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 د. صالح صادق
   

تمرد على قلمى ولم یطاوعنى فى كتابة مقال ـ بناء على طلب الصدیق د. إیمان یحیى ـ عن شخصیة المؤرخ 
العمالق رءوف عباس حین كان لم یزل راقدا فى العنایة المركزة بقصر العینى التعلیمي.. وكان مصدر ھذا 

أن مثل ھذه الكتابة فى ھذا الوقت تعتبر من قبیل الفأل السیئ، وكانت أكف الضراعة ال تتوقف الدعاء لھ التمرد 
 من قلوب زمالئھ وتالمیذه ومحبیھ راجین لھ الشفاء فى ظروف لم یكن ھذا الشفاء متوقعا بأى حال من األحوال.  

لم ولن توفیھ حقھ صفحات مھما اتسعت وتشعبت وأخیرا حكم القضاء ورحل إلى عالم األبدیة الرجل العظیم الذى 
وتعمقت رثاء ونعیا لھ أو تذكیرا بأفضالھ وخصائصھ. تعرفت على الفقید منذ ما ال یزید على أربعة أعوام ـ 
والصداقة ال تقاس دائما بمداھا الزمنى بقدر عمقھا وصفائھا وأن كنت متابعا لحوحا لما تیسر وصولھ لى من 

ان ذلك بمناسبة الدعاوى التى أقیمت علیھ والتى جرتھا علیھ شجاعتھ وصراحتھ عن صور مؤلفاتھ المرجعیة وك
، وكانت مناقشات ومرافعات »ومشیناھا خطي«الفساد الجامعى، وھى لمحات مما جاء فى كتاب سیرتھ الذاتیة 

لضوء على ھذه ومذكرات، حیث حكم فیھا كلھا لصالحھ بما یؤكد سالمة موقفھ وانحیاز الحق معھ. وكى نلقى ا
الشخصیة الفریدة الرائعة النبیلة الجمیلة سوف نتخیر ثالثة من مؤلفاتھ العدیدة التى تربو على األربعین كتابا تألیفا 

وكان ھذا المؤلف باكورة اإلنتاج  1952حتى  1899وتحریرا وترجمة ـ أولھا الحركة العمالیة فى مصر بین 
العشرین، وقد اختار منھج المدرسة االجتماعیة التاریخیة والتى یكون األكادیمى للراحل وھو فى عمر الخامسة و

أى «التركیز فیھا على الجوانب المجتمعیة السیما االنجذاب إلى قاعدة المجتمع متمثلة فى العمال والفالحین 
جدیة ولیس الملوك والسالطین وحیلة القصور واللھو، وقد اتسم ھذا البحث الرائع بال» المنتجین الحقیقیین

والرصانة والعمل المیدانى الدءوب، حیث انتقل الباحث إلى مصادر المعلومات قارئا ومناقشا ومستجوبا ما بین 
اإلسكندریة والقاھرة وكفر الزیات، باحثا عن المادة الحیة یستقیھا من األحیاء ومن الوثائق والرسائل المكتوبة 

اح الخط الفاصل بین التنظیم الطوائفى القدیم والتنظیم بخط الید الذى یصعب قراءتھ واستطاع من خاللھا إیض
النقابى الحدیث واضعا فى االعتبار التغیرات المتالحقة الجذریة التى بدأت تتشكل مالمحھا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وبدایة القرن العشرین والتى كانت محركا فاعال لنشأة النقابات وبدایة مرحلة االضرابات 

كخطوة احتجاجیة مشروعة، كما لم یغفل نضال العمال للحصول على تشریفات تقنن الحد األدنى  »االعتصابات«
  لحقوقھم فى األجر وساعات العمل وظروف التشغیل. 

