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   أخبار بورسعید الصفحة الرئیسیة
 وفاة المؤرخ الكبیر ابن بورسعید الدكتور رؤوف عباس بعد صراع مع المرض 

    مع المرض رؤوف عباس بعد صراع وفاة المؤرخ الكبیر ابن بورسعید الدكتور

  
  2008يولیو  4
  

ابن بورسعید المؤرخ المصري والمفكر القومي البارز  2008يونیو  26يوم  توفي
عباس بعد صراع مع المرض عن عمر يناھز السابعة والستین. تبرز  الدكتور رؤوف

حجم المعاناة " سنوات عدة تحت عنوان "مشیناھا خطى مذكراته التي صدرت منذ
شأنھا شأن السواد األعظم  حیاته حیث يقول أنه ولد ألسرة فقیرةلقیھا في  التي

من المصريین عندئذ حیث كان والده عامالً في السكة الحديد يشغل أدنى درجات 
ً في السكة الحديد. نزح من  السلم الوظیفي للعمال وكان جده ألبیه عامالً أيضا

ه يقول إنھا قريته "جرجا" في صعید مصر إلى مدينة بورسعید، وعن والدت
بورسعیدية من أصول دمیاطیة يعمل والدھا بمبوطي يبیع التذكارات الشرقیة على 

 ظھر قارب بجوار السفن عند دخولھا القناة.
ً بلحظات ألم ويأس تعرض لھا عباس كادت تدفعه للتوقف عن  وتحفل المذكرات أيضا

لعالي ويعمل في بعض المھن البسیطة الدراسة، ولكنه استطاع عبر التحمل والمثابرة أن يواصل تعلیمه ا
حتى تم تعیینه في شركة قطاع عام تنتج حامض الكبريتیك وسماد السوبر فوسفات واستمر بالعمل فیھا 
ً لرسالته للماجستیر عن  مدة خمس سنوات استطاع خاللھا االقتراب من العمال وجعل حیاتھم موضوعا

  .1966ونوقشت رسالته في نوفمبر الحركة العمالیة وتاريخ الحركة النقابیة في مصر
   

 

 الدكتور رؤوف عباس في احد حواراته قبل اشتداد المرض علیه

  

يحصل عباس على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث بمرتبة الشرف األولى لیعمل  1971وفي عام 
ً في قسم التاريخ في كلیة اآلداب جامعة القاھرة وفي ابريل  يسافر إلى طوكیو في مھمة  1972أستاذا

ً في حیاته العلم یة ففضالً عن علمیة في معھد اقتصاديات الدول النامیة، وكانت ھذه المھمة انقالبا
إسھامھا في تكوينه المنھجي وفي دراسة التاريخ المقارن وتعمقه في دراسة تاريخ الیابان في القرن 
ً أخرى حیث استثمر تلك الفترة في ترجمة  التاسع عشر، فقد أكسبته مھارات بحثیة جديدة ومنحته آفاقا

اني في عصر مايجي" أصدره في حقبة كتاب "يومیات ھیروشیما" وتألیف كتاب آخر بعنوان "المجتمع الیاب
التسعینات من القرن العشرين حینما احتدم الجدل في ساحة الثقافة العربیة حول المقارنة بین مشروع 

 محمد علي النھضوي والیابان في القرن التاسع عشر.
ً بارزة منھا  ً من العمل البحثي والفكري كتبا الیة في الحركة العم“"وقدم عباس على مدى أربعین عاما

مصر" و"النظام االجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة" و"مذكرات محمد فريد" و"جماعیة النھضة 
ً" وغیرھا. ً على ثورة يولیو.. دراسة تاريخیة" و"حرب السويس بعد أربعین عاما   القومیة" و"أربعون عاما

القومیة فضالً عن إشرافه على مركز وتولى العديد من المناصب منھا رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق 
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تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب المصرية، وترأس وحدة الدراسات التاريخیة في مركز األھرام 
ً لمجلس إدارة الجمعیة المصرية للدراسات  للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة قبل أن يتم اختیاره رئیسا

  وحتى وفاته. 1999التاريخیة منذ العام 
   رحم هللا الفقید واسكنھ فسیح جناتھ
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