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 زى النھارده
 

 وفاة المؤرخ الكبیر الدكتور رؤوف عباس
 

٢٠٠٩/ ٦/ ٢٦ 
 

 كتب   ماھر حسن
 

 
مشیناھا «كان وقع رحیلھ أشبھ بالصدمة التى أعقبت صدور كتابھ األشھر وسیرتھ الذاتیة التى تحمل عنوان 

تفارقھا الشجاعة، ، الذى عرض فیھا لمواطن الخلل والضعف فى المجتمع المصرى عبر سیرة حیاة لم »خطى
مما جنى علیھ الكثیر من العداوات وباألخص حینما اجترأ على المسكوت عنھ من بعض االنحرافات األكادیمیة 

 فى الجامعة المصریة، 
 

ا قلمھ بشجاعة فى  ً ا عن الحریة شاھر ًا بالدیمقراطیة مدافعً لقد ظل المؤرخ الراحل الدكتور رؤوف عباس مؤمن
نتھازیة أینما كانت، وفى سیرتھ ھذه التى صدرت عن دار الھالل قبل أربعة أعوام قدم وجھ الزیف والملق واال

ا فى فن كتابة السیرة الذاتیة التى یفارقھا االحتراس واالحتراز، فجاءت سیرة كاشفة للذات  ً ا مغایر ً عباس نموذج
خمس طبعات، والواقع فكانت سیرة وطن عبر سیرة مواطن حیث الشخص والنص صنوان وقد صدرت منھا 

 ، ١٩٣٩ومن أجواء ھذه السیرة أن عباس من موالید بورسعید فى الرابع والعشرین من أغسطس عام 
 

، وحصل على جائزة الدولة ١٩٧١وحصل على الدكتوراه فى التاریخ الحدیث بمرتبة الشرف األولى فى عام 
خ بكلیة اآلداب جامعة القاھرة وأستاذ ، وشغل موقع رئیس قسم التاری٢٠٠٠التقدیریة فى العلوم االجتماعیة عام 

 ، ١٩٩٠إلى  ١٩٨٩زائر بجامعة طوكیو فى الفترة من 
 

أقسام كلیة اآلداب، كما أنھ ترأس اللجنة العلمیة لدار الوثائق وكان لھ الفضل فى إدخال اللغة الیابانیة ضمن 
المصریة وقد ترأس وحدة الدراسات التاریخیة بمركز األھرام للدراسات السیاسیة وفى أخریات حیاتھ تولى 

شرف » المصرى الیوم«رئاسة مجلس إدارة الجمعیة التاریخیة، فأحدث نقلة فى المبنى والمنھج والدور وكان لـ
لتقاء بالمؤرخ الكبیر قبل رحیلھ بأشھر وفى حوارنا معھ لم یخجل من استدعاء سیرة صعوده العلمیة، فقال، اال

 مثلما قال فى سیرتھ، 
 

ً فى السكة الحدید وقرر إلحاقھ بالكتاب  إنھ نشأ فى أسرة رقیقة الحال عانت الفقر والحرمان، وكان والده عامال
ا فقرر أبوه إ ا فیساعد أحد الذى ضاق بھ رؤوف ذرعً ً لحاقھ معھ بالعمل فى السكة الحدید، وتلعب الصدفة دور

 أصدقاء األسرة رؤوف فى االلتحاق بمدرسة أھلیة تتبع الوقف الخیرى، 
 



2    www.RaoufAbbas.org 

ولما رأى ھذا الصدیق ما لرؤوف من مستوى تحصیلى ممتاز فى الثانویة العامة وأن ضیق الحال لم یمكنھ من 
ریفھا ثالثة جنیھات قرر أن یقرض رؤوف ھذا المبلغ وقدم أوراقھ للتنسیق، االلتحاق بالجامعة التى كانت مصا

یونیو من العام الماضى  ٢٦» فى مثل ھذا الیوم«والیوم یكون قد مر على رحیل عباس عام كامل إذ توفى 
٢٠٠٨. 
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