 
كل ذلك مرتبط بالتیارات السیاسیة وضغوطھا السیما من الحركات السیاسیة الشیوعیة وغیرھا، وما استتبع ذلك 

مال.. وأجاد الراحل توظیف األدوات البحثیة المتاحة من مقابالت واطالع على من تسلط األمن على حركات الع
وثائق وتحلیل ما بھا من معلومات بروح بحثیة رائعة ال تعرف الملل واالنحراف عن الموضوعیة واالنتماء إلى 

بحرفیة ، حیث وضع الراحل یده 1985» جماعة النھضة القومیة«جذور المجتمع المصرى وثانى المؤلفات ھو 
 1923الباحث القدیر المتمكن من أدواتھ البحثیة على لب الفجوة التى سادت فى الفترة المزعومة لیبرالیتھا من 

لتحقیق الدیمقراطیة السیاسیة وما بین إغفال مفھوم ومتطلبات الدیمقراطیة االجتماعیة، ما بین السعى  1952حتى 
وھو األمر الذى كان غائبا أو مغیبا ال فرق نظرا ألن نخب البرجوازیة السائدة وقتئذ كانت نظرتھا أحادیة 

لتوزیع فى الثروات لصالحھا كى تنمى ثرواتھا دون االھتمام بمشكالت الفقر وتداعیاتھا من غیبة عدالة ا
مطالبة باإلصالح  1945عام » جماعة النھضة القومیة«والدخول، وفى ھذا المناخ المشحون بالتناقضات بزغت 

االجتماعى حفاظا على النظام اللیبرالى، وحیث تمیزت ھذه الجماعة عن غیرھا بتقدیم برنامج اجتماعى وسیاسى 
لماذا اخترت ھذا المؤلف بالذات وما أشبھ اللیلة بالبارحة فكان متكامل على المستویین الداخلى والخارجي. أما 

، و حیث 2007مرد ذلك إلى الحوار الذى جرى خالل إحدى الندوات الجادة الوقورة فى صالوى الندیم فى أواخر 
 1985طرحت فكرة إقامة جماعة قومیة على أساس تواثقى تحمل ھموم الوطن كتلك التى كتب عنھا الراحل عام 

التى » ومشیناھا خطي«ون ھو مقررھا، أما الكتاب الثالث فھو القنبلة التى تضمنت سیرتھ الذاتیة وعنوانھا ویك
اتسمت بالصراحة المطلقة عارضا بال ترویق أو تزویر جذوره االجتماعیة البسیطة وظروف المعیشة التى 

تناولھ الصریح لعینة من الفساد فى نفضھا وارتقى من خالل العلم والمثابرة حتى حصل على أعلى الدرجات، ثم 
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الجامعات فى التعیینات والترقیات وصور التمیز الدینى التى كان یعارضھا وخلقت لھ عداوات غیر مبررة، وھو 
ما دفع من تناولھم قلمھ العف الصریح إلى مقاضاتھ، وحیث انتھت كل ھذه الدعاوى إلى الحكم لصالح الراحل 

مؤلفات أخرى شارك فیھا رءوف عباس نخص منھا جھده الجبار فى اإلشراف على العظیم بال منازع كانت ھناك 
، حیث وضعت األمور فى نصابھا الصحیح عن تقییم »مائتا عام على الحملة الفرنسیة«تحریر السفر الرائع من 

ھرة فى ھذه الحملة التى رآھا البعض فاتحة النھضة وجلب النور إلى مصر وتبع ذلك آخر جھوده عن جامعة القا
 مائة عام، حیث تناول جھود األھالى التى تمخضت عن جامعة ھى نافذة العلم لمصر على مدى قرن من الزمان. 

كان یبشرنا » والد على وشریف وفاتن وھدي«فى مشاغباتنا مع عمنا الراحل الماركسى العظیم مفید الشوباشى 
تى إلى دواء یطیل العمر ویقھر الموت.. لو الخمسینیات من القرن الماضى عن توصل علماء االتحاد السوفی

توصلنا إلیھ قبل رحیل رءوف عباس الستفدنا منھ وعاش معنا حتى اآلن یمشى خطوات وخطوات، لقد كان 
رءوف عباس منتمیا صادقا للطبقات الكادحة ولم یتنصل منھا وكان عنیدا صلبا صالبة الجرانیت والفوالذ، 

كان رقیقا كنسمة ربیع فوق جدول رقراق فى جنة فیحاء، وكان صبورا صبر وإرادتھ ال تقھر، وفى ذات الوقت 
 أیوب السیما فى محنتھ األخیرة، حیث كان یتحدث وصوتھ یتھدج، ولكن مع األمل عشنا معھ حتى فقدناه. 

أقل صور الوفاء للرجل أن تشكل جماعة ألصدقاء رءوف عباس تجمع مؤلفاتھ وترصد جائزة سنویة باسمھ 
 بحاث التاریخیة التى تسیر فى خطھ المنھجي. ألفضل األ
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