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  وعمر من العطاء  .. رءوف عباس حامد

  2008یونیو  28السبت، 
  عبادة كحیلة

  
   . فقدت مصر قبل یومین كاتبا كبیرا ومؤرخا مرموقا ھو رءوف عباس حامد

  
وحصل علي درجة الماجستیر   ،1961 وتخرج في كلیة اآلداب بجامعة عین شمس عام  1939 ولد رءوف عباس عام

وكان   1971 وحتھ تاریخ الطبقة العاملة المصریة ثم حصل علي درجة الدكتوراه عاموكان موضوع أطر  ،1966 عام
أستاذه المؤرخ الكبیر أحمد عزت  األطروحتینموضوع أطروحتھ الملكیات الزراعیة الكبیرة في مصر وأشرف علي 

   . عبد الكریم
  

ثم   1981 لي أن صار أستاذا في عاموتدرج في مناصبھا إ  ، عین رءوف عباس معیدا بكلیة اآلداب بجامعة القاھرة
ودعمھ بكفاءات شابة من   ، ونھض بقسمھ نھضة كبیرة  ، فكان أصغر من تولوا ھذا المنصب سنا  ، رئیسا لقسم التاریخ

فأعاد تنظیمھا علي نحو یكفل   1999ـ ـ  1996 كما ولي وكالة كلیة اآلداب لشئون الدراسات العلیا  ، المدرسین والمعیدین
   . سن أدائھا لمھامھالھا ح

  
فكان رئیسا لوحدة   ، كان لسمعة رءوف عباس العلمیة والشخصیة أثرھا في أن ولي عدة مناصب خارج الجامعة

كما كان رئیسا للجنة العلمیة بمركز وثائق   ، الدراسات التاریخیة بمركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة
رئیسا للجمعیة   1999 وانتخب في عام  ، جنة الضم واالستغناء بدار الوثائق القومیةورئیسا لل  ، وتاریخ مصر المعاصر

جعلھا في الصدارة بین الجمعیات العلمیة داخل وطنھ   ، فبدأ برئاستھ عھدا جدیدا لھا  ، المصریة للدراسات التاریخیة
   . وخارجھ

  
وھو التاریخ الحدیث   ، في مجال تخصصھ واإلنجلیزیةصدر لرءوف عباس نحو عشرین كتابا باللغتین العربیة 

بینھا اطروحتاه لدرجتي الماجستیر والدكتوراه وجماعة النھضة القومیة ووثائق بریطانیة عن الحركة   ، والمعاصر
العمالیة في مصر وشخصیات مصریة بعیون أمریكیة والیابان في عصر مایجي والتنویر بین مصر والیابان فضال 

ئعة الصیت مشیناھا خطي التي تصدر طبعتھا الرابعة بعد أیام إلي جانب مؤلفاتھ صدر لھ خمسة عن سیرتھ الذاتیة ذا
ویومیات طبیب   ، منھا دراسات في تطور الرأسمالیة لموریس دوب  ، عشر كتابا مترجما أو أشرف علي ترجمتھ

ھیروشیما لمتشیكو ھاشیا والجذور اإلسالمیة للرأسمالیة للمؤرخ األمریكي الكبیر یبتر جران و ما بعد المركزیة 
من الكتب الصادرة كما قام علي تحریر العدید   ، وتجار القاھرة في العصر العثماني لنالي حنا  ، األوروبیة للمؤرخ نفسھ

فضال عن عشرات المقاالت بالعربیة واإلنجلیزیة   ، عن المجلس األعلي للثقافة والجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة
   . وحاضر في العدید من الجامعات العربیة واألوروبیة واألمریكیة والیابانیة  ، في دوریات عربیة وعالمیة

  
تخرج فیھا العدید من تالمذتھ في مصر   ، اس مدرسة في التاریخ االجتماعياألھم من ھذا كلھ فقد أسس رءوف عب

وعني عنایة خاصة بالحقبة   ، ووجھھم إلي دراسة الوثائق باعتبارھا المورد األھم بین موارد التاریخ  ، والوطن العربي
لھا أنشأ حلقة دراسیة تكمل ھذه ومن أج  ، العثمانیة التي لم تكن موضعا الھتمام المؤرخین في المرحلة السابقة علیھ

   . األیام السنة السادسة عشرة لھا
  

  ، وقولھ الحق في أصعب الظروف  ، واعتداده بنفسھ  ، في ھذا السیاق عرف رءوف عباس باستقامتھ الخلقیة ودماثتھ
إنما   ، لة حیاتھ إلي مناصبولم یسع طی  ، وعدائھ للصھیونیة والعولمة األمریكیة  ، وشغلھ بالھم العام  ، ووطنیتھ الفائقة
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ال ینتظر ثوابا   ، ھذا إلي ما عرف عنھ من عطاء بال حدود  ، ولم تضف إلیھ  ، فأضاف إلیھا  ، سعت إلیھ ھذه المناصب
   . یكفیھ نظرة الرضا في عیون من أعطاھم  ، لعطائھ

  
وحصل علي جائزة الدولة   ، لھذا وغیره فقد حظي رءوف عباس بتقدیر المحافل العلمیة في وطنھ وخارج وطنھ

كما حصل علي العضویة الشرفیة لجمعیة دراسات الشرق األوسط شمال   ،1999 التقدیریة في العلوم االجتماعیة عام
  . فكان أول عربي یحصل علیھا  M.E.S.A أمریكا


