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782 رجب 1429 العدد - ـھ 3 من 2008 م - 6 من  یولیو  السبت
  

 رحبة    
 

  مثقف استثنائي
   أسامة عرابي

 
یعد من  مثقف استثنائي.. یتسم بالجسارة الفكریة واإلسھامات الجادة

ن إلي مدرسة التأریخ االجتماعي أبرز المؤرخین المصریین الذین ینتمو
التي أسسھا الراحالن الكبیران: د. أحمد عزت عبدالكریم ود.  العربیة

التي تعني بدراسة التاریخ في إطار الخلفیات  أحمد عبدالرحیم مصطفي،
الكاشفة ألبعاده كافة، متوخیة  االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

فیھ، ومعالجة  وطاقات التغییر إماطة اللثام من قوانین تطور المجتمع،
الذي یولي األخالقیة  إشكالیات التاریخ ومعضالتھ بروح الباحث الوطني، واألكادیمي النقدي

.مسئول المعرفیة ونزعتھ االنسانیة ماھما خلیقان بھ من دور
مكنتھ من  لذا راح یبحث عن حقیقتھ في أعطاف التاریخ المھمش والمتروك، عبر سردیة

نحو  تھ الجمعیة في درسھ العلمي لتمثالت الماضي ومشھد الحاضر، عليمساءلة ذاكر
  :ماطالعناه في أسفاره التي حملت بعض العناوین اآلتیة

  
، وھي رسالتھ التي حصل 1952منذ نشأتھا حتي قیام ثورة یولیو  الحركة العمالیة في مصر

لكیات الزراعیة الم 1968، وصدرت في كتاب عام ..1966نوفمبر  بھا علي الماجستیر في
) وھي رسالتھ التي حصل بھا علي 1914 1837المجتمع المصري ( الكبیرة وأثرھا في

المجتمع الیاباني في عصر ما  1973وصدرت في كتاب عام .. ،1971الدكتوراه في ینایر 
).. جامعة القاھرة: ماضیھا وحاضرھا 1985القومیة ( ).. جماعة النھضة1980یجي (

) وترجم كتبا كثیرة منھا: 'تجار 1990والیابان ( تجربة التحدیث بین مصر).. 1989(
الطبقة الوسطي في مصر العثمانیة' للدكتورة نیللي حنا،  القاھرة في العصر العثماني' 'وثقافة

.وسواھم من العمد األساسیة التي أثرت مكتبتنا العربیة و'فراعنة من' لمالكولم رید
سیرة ذاتیة) فھو وثیقة تاریخیة دامغة علي عصر ما فتيء یتحلل  ..أما كتابھ (مشیناھا خطي
بستان األدب والفن الراقیین، بفضل صدقھ الجارح، وأسلوبھ المترع  ویأفل، وأریجا أخاذا من

وجرأتھ علي كشف المستور، ودك الحصون المنیعة لنجوم الفساد وسدنة  ..بالعذوبة والصفاء
درتھ 'جماعة العمل من أجل استقالل الجامعات والمعروفة الكتاب الذي أص االستبداد. غیر أن

مارس) تحت عنوان 'الجامعة المصریة والمجتمع.. مائة عام من النضال  9بأسم (جماعة 
فقد قام بتحریره د. رءوف عباس بعد أن شارك فیھ بثالثة أبحاث  (2008 1908الجامعي (

(الیمكن أن یتحقق استقالل الجامعة إال ھدف من خاللھا إلي التأكید علي أنھ  ضافیة.. رصینة،
بناؤھا علي أسس دیمقراطیة).. وھو عین ما تغیاه حین أسھم في اصدار تراث د. طھ  اذا قام
منتصرا فیھا لألفكار الطلیعیة  1967 1908من مقاالت صحفیة توزعت ما بین  حسین

 االسالمیة وھي ترھصالجدیدة في الفن واألدب والسیاسة والتعلیم وحقل الدراسات  والنظرات
وتنشأ  بالمغایر والمختلف، وتصغي إلي روح متمردة التغلو في االندفاع والمحو، ولكنھا تولد

  .في رحیل دائم داخل عالم حقیقي
  

البورجوازیة الوطنیة زراعیة التكوین، وآفاق  بید أنھ حرص في تأریخھ علي تبیان حقیقة دور
بذبة، كما تفصح عنھا، مثال، دراستھ الرائدة التي المتذ تطورھا المسدود، ومواقفھا البینیة

الوطني المصري 'محمد طلعت حرب' (عالج مصر االقتصادي  صدر بھا كتاب رائد االقتصاد
األمة) رامیا من وراء ذلك كلھ إلي انتاج معارف جدیدة  ومشروع بنك المصریین أو بنك
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ا 'بالجماھیر' بأن یتسنموا دورھم لمالیین الفاعلین فیھ الذین دعو تتصدي لواقع مشوه الیسمح
  .بھم المنوط

  
.أوندر أجل.. لقد كان رءوف عباس قامة علمیة ووطنیة وانسانیة عز نظیرھا

  :ورحم هللا 'مھیار الدیلمي' حین قال
  

  ما انحطت الشمس عن عال من الشھب    لو كان أفضل من في الناس أسعدھم
 یمحق ولم یغبالھالل فلم  دام       أوكان أسیر ما في األفق أسلمھم
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