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ًا بقیمة أصیلة من قیم حیاتنا الثقافیة، قامت الدار المصریة اللبنانیة ومكتبة الدار العربیة للكتاب،  ًء وعرفان وفا
ً بھا اآلراء التى بإصدار طبعـة جدیدة مزیدة ومنقحـة من مذكرات د. رءوف عبـاس  "مشیناھا خطــى"، ملحقا

قیلت فیھا، والحوارات التى أجریت مع مؤلفھا، الستیضاح بعض جوانبھا، وتجلیة بعض ما خفى عن البعض، 
ا، وكذلك القضایا التى رفعت على الكتاب، وكسبھا  ً ا سریع ً وفھم بعض النقـاط التى مر علیھا رءوف عباس مرور

ً، ألنــھ لم ّ وجھ الحقیقة، وخدمة العلم، وإنارة الطریق أمام مصر والمصریین، حبـھ  المؤلف جمیعا یكن یقصد إال
األثیر، وغایة كل عملھ، وبلغت الموضوعیة بصاحب "مشیناھا خطـى" أن أثبت في نھایة الكتاب كل المقاالت 

ا عن بطو ً لة أو مجـد شخصى، التى ھاجمتھ، وھاجمت مذكراتھ وتجنت علیھ وعلیھا، فھـو رحمھ هللا، لیس باحث
بـل كـان یـدرك أن للحقیقة الواحدة أكثر من وجـھ، لذا وصفت مذكراتھ بأنھا شھـادة أخالقیة رفیعة عن دور 

 المثقف في الدفاع عن الحـق، ومحاربـة الفسـاد.
إن ھذه الطبعة جدیرة بعطاء وفى كلمتھ یقول الناشر محمد رشاد ، رئیس مجلس إدارة الدار المصریة اللبنانیة : 

تاریخ األستاذ الدكتور رءوف عباس ، نصدرھا مذیلة ومزیدة ، بما أثیر حولھا من تعلیقات وحوارات ومحاضر 
ً واسع النطاق فى الحركة الثقافیة بمصر .. فحین علمت  التحقیق التى نشرت بعد الطبعة األولى، وأثارت جدال

بیر رأیت أن أقل شىء یمكننى أن أقدمھ لھ ھو أن أسرع بإصدار سیرتھ بالمرض العضال الذى ألم بالراحل الك
الذاتیة فى ثوبھا الجدید ،ولكن شاءت إرادة هللا جل وعال أن تسبقنا األقدار وتختطفھ من بیننا، تاركا خلفھ كل ھذا 

 الكم الكبیر من المحبة واإلیمان والعطاء الجارف والكبیر.
 

ة كحیلة ، صدیق الراحل الكبیر ، وأقرب أصدقائھ إلیھ ، وقدم فى كلمتھ فى تقدیم حرر ھذه الطبعة الجدیدة د.عباد
الكتاب رؤیة ناصعة للمذكرات وما حوتھ من قضایا ، فنفذ إلى جوھرھا وحدد مرامیھا ، وأھدافھا ومدى الجرأة 

ور وإنحطاط ، التى یتمتع بھا رءوف عباس فى تشخیص حال الجامعة المصریة والمدى الذى وصلت إلیھ من تدھ
ولو أن المسئولین تنبھوا إلى مالحظات د.رءوف ما كنا فى الوضع الذى نعرفھ اآلن ،وھو غنى عن التعریف أو 

 حتى اإلشارة إلیھ.
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