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 د. ناصر إبراھیم
 
   

ودعت مصر، قبل بضعة أیام، ابنا من أعز أبنائھا، وعلما كبیرا من أبرز أعالمھا، إنھ الدكتور رءوف عباس 
َّف لنا تركة علمیة ثمینة، تشكل دون مبالغة أھم ما  حامد، المؤرخ الكبیر والمفكر الفذ والرائد العمالق الذى خل

أنتجتھ قریحة المؤرخین فى مصر والعالم العربي: فلھذا المؤرخ من اإلنتاج األكادیمى أكثر من خمسین عمال 
تشكل فى مجملھا مشروعا علمیا كبیرا قائما بذاتھ، حاول من خاللھ النھوض بالكتابة التاریخیة فى مجال 

سلة مقاالتھ وأبحاثھ العلمیة الرصینة التى تخصصھ (وھو التاریخ الحدیث والمعاصر).فاستطاع عبر مؤلفاتھ وسل
ازدانت بھا المكتبة العربیة أن ینقل مجال الكتابة من التاریخ السیاسى وتاریخ المؤسسات إلى میدان التاریخ 
االجتماعى الرحب الذى كان لھ فیھ فضل الریادة العلمیة األكادیمیة، بل ویشھد لھ بأنھ حین تناول التاریخ السیاسى 

الحدیثة والمعاصرة تناولھ برؤیة اجتماعیة، أضفت طابعا خاصا على شكل الكتابة التى تغیرت » مصر«لـ 
مالمحھا بعدما أصبح النمط التحلیلى ھو السمة األساسیة الغالبة على المعالجة التاریخیة. وتنم اختیاراتھ للكتب 

متقد یھدف إلى إثراء مجال الدراسات  األجنبیة التى عنى بترجمتھا (والتى تربو على خمسة عشر كتابا) عن وعى
فى التاریخ االجتماعى واالقتصادى بأحدث األطروحات التى تناولت تاریخ مصر والشرق األوسط الحدیث 
والمعاصر، وھو إلى جانب ذلك حرص على تكوین مدرسة من تالمیذه فى االتجاه نفسھ؛ فتم إنجاز مجموعة 

التاریخ االجتماعى واالقتصادى، وھذا یبین إلى أى حد كان ھذا  كبیرة من رسائل الماجستیر والدكتوراة فى
المفكر صاحب مشروع علمى كبیر، ومن ثم لم تمض حیاتھ العلمیة بطریقة عفویة، وإنما كانت تسیر وفق مسار 

 حدده لنفسھ، وجاھد فى تطویع الظروف من حولھ لتحقیق ذلك المشروع. 
  

والثقافیة المصریة والعربیة (بل وفى بعض الدوائر العلمیة الغربیة)  ولیس بخاف على أحد فى الساحة األكادیمیة
حجم اإلنجازات العلمیة التى قدمھا د. رءوف عباس عبر رحلة عمره فى العمل األكادیمى والتى أربت على 

ا بالكتابة أربعة عقود من الزمان. إن نظرة واحدة على قائمة إنتاجھ العلمى مقارنة بالفترة الزمنیة التى انشغل فیھ
والتألیف یبین بوضوح أن ھذا الرجل كان فى حالة سباق مع الزمن، بالرغم من أنھ، إلى جانب ذلك، كان منشغال 

 بالھم العام وبمواجھة الفساد فى المؤسسات العلمیة والجامعیة وعلى مستوى الوطن. 
  

م بجوانبھا، وكل ما یمكن عملھ ھو والبد أن نعترف بأن لھذا المفكر الكبیر مناقب عدة یصعب حصرھا أو اإللما
أن نحاول االقتراب من شخصیتھ؛ لكشف بعض سماتھ وخصالھ التى جعلتھ حقیقا بأن یكون مثاال لألجیال التى 
عاصرتھ أو تتلمذت على یدیھ وقدوة یستھدى بھا. وبوصفى واحدا من المحظوظین الذین تربوا على یدیھ (علمیا 

 أحاول تقدیم إضاءة سریعة حول أستاذیة ھذا الرجل العالم النبیل. وأخالقیا) 
  

ً قویا لمعنى  بشقیھ » العطاء«الحقیقي: فاألستاذیة عنده تعنى » األستاذ الجامعي«لقد أعطى د. رءوف عباس مثاال
ائم مع الجمیع، العلمى والمادي. فقد كان ـ رحمھ هللا ـ یتفانى فى العطاء بال حدود، وھو منطقھ وسلوكھ وفعلھ الد

سواء كانوا من تالمذتھ أو ممن اقتربوا منھ أو طرقوا بابھ. علمنا أن األستاذ الجامعى الحقیقى ھو من یأخذ بأیدى 
تالمیذه، ویذلل لھم الصعاب، ویضعھم على الطریق، ویظل یدعمھم بعلمھ وكرمھ، ویتابعھم عن كثب، وال یتخلى 

ل وقتھ، ویمدھم بكل ما وسعتھ یداه من عون معرفى ومادي. ولعل عنھم إذا احتاجوه لحظة، یسخر من أجلھم  جُ
ا  ً ذلك یوضح لماذا كان شباب الباحثین ملتفین من حولھ، إذ وجدوا فیھ النموذج الحقیقى للعالم الذى یولى اھتمام

 بالشباب ویؤثرھم على نفسھ، ویفتح لھم الطریق للبروز تحت رعایتھ العلمیة األصیلة. 
  

نب العلمى فى أستاذیة رءوف عباس ھناك الجانب األخالقى، والجانبان مرتبطان بعضھما ببعض وفضال عن الجا
أن األخالق البد أن «أشد ما یكون االرتباط؛ فالعلم عنده ال ینفصل عما ھو أخالقى، بل إنھ لطالما كان یؤكد لنا: 

فید اآلخرون بعلمھ ألنھ سیتعامل عندئذ مع تسبق العلم، وأن العالم الذى تنعدم فیھ المروءة واألخالق ال یمكن أن ی
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وفى اعتقادى أن ھذا المبدأ العام الذى ظل متمسكا بھ طیلة حیاتھ دون أن ». الجمیع من ثقب مصالحھ الخاصة
یحید عنھ قید أنملة ھو ما جعل الجمیع سواءً من نظرائھ ومجایلیھ أو من الشباب المحدثین، یجدون فیھ النموذج 

ذى یتمسك بمبادئھ، وال یتراجع عنھا حتى فى أحلك الظروف واألوقات، وال یسأل نفسھ أین ھو والقدوة للمفكرال
ا عن مساره،  ً ممن حولھ، ألنھ كان شدید الثقة بنفسھ، واالعتداد بشخصھ، رغم تواضعھ الجم، ولم ینحرف یوم

ا بما بین یدیھ، غیر  رغم تحول الكثیرین من حولھ تحت إغراءات المصالح الشخصیة، والسر فى ذلك أنھ كان قانعً
متطلع إلى ما فى أیدى اآلخرین، وغیر منشغل بھم. إن مثل ھذه الخصال الحمیدة التى جسدھا لنا فى شخصھ 
وسلوكیاتھ یتكامل معھا حرصھ على الصالح العام، وانشغالھ بھموم كل من حولھ، یلعب دور األب الحنون إلى 

بحل المشكالت وإزالة العقبات التى تعترض طریقنا. لقد كانت أستاذیتھ  جانب المعلم الفاضل، فینشغل أیما انشغال
ً عملیا أعتقد أنھ سیظل فى ذاكرتنا وذاكرة األجیال القادمة التى ستسمع أو تقرأ عن فضائلھ وعلمھ.    إذا مثاال
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