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 حفل تأبینه في
  نعمة عز الدين :بقلم 

  
يوم تأبینه بالجمعیة  وذلك في  " رؤوف عباس "  صادقة ملیئة بمشاعر الحب والعرفان بالفضل للدكتور الراحل كلمات

وجته وتالمیذه وأسرته الصغیرة المكونة من ز المصرية التاريخیة األسبوع الماضي وحضره حشد كبیر من رفقائه
 كما أطلقت الجمعیة اسم   اللذين أھديا الجمعیة مكتبة الفقید القیمة،  .." سابع فوؤر متاح"  الفاضلة وابنه الوحید

ھناك محاضرة افتتاحیة في بداية  كما تقرر أن تكون  . علي قاعة السمنارات بالدور األرضي بھا  " سابع فوؤر"  الدكتور
الكتابة إلي الھیئة العامة لقصور الثقافة بشأن عمل تمثال تذكاري  وتمت   لراحل،للفقید ا   كل ندوة سنوية تكريماً 

فارقة في  والمؤرخ المصري والمفكر القومي البارز الدكتور رؤوف عباس عالمة  ." نطولا ةركاذ"  للفقید ضمن مشروع
فكما تبرز مذكراته التي    لعلمي،الفكري وا وربما لنشأته األولي دور كبیر في تكوينه   مجال الدراسات التاريخیة،

إنه ولد ألسرة   : يقول   حیاته حیث   لقیھا في   حجم المعاناة التي  " خطي مشیناھا " : صدرت منذ سنوات تحت عنوان
  يشغل أدني   الحديد السكة   في   حیث كان والده عامالً    شأنھا شأن السواد األعظم من المصريین عندئذ، فقیرة

صعید مصر    في  "جرجا "  السكة الحديد نزح من قريته   في   أيضاً    وكان جده ألبیه عامالً    للعمال،   لم الوظیفيدرجات الس 
يبیع التذكارات    بحاراً  يعمل والدھا   إنھا بورسعیدية من أصول دمیاطیة  : يقول   وعن والدته   بورسعید، مدينة   إلي

وتحفل المذكرات أيضا بلحظات ألم ويأس تعرض لھا العالم    ن عند دخولھا القناة،ظھر قارب بجوار السف   الشرقیة علي
  يواصل تعلیمه العالي   للتوقف عن الدراسة ولكنه استطاع عبر التحمل والمثابرة أن الكبیر رؤوف عباس كادت تدفعه

الكبريتیك وسماد السوبر  شركة قطاع عام تنتج حامض   تم تعیینه في   بعض المھن البسیطة حتي   ويعمل في 
  االقتراب من العمال وجعل حیاتھم موضوعاً  واستمر بالعمل فیھا مدة خمس سنوات استطاع خاللھا   فوسفات،

  وفي   1966   نوفمبر   ونوقشت رسالته في   مصر   وتاريخ الحركة النقابیة في الحركة العمالیة "  لرسالته للماجستیر عن 
  لیعمل أستاذاً    الشرف األولي التاريخ الحديث بمرتبة   درجة الدكتوراه في   كتور رؤوف عباس عليحصل الد   1971   عام 
 رئاسة الجمعیة   تولي   رفیق الدرب والذي   غنیم،   عادل  . يقول د  . القاھرة كلیة اآلداب جامعة   قسم التاريخ في   في 

البداية أن خیر تكريم لرؤوف عباس  لقد أدرك مجلس إدارة الجمعیة منذ  : للدكتور رؤوف عباس   المصرية التاريخیة خلفاً 
فلقد ترك رؤوف    من أجل تطويرھا وتحديث أجھزتھا،   ومتابعة الخطي تحقیق االستقرار للجمعیة   ھو المحافظة علي

  ملموساً    يكن ھذا الفراغ   ولم   ھذا التراث،   يصعب ملؤه إال إذا تضافرت الجھود من أجل الحفاظ علي   كبیراً    عباس فراغاً 
كتبت بعد وفاته    ذلك كم ونوعیة المقاالت التي   يدلنا علي   الثقافیة، من الحیاة   لكنه شمل جانباً    الجمعیة فقط،   في 

حمد أبوالغار ھو الدكتور م   بارزاً    من ھول الفاجعة أن وطنیاً    حررھا مثقفون متعددو الثقافات واالتجاھات وبلغ   والتي
  التاريخ ملكاً    البنائین الكبار الذين ناضلوا من أجل الوطن وجعلوا أھل مصر رؤوف عباس باعتباره أحد   إلي   نعي

  طوكیو في   رؤوف عباس إلي يسافر الدكتور   1972   عام   في  . الدائرة األكاديمیة   علي   البسطاء ولیس حكراً  للمواطنین 
عن إسھامھا    ففضالً    حیاته العملیة،   في   ھذ المھمة انقالباً  وكانت   معھد اقتصاديات الدول النامیة،   مھمة علمیة في 

فقد    التاسع عشر، القرن   دراسة تاريخ الیابان في   دراسة التاريخ المقارن وتعمقه في   وفي   المنھجي تكوينه   في
 ” يومیات ھیروشیما “  ترجمة كتاب   تلك الفترة في حیث استثمر   خريأ   اكسبته مھارات بحثیة جديدة ومنحته آفاقاً 

