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 المؤرخ الشھیر بیتر جران یكتب في تأبین رءوف عباس:      
 

 ھل یمكن الجمع بین مؤرخ مصري وأریك ھبسباوم؟
 

ینظم المركز القومي للترجمة في السابعة من مساء الیوم ندوة لتكریم اسم المؤرخ الراحل رءوف عباس، تركز علي 
رة نیللي حنا  وناصر إبراھیم والمفكر شوقي جالل، وقبل أیام نظمت الجمعیة دوره في الترجمة یشارك فیھا الدكات

 التاریخیة ندوة لمناقشة إنجازات الراحل في حقل الدراسات التاریخیة.
الجذور اإلسالمیة «ھنا مساھمة مھمة قدمھا في الندوة المؤرخ األمریكي الشھیر بیتر جران، صاحب الكتاب المھم 

شرف المؤرخ الراحل علي مراجعة ترجمتھ التي قام بھا محروس سلیمان، ونشرتھا دار الفكر، ، الذي أ»للرأسمالیة
مع عاطف أحمد » ما بعد المركزیة األوروبیة«قبل نحو عشرین عاما، كما شاركھ الراحل في ترجمة كتاب آخر ھو 

 وإبراھیم فتحي.
 حلوالمساھمة تجمع بین الذاتي والموضوعي في تقییم عمل المؤرخ الرا

لي الیوم قد ال یكون لھ موضوعیة كبیرة ألن رءوف كان صدیقي وزمیلي ومنذ سنوات تكویني وإلي  ْ ّ قو أعترف أن
ِما قدمھ لي من مساعدة.  ھُ علي غالف كتبي أو في الشكر الواجب بالداخل ل َ  اآلن أجدُ اسم

ْي سؤال وھو: ھل یمكن أن  ِھن َ إلي ذ َز َف ُ في حیاتھ العلمیة َق أقارن رءوف بغیره من المؤرخین من وعندما تأملت
جیلھ..؟. والجیل في مفھومي ال یعني نفس العمر وإنما یعني نفس فكر التكوین العلمي ــ األكادیمي والعصر السیاسي 
َر ببالي أن أقارنھ باثنین أحدھما اإلنجلیزي وھو إیریك ھبسباوم والثاني  ط الذي ظھر فیھ أبناء الجیل الواحد . وھنا خَ

 ي یوجین جنوفیسي . األمریك
فمن المالحظ أن ثالثتھم كانوا من الرواد في مجال التاریخ االجتماعي من الناحیة العلمیة، من الناحیة السیاسیة،       

عاصروا نھایة عصر الرأسمالیة اإلنتاجیة وبدایة الرجوع إلي الرأسمالیة المالیة أي نھایة العقد االجتماعي وبدایة 
 عصر االنفتاح . 

ً من تكیفھم وق ً كبیرة ً جدیدة ً للمؤرخین واستفادت مجموعة منھم استفادة ُرصا ُ من عصر إلي عصر ف د وفر التحول
وقبولھم للجدید، ولكن تحفظ عدد منھم في عدة دول وھم الذین لم یتكیفوا أو رفضوا الجدید، فأصبحوا مھمشین، والذین 

ً مقابل قبولھم للجدید كانوا نادرین بل ل ً مھما . طلبوا شیئا ً فكریا  عبوا كالدكتور رءوف دورا
، باإلضافة إلي أنھم كانوا نقادا للنظام السیاسي  ً ً جدا ً نادرا ً كان شیئا كما كون كل من الثالثة مدرسة تاریخیة وھذا أیضا

ارس في بالدھم .  ولم یشكل ھؤالء الثالثة مدارس فكریة في الوسط األكادیمي بسھولة .. فمثال كانت في مصر عدة مد
تاریخیة عبر التاریخ الحدیث: كانت ھناك مدرسة ملكیة، ومدرسة وفدیة لیبرالیة ونالحظ أن ھاتین المدرستین كانتا 

ِمراكز القوة، وھذا باالختالف تماما عن مدرسة التاریخ االجتماعي لنا الیوم .  مرتبطتین ب
واسم والده  1917وم وھو من موالید اإلسكندریة أتناول اآلن النموذج األول من المؤرخین الثالثة، أریك ھبسبا      

