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   یعیشھا ولم .. ینایر ثورة رأى الذى المؤرخ
   2011 یولیو 19 القاھرة

  الباقورى العال عبد

  

   2008 یونیو فى رحل عباس رءوف

   قریب االنفجار بأن قطع بسنتین الرحیل وقبل

  

 كثیرون تسابق ، حكمھ أركان وبعض السابق النظام اإلطاحة برأس فى نجحت ومنذ ، ینایر 25 ثورة أحداث إنفجرت منذ
 وروائیون وشعراء وصحفیون كتاب السباق ھذا فى شارك.  بقدومھا وبشروا الثورة ھذه بوقوع تنبأوا أنھم القول فى

 الذین>> المتحولین<< من كثیر السباق ھذا خوض فى یتردد ولم ، والفن األدب أھل من وغیرھم وسینمائیون وفنانون
 بذاتھا قائمة ظاھرة>> المتحولون<< ھؤالء وأصبح..  وقائده البائد النظامب واإلشادة والثناء المدح قصائد كتبوا طالما
 الذین أما.  ینایر ثورة إلى عرابي ثورة من الثقافیة حیاتنا فى تتكرر تكاد الظاھرة ھذه ألن ، والبحث الدراسة إلى تحتاج

 زائع كتبوه فما ، كتبوه بما التذكیر إلى حاجة بأنفسھم یجدوا فلم ھوى الذى النظام إسقاط فى وكتباتھم بأعمالھم أسھموا
  . ومشھور

 ومع ، سنوات ثالث قبل دنیانا عن رحل ألنھ ، السباق ھذا فى بدلوه یدلى لم ، كبیر مؤرخ صوت اختفى ، كلھ ھذا ووسط
.  الطریق ىف القارعة أن ویؤكد ، وحواراتنا لقاءاتنا فى عنھا یتحدث كان.  بیدیھ یلمسھا وكاد ینایر ثورة رأى فإنھ ذلك
 بأن بشھادتھا تنطق تلیفزیونیة برامج وفى الصحف صفحات فى مسجال بعضھا كان بل ، فقط شفویة أحادیثھ تكن ولم

 رءوف الدكتور األستاذ الكبیر المؤرخ إنھ ، وقوعھا قبل دنیانا عن رحل أنھ مع ، فیھا وأسھم الثورة رأى الراحل المؤرخ
 أن بیقین فیھا)) قطع(( بشھادة أدلى بسنتین رحیلھ وقبل ، 2008 یونیو 26 فى االدنی ھذه عن رحل الذى ، حامد عباس
 وكان 2006یونیو 17 فى)) الیوم المصري(( صحیفة نشرتھ حدیث فى الشھادة ھذه وردت وقد األبواب على مصر ثورة

 ھذا على السیطرة أن حدیثال ھذا فى وأكد ،)) تسونامى یفوق انفجار أعتاب على مصر: ((  ھو للحدیث الرئیسي العنوان
  )) . مستحیل أمر((  االنفجار

 واستنبط االجتماعیة حركتھ رصد إنھ بل ، فقط بالده تاریخ یستوعب لم فھو خاص طراز من مؤرخ رؤیة ھذه كانت
 فان صاغیة ثