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فى یونیھ الماضى رحل د. رؤوف عباس، المؤرخ واألكادیمى، اإلنسان المستقیم والرجل المكافح، الذي صعد 

بھ إال  باجتھاده وعملھ من قاع المجتمع إلى أعلى قممھ العلمیة. رحل بدون ضجة، كما عاش أثناء حیاتھ، الیسمع
الصفوة .ولم تعرفھ دائرة أوسع قلیال من المصریین إال من خالل كتابھ: "مشیناھا خطى"، الذي صدر فى نھایة 

 .2004عام 
 

 عبارة "سیرة ذاتیة" تجدھا مكتوبة على غالف ھدا الكتاب؛ ولكن ھل ھو كذلك فى الواقع؟
 

بالغة الغنى والتنوع، امتدت على مدى خمسة  إنھ كتاب صغیر الحجم، ال یمكن أن تتسع صفحاتھ لتجربة حیاتیة
وستین عاما. ولذا فالبد أن الكاتب كان انتقائیا إلى حد كبیر. فبینما نجد أن النصف األول من الكتاب یحدثنا 
بإسھاب عن الحیاة الشخصیة لرؤوف عباس الطفل والشاب، یتخلى النصف الثانى عن االھتمام بجانبھ األسرى 

 على ما القاه من تجارب فى حیاتھ العملیة و األكادیمیة.واالجتماعى، ویركز 
 

ولیس الكتاب من نوعیة السیر الذاتیة التى یعرى فیھا اإلنسان نفسھ ویكشف عن زالتھ، كاعترافات جان جاك 
روسو، أو یزیح كل األستار عن أسرار ونقائص شخصھ وعائلتھ، كما فعلھا لویس عوض. ولكن نجد أن الكاتب 

ج عن االعتراف بفقره وبساطة أصلھ، والعاھة التى فى فكھ، وعن كل األمور التى لم یكن لھ ید فیھا، ھنا ال یتحر
ولكن عندما نأتى إلى المواقف التى تكشف عن معادن الرجال، نجده اإلنسان الذي یتمسك دوما بالعدالة، وال 

اء على لسانھ: " ینفر عرقھ الصعیدى یتنازل عن حقوقھ أو حقوق غیره، وال یخضع للتھدید واالبتزاز، أو كما ج
عندما یحس أن ھناك ما یمس كرامتھ". ولكنھ یتدارك ما یمكن أن یؤخذ علیھ من إغفال للجانب السلبى فى 
شخصھ ومواقفھ؛ فیقر فى نھایة الكتاب بأنھ "لم یكن دائما حكیما خالیا من العیوب واألخطاء... ولكن حسبھ أنھ لم 

 حض".یتخد موقفا بدافع شخصى م
 

والكتاب مكتوب بلغة مباشرة بسیطة ، خالیة من أسالیب البالغة والتأنق اللفظى؛ فال یمكن مقارنتھا باألعمال 
 األدبیة المنمقة كأیام طھ حسین مثال.

 
وفى تصورى أن رؤوف عباس، فى كتابھ ھذا، لم یكن اإلنسان الذي یتوق إلى التحدث عن دخائل حیاتھ، ولكنھ 

معلم الذي یبغى أن یلقى درسا بالغ األھمیة على كل من لھ آذان للسمع، ومن عنده قابلیة للتعلم. كان األستاذ و ال
كان المؤرخ الذي یستعین بتجارب الماضى، على مرارتھا، ومن دروس التاریخ وعبره، عسى أن یستفید منھا 

 أبناء الوطن فى إنقاذ مصر من الھاویة التى تتردى فیھا.
 

اب "رحلة عمر" للعالم الجیولوجى ( متعھ هللا بالصحة وأمد فى عمره) د رشدى سعید، الذي إنھ كتاب یذكرك بكت
تحدث فیھ عن مأساة إھدار ثروات مصر، وبكتاب "وصیتى لبالدى" للراحل د إبراھیم شحاتھ، خبیر االقتصاد 

ن المخلصین المحبین والقانون الدولى، الذي غطى موضوع الفساد وآثاره المدمرة، و بكتب غیرھما من المصریی
 لوطنھم الذین قالوا كلمتھم ومضوا ...

 
ھؤالء األشخاص، خالصة العقول وزبد المجتمع، آمنوا بأن تقدیم الخبرات التى عاشوھا، والتجارب التى مروا 

ن بھا، لھى أوقع وأعمق تأثیرا من األحادیث النظریة. إنھم لم یكتفوا بالحدیث عن العلل واألمراض، بل امتلكوا م
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العلم والخبرة واإلخالص ما جعل ما یقدمونھ من وصفات مجانیة لعالجھا، ھدیة األقدار ألبناء شعبھم المعذب 
 التعیس. ولكن من یستمع ومن یھتم!!

