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    في رثاء رءوف عباس :كونوا مصریین أوالً 

  2008یونبو 28

  سید عشماوي
  جامعة القاھرة -كلیة اآلداب أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر

  
ً في أوائل السبعینیات،  تتلمذت علي یدیھ في أواخر ستینیات القرن الماضي، ومنذ أن عینت معیدا

بعد عودتي للعمل بكلیة اآلداب، جامعة القاھرة، كان في أواخر الثمانینیات  واقتربت منھ أكثر
النفوس یعتقد أن الوقت قد حان لتصفیة حسابات والدخول في مھاترات وحاولوا  بعض ضعاف

یواجھ ومعھ مجموعة من الشرفاء  یستمیلوني إلي جانبھم إلحباط مساعي رءوف عباس وھو  أن
یتلقي صدمات وضربات موجعة من  اسإحدي قضایا الفساد واإلفساد اإلداري، كان رءوف عب

، حاول البعض أن »راسھ تندق واللي یقول الحق«بعض المقربین إلیھ، ومن بعض تالمذتھ 
لكنھ احتمل األذي، وسار في  یثنیھ عن طریقھ ویتحول، ویترك الفساد یجري في مجاریھ،

ً ال یلوي علي شيء وھو صاحب    .«خطي مشیناھا«طریقھ قدما
  

خربانة  واھي«أن یبیع ضمیره، وأن یدع األمور تجري علي أعنتھا كان بمستطاع رءوف 
ً، كل الصدق  لكنھ تصدي بإرادة قویة وعزیمة صادقة ویعلم هللا، كم كان رءوف» خربانة صادقا

وآه یا زمان األونطة » في موقفھ، ولكن في زمن الردة والتردي واستشراء الفساد وتزایده
 .تالمذتھ ومریدیھ تنھش فیھ وتصیب برذاذھاتكاثرت الكالب » والفھلوة والشنطة

ً ومحاولة من مؤرخ» مشیناھا خطي«وكان كتابھ  في كتابة ذكریات لھ،  تبرئة للنفس وتطھرا
فحیاتھ مرحلة من مراحل تطور  حاول بقدر الجھد أن یوفق بین البعد الذاتي والبعد الموضوعي،
جزء ال یتجزأ من تاریخ بالده  تھمجتمعھ خالل أكثر من نصف قرن بما فیھ من مد وجزر حیا

وتطھر، األمر الذي جعل الكتاب یصدر  شھادة من مؤرخ للتاریخ بكل ما فیھا من شفافیة وجرأة
لھ وحاولوا إدانتھ ورفعوا قضیة ضد ما باح  في أكثر من طبعة، أقلیة تعد علي األصابع تصدوا

لرأي وإصراره علیھ، ولم یكن ھذا وحقھ في إبداء ا بھ بكل شفافیة، لكن الغالبیة احترمت جرأتھ
ً للفكر ً لھ، بل تكریما ً بالحمد  تكریما ً اللباب من رسالتھ جدیرا اإلنساني المنطلق، حیث یبقي دائما

ً وكشف الستار عن مثالب الفجار اقتحاماً  والتنویھ  بالثناء الصریح في زمن أصبح البوح محرما
  .یضیر المقتحم ویعرقل مسعاه

  
عباس رأیت فیھ النموذج والمثال  لزمان اقتربت أكثر فأكثر من رءوفأكثر من عقدین من ا

ً یستھزئ  لصالبة العزم ال یوھنھ الملل وال یرھبھ الكالم، صراحة بالغة في كتابتھ وكالمھ، إقداما
ً في ً لوطنھ وتفانیا حب ھذا الوطن، شجاعة نادرة في نبذ الشقاق والتمییز  بالغوائل، إخالصا

ً كیف تعانق الھال والصلیب وائتلف  ة في الوطنالدیني تثمین األخو الواحد، یذكر طلبتھ دائما
 .«كونوا مصریین قبل كل شيء«الشیخ والقسیس، ویدعوھم  القرآن واإلنجیل وتعانق

