصلحھا اإلسالم إلى الشعوب أقرب:"  الھضیبى لسان على جاء ما

 المنطقة تعرض حالة فى العسكریة القواعد باستخدام وحلفائھا لبریطانیا سیسمحون اإلخوان كان المحادثات لھذه ووفقاً 
 بھم خاصة إستراتیجیة یرسمون كانوا اإلخوان بأن البریطانیة للوثائق التحلیلیة قراءتھ من عباس رءوف ینتھى.  للھجوم
 نفسھ، الوقت فى اإلنجلیز، وكان. مصر حكم فى دوره لوراثة أنفسھم یعدون كانوا الذى الثورة قیادة مجلس عن بمعزل
 اإلطاحة وقرر المسألة لخطورة تیقظ األخیر أن بید. الثورة ادةقی مجلس ضد معارضة آداة اإلخوان التخاذ العدة یعدون

 اإلخوان تاریخ من ھامة صفحة الثورة قیادة مجلس طوى وبذلك. 1954 ینایر 14 فى كوادرھا واعتقال الجماعة وحل بھم
  .المسلمین

 على عباس رءوف ربةمقا جاءت حین فى الموضوعى، األكادیمى المستوى على النقدیة المقاربة خالصة ھى ھذه كانت
 الواعى السیاسى والمثقف المحترف المؤرخ بعین السیاسى للمشھد الدقیقة ومتابعتھ لمعایشتھ نتاجاً  التفسیرى النقد مستوى

 إطالق عند السبعینات عقد فى التطورات تابع فقد. وقویة ومتماسكة محكمة آراءه جعلت التى التاریخیة بالخبرة والمتسلح
 الیسار قادھا التى الطالبیة اإلنتفاضة مواجھة فى لھم ودعمھ ،)المسلمین اإلخوان وخاصة( عتقلینالم سراح السادات

 حتى واألمنى المادى الدعم لھم ووفرت اإلسالمیة، للجماعات حاضنة عندئذ الدولة فبدت ،)والماركسیون الناصریون(
 ومن إلیھا، السلطة حاجة من االستفادة نتوأحس لحركتھا، الالزمة كوادرھا إعداد فى بقوة ونشطت وترعرعت، نمت

 عام كان حتى بالنظام االصطدام الجماعة تحاول ولم. علیھا التراب وإھالة الناصریة الفترة نقد فى السلطة توجھات
 واستفزھا بھ، تحلم الذى اإلسالمى المجتمع بناء فى اإلسالمى التیار آمال اإلیرانیة الثورة نجاح أنعش عندما ،1977
 الجماعات فجاھرت أرضیھا، فى إقامتھ ورفضت عنھ تخلت أمریكا حلفیتھ أن رغم إیران لشاه السادات اناحتض

 تصطدم وبدأت معھ، تحالفھا فأنھت النظام، إلى حاجة فى تعد لم وبأنھا بقوتھا، وأحست السادات، موقف بانتقاد اإلسالمیة
 أنھ منھ ظنا القمقم من المارد إلخراج سعى كمن كان الذى ،السادات باغتیال الذروة بلغ حتى العنف إیقاع فتصاعد بھ،

  .العنان لھ أطلق بمن یعصف بھ فاذا لخدمتھ، سیسخره

 أنھا بید ،أیضاً  الشرعیة إطار خارج ولكن ،" الالمباركى العھد"  فى العمل إلى المسلمین اإلخوان جماعة جدید من وتعود
 29 فى( عباس رءوف مع مھنا مجدى أجراه حوار فى وجاء الشعبیة، اءاألحی فى واالنتشار لنفسھا الترویج فى نجحت
 لم أو معھم اتفقت سواء علیھا، لھم تصفق أن إال تملك ال جیدة بطریقة) المسلمین اإلخوان( عملوا لقد) :" 2007 یولیو
 مستوصفات( خدماتال ھذه فى الدولة دور فیھ ضعف الذى الوقت فى االجتماعیة الخدمات تقدیم فى بدأوا لقد. تتفق

 للناس الخدمات ھذه یقدمون ولكنھم). المدارس فى یتدرجون بدأوا ذلك وبعد إبتدائى، مدارس حضانة، مدارس عالجیة،
 حتى نفسھ، الشىء تعمل فعل كرد والكنسیة القبطیة الجمعیات وراحت. الشعبیة األحیاء فى فقط للمسلمین: إنتقائى بشكل
  .قبطیاً  إال یوظف ال والقبطى مسلماً  إال یوظف ال فالمسلم ملالع سوق فى فرز إلى األمر وصل