ھُ  ھبسباوم .  َ  في األصل استبوم ولكن القنصل اإلنجلیزي في اإلسكندریة أخطأ وسجل اسم
فاھیة، أي وقت االنتقال من الرأسمالیة  َ عاش ھبسباوم في وقت تدھور حزب العمال اإلنجلیزي، ووقت تدھور دولة الر

. وآنذاك وجدنا بعض المؤرخین في إنجلترا قد أیدوا ھذا االنتقال،  the tcherisnعروفة الصناعیة إلي الرأسمالیة الم
ھُ عن الجذور الرأسمالیة المالیة  ِ ُب وانتقده البعض اآلخر ورفضوا التكیف معھ . وقد كتب ھبسباوم في أحدٍ من أبرز كت

ُ عن  . وفي 1975" مطبوع في  1870ــ 1848وھذا الكتاب اسمھ " عصر رأس المال  ه َ ھذا الكتاب یقدم ھبسباوم آراء
القومیة والھجرة والعلم ویعطینا صورة سلبیة للرأسمالیة في القرن التاسع عشر في بلده . وھذه الصورة لیست بعیدة 

 عن صورة الرأسمالیة في مصر الموجودة في كتاب د /  رءوف " النظام االجتماعي " . 
ً في حالة االنتقال من الرأسمالیة اإلنتاجیة إلي علي أن التشابھُ بین ھذین الكتابین تشا بُھ تطابقي ألن مصر كانت أیضا

ً لصالح كبار المالك الذین عادوا إلي ساحة  الرأسمالیة المالیة أو الرأسمالیة المضاربة، أي االنفتاح الذي كان أساسا
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ي مصر قد حدثت بالضبط ما بین النشاط الرأسمالي الفردي . وقد كانت محاولة رجوع كبار المالك إلي المسرح ف
ً وقت تكوین د. رءوف وبعض زمالئھ كالدكتور عاصم الدسوقي  67وحرب  1965حادث كمشیش  وھذا كان أیضا

 والدكتور علي بركات والدكتور عبد الرحیم وغیرھم من المؤرخین المشھورین . 
ففي ھذا الكتاب صور الدكتور رءوف  1973واآلن أتناول كتاب رءوف (النظام االجتماعي في ظل الملكیات الكبیرة) 

 1837المالك كجزء مھم من تاریخ مصر الحدیث ولكن لیس كجزء من التاریخ القومي (السیاسي) فقد بدأ كتابھ بعام 
 . 1919أي قبل ثورة  1914أي بعد زمن إصالحات محمد علي وتوقف عند 

وھذا الكتاب رد علي سؤال كان من كبار المالك، ما نظام ملكیة األراضي الزراعیة في القرن التاسع عشر، وما 
المصادر التي نعرف منھا حجم الملكیة الزراعیة وأساسھا ..؟ وكان الرد علي الجزء األخیر من السؤال أنھ البد أن 

ً علي األرشیف المصري الخاص بمكلفات األطی ان الزراعیة . وكان رده علي الجزء األول من السؤال أن نعتمد أساسا
كبار المالك كانوا مجموعة أفراد من الحكام والموظفین الكبار، ومن شیوخ القبائل ومن األجانب وغیرھم من الذوات. 

ت التي وفي القرن التاسع عشر كانت ھذه المجموعة أو الطبقة قد نشأت مع نشأة السوق الدولیة، وكانت ھذه المعلوما
 أوردھا رءوف في كتابھ معرفة جدیدة حتي فیما یتعلق بالمفاھیم . 

       ً ً من قبلھ عند الشیوعیین ولكنھم أخطأوا في تطبیقھ في أشیاء كثیرة، نظرا صحیح أن التحلیل الطبقي كان موجودا
لخاطئة عن اإلقطاعیة في ألنھم لم یستخدموا األرشیف . ومن ھنا فقد صحح كتاب الدكتور رءوف أفكار الشیوعیین ا

ً واستخدمت الرأسمالیة الكائنات اإلقطاعیة الموجودة من قبلھا . ً رأسمالیا  مصر .  لقد كانت مصر بلدا
كما صحح الكتاب الفكر السائد عن الطبقة الحاكمة . فقد كانت ھذه الطبقة بالحقیقة أجنبیة ومصریة في نفس الوقت 

