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  رءوف عباس والجمعیة التاریخیة
  د./ عبد المنعم ابراھیم الجمیعى

  األمین العام للجمعیة
  2008أكتوبر  18

  
وذلك بعد حصولھ على درجة الماجستیر وتركھ  1966بدأت عالقة رءوف عباس بالجمعیة التاریخیة فى عام 

، وتفرغھ لدراسة العمل كمراجع للحسابات بالشركة المالیة والصناعیة بكفر الزیات، وانتقالھ إلى القاھرة
الدكتوراه. فبعد أن وجد فیھ أستاذه المرحوم أحمد عزت عبد الكریم الذى كان یتولى رئاسة الجمعیة وقتذاك 
المثابرة وحب البحث والرغبة فى المعرفة، كلفھ بمھمة لم تكن بالسھلة على باحث فى مثل سنھ فى تلك األیام 

ثبت بعناوین الرسائل الجامعیة فى التاریخ واآلثار لدرجتى وھى تقدیم خدمة لطلبة الدراسات العلیا، بعمل 
الماجستیر والدكتوراه التى أجازتھا جامعة القاھرة منذ إنشائھا لتقوم الجمعیة بطباعتھ ضمن إعداد مجلتھا 
التاریخیة، وعلى الرغم من صعوبة ھذه المھمة خاصة وأنھا كانت أول محاولة من نوعھا فى ھذا المجال فقد نجح 

باحث رءوف عباس باقتدار فى إتمام ھذا التكلیف والذى تم نشره فى المجلد الثالث عشر من المجلة التاریخیة ال
مما زاد من اقتناع أستاذه بھ ، وجعلھ بمثابة العضد والید الیمنى لھ فى إتمام المھام الصعبة المتعلقة  1967عام 

جمعیة العمومیة لیتولى تسجیل ما یدور من مناقشات فى بالجمعیة فاختاره أكثر من مرة أمینا لجلسات اجتماع ال
محاضر الجلسات، كما شجعھ أستاذه على القاء أول محاضرة عامة فى حیاتھ بالموسم الثقافى للجمعیة وذلك فى 
وقت كان الصعود فیھ إلى المنصة من المواقف الصعبة امام الباحثین الشبان فالقى بحثا بعنوان: " استقرار 

ضمن كتاب األرض والفالح فى مصر عبر  1974فردیة فى األرض الزراعیة" نشرتھ الجمعیة عام الملكیة ال
  )1(العصور.

  
وكان بذلك  17/12/1979وظل رءوف عباس یزاول خدماتھ للجمعیة حتى انضم لمجلس إدارتھا بعد انتخابات 

كرا على كبار األساتذة حیث من أوائل المؤرخین الشبان الذین ینضمون لمجلس اإلدارة الذى كانت عضویتھ ح
اختیر رءوف  27/9/1992فاز بالعضویة بعدد من األصوات یفوقھ ما حصل علیھ بعض كبار األساتذة وفى 

ومنصب نائب الرئیس فى عام  1993عباس أمینا لصندوق الجمعیة، كما تولى منصب األمین العام فى عام 
  ة والعمل على تذلیل المصاعب التى كانت تكتنفھا.وخالل ذلك بذل العدید من الجھود لتطویر الجمعی 1997

  
تولى رءوف عباس رئاسة الجمعیة فكان ذلك بمثابة میالد جدیدا لھا حیث توسعت عالقات  1999وفى عام 

الجمعیة بالعدید من المؤسسات الثقافیة وتوثقت صالتھا بالعاملین فى حقل الدراسات االنسانیة على مختلف 
و أوربا وأمریكا حیث توافدوا على الجمعیة یشاركون فى أعمالھا وأنشطتھا. وخالل ذلك أطیافھم سواء فى مصر أ

تعرضت الجمعیة لعبء ثقیل عرضھا إلى توقف أعمالھا وإفالسھا ذلك أن صدور قانون تأجیر األماكن غیر 
عاف مما المخصصة ألغراض السكنى وتضخم القیمة االیجابیة لمقر الجمعیة والذى تضاعف حوالى ثمانیة أض

أدى إلى تعرض الجمعیة للطرد من مكانھا خاصة وأن األعانة التى تقدمھا الشئون االجتماعیة لھا لم تف بمواجھة 
ناصر الدین المتفرع من  2ھذه الزیادة الطارئة، وزاد الطین بلھ أن صاحب العقار الذى كانت تقطنھ الجمعیة (