 
یكشف د عباس فى كتابھ عن السلبیات فى أوضاع اإلدارة فى القطاع العام، وعن تحجیم دور نقابات العمال، كما 

عمل بھا كمراجع حسابات فى إحدى الشركات المؤممة. ویقول: "تحولت معظم  وجد من خالل أول وظیفة
 شركات القطاع العام إلى عزب لرؤسائھا".

 
ثم یفرد مساحة كبیرة الستعراض أوجھ التردى فى الجامعة المصریة، والتدھور فى أحوال أساتذتھا وطالبھا على 

، اعتقادا منھ (وھو الشاب الذي الیملك ماال وال جاھا) حد سواء؛ وھى التى استمات فى االلتحاق بھیئة تدریسھا
أنھا "المؤسسة الوحیدة بمصر التى یحدد موقع الفرد فیھا حسب قدراتھ العلمیة". ولكن لألسف شاھد فى حیاتھ 
األكادیمیة الطویلة صنوفا من خراب الذمم واالنتھازیة والشللیة والتدلیس، باإلضافة إلى التزلف والملق والجبن 

النفاق، وكل ما یطیح بكرامة العلم و العلماء، ممن یفترض فیھم أن یكونوا معلمى األجیال والمثل األعلى و
 للشباب.

 
طبعا الیمكن أن تخلو الدنیا من أصحاب النفوس المستقیمة والضمائر الحیة (على ندرتھم) ولذا تضمنت شھادة د 

عن الدكتور إبراھیم بدران: "كان عالما جلیال منصفا،  عباس اإلشادة بسیرتھم العطرة. فعلى سبیل المثال یقول
الیخشى فى الحق لومة الئم". ویذكر بكل إعزاز وعرفان النماذج الرائعة من جیل األساتذة العظام الذین تتلمذ 

 على أیدیھم، ویدین لھم بالفضل فیما تعلم و فیما اكتسبھ من فضائل.
 

والمعوقات التى توضع فى وجھ الجمعیات األھلیة، و"األتاوات" ثم ینتقل إلى مصاعب العمل األھلى فى مصر، 
 التى تفرض علیھا فى مقابل تركھا تعمل بدون منغصات.

 
ویتطرق د. عباس، فى أكثر من موضع، إلى أمثلة عایشھا بنفسھ، وسجل وقائعھا باألسماء الحقیقیة ألبطالھا، 

تماتة انتداب المؤرخ المرموق د. یونان لبیب رزق للتعصب ضد األقباط. فیذكر أن بعض األساتذة عارضوا باس
للتدریس بالقسم، وقال أحدھم لدكتور عباس (الذي كان مصرا على انتداب د. یونان لتمیزه العلمى): "إن هللا لن 

 یغفر لھ ھذا الجرم".
 

التاریخ  فى وظیفة معیدة فى قسم -كانت الثانیة على الدفعة - واعترض أستاذ آخر على تعیین طالبة قبطیة 
الحدیث، وقال صراحة: "إن القسم تخلص من ھؤالء قبل ما یزید عن خمسین عاما". (وكان یقصد التضییق على 
د. عزیز سولایر عطیة حتى اضطر إلى الھجرة إلى أمریكا التى رعت موھبتھ حتى أصبح من أكبر علماء 

بطیة العظیمة). ولم یتم تعیین المعیدة إال بعد التاریخ فى العالم، ولم ینسى وطنھ وناسھ ، بل أھداھم موسوعتھ الق
 أن ھدد د. عباس باستقالة علنیة مسببة: "احتجاجا على التمییز بین المصریین على أساس الدین".

 
وعندما طلب من الدكتور رؤوف عباس والدكتور عبد الملك عودة ترشیح أساتذة للتدریس فى "معھد الدراسات 

سادات یزمع تأسیسھ، تقدم كل منھما بإسمین ألساتذة أكفاء ، ولكن ترشیحاتھما لم الوطنیة" الذى كان الرئیس ال
 تحظ بالقبول، ألن ھؤالء المرشحین كانوا أقباطا!

 
وحدث فى أحد السنوات أن اعتذر د. عباس عن وضع أسئلة الثانویة العامة فى مادة التاریخ، واقترح على 

فضحك الرجل قائال : "ھو سیادتكم مش عارف أن أھل الذمة المسئول اللجوء إلى صدیقھ د. یونان لبیب، 
ممنوعین من وضع االمتحانات؟". ونشر د. عباس وقتھا خطابا مفتوحا لوزیر التعلیم فى جریدة األھالى یتناول 
سیاسات وضع أسئلة االمتحانات، ولكن الوزیر رد علیھ الئما ألنھ "وھو المؤرخ، لم یتحر الدقة فى المعلومات 

 وصلتھ"، واتھمتھ السیدة منى مكرم عبید "بالعبث بالوحدة الوطنیة".التى 
 

ویحرص د. عباس على تأكید أن وقوفھ إلى جانب األقباط فى المواقف السابقة ھو "أمر یتعلق بالمبادئ ال 
 باألشخاص".