 یلتفت لم ما وھو( التربیة كلیات على نشاطھا ركزت اإلسالمیة الجماعات أن عباس رءوف الحظھ الذى اآلخر واألمر
 باإلخوان فقط لیس رواتأث الذین من الثمانینات ومعظم السبعینات طوال المدرسین من أفواجاً  انتجوا وبالتالى) الكثیرون إلیھ

 فھو مسلماً  لیس من ویعتبر الدینى اآلخر یرفض والذى أخرى ثقافة إلى ینتمى الذى المنغلق الوھابى بالفكر وإنما المسلمین
 تربیة على سیعملون من على األساسى تركیزھم كان عام، بشكل الجامعة طالب على التركیز من بدالً  وبالتالى. كافر

  .المنظمة الشعبیة قواعدھم من وسع ما وھذا. المواطنین
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 مع المباشر الصدام یتجنبون فاإلخوان: اللعبة قواعد بنفس السیاسى الخط استمراریة عباس رءوف رصد آخر جانب ومن
 الطابع وبنفس نفسھ الوقت فى أنھم إال معھ، ویتداخلون النظام قلق یثیر معارض سیاسى فصیل عن ویبحثون السلطة،

 أحد عباس رءوف كان التى" كفایة حركة"  مع فعلوه ما نحو على ،ومحدد واضح موقف على معھ تونیثب ال االنتھازى
 حركة مع إنتھازیاً  موقفاً  أبدوا المسلمین األخوان أن: "  المشھد فى ومشارك عیان كشاھد لنا فیروى أعضائھا، أبرز

ً، مكسباً  لیحققوا كفایة مع یقفون فنجدھم كفایة؛  من ویختفون ینسحبون ثم ،مشكلة النظام وبین بینھم یكون عندما مؤقتا
 لخدمة استعداد عندھم ولیس ،لخدمتھم اآلخرین لتوظیف مستعدون وأنھم. أخضر بمندیل النظام لھم یلوح عندما النشاط

 تكوین"  بفكرة مقتنعین وغیر السلطة فى طامعون أنھم اإلنتھازیة ھذه أسباب أحد أن عباس رءوف تقدیر وفى". األخرین
 یصبح الوطنى، للعمل میثاق وضع على تعمل والتیارات، اإلتجاھات مختلف من السیاسیة القوى كافة تضم" وطنیة جبھة

  ".واإلنقاذ البناء عملیة" فى شركاء بموجبھ الجمیع

 الجبھة هھذ دور وأن بظروفنا، یمر مجتمع لكل أساسى كحل"  وطنیة جبھة"  تشكیل أھمیة وتكراراً  مراراً  أكد ولطالما
 بأھمیة أوالً  الناس اقناع أن عباس رءوف واعتبر. انقاذه یمكن ما وانقاذ جدید، بناء وإقامة ،حدث ما ركام رفع الوطنیة
  .وتدعیمھا وراءھا بالوقوف الجماھیر لجذب أساسیاً  شرطاً  أجلھم من تفعلھ أن یمكن وما الجبھة ھذه وجود

 نفسھ ھو تنبأ التى الشباب ثورة أن لیرى عمره هللا أطال لو عباس رءوف یكتبھ سوف كان أو سیقولھ كان الذى ما ترى
"  بأنھ دراساتھ من واحدة فى وصفھ الذى" الطرید بالفصیل"  السلطة إلى جاءت قد قیامھا، من سنوات خمس قبل بوقوعھا

 القفز إلى دوماً  یسعى ىالذ الفصیل إنھ ،"المصریة الجماھیر من عریض لقطاع السیاسیة الحركة طاقات تبدید فى نجح
  قبضتیھ؟ بین ووضعھا السلطة على للوثوب السیاسیة القوى كاھل فوق

 أوفیاء هللا بإذن سنظل الذى ،الحمیم والصدیق األب ،الكلمة شرف مثال الوطنیة، رمز ،القلم فارس الغالى، فقیدنا هللا رحم
  .جناتھ فسیح یسكنھ أن وجل عز هللا داعین ،والعبر بالنظرات الملىء الخالد تراثھ حفظ على ساھرین ،لھ

  


