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  مصر اجتماعیا واقتصادیا مؤرخ» م2008 - 1939«رؤوف عباس حامد 

  محمد عدنان البخیت

 2008یولیو  17

ُ قد * سمعتُ وقرأتُ للمرحوم رؤوف عباس حامد، قبل أن ألتقیھ وزمیلتھ نیلي حنا، األستاذة  كنت
من  م في معھد العالم العربي، بدعوة2004الجامعة األمریكیة في القاھرة، في شھر آذار عام  في

القاھرة،  نادیة بغدادي، األستاذة في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست، وبسمة قضماني من
لجمع األوراق  ومنى نصولي من مؤسسة الدراسات الفلسطینیة في بیروت، للبحث في إقامة مركز

المھجر. وحضر ھذا االجتماع  وروبا وبالدوالمذكرات العربیة لألفراد واألسر العربیة المقیمة في أ
المشھور، ویوجین روجان، مدیر  عدد من المستشرقین، مثل: أندریھ ریمون المؤرخ الفرنسي
مردم بك من معھد العالم العربي،  مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة أكسفورد، وفاروق

ني من تطوان، وھي تقوم على نادیة أرز باإلضافة إلى عدد من الباحثین العرب، منھم السیدة
في إطار المراسالت التجاریة مع بیوتات  إدارة مجموعة أوراق أسرتھا في المغرب، ومعظمھا

 ً للتعرف على أفكار ورؤى ھذه النخبة، ومنھم  التجارة في أوروبا. وكان اللقاء آنذاك فرصة
ر، فلمستُ منھ على الفور عنایتھ الكبیرة بالوثائق واألوراق التي تخص مص المرحوم رؤوف عباس، وخاصة فیما یتعلق

البحث الجامعي  االجتماعي واالقتصادي لمصر، وعرفتُ مدى اطالعھ على الدراسات المتعلقة بمصر في إطار بالتاریخ
   .باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة

، مثل غیري، مدى التعاون ت تار والحظتُ والتصدیر  یخ التجارة واالستیرادوالتنسیق والتفاھم بینھ وبین نیلي حنا التي تقصّ
نیت بتاریخ التجارة مع السودان باإلفادة من نھر النیل للشحن  في مصر، واھتمت بالتجارة الداخلیة بین األقالیم المصریة، وعُ

ً باللغة ّفت كتابا ار القاھرة في العصر الوسیط، تناولت فیھ سیرة أبو طاقیة شاھبن واالستیراد، فأل ّ التجار،  دراإلنجلیزیة عن تج
م. وترجم لھا كتابھا 1997اللبنانیة عام  وھو شامي األصل، ترجمھ إلى العربیة رؤوف عباس، وصدر عن الدار المصریة

العثماني من القرن السادس عشر إلى القرن الثاني عشر المیالدي، الصادر عن  الثاني عن ثقافة الطبقة الوسطى في العصر
  .م2004الثقافة في  وزارة

بودابست، حیث اجتمعنا في جامعة أوروبا الوسطى، وأتیحت لنا  م، في2006اؤنا الثاني بعد عامین، في شھر آذار وكان لق
الجامعة:  ھنغاریا في حفظ الوثائق والحفاظ علیھا، وكان شعار القائمین على الوثائق في تلك الفرصة لالطالع على تجارب

السیطرة السوفیاتیة. ولعلھ من المفید أن  ت األبواب موصدة في عھد، بعد أن كان”الوثائق في خدمة المجتمع المفتوح“
 نسبھم إلى أصول تركیة ضاربة في القدم، نذكر من علمائھم في الحقول التركیة نشیر ھنا إلى أن أھالي ھنغاریا یرفعون

الجامعات الھنغاریة  اھتمام الذي ساعد األتراك في فھرسة سجالتھم، وھذا ما یفسر لنا سر (L. Fekete) :والعثمانیة
المستشرقین الھنغاریین الذي درس في مصر، في تجوال  بالدراسات التركیة والعثمانیة. وخرجتُ مع رؤوف بصحبة أحد

