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 رحبة    
 
 

  سیبقي مثاال لإلخالص
   د. عبدالمنعم الجمیعي

  
الذي  فقدت الساحة العلمیة والثقافیة المؤرخ الكبیر رءوف عباس حامد

عن عمر یناھز التاسعة والستین عاما بعد حیاة حافلة بالعطاء  توفي
الساحة التاریخیة بعشرات األعمال التي سوف تبقي  أثري خاللھا

التاریخیة، ولم یقتصر عطاؤه علي  رصیدا ھائال ومتمیزا في المكتبة
مجموعة من  ذلك بل أسس مدرسة تاریخیة تتلمذ علي یدیھ فیھا

  .جتماعي واالقتصاديالباحثین في التاریخ اال
  

یترك بصمة واضحة في كل.. المواقع  لقد استطاع رءوف عباس أن
بالجمعیة التاریخیة  شغلھا وكان لھ دوره المؤثر في النھوض التي

محتویاتھا تلقي في الطریق بعد  والوصول بھا إلي بر األمان بعد أن تعرضت لألفالس، وكادت
شارع ناصر الدین المتفرع من  2البنایة رقم أن رفع صاحب العقار الذي كانت یقطنھ في 

.البستان قضبة لطردھا لعجزھا عن سداد االیجار
  
 عالقة رءوف عباس بالجمعیة التاریخیة التي كانت ربیبتھ ومقصده قدیمة فقد استفاد من ان

عام  مصادرھا التاریخیة وھو طالب بمرحلة الدراسات العلیا في قسم التاریخ بآداب عین شمس
العضد والید  أفادھا بعلمھ وجده وخبرتھ منذ انضمامھ إلي مجلس ادارتھا فكان بمثابةو 1962

.الستاذه الكبیر الیمني إلستاذه الدكتور أحمد عزت عبدالكریم في ادارتھا، والتلمیذ الوفي
اختیر أمینا  ثم 17/12/1979انضم رءوف عباس لمجلس ادارة الجمعیة بعد انتخابات 

وخالل ذلك  تولي منصب األمین العام للجمعیة 1993، وفي عام 27/9/1992للصندوق في 
عباس  تولي رءوف 1999بذل رءوف العدید من الجھود لتطویرھا ورفعة شأنھا، وفي عام 

 رئاسة الجمعیة خلفا للمرحوم الدكتور ابراھیم نصحي قاسم وخالل ذلك توسعت عالقات
المصریة،  س األعلي للثقافة ودار الكتبالجمعیة بالعدید من المؤسسات الثقافیة خاصة المجل

أطرافھم سواء في  كما توثقت عالقاتھا بالعاملین في حقل الدراسات االنسانیة علي مختلف
.انشطتھا مصر أو أوربا وأمریكا حیث توافدوا علي الجمعیة یشاركون في

یجار ضاعف ا ونتیجة لصدور قانون ایجارات األماكن غیر المخصصة ألغراض السكني والذي
وتعرضت للطرد خاصة  مقر الجمعیة إلي حوالي ثمانیة اضعاف تعثرت أحوال الجمعیة المالیة،

.الزیادات الطارئة ان اإلعانة التي تقدمھا الشئون االجتماعیة للجمعیة لم تف بمواجھة
فقد طرق رءوف عباس  ونظرا لرفع صاحب العقار الذي كانت تقطنھ الجمعیة قضیة لطردھا

من نوعھا في العالم  ب طلبا للعون حتي تستطیع الجمعیة التي تعد أقدم جمعیةكافة األبوا
وزارة الثقافة طالبا  العربي االستمرار في اداء رسالتھا في خدمة تاریخ مصر، فلجأ إلي

وزیر الثقافة تعاطف مع  مساعدتھا في امتالك مقر خاص بھا ومع أن االستاذ فاروق حسني
وھو عشرة االف جنیھ لم  دد صرفھ من صندوق التنمیة الثقافیةالموقف فان المبلغ الذي تح

الجمعیة إلي اللجوء لبعض  یكف النقاذ الموقف مما دفع رءوف عباس وأعضاء مجلس ادارة
.امتالك مقر خاص بھا رعاة الثقافة في الوطن العربي طالبا مساعدة الجمعیة في

حاكم الشارقة الذي أھدي  لقاسميوقد لقیت الجمعیة استجابة وترحیبا من الشیخ سلطان ا
في حفل افتتاح مقر الجمعیة  الجمعیة مقرھا الحالي بمدینة نصر بموجب عقد ھبة تم توقیعھ
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رجال الدولة ورموز الحیاة  بحضور بعض الوزراء وكبار 2001مایو  23مساء االربعاء 
نشاطھا اتساعا  الجمعیة التي اتسع الثقافیة وكان ذلك بمثابة انطالقة ھامة لزیادة أنشطة
السنویة وحلقات النقاش والسمنارات  ملحوظا إلي جانب محاضرات الموسم الثقافي والندوة

مجلتھا العریقة یتم طباعة بحوث  العلمیة اتسع نشاطھا في مجال النشر فإلي جانب نشر
الكتب طوال الیوم خدمة ألعضائھا  ندواتھا، كما فتحت الجمعیة مكتبتھا الزاخرة بأمھات

  .فقط تمعھا بعد أن كانت تقتصر علي الفترة المسائیةومج
  

بھا، وھكذا  وھكذا كان رءوف عباس حریصا علي أن تأخذ الجمعیة التاریخیة مكانتھا الالئقة
 .كان عشقھ لمصر التي علمتھ وكان انتماؤه لھا مبھرا
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