أكبر للمقارنة بین تقدم البعض وتخلف وتأخر مصر، عندما  سفره خارج مصر، أعطاه فرصة
ھزتھ التجربة، عیناه علي الیابان وقلبھ علي » عصر مایجي الیابان في«أصدر كتابھ المھم 

ببعض انطباعات عابرة عن معاني الوطنیة واإلخالص، عن  مصر، في أحادیثھ كان یذكرنا
صغیر مع أمھ یقف علي مقعد في قطار فتنھره أمھ قائلة لھ:  صورة رآھا وھو في الیابان: طفل

  !!«مثل ھذا ال یلیق بیاباني أن یفعل«
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الفكري واطالعھ  باس من جیل كون ذاتھ بذاتھ، مقاالتھ وأحادیثھ تدل علي نضجھرءوف ع

وقیما جامعیة، ھو  الواسع حیث ال یختلف اثنان في قیمتھ ووزنھ الفكري. في ارسائھ تقالید
مصر االجتماعي  وصحبھ أصبح من األفراد القالئل الذین أرسوا ودعموا مدرسھ تاریخ

ً للحق، دفعھ  ة الدولة التقدیریة ال محاباة والالحدیث، كان حصولھ علي جائز ً، بل إحقاقا اكراما
في مؤتمراتھم وبحوثھم، خاصة في  للشباب للعمل والدراسة، العمل الجماعي، ال الفردي،

المصریة للدراسات التاریخیة، دعمھ المادي  سیمنار التاریخ العثماني الذي تشرف علیھ الجمعیة
ً وال تتبع خطواتي«باالستقاللیة  ب، یوحي إلیھموالمعنوي لمجموعات من الشبا » كن رجال

جعلھم یتطورون ویكتسبون بصیرة وخبرة حتي من  واالعتماد علي الذات، وھو األمر الذي
  .خالل احتكاك باآلخر

  
مارس الستقالل الجامعة، لم یقف رءوف عند الوعي واإلیمان  9ومجموعة  من خالل عملھ

دم بل حاول بقدر ما استطاع بالفكر والممارسة تحقیق ذلك وھو والتغیر والتق بضرورة التطور
ً بأن المجتمع تحكمھ قوانین ضروریة تحتم علیھ التطور والتغیر، ھذه القوانین المؤمن تتحقق  حقا

  .بإرادة األفراد والعمل الجماعي
  

ً، وھو في مرضھ األخیر، ً في إنكار الذات،  الشيء المدھش حقا ً فریدا ً فذا في إعالء كان نموذجا
فراش المرض مھموم بھم الوطن، ھم طالبھ، یرسل إلي أعماق  قیمة المثابرة واإلقدام وھو في
ً، في شدة مرضھ وآالمھ ینادي  القلوب والعقول أشعة األمل، ً وإقداما األمر الذي یملؤھا ثباتا

  .یفكروا ویكتبوا ویعملوا أبناءه الطالب أن
  

مما كتبھ قاسم أمین لسعد زغلول  أجد أجمل وال أحسنأتذكر أنني أھدیت إلیھ إحدي كتبي ولم 
ً یفتكر وإرادة  : فیك1900عام » المرأة الجدیدة«عندما أھداه كتابھ  ً یحب وعقال وجدت قلبا

فأدركت أن الحیاة لیست كلھا شقاء وأن فیھا  تعمل أنت الذي مثلت إلي المودة في أكمل أشكالھا
 .السعادة الذي رفعت صوتي ألعلنھ ألبناء وطني ساعات حلوة لمن یعرف قیمتھا ذلك ھو سر

منك الكثیر، فتحت عقلك وقلبك النابض بالحیاة لنا،  أستاذي رءوف عباس، علمتنا، وتعلمنا
 .في وجھ ندي الطفلة التي أحبتك ألنك أھل لذاك الحب سیرتك الطیبة ماثلة أمامنا، أراھا

  
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=23802&Itemid=41  


