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  806العدد  - ھـ 1429من ذو الحجة سنة  23 - م 2008من دیسمبر سنة  21األحد 
  

  عطاء بال حدود
  

  
Artist: Koremcsi Jozsef 

  

    . اآلداب جامعة القاھرة كلیة  . ریخ الحدیث والمعاصرد.اسماعیل زین الدین :أستاذ التا

من أبرز المؤرخین علي الساحتین   2008 یونیو 26 یعد الدكتور رءوف عباس الذي وافتھ المنیة یوم الخمیس
 رسةوتأسیس مد   الذین فتحوا مجاال جدیدا لدراسة التاریخ االجتماعي واالقتصادي، المصریة والعربیة ومن بین الرواد

من الباحثین في تاریخ مصر  وتكوین جیل   مصریة لدراسة تاریخ الطبقات االجتماعیة وتأثیرھا في حركة المجتمعات،
   . االجتماعي واالقتصادي

  
 -   عبدالكریم ینتمي الي جیل الستینیات الذین تتلمذوا علي ید الدكتور أحمد عزت  -  هللا رحمھ  -   وكان الدكتور رءوف

المدرسة التي تمیزت بخصوصیتھا بین الجامعات  تلك   في مدرسة التاریخ الحدیث بجامعة عین شمس،  -   رحمھ هللا 
  . والتي حصل منھا علي اللیسانس والماجستیر والدكتوراه   المدرسة، وكان رءوف عباس نتاجا لھذه   المصریة،
ثم كانت    ، 1968 ي مصر والتي نشرت عامانتاج ھذه المدرسة رسالتھ للماجستیر عن الحركة العمالیة ف كان بدایة

  ، 1973 الزراعیة الكبیرة والتي نشرت في عام الملكیات   رسالتھ للدكتوراه عن النظام االجتماعي في مصر في ظل
 لدراسة التاریخ االجتماعي وتاریخ الطبقات االجتماعیة وأثرھا في حركة فكان ذلك فتحا جدیدا ومجاال خصبا 

   . المجتمعات
  

باالنتاج العلمي الرصین والتنوع في اختیار  والتي تمیزت   وقد تابع رءوف عباس مسیرتھ العلمیة علي ھذا النھج،
  . وكذا الدراسات المقارنة   ادي،واالقتص الموضوعات المتعلقة بالتاریخ االجتماعي

  رءوف عباس وقسم التاریخ

  جامعة القاھرة،  -   اآلداب ف عباس رئیسا لقسم التاریخ بكلیةتكلیف رءو   بدایة الثمانینات من القرن الماضي تم في
كوادر من أعضاء ھیئة التدریس تتناسب ومكانة القسم بین  نظرا لعدم وجود   وكان القسم یمر بأزمة داخلیة حادة، 

 برعایتھ   قسم،فبدأ رءوف عباس سیاسة اصالح واعادة بناء وتأسیس لھذا ال   المصریة، األقسام المناظرة في الجامعات
ھذا باالضافة الي تدعیم    التدریس، كنواة لقاعدة جدیدة من ھیئة   للطالب المتفوقین والحرص علي تكلیفھم معیدین،

وقد نجحت ھذه السیاسة الي حد كبیر   . علي درجة الدكتوراه القسم بعدد من أعضاء ھیئة التدریس من الحاصلین
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الست التي تولي فیھا رءوف عباس رئاسة القسم والتي كانت تمثل العصر السنوات  واستعاد القسم عافیتھ طوال
   . للقسم الذھبي

  
إلي رعایة مدرسة علمیة تعني   -  علي حد قولھ  -   والذي كان یھدف   ، 1980 ثم كان تأسیسھ لسمنار قسم التاریخ في عام

حلقات السمنار والتي كانت تعقد نصف شھریة كانت تلقي بحوث من أساتذة  ففي   بإعداد جیل جدید من الباحثین،
  الباحثین، یدور حولھا نقاش مثمر یشارك فیھ الجیل الجدید من شباب   وأجانب من مختلف الجامعات، مصریین وعرب

یھا الباحثون ندوة كل عامین یشارك ف وقد حرص السمنار أیضا علي عقد   فیتم تبادل الخبرات ویتحقق التواصل، 
فعقدت ندوة    توصیات اللجنة المشكلة من أعضاء السمنار، العرب واألجانب حول موضوع یتم اختیاره من خالل

 ابریل (  والعرب وآسیا   ، )1987 ابریل (  ثم ندوة العرب في افریقیا   ، 1985 ابریل عام مصر وعالم البحر المتوسط في
   . ط السمنار وجھود رءوف عباسفكان ذلك تتویجا لنشا   ، )1989

  
 التاریخ في عام التي صدرت عن قسم  « المؤرخ المصري »  كان تأسیسھ لمجلة   لھذه المسیرة من العطاء، واستكماال

وقد   . ونافذة یمكن من خالل نشر بحوثھم   الباحثین، ورعایتھ لشباب   تمثل اضافة جدیدة لجھود رءوف عباس،   ، 1988
   . خاص وترحیب من الدوائر االعالمیة والثقافیة واألكادیمیة في مصر وخارجھا منذ صدورھا باھتمامحظیت المجلة 

شرف الدكتور رءوف عباس  والتي   أوائل التسعینیات انتقل السمنار الي الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، وفي
وفي التفاف شباب الباحثین حول ھذه الشخصیة الفریدة    ولعب دورا مھما وبارزا في تطویر نشاطھا العلمي،   برئاستھا،

التاریخیة  وكان محور نشاط السمنار منذ انتقالھ الي الجمعیة المصریة للدراسات  . حدود وبال   التي تعطي بال مقابل،
   . الجدیدة التي أصبحت متاحة للباحثین یدور حول اعادة دراسة تاریخ مصر في العصر العثماني في ضوء المصادر

كان قراره بترك التدریس في مرحلة اللیسانس لطالبھ الذین أصبحوا أساتذة    عاما،   رءوف عباس الخمسین   وعندما بلغ
وقد شھدت    العلمیة، التاریخ واالكتفاء بالتدریس في مرحلة الدراسات العلیا واالشراف علي بعض الرسائل في قسم

باالضافة الي الكتابة في    جمع بین التألیف والترجمة، غزیرا   انتاجا علمیاھذه الفترة وحتي قبل وفاتھ ببضعة أسابیع 
   . العلمیة الصحف والمجالت

  
مع انكار الذات في كل ما یقوم بھ ویقدمھ من    مثاال للعطاء السخي بال حدود،  -  رحمھ هللا  -  لقد كان رءوف عباس

 الي جانب مواقفھ   وقوفھ بصالبة بجانب الحق والدفاع عنھ بقوة،باالضافة الي  ھذا   خدمات للوطن ولطالبھ ومریدیھ،
   . ھذا االنسانیة الكثیرة التي قلما نجدھا في زماننا
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