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 عدلي صادق

 
 الدراسات التاریخیة - من ھنا وھناك

 
لم یكن ما أعلمھ عن المؤرخ المصري والقومي الراحل رؤوف عباس، یزید على نقطتین تتعلقان باسمھ، أوالھما انھ 

في نیل المراكز األستاذ الجامعي، الذي نافح عن الوحدة الوطنیة للمصریین، ودافع بجرأة عن حق اإلخوة المسیحیین، 
التي یستحقون، في حقل العمل األكادیمي، والثانیة ھي صراعھ المریر مع رموز اإلسفاف في التعلیم الجامعي، ومع 
نزه،  ُ كل من یحاول اإلطاحة بضوابط ومعاییر وشروط العمل البحثي، وبمقتضیات الحفاظ على المستوى الرفیع والم

الثانیة، بدأت الحكایة عندما طلب منھ عمید كلیة اآلداب في جامعة القاھرة،  للجامعة المصریة. فعلى صعید ھذه النقطة
ذات یوم، ان یسھل العمل البحثي لنجل مسؤول متنفذ، وان ال بأس إن ساعده في الكتابة أو أعد لھ األطروحة. یومھا 

م لغیر العالمین، وقال ثارت ثائرة رؤوف وتحدث عن سوق للنخاسة، في الحقل الجامعي، یبیع العالمون فیھ انفسھ
لعمید كلیتھ: إنك نخاس بال ضمیر. وبالطبع، لم تجر األمور ـ بالمجمل ـ وفق مزاج رؤوف عباس، فانحدر التعلیم 
الجامعي وبات مشكلة، تقام ألجل حلھا الندوات والمؤتمرات. أما قضیة الوحدة الوطنیة، التي رآھا عباس قاعدة 

والشقوق التي تدخل منھا كل عناصر التصدع؛ فقد باتت حدیث الناشطین عن لنھوض األمم، ونقیضھا ھو الضیاع 
خصوصیات الطوائف والمذاھب وحقوقھا، بكالم حق یُراد بھ باطل امیركي، ذلك الن األمور، لم تجر وفق مزاج 

 رؤوف عباس وأمثالھ من الوطنیین!
*  *  * 

تأبین لھ، من نوع خاص، یلیق بسیرتھ  مات رؤوف عباس في شھر حزیران الماضي. وقد ذھبت أمس لحضور
ُصصت لھا أربع جلسات، في كل جلسة  األكادیمیة. فالتأبین عبارة عن لقاء علمي لتكریمھ، أعدت لھ أوراق بحثیة خ
أربعة بحوث. وكان التكریم، في مبنى الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، التي كان یرأسھا عباس. فالمبنى البدیع، 

نیقة والمجھزة، أقیم على نفقة الشیخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة وھو الباحث في تاریخ الخلیج العربي. بقاعاتھ اال
وفي بھو الطابق األرضي، أمام قاعة سمیت باسم الراحل رؤوف عباس، أقیم معرض لمؤلفات المؤرخ المصري، 

بتاریخ بالدنا العربیة في الفترة العثمانیة.  وفوجئت بالتنوع في موضوعات كتبھ، وھو المختص بالتاریخ العثماني، أو
فلدى عباس بحوث في تاریخ الیابان، التي سافر الیھا في الستینات، في إطار مھمة علمیة لدى معھد اقتصادیات الدول 

ً من النامیة، فمد عباس اھتمامھ لیطال التاریخ المقارن، وتا ریخ الیابان نفسھا، وتعمق في مناھج البحث مستفیدا
ً عن الحركة العمالیة المصریة، وعن ثورة  وعن مناھج كتابة التاریخ،  52الیابانیین. ووجدنا في معرض مؤلفاتھ، كتبا

وفي نقد االستشراق وغیر ذلك. وبخصوص التاریخ العثماني، أسس رؤوف مدرسة مختصة في تمحیص الفترة 
یة، واعتمد منھج العرض االقتصادي االجتماعي التاریخي، لمعیشة الناس وحیاتھا من مختلف الجوانب، العثمان

طى استاذھم! ُ  ووضع األرضیة، الن یتابع منتسبو المدرسة، بحوثھم، على خ
*  *  * 

صینة من ھذا إن مجرد وجود الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، أثار في نفسي اإلحساس بافتقارنا الى مؤسسة ر
الطراز، ترعى العمل البحثي الجاد، وتخلق مناخاتھ، وتفصل الغث عن السمین، وترعى الدراسات التاریخیة 
ً لأللقاب العلمیة. فنحن أحوج الى مؤسسة تمحص تاریخ بالدنا  ُجیزھا، وتغلق األبواب أمام فوضى البحوث توخیا وت

ً، لتأصی ل الوعي الفلسطیني وتعمیقھ، وتقدیم حقائق البلد والقضیة، في وقضیتنا، في ھذا الحقل من االختصاص حصرا
إطار علمي مشوق، بدل ترك الوعي الشعبي للعشوائیة وللنعرات التي تخلع على مناطق الوطن وناسھا، تنمیطات 

 تافھة ال عالقة لھا بحقائق التاریخ!
بعد رحیلھ، ھو د. عادل غنیم، المؤرخ  رئیس الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، الذي تبوأ موقع رؤوف عباس

المقتدر، المتقدم في السن وفي التربة البحثیة، والذي تخصص في الدراسات التاریخیة الفلسطینیة. ولعل ھذا یحفزنا 
على التعاون معھ، إلنشاء جمعیة فلسطینیة مماثلة. نقول ذلك مع علمنا، ان اتحاد الكتاب الفلسطینیین نفسھ، ال یلقى 
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ة لضعف التركیز على الجانب األدبي والمعرفي، ولضعف حركة الكتاب انفسھم وضعف تواصلھم مع فضائھم الرعای
 العربي، غیر انھ ال بد مما لیس منھ بُد!
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