الء المبنى لعدم تمكنھا من سداد االیجار. ونتیجة لذلك طرق شارع البستان بالقاھرة) رفع قضیة علیھا طالبا اخ
رءوف عباس كافة األبواب طالبا العون حتى تستطیع الجمعیة التى تعد أقدم جمعیة من نوعھا فى العالم العربى 

ى االستمرار فى أداء رسالتھا فى خدمة تاریخ مصر والمنطقة العربیة فلجأ إلى وزارة الثقافة طالبا مساعدتھا ف
امتالك مقر خاص بھا، ومع أن األستاذ فاروق حسنى وزیر الثقافة تعاطف مع الموقف ووافق على مساعدة 
الجمعیة، فان المبلغ الذى تحدد صرفھ من صندوق التنمیة الثقافیة وھو عشرة آالف جنیھ لم یكف النقاذ الموقف 

عض رعاة الثقافة فى الوطن العربى مما دفع رءوف عباس وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعیة إلى اللجوء لب
طالبین مساعدة الجمعیة فى امتالك مقر خاص بھا وقد لقیت دعوتھم استجابة وترحیبا من الشیخ سلطان القاسمى 
حاكم الشارقة الذى أھدى الجمعیة مقرھا الحالى بمدینة نصر بموجب عقد ھبة تم توقیعھ فى حفل افتتاح مقر 

بحضور بعض الوزراء وكبار رجال الدولة ورموز الحیاة الثقافیة. وكان  2001و مای 23الجمعیة مساء األربعاء 
ذلك بمثابة انطالقھ ھامة لزیادة أنشطة الجمعیة التى اتسع نشاطھا اتساعا ملحوظا فإلى جانب محاضرات الموسم 

رومانى والتاریخ التاریخ الیونانى الالثقافى الذى تلقى فیھ محاضرتان شھریا والندوة السنویة فھناك سمنار 
االسالمى والوسیط ثم التاریخ المعاصر وھذه السمنارات تتناول قضایا المنھج ویتم التواصل فیھا بین علم التاریخ 

  والعلوم االنسانیة األخرى وقد قامت الجمعیة بنشر أعمال ھذه السمنارات.
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جانب ذلك فھناك مجلة الجمعیة السنویة العریقة والتى أدرجت فى الدلیل الدولى للمجالت العلمیة أما عن وإلى 
مكتبة الجمعیة الزاخرة بأمھات الكتب فبعد أن كان عملھا یقتصر على الفترة المسائیة فقط أصبحت تعمل من 

ودت بحجرة أسست بھا مكتبة الكترونیة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء كما تم تصنیف وفھرسة مقتنیاتھا وز
  كما تم إقامة شبكة للحواسب اآللیة وإعداد فھرس الكترونى لمقتنیاتھا.

  
وھكذا كان رءوف عباس حریصا على أن تأخذ الجمعیة التاریخیة مكانتھا الالئقة بھا كمركز علمى ثقافى متمیز، 

ألمة، ومعھدا العداد الكوادر العلمیة، ومع كل ومنارة للعمل العلمى الذى ال یھدف سوى لخدمة تاریخ ھذه ا
الجھود التى بذلھا رءوف عباس فقد حاول بعض أعداء النجاح الذین ال ینتجون ویسوؤھم ان ینتج الناس، وال 
یفكرون وال یطیقون أن یروا غیرھم یفكرون، وال یبغون الخیر لھذا الوطن حاولوا االساءة إلى ھذا الرجل 

ئعات التى تحاول التقلیل من جھود رءوف عباس ومع ذلك فقد كان كالنخیل الذى یسقط أحلى العظیم، فوجھوا الشا
الرطب لمن یقذفھ بالحجر، فلم تلن لھ قناة ولم تھتز ثقتھ باآلخرین بل ظل معطاء للخیر یساند من یطلب من ید 

اب " مشیناھا خطى" ألم العون والمساعدة. سألھ ذات مرة وبعد أن تكاتفت بعض قوى الشر علیھ عند نشره كت
تغیر موقفك بعد كل ما حدث وتقلل من مساعداتك لآلخرین أو أن تنتقى بعض ما یستحق منھم المساعدة بعد أن 
ندر الوفاء وقل االنتماء أجابنى أن فى كل مكان یوجد الغث كما یوجد الثمین، وأن ھذه طریقتھ التى تعود علیھا 

تطیع ان یفعل خیرا ألحد ال یتردد فى األمر وھكذا كانتى نفس رءوف عباس وأنھ ال یستطیع أن یغیرھا فطالما یس
غزیرة بالعطاء وروحھ نیلة خیره وقامتھ طویلة عظیمة ال یخشى فى الحق لومھ الئم، یضحى بوقتھ من أجل 

  اآلخرین .
  