لصعب أن یلجأ الباحث علي مفھوم الرأسمالیة الوطنیة في النظر إلي طبیعة ولیست أجنبیة فقط ونتیجة لذلك فمن ا
ً في مصر في القرن التاسع عشر، وھي فترة  الملكیة الزراعیة الكبیرة في مصر الذي یتعلق بوضع آخر لم یكن قائما

ً في الریف مع الرأ ً موضوع الصراع الطبقي الذي كان قائما سمالیة في كتاب رءوف . كما صحح الكتاب أیضا
المصانع وفي المدن . والدلیل علي ھذا أنك تجد في األرشیف إلي اآلن نموذجا من الصراع في عقود اإلیجار ما بین 
أصحاب األرض والفالحین ومن المعروف في كتب الشیوعیین أنك تجد الصراع الطبقي عند العمال فقط . إلي آخره 

... 
وصاحب كتب  1920المؤرخ األمریكي یوجین جنوفیسي، وھو من موالید أتحول اآلن إلي النموذج الثالث أي       

" الدنیا المتكونة  the world the slavowners raveكثیرة عن موضوع العبودیة في جنوب أمریكا وكان أھم كتبھ 
یة والسؤال األساسي في ھذا الكتاب یدور حول كیفیة العالقة بین وجود العبود 1969ألصحاب العبید " مطبوع 

واإلقطاعیة ونشأة الرأسمالیة . وقد تكون ھموم جنوفیسي قریبة من ھموم الدكتور رءوف حیث ناقش جنوفیسي دور 
ً إلي جنب مع الصناعة في شمال أمریكا .  plintmtion socityما یسمي  ً جنبا  مجتمع العزبة التي لعبت دورا

ً من نماذج مجتمع العزبة الناضج وقصد  وقد صرح جنوفیسي بأن جنوب أمریكا قبل الحرب األھلیة       كان نموذجا
- 1806بھذا أنك تجد في جنوب أمریكا فالسفة العبودیة وقد درس جنوفیسي أحدھم وھو جورج فتزھو الذي عاش (

ً مھما في ذلك الوقت بالعنوان 1881  cnnibels all on slaves without masters) وقد كتب ھذا الرجل كتابا
لون لحوم البشر أي العبید بال أصحابھم ". وقد ناقش فتزھو في ھذا الكتاب الظروف في الجنوب " الذین یأك 1887

والشمال قبل الحرب األھلیة وقال إن نظام عبودیة األجر في الشمال أسوأ من عبودیة البشر في الجنوب فلیس كتاب 
ً عن نظام العبودیة بل ھو نقد لموقف الحزب الشیوعي في أم ریكا . فقد قال جنوفیسي إن التفسیر جنوفیسي دفاعا

الشیوعي مبني علي فرضیة أن الجنوب عائق للشمال وھذا خطأ واضح . والحقیقة أن الرأسمالیین األمریكیین 
 استخدموا العبودیة .. وھذا ھو نفس الشيء عند الدكتور رءوف .

صبحوا كلھم معروفین بتحلیالتھم والخالصة أن ھؤالء المؤرخین الثالثة ھبسبوم، وجنوفیسي، والدكتور رءوف أ
ً أصبح ھبسبوم  ً جدا، فمثال ً صعبا المكتوبة في عصر تدھور الرأسمالیة الصناعیة ولكلھم كان االنتقال إلي االنفتاح شیئا

ً في الثمانینیات، وقد استبقي الدكتور رءوف  1980بعد  ً ومتدینا ً جنوبیا ً وألول مرة، وأصبح جنوفیسي قومیا دیمقراطیا
ً نقده علي الفساد في التعلیم وعلي الطائفیة المصطنعة كما ورد  سیطرتھ علي قدرتھ لمواجھة الظروف الجدیدة ومركزا

 في كتابھ عن جامعة القاھرة وفي سیرتھ الذاتیة (مشیناھا خطي)
 كلمة الخاتمة:

ملتزم مرتبط  لما أفكر في حیاة الدكتور رءوف وغیره من المؤرخین المھین أالحظ أن المؤرخ المھم ھو مثقف
بالتحوالت السیاسیة واالقتصادیة في بلده علي األقل لجزء من حیاتھ وأنا أنتظر اآلن في مصر أن المواجھة مع 

ً كجیل الدكتور رءوف ً جدیدا  صخور في الحیاة المعاصرة ستنتج جیال
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