العشرين  حقبة التسعینیات من القرن   أصدره في  ” عصر مايجي   في   المجتمع الیاباني “  وتألیف كتاب آخر بعنوان 
القرن    والیابان في   النھضوي   علي ساحة الثقافة العربیة حول المقارنة بین مشروع محمد   حینما احتدم الجدل في

كتاب برنارد لويس لیس فیه   : لبرنارد لويس  ” أين الخطأ؟ “  لترجمة كتاب تقديمه   يقول رؤوف عباس في  . التاسع عشر
اشتغل علیھا    نفسھا التي مقوالته األساسیة مستخدما المادة   يصوغ   فھو   مھارة انفرد بھا،   عنوانه وھي   جديد سوي

فكتابات لويس   ” اللغة السیاسیة لإلسالم”و  ” المسلمین ألوروبا اكتشاف" و  ” اإلسالم والغرب “  كتب سابقة مثل   في
والصھیونیة مما  وسیاسات الشرق األوسط محملة بأجندة أيديولوجیة تجمع بین المركزية األوروبیة عن تاريخ وثقافة

حديث الدكتور رؤوف عباس عن    ينتھي   ھنا   إلي  . عاماً  الثالثین   د علييزي   ما   للجدل علي   جعلھا وصاحبھا مثاراً 
كان   ” رؤوف عباس “  أن الدكتور   يستكمل تلمیذه الدكتور ناصر إبراھیم استعراض ھذه اآلراء موضحاً    ولكن   االستشراق،

يتھمھا كثیر من    فترة العثمانیة والتييخص ال   ما أن االستشراق ذو نزعة عدوانیة تجاه العرب خاصة   يري   دائما
  والسیاسي   لضعفھا وتدھورھا االقتصادي   نظراً    يعانیه المسلمون اآلن،   التخلف الذي   المستشرقین بأنھا السبب في

ن حیاة ھذ الفترة التاريخیة المھمة م   إنجازه في كیف لنا أن نكون بكل ھذا الضعف وننجز ما تم  : ويتساءل   والثقافي، 
ويتناول   ! اآلن؟   نقیم حضارة عربیة وإسالمیة مازالت آثارھا باقیة حتي المسلمین والعرب وكیف استطعنا أن

  المصريین ـ كتاب ـ والمعروف بصداقته للدكتور رؤوف عباس ومعظم المؤرخین  ” بیتر جبران “  اإلنجلیزي المستشرق
يصور    ھذا الكتاب   ففي   ،1973   الدكتور رؤوف عباس عام كتبه   الذي  ” رةظل الملكیات الكبی   في   النظام االجتماعي “

 فقد  ” السیاسي “  كجزء مھم من تاريخ مصر الحديث ولكن لیس كجزء من التاريخ القومي الدكتور رؤوف عباس المالك
  وھذا الكتاب رد علي  . 1919   قبل ثورة   أي   1914   وتوقف عند  ” محمد علي “  بعد زمن إصالحات   أي   1837   بدأ كتابه بعام
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  المصادر التي   القرن التاسع عشر؟ وما ھي   الزراعیة في   نظام ملكیة األراضي سؤال من كان كبار المالك؟ وما ھو 
  علي   اً أنه البد أن نعتمد أساس الجزء األخیر من السؤال   نعرف منھا حجم الملكیة الزراعیة وأساسھا؟ وكان الرد علي 
الجزء األول من السؤال أن كبار المالك كانوا    وكان رده علي   الزراعیة، الخاص بمكلفات األطیان   األرشیف المصري 

القرن    الذوات وفي غیرھم من   أفراد من الحكام والموظفین الكبار ومن شیوخ القبائل ومن األجانب ومن مجموعة
  وكانت ھذه المعلومات التي  . الدولي لطبقة قد نشأت مع نشأة السوقالتاسع عشر كانت ھذه المجموعة أو ا

كان رؤوف   : فیضیف   عبدالمنعم الجمیعي  . أما د  . يتعلق بالمفاھیم   فیما   كتابه معرفة جديدة حتي   أوردھا رؤوف في 
  متمیز ومنارة للعمل العلمي   ثقافي   أن تأخذ الجمعیة التاريخیة مكانتھا الالئقة بھا كمركز علمي   علي   حريصاً  عباس

بذلھا رؤوف عباس فقد    إلعداد الكوادر العلمیة ومع كل الجھود التي خدمة تاريخ األمة ومعھد   يھدف سوي   ال   الذي 
كرون حاولوا يف   غیرھم   يروا   يطیقون أن   يفكرون وال   وال   ينتج الناس،   ينتجون ويسوؤھم أن   الذين ال حاول بعض أعداء

تحاول التقلیل من جھود رؤوف عباس ومع ذلك فقد كان كالنخلة    اإلساءة لھذا الرجل العظیم فوجھوا الشائعات التي
للخیر يساند  فلم تلن له قناة ولم تھتز ثقته باآلخرين بل ظل معطاء   يقذفھا بالحجر،   الرطب لمن   تسقط أحلي   التي

   . من يطلب يد العون والمساعدة
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