قف ویكفى أن وإلى جانب ذلك فقد كان رءوف عباس عفیف النفس ال یقبل أن یمن علیھ أحد حتى فى أصعب الموا
نذكر أنھ عندما داھمھ المرض اللعین وبلغ ذلك األمیر سلطان القاسمى أمیر الشارقة والذى بنى للجمعیة مبناھا 
الحالى عرض علیھ أن یتكفل بعالجھ فى أى دولة أوربیة وعلى نفقتھ الخاصة ولكن الفقید اعتذر عن قبول ھذا 

  لده وباالمكانات المتاحة داخل بلده التى خدمھا حتى آخر أنفاسھ. الطلب بعد أن أبت علیھ نفسھ إال أن یعالج فى ب
  

لقد تمنى رءوف عباس فى كتابھ األخیر " مشیناھا خطى" أن یموت واقفا كاألشجار، وأال یسقط القلم من یده، 
لحظة من وان یظل قادرا على التفكیر واالبداع حتى یجود بالنفس األخیر، وقد حقق هللا لھ أمانیھ، فظل حتى آخر 

حیاتھ یعطى المثل فى العطاء رغم المرض اللعین وآالمھ الذى لم یحن ھامتھ لھ أو یشكو منھ أو یتذمر بل حمل 
على أكتافھ كل ما تبقى أمامھ من مھام قام بانجازھا حتى ال تتعطل أمور أحد، أو أن تتأخر أعمال كان قد وعد 

استقالل الجامعة وظل یقضى الساعات الطویلة متحمال مارس عن  9بھا، فأصر على أن ینتھى من تحریر كتاب 
والذى رسم  2008مارس  9آالم المرض لینھى تحریر ھذا الكتاب قبل عقد المؤتمر السنوى للمجموعة فى 

للمشروع الوطنى النھضوى والنضال الوطنى، والكفاح من أجل استقالل صورة واضحة للجامعة كبؤرة 
  ألكادیمیة من عقالھا.الجامعات وإطالق طاقات الحریة ا

  
كما ظل رءوف عباس رغم المرض اللعین یتابع مسیرة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة وأنشطتھا والتى 
تعد ربیبتھ ، وكانت شغلھ الشاغل قبل وفاتھ، موصیا أعضاء مجلس اإلدارة بالمحافظة علیھا والسیر على الدرب 

  الذى رسمھ لھا. 
  

ى رءوف عباس بمتابعة أعمال طالبھ الذین أنھوا رسائلھم العلمیة أو كادوا حتى ال وإلى جانب ذلك فقد أوص
  تتعثر أمورھم من بعده وظل عطاؤه لطالبھ ال ینقطع حتى آخر نفس فى حیاتھ.

  
إن ما تركھ رءوف عباس من تراث فكرى ، وعطاء انسانى ھو رصید ھائل نعتز بھ، وسیبقى مثاال مشرفا 

تكافح من أجل تحقیق آمالھا وتكوین أفكارھا وإذا كان قد رحل عن دنیانا ، فان أعمالھ ستظل لألجیال الشابة التى 
صورة حیة ، ونموذجا صادقا لرجل حرص دائما على أن تكون حیاتھ ثمرة للعمل والمثابرة والجدیة والصدق 

والعشق الشدید لمصر واألمانة، والخلق الرفیع، والتواضع المستند على احساس عمیق بالكرامة والكبریاء، 
وتاریخھا لقد خسرت مصر والمدرسة التاریخیة رمزا من رموزھا الكبار، والرموز تذكر على الدوام وأبد الدھر 

  فوداعا رءوف عباس مؤرخ البسطاء الذى فقدتھ المدرسة التاریخیة، وخسارتنا كبیرة بفقده.
  

  رحمھ هللا رحمة واسعة وأدخلھ فسیح جناتھ
 إنا إلیھ راجعونوإنا  و