 
فولتھ المعذبة، التى ال یفوقھا تعاسة إال طفولة طھ حسین، سجین األول من الكتاب و الذي یتناول ط أما الجزء

محابس الفقر والجھل وكف البصر، فیجعلك تدیم التفكیر فى ھذه الشخصیات اإلعجازیة... كیف تحملوا وھم 
األطفال الصغار أحزان تنوء بھا الجبال، وكیف تغلبوا وھم الشباب الیافع على صعوبات قاسیة مؤلمة، وكیف 

 وا وھم المعدومى السند والعزوة عقبات كئود!!اجتاز
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وبمعونة هللا وحده، ومن سخرھم من مخلوقاتھ الفضالء الخیریین، استطاع طھ حسین و رؤوف عباس وأمثالھما، 
أن ینفضوا عنھم بؤس األقدار، وأن یرتفعوا بفضل قدراتھم وعملھم وجلدھم وإصرارھم، لیصبحوا أعالما تلقى 

 وتقابل بالحفاوة والتكریم، لیس فى وطنھم وحده، بل على مستوى العالم المتحضر. التقدیر واالحترام،
 

ولد رؤوف عباس ألسرة بسیطة، یعمل ربھا عامال فى السكة الحدید، وینوء كاھلھ بثمانیة من األبناء. واضطرتھ 
را بالقاھرة. وكان الظروف ألن یعیش قسطا كبیرا من طفولتھ وشبابھ مع جدتھ ألبیھ فى عزبة ھرمیس فى حى شب

 درج بیت الجدة المتداعى بال سیاج، فسقط الطفل من الطابق الثانى، مخلفا ھذا الحادث عاھة مستدیمة فى فكھ.
 

ویصف لنا فى الكتاب العزبة وسكانھا وصفا حیا. مكان عشوائى یخلو من المیاه النقیة والصرف الصحى 
) یتشاركون فى اللقمة البسیطة، وفى أفراحھم المتواضعة، والكھرباء. ولكن سكانھ الفقراء (مسلمین ومسیحیین

وأتراحھم العدیدة. النساء یرضعن أطفال بعضھن البعض، واألبناء الصغار یتجمعون للعب فى فناء كنیسة مار 
 جرجس، حیث یتناولون جمیعا القربان من ید "أبونا".

 
لواقع ھو الحال فى مصر أیام كان الدین  صورة یصعب تصدیقھا على ضوء ما نراه اآلن. ولكن كان ھذا فى ا

والوطن للجمیع. ولربما كان ھذا ھو السر فى أن ذلك المناخ المحب المتسامح قد أفرخ العدید من العقول المستنیرة 
 والنفوس النقیة والشخصیات المستقیمة، رغم الفقر والعوز ومشقة الحیاة ونقص التعلیم.

 
ت تحمل ضغینة ألمھ، فانتقمت من األم فى شخص الطفل البرئ، وسامتھ و من سوء حظ الصبى أن جدتھ كان

 صنوف اإلساءة والحرمان، و تلذذت بسادیة غریبة فى إرھاقھ وتحمیلھ ما ال یطیق.
 

ثم عانى صورة أخرى من العذاب على ید شیخ الكتاب، الذي كان ینھال علیھ بالضرب عندما یخطئ فى تسمیع 
 ل لھ أنھ " ال یستطیع الحفظ إال إذا فھم معنى ما یحفظ".السور، أوعندما یتجرأ ویقو

 
وعندما خیب رؤوف أمل األسرة فى دخول األزھر، وھو ما عبرت عنھ الجدة بوصفھا إیاه: "خیبة األمل اللى 
راكبة جمل"، أراد الوالد أن یدفع بھ إلى إحدى الورش لیتعلم صنعة. ولكن هللا أرسل صدیقا لألب، كان رغم 

 لھ فنانا مرھف الحس، فاستطاع أن یتفھم الغالم، وأقنع األب بأن یلحقھ بمدرسة ابتدائیة.بساطة حا
 

ورغم نجاحھ فى امتحان القبول، ظل قبولھ الفعلى مرھونا بإحضار كارت توصیة من أحد الباكوات موجھا 
رف بالمشكلة، لحضرة الناظر. وتدخلت عنایة هللا مرة أخرى، وجاء الفرج على ید عمدة قریة تصادف أن ع

 فتطوع بإحضار كارت التوصیة المأمول من البك صاحب العزبة فى قریتھ.
 