 إلى القصر الملكي على قمة التلة المشرفة على نھر الدانوب، والتي كانت مقر والي سیاحي في بودابست، ونحن في طریقنا
  .عثمانیاً  القرن السادس عشر، عندما كان الدانوب نھراً  والیة بودین العثمانیة في

ً من مذكراتھ، وھي بعنوان: مشیناھا طى، والعنوان مأخوذ من البیت المعروف،  وفي ذلك اللقاء أھداني رؤوف نسخة ُ خ
ّوح: 908ھـ/295 لشاعر عباسي اسمھ أحمد بن فارس (ت حوالى ً “م)، كما أفادني زمیلي إبراھیم شب طى ُ ُتبت مشیناھا خ ك

ً مشاھا ومن –علینا  طى ُ ُتبت علیھ خ ً ألغتنم فرصة لقائنا الصباحي”ك على اإلفطار ألستفسر منھ  ، فأكببتُ على مطالعتھا فورا
ً في قول الحقیقة ولو ُھ صریحا كانت جارحة، وبخاصة في أخبار معاناتھ في مسیرتھ  عن بعض الجوانب فیھا، فوجدت

ّبعة في  التعیینات والترقیات في الجامعات المصریة، وبطبیعة الحال لم أدخل معھ في التفاصیل، الجامعیة، وعن األسالیب المت
ر لنا  وبخاصة أنھ أورد أسماء زمالء لنا نعرفھم جمیعاً. ومن ھنا، ینظر إلیھ البعض على أنھ ِّ ُفس شخصیة خالفیة، وھذا ی

ه بعد صدور ّ ھھ خصومھ ضد ّ    .مذكراتھ حجم الھجوم الذي وج

لد رؤوف عب ُ مصریة عادیة ومتواضعة، وكان والده یعمل في  م في مدینة بور سعید الساحلیة ألسرة1939آب  24اس في و
كانت وفدیة وأنھ حظي برؤیة النحاس باشا، ومن ھنا یمكن أن نفسر والء رؤوف  سكة الحدید، ویشیر إلى أن عواطف والده

ً منال للمرحلة ً كبیرا عنایتھ العلمیة، فكتب رسالتھ  ناصریة بمصر واھتمامھ بالطبقة العمالیة فیھا، وأولى ھذا الموضوع جزءا
إشراف أحمد عزت عبد الكریم، صاحب سیمنار تاریخ العرب  م، تحت1966للماجستیر عن الحركة العمالیة المصریة عام 

 ن في مصر ومن العالم العربي، أقاموا دراساتھم على المصادرلتخریج أجیال من الباحثی الحدیث، الذي أصبح مدرسة
ٍ علمي، وعلى رأسھا سجالت المحاكم الشرعیة، ف قبل ذلك بشكل ّ ودفاتر األوقاف، وقیود الكنائس وما  المحلیة التي لم توظ

ع في موضوع الحركة العمالیة بعد ً ع إلى ذلك. وتوسّ ّ اطالعھ على الوثائق البریطانیة، فأصدر دراسة ن ھذا الموضوع، وامتد
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العلمیة فكتب تاریخ جامعة  لیتناول موضوع النظام االجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة، وتابع أعمالھ اھتمامھ
ً في كتابة تاریخ أم1994القاھرة ( الجامعات العربیة التي تحتفل مصر الیوم بمرور مائة عام على  م)، فكان بذلك رائدا

رتأسیسھا، ومن ثم ح ّ ً من  ر النحو  م، وجاء إھداؤه للكتاب على1891مذكرات محمد فرید التي تتناول تاریخ مصر ابتداء
ى في سبیلھا، إلى ذكرى الزعیم محمد“التالي:  ّ   .”فرید إلى كل من آمن بمصر وضح

