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شھدت الندوة التي أقامھا أصدقاء ورفاق المؤرخ  الراحل رءوف عباس في أتیلیھ القاھرة مساء األربعاء الماضي 
 صص لعقد الندوات استیعابھ. لالحتفاء بجھوده العلمیة حضورا كبیرا لم یستطع المكان المخ

و طالبت الدكتورة نیللي حنا بإعادة إصدار كتب  الراحل  التي نفدت من األسواق . واعتبر الدكتور عاصم 
الدسوقي  أن المؤرخ الراحل یعد رائدا في دراسة تاریخ الملكیة الزراعیة في مصر داخل الجامعة ، فقد كانت 

 تكن تسمح بدراسة موضوعات  ذات طابع اجتماعي . الجامعة المصریة تتسم بالمحافظة ولم
أما المترجم بشیر السباعي فقد أشار إلي أھمیة الكتابات المصریة الصادرة بالفرنسیة فیما یتعلق بالوقوف علي   

تاریخ الحركة االشتراكیة في مصر. وطالب السباعي  شباب المؤرخین بإجادة ھذه اللغة للوقوف علي مجمل 
ة أن جمیع وثائق وزارة الخارجیة المصریة والتقاریر التي كانت الشرطة المصریة ترفعھا تاریخ مصر خاص

للملك فؤاد كانت بالفرنسیة. ولفت الدكتور إیمان یحیي في مداخلتھ الي أن رؤوف عباس  اھتم بسیرة ھنري 
ً عن أوراقھ أثار جدال كبیرا   كورییل احد قیادات " حركة حدتو " وحرر كتابا

تاب"مشیناھا خطي" الذي  سجل فیھ الراحل سیرتھ الذاتیة تحدث  األستاذ بمعھد الدراسات االفریقیة وعن ك   
 الدكتور سید فلیفل مشیرا إلي أن الكتاب كاشف عن التحوالت التي مرت بھا الجامعة المصریة من منظور ذاتي . 

وبدوره توقف الدكتور سید العشماوي  أمام كتابات رءوف عباس عن الحركة العمالیة التي تعبر عن وعي جیل    
 جدید من المؤرخین ظھر في ستینیات القرن الماضي .

ومن ناحیتھ تحدث الدكتور ناصر إبراھیم  عن فكرة "نقد االستشراق "  في فكر الدكتور رءوف عباس وأوضح   
رتكزات أساسیة في فكره، أولھا تعدد أنماط التطور ویتمثل المرتكز الثاني  في رفض التعمیم  أن ھناك أربعة م

القائم علي اإلیمان بوجود "نموذج نمطي"  لتطور المجتمعات الشرقیة. ولفت  إلي أن عباس كان دائم التأكید علي 
 قات تطورھا ، وھو المرتكز الثالث.أن قدوم الغرب لم یكن بعثا للحیاة في مجتمعات الشرق بل إنھ كان من معو

أما المرتكز الرابع الذي رآه إبراھیم ركنا أساسیا في فكر رءوف عباس المختلف مع المدرسة االستشراقیة فھو   
 .رفضھ للرؤیة التفكیكیة التي تحل ثقافة مجتمع محل ثقافة مجتمع آخر
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