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 فواصل
 
 بن الشعب.. مؤرخ مصرإ
 

  2009یولیو  06األثنین 
  

 عبد العال الباقورى
  

ً غابت  ً ال اختیارا الغراء. » العربي«عن العددین الماضیین من » فواصل«اضطرارا
وھذا الغیاب جریمة أحرص على عدم ارتكابھا، منذ قال لى قارئ عزیز فى لقاء معھ: ال 

من یومھا بالذات ». العربي«ین إال مما نكتب فى أعرف ما یكفى عن تطورات فلسط
أننى أتھیب الكلمة، وال أزال  -والحمد   -أشعر بمسئولیة ثقیلة، وإن كان من طبیعتى 

بعد أربعین سنة كتابة أشعر برجفة حین أمسك القلم وأضع الورق أمامي. ومع ذلك، ومع 
ً للتساؤل ماذا سأكتب؟ وأحاول أن أقنع نفسى  مساء األربعاء من كل أسبوع أجدنى مسوقا

ً، وقبل أن  باالعتذار عن عدم الكتابة، وفى صباح الخمیس، وما أن أنفض النعاس جانبا
ً للكتابة وفاء ولو بحق قارئ واحد یأمل فى قراءة ھذه الكلمات.    أفارق الفراش أجدنى مدفوعا

 
لصدیق الدكتور رؤوف عباس.. وفى الغیاب االضطراري، حلت الذكرى األولى لرحیل األستاذ والمؤرخ وا

ذكري؟ كلمة غیر دقیقة وغیر صحیحة، فھل نسیناه كى نتذكره؟ علم هللا أنھ ال یزال بیننا، نتذكره فى كل وقت، 
وفى كل لحظة، فى السراء والضراء، وكلما مر بنا موقف نتساءل: لو كان بیننا، من المؤكد أنھ كان سیقول كذا، 

ً ومعلوماتٍ وسرعة غیر عادیة، ال أرید أن أخوض  سیفعل كذا، وسیكتب ھكذا.. إنھ كان یكتب كما یتكلم: بساطة
ً مند رحیلھ، كانت  ً ممتدا ً مدیدا . وسیظل رؤوف عباس عمرا ٍ فى بحر الذكریات.. مع أن الذكرى لإلنسان عمر ثان

وأحضر  ، وذھب إلى لندن»5491بریطانیا والوحدة العربیة من «أمامھ أوراق ووثائق ومراجع دراسة عن 
وثائق الموضوع، بینما كان یتوق إلى كتابة كتاب عن الوحدة الوطنیة والمؤتمرین اللذین شھدتھما مصر فى 

، وكان ھذا الموضوع لن یستغرق منھ أكثر من أسبوع، فقد كان صاحب دأب غیر عادى على العمل، كان 1191
ً على الكتابة أو الترجمة أو ا 41یقضى حوالى  ً منكبا لقراءة. وكان یقرأ بنھم لیس فى تخصصھ فقط بل ساعة یومیا

 فى كل فروع العلوم االجتماعیة. 
  

مشیناھا «وعند رحیلھ، كان أحد أصدقاء عمره الدكتور عبیدة كحیلة یعد طبخة خاصة من كتابھ الذائع الصیت 
ً لما كتب حول الكتاب، كما تضمنت عرائض الدعوى التى أقیمت عل»خطي یھ، ، طبعة خاصة تضمنت كثیرا

ً دعوى أقامھا ورثة أحد «والتى أقامھا على آخرین، واألحكام التى صدرت فیھا  بالمناسبة، كسبت أسرتھ أخیرا
 وبعد رحیلھ بأسابیع صدرت ھذه الطبعة فى ضعف حجم الكتاب األصلي. ».. الذین اختلفوا معھ

  
رخ البریطانى األصل المؤ» بول كنیدي«وفى الوقت نفسھ، بعد الرحیل بأسابیع، صدرت ترجمتھ لكتاب 

وكعادتھ فى ». برلمان اإلنسان: األمم المتحدة: الماضي، الحاضر، المستقبل«األمریكى العمل واإلقامة، وعنوانھ: 
جمیع ترجماتھ كتب لھ مقدمة مركزة وضع یده فیھا على نقاط القوة والضعف فى عمل المؤرخ ذائع الصیت، 

 ». يصعود وسقوط الدول العظم«بالذات بعد كتابھ 
  

، وھو »الحركة العمالیة فى مصر«ویتواصل عطاؤه بعد رحیلھ، وتعید الھیئة العامة لقصور الثقافة إصدار كتابھ 
ً بمیالد مؤرخ كبیر.. وقبل أن تحل الذكرى األولى للرحیل  ذكرى عدم «رسالتھ للماجستیر التى كانت إیذانا

، وھى أوراق »إلى أین..؟ أزمة المنھج ورؤى نقدیة كتابة تاریخ مصر..«صدر كتابھ الجدید والعمیق: » النسیان
ودراسات ومقاالت جمعھا تلمیذه النجیب والمخلص الدكتور ناصر أحمد إبراھیم.. وكان ھذا الكتاب مدار احتفالیة 
خاصة وذات طابع خاص أقامتھا الجمعیة التاریخیة برئاسة الدكتور عادل غنیم، وأقیمت ھذه االحتفالیة فى قاعة 

لیلة رؤوف «س األعلى للثقافة، امتألت عن آخرھا، وانصرف كثیرون ألنھم لم یجدوا مكانا.. وكانت بالمجل
وكما أسمیناھا من جلستین تحدث فیھا عدد كبیر من زمالئھ وتالمیذه، وقدموا رؤى الئقة باسم رؤوف » عباس
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ون إضافة مھمة لما كتبھ الراحل عباس، وأعمالھ، واجتھاداتھ التاریخیة.. ولعل ھذه األوراق تجمع فى كتاب فیك
ً لعطائھ. وھنا تجب اإلشادة بدور الدكتور صابر عرب رئیس مجلس إدارة  الكبیر وتحیة أخرى إلى اسمھ، وتقدیرا

