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 الرجل الجبل 
  

 2008یونیو  24الثالثاء، 
  

 بقلم/ إیمان یحیي 
   

ھو بتكوینھ الجسدي أشبھ بالجبل، صدر عریض، قامة طویلة، وقسمات وجھ جادة، لفرط صرامتھا تحسبھا 
تجھما، یمتلك نفسا عصیة علي التطویع، استقامة فكریة وخلقیة لیس لھا نظیر، یخوض المعركة تلو األخري، وال 

ج من معاركھ إال منتصرا، كم من معارك خاضھا، ولم یكن ھناك أدني بصیص من أمل في كسبھا، لكنھ كان یخر
یكسبھا بنفسھ الطویل وبإرادة حدیدیة وتصمیم ال یلین، لذا استحق عن جدارة أن یطلق علیھ أصدقاؤه وتالمیذه 

 ». الرجل الجبل«ومحبوه 
 

ام الدكتور رءوف عباس عن الفساد الجامعي وتدخل األمن في ، كشف اللث»مشیناھا خطي«الذاتیة  ھفي سیرت
 الجامعة، بلغت صراحتھ وجرأتھ في الحق مبلغا، لم نره من قبل في كتابات السیر الذاتیة. 

 
بل ھي » سیرة ذاتیة«أشار إلي المفسدین بكامل أسمائھم وذكر الوقائع كاملة، غیر آبھ بالعواقب القانونیة لم تكن 

من مؤرخ مرموق علي الواقع السیاسي واالجتماعي في مصر المعاصرة انتقلت المعركة إلي  شھادة تاریخیة
 ساحات المحاكم، وكما عودنا فقد انتصر فیھا انتصارا مبرما. 

 
كادت الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، وھي الجمعیة العلمیة العریقة، أن یلقي بھا إلي الشارع بعد تطبیق 

ارات األماكن السكنیة، لجأ الرجل إلي الحكومة فلم تنجده، خاضة معركة ال ھوادة فیھا، تقاعس قانون زیادة إیج
الفرصة كي یقدموا مساعدة مشروطة، تستھدف » األشقاء«المجتمع المدني عن تقدیم ید المساعدة واستغل بعض 

ا عن كرامة المصریین النیل من موضوعیة المدرسة التاریخیة المصریة، كان موقف رءوف عباس كعادتھ ذود
وعن تاریخھم الوطني، وفي النھایة انتصر في معركتھ، وأصبح للجمعیة التاریخیة مقر مملوك لھا من أربعة 

 أدوار یحتضن مكتبتھا النفیسة وقاعات محاضراتھا. 
 

 أسس مدرسة التاریخ االجتماعي واالقتصادي المصریة كان أساتذه الدكتور أحمد عزت عبد الكریم قد بدأ
مسیرتھا، فجاء رءوف عباس لیحفر لھا مجري عمیقا في ثقافتنا المصریة بفضلھ وبفضل زمالئھ أصبح لدینا 

ر التاریخ العثماني القائم تحت مدرسة ورؤیة أصیلة ومبتكرة في آن واحد لتاریخ مصر العثماني، مازال سیمنا
إشرافھ للسنة السابعة عشرة یوالي إنتاجھ وإبداعاتھ اھتم بصناعة الفكر الثقیلة، فتبني مشروعات عدیدة إلعادة 

 قراءة تاریخ ھذا الوطن. 
 

عبر حروف العطف، وجاء رءوف عباس وزمالؤه لیضعوا المنھج والتحلیل » كتابة التاریخ«یغلب علي مؤرخینا 
تاریخ الحركة «لھ نظراتھ الفاحصة وأبحاثھ الرائدة في » كتابة التاریخ«جتماعي واالقتصادي في صلب اال

وغیرھا » الیھود والحركة الشیوعیة المصریة«و» أوضاع الملكیة الزراعیة في مصر«و» العمالیة المصریة
غاص في أرشیفات الوثائق عمل علي ترجمة أھم مصادر الفكر االجتماعي والمصادر التاریخیة إلي العربیة 

 البریطانیة واألمریكیة لینیر لنا ما خفي من أحوال تاریخنا السیاسي المعاصر. 
 

ھناك، ومعركة من » الجامعیة«ھنا، ومعركة ضد الفساد والمسحوبیة » التطبیع«كل حیاتھ معارك، معركة ضد 
 المعارك الذي ال یلین.  أجل رفع رایة الجامعة المصریة في الیابان أو أمریكا.. إنھ بحق رجل

 
في معركتھ األخیرة ضد المرض اللعین، ورغم اآلالم المبرحة، أصر أن یمسك بقلمھ حتي في أصعب األوقات 

مارس المدافعة عن استقالل الجامعات المصریة، ولم یبخل علي  9لجماعة » الجامعة والمجتمع«حرر كتاب 
ج في الخارج علي حساب شخصیة عربیة كریمة، ورغم اإللحاح تالمیذه بتقدیم أعمالھم عندما عرضوا علیھ العال

وتلقي ».. لن أعالج علي حساب أحد من الداخل أو الخارج«المطرد من تالمذتھ وأصدقائھ، كان رده حاسما 
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رءوف عباس عالجھ في أحد المستشفیات الجامعیة المصریة علي حساب الجامعة، كأي عضو ھیئة تدریس 
ناصب شعبھ » نظام«رفض أن یھین كرامتھ لیستجدي من » الرجل الجبل«لم أقل لكم إنھ بالجامعات المصریة، أ

 عربي. » شقیق«العداء أو من 
 

ھا ھو الجبل ».. یا جبل ما یھزك ریح«جاءني صوتھ ضعیفا خائرا من فرط اإلعیاء واأللم عبر الھاتف، مازحا 
في وریده، لكن رءوف عباس بالنسبة ألصدقائھ  یھتز یا صدیقي قد تخون اإلنسان ضربات قلبھ أو دفقات الدم

بكل شموخھ وكبریائھ مئات من تالمذتھ ومریدیھ یستمدون القوة والصمود منھ، » الجبل«وتالمیذه ومریدیھ، ھو 
» الجبال«وأمثالھ من » رءوف عباس«وال أبالغ إذ أقول إن كثیرین منا یعتمدون في توازنھم النفسي علي وجود 

  في دنیانا
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