ومرت مراحل تعلیمھ المدرسى فى معاناة شدیدة، بسبب الفقر الذى یقترب من درجة الجوع، وشح الحنان 
ف توفرت فى والرعایة األسریة. ورغم ذلك قدم لنا جانبا مشرقا من حال التعلیم المدرسى فى ذاك العصر، وكی

المدارس الحكومیة العادیة المجانیة، سواء فى القاھرة أو فى األقالیم، نخبة من المدرسین األكفاء المخلصین، 
الذین كان لھم الفضل فى تمیز تالمیدھم فیما بعد، وأنشطة مدرسیة ثقافیة وفنیة وریاضیة رائعة، لم یعد یوجد ما 

 اء الالمعة والرسوم الفلكیة، ومكتبات فتحت للطالب النابھیقاربھا حتى فى المدارس الخاصة ذات األسم
 

 الطموح، آفاقا واسعة مجانیة لالطالع والمعرفة.
 

وعندما نجح فى الثانویة العامة، كان من الطبیعى وفقا لصعوبة الظروف أن یكتفى بما حصلھ، وأن یبحث عن 
 لھ إنسانا بسیطا غریبا عنھ، أثناه عن القبول بوظیفة عمل إلعالة نفسھ ولمساعدة أبیھ، ولكن للمرة الثالثة یسخر هللا

تافھة بینما مجموعھ یؤھلھ لاللتحاق بالجامعة، وأقرضھ الثالث جنیھات الضروریة لرسوم التقدیم، والتى لم یكن 
 یملكھا.

 
و ھكذا وجد نفسھ طالبا جامعیا، یعانى من شظف العیش، ویضطر للعمل فى األجازات لتوفیر احتیاجاتھ 

ضروریة. ولكن ما جعل المستحیل ممكنا ھو النظام الذي استجد مع ثورة یولیو، والذي سمح لغیر القادریین ال
 بالحصول على المجانیة فى التعلیم العالى.
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و ھذا ما دعاه ألن یذكر دائما أنھ لوال الثورة لما أمكن ألمثالھ االلتحاق بالجامعة، ولما فتحت أمامھم أبواب 
ى. ولكن انتفاعھ الشخصى بما قدمتھ الثورة، لم یجعلھ یغمض عینیھ عن سلبیاتھا، حیث كان الحراك االجتماع

یرى "البون الشاسع بین الشعارات المرفوعة وما یجرى على أرض الواقع". ولعل ھذا ھو ما جعلھ یعزف عن 
 االنتماء إلى أى حزب أو تنظیم سیاسى طیلة حیاتھ.

 
مؤقتة كمراجع حسابات، یحصل على الماجستیر والدكتوراه، وینخرط فى سلك وتمر بھ رحلة الحیاة، فبعد وظیفة 

التدریس بالجامعة أستاذا للتاریخ. وأثناء ذلك، یتمكن من الزواج من زمیلة دراستھ التى أحبھا، وینجب منھا ابنھ 
 الوحید.

 
أخرى، واالستفادة من بیئة وسنحت لھ الفرصة لیسافر فى مھمة علمیة إلى الیابان، أتاحت لھ االحتكاك بثقافات 

 علمیة ممیزة. واستغل الفترة التى قضاھا معارا فى الدوحة، حیث كان عبء العمل بسیطا، فى البحث والتألیف.
 

وتجاوزت إسھاماتھ أسوار الجامعة، فشملت مراكز الدراسات، ودار الكتب والوثائق، والمجلس األعلى للثقافة، 
خیة. وامتد نشاطھ العلمى واألكادیمى إلى الخارج، فدعى لحضور مؤتمرات والجمعیة المصریة للدراسات التاری

وإللقاء محاضرات فى أوربا وأمریكا، واختیر ضیف شرف فى المؤتمر السنوى لجمعیة دراسات دولیة مرموقة 
 مركزھا الوالیات المتحدة.

 
جاء حدیثھ عنھا حافال بالمعلومات ولم تكن كل ھذه المراحل مفروشة بالورود، ولكنھا كانت مملوءة بالتحدیات. و

المشوقة وبالتفاصیل المثیرة، عامرا بالدروس والعبر، ومسجال لمرحلة ھامة من التحول االجتماعى فى مصر، 
 فى النصف الثانى من القرن العشرین.

 
 ع:وفى النھایة، نعود إلى اإلھداء الذي كتبھ د. رؤوف عباس فى مقدمة كتابھ منذ ما یقرب من سنوات أرب

 
 " إلى الشباب... عساھم یجدون فیھ ما یفید

 
 وإلى الذین یسممون أمامھم اآلبار... لعلھم یتعظون"

 
 فھل وجدت وصیتھ األخیرة آذانا تصغى أو ضمائر تستیقظ؟!

 
lailafarid@btopenworld.com 
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