ورھما فى » مصر النھضة«دار الكتب والوثائق القومیة، والدكتور أحمد زكریا الشلق رئیس تحریر سلسلة 
ً بدور الجمعیة التاریخیة والدكتور عادل غنیم فى االحتفاء بذكرى مؤرخ  إصدار ھذا الكتاب واإلشادة واجبة أیضا
كبیر كان بكل تأكید قلعة بین أبناء جیلھ، ثم یأتى الوفاء من األصدقاء فى شكل كتاب جمع بعض ما كتب فى رثائھ 

وال ننسى الضلع األساسى فى ».. مؤرخ الشعب والوطن رؤوف عباس«وبعض أحادیثھ الصحفیة، وبعنوان: 
ً من  استمرار عمل اإلنسان بعد رحیلھ، وھو مجھود االبن البر المھندس حاتم رؤوف عباس الذى وضع كثیرا

ولن یكون عطاء رؤوف عباس فى العام الثانى بعد رحیلھ أقل من العام ».. النت«أعمال المؤرخ الكبیر على 
أغزر مادة وأكثر أھمیة مما یؤكد أن مصر الحقیقیة ال تنسى وال یمكن أن تنسى العالمات األول، بل قد یكون 

المضیئة فى تایخھا. ولكن كل ھذا، لن یعوض المرء عن جلسة وصورة مع رؤوف عباس المصرى البسیط 
 النبیل، ابن الشعب ومؤرخ مصر الحدیثة. رحمھ هللا 

  
 > فواصل سریعة 

  
ون ونام من یقاومون التطبیع، متى سیستیقظون ومن یوقظھم؟ حاول العبد  أكثر من نشط التطبیع وتزاید المطبع

مرة، داعیا إلى صحوة ویقظة، قبل أن یصعب ـ ولیس یتسع فقط ـ الخرق على الراتق، منذ سنوات قلنا، دعونا، 
ور ـ حسبما قرأت ـ إلى لمقاومة التطبیع بدال من الجھود الفردیة المتناثرة، وحین تصل األم» مؤسسة«كتبنا إلى 

 الصھیونى قرب المسجد الحرام فماذا تنتظرون؟. » ستاد باكس«افتتاح فرع لـ 
  

> شائعات تمأل البلد. تكھنات تسود السوق السیاسیة، توقعات من كل نوع فى البورصة السیاسیة، إذن اضطرمت 
األصول. والقابض على موقفھ كالقابض على الفتنة فى البالد، وأبدا أبدا لن یكون العبد إمعة، ولن یخلط الفروع ب

 الجمر. 
  

مى ـ وال أقول عدوى ـ النقابات المستقلة ھل وصل إلى صاحبة الجاللة؟ إن حدث ھذا فال یلوم أھل النقابة إال  > حُ
أنفسھم.. بسرعة مطلوب أن تكون النقابة لجمیع أبنائھا، تفرض علیھم جمیعا والیتھا وتمنحھم حمایتھا طبقا لقواعد 

 ومعاییر محددة ومعلنة وصح النوم یا مجلس نقابتنا الموقر والموقرة. 
  

 صحفیین مستقلة ستجد لھا مكانا على سلم النقابة األم؟  ة، ھل لو قامت نقابةب> بالمناس
  

سبة ھل الیزال اعتصام الزمالء األساتذة صحفیى الشعب مستمرا، مع تأییدى الكامل وتعاطفى الكامل ا> وبالمن
صوت «إلى الشعب؟ ومتى تعود أیضا » الشعب«الحقة، إال أن أصل القضیة ھو: متى تعود  مع مطالبھم

 ؟ ھذه األخیرة ھل تنتظر رضا آل سعود؟ إلى ھذا ھانت مصر!! »العرب
  

> تھانى حارة وعمیقة لجمیع الفائزین عن استحقاق بجوائز الدولة، وفى المقدمة والبدایة الصعیدى النبیل بھاء 
الفصیح محمد یوسف القعید، والفیلسوف الكبیر حسن حنفي، والمؤرخ القدیر قاسم عبده قاسم.. طاھر، والفالح 

والمصریة األصلیة نعمات أحمد فؤاد، وكاتب السیناریو وحید حامد، وزمیل المھنة جمال غیطاس، وال أنسى 
ا حول قضیة التطبیع جابر عصفور على الرغم من أن فى الحلق غصة مما كتبھ أخیر» المعلم«بالطبع األستاذ 

اندفع المسارعون إلى االتھام بالباطل، وما أكثرھم بین المثقفین «.. خاصة قولھ فى األھرام یوم االثنین الماضى 
المصریین والعرب وھواة المزایدة موجودون دائما، وكل ما فعلتھ ھو مراسلة الناشرین األوروبیین ویؤسفنى أن 

شروع القومى للترجمة فى البرلمان نفسھ مع بعض المطبعین المعروفین یضع الدكتور جابر عصفور نفسھ والم
یونیو الماضى فى  92و  22والمعزولین، فضال عن معلومات غیر دقیقة كثیرة ترددت فى مقالیدن فى 

وفى غد » الجمھوریة«وفى مقال فى » الحیاة«لقد قلت بعض ما عندى فى حوار معھ فى برنامج » األھرام«
 ». ھواة المزایدة«حقائق كاملة ستبیض ـ بالتأكید ـ وجوه من سماھم الدكتور عصفور قریب ستتضح ال
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