مھا ألكسندر رسالة الدكتوراة التي ق لقد ترجم رؤوف الدراسات العلمیة الرصینة التي تناولت تاریخ مصر، من أھمھا ّ د
أزمة مصر االجتماعیة  –عنوانھا بالترجمة العربیة: مصر للمصریین  شولش إلى جامعة ھایدلبرج في ألمانیا، وجاء

مماثلة عن  م. ومن المفید ھنا أن نشیر إلى دراسة1983م، وصدرت الترجمة في القاھرة عام 1882 – 1878والسیاسیة 
دراسات حول  –م 1882 – 1856 ي، بعنوان: تحوالت جذریة في فلسطینفلسطین لنفس المؤلف، ترجمھا كامل العسل

بترجمة كتاب المؤرخ االقتصادي شارل عیساوي، عن  التطور االقتصادي واالجتماعي والسیاسي. وقام رؤوف عباس
م)، وصدر في بیروت عام 1914 – 1800التاریخ االقتصادي للھالل الخصیب ( :اقتصادیات الشرق األوسط، بعنوان

ھ العلمي على الكتب المتعلقة بمصر، بل ترجم كتاب موریس دوب م. ولم1990 ّ دراسات في  :بعنوان Dobb یقصر ھم
  .(م2003تطور الرأسمالیة (صدر في القاھرة 

ً في جامعة طوكیو 1990 – 1989م، و1973 – 1972أمضى الفترة من  والملحوظ أن رؤوف كان قد ً متفرغا م، أستاذا
ً لتجربتھا، مقارنة بالتجربة المصریة التي كانت في القرن الیابان، باحثاً  في التاسع عشر سابقة للتجربة الیابانیة،  ودارسا

والیابان، فجاء ذلك مكمالً لدراساتھ السابقة التي نشرھا في مجلة الجمعیة  م بكتاب بعنوان: التنویر بین مصر2001وأتبعھا 
اه:  عد رئیس تحریرھا، إضافة إلى عدد من المقاالتأصبح فیما ب للدراسات التاریخیة، التي المصریة ّ جمعھا في كتاب سم

   .م1980القاھرة عام  م)، وصدر في1912 – 1868المجتمع الیاباني في عصر مایجي (

ً من جانب العلماء العرب لفھم  ونلحظ من خالل جھوده، وفیما بعد جھود مسعود ظاھر من الجامعة ً منھجیا اللبنانیة، سعیا
ُعد وتردید أبیات حافظ إبراھیم عن المیكادو، ووصف الغادة الیابانیة الیابانیة، ولیس مجردالتجربة  التي  االستحسان عن ب

ت على العودة إلى دیارھا قیاماً بالواجب الوطني تجاه بالدھا، ومشاركة ّ   :شعبھا في الحرب أصر

   مي ولم تستطع كفاي تقلیب الظباأحسن الر أنا إن لم   أنا یابانیة ال أنثني عن مرادي أو أذوق العطبا
  ھكذا المیكادو قد علمنا أن نرى األوطان أماً وأبا   من نكبا أخدم الجرحى وأقضي حقھم وأواسي في الوغى

رت ّ التقدیریة، والیوم، وقد  م جائزة الدولة1994الدولة المصریة الجھود العلمیة المتواصلة لرؤوف عباس فمنحتھ عام  لقد قد
ا، نستذ ّ ً المعین أسسوا مدرسة لدراسة تاریخرحل عن العرب الحدیث، منھم محمد شفیق غربال، ومحمد أنیس من  كر أعالما

 الكریم صاحب السمینار المشھور الذي تخرج منھ أحمد مصطفى عبد الرحیم، وعبد الرحیم جامعة القاھرة، وأحمد عزت عبد
ً وأسكنھم فسیح جناتھ، ولھم  ؤوف عباس. رحمھم هللاعبد الرحمن عبد الرحیم، وعبد العزیز نوار، وآخر الراحلین ر جمیعا

  .وأعطوا الرحمة بمقدار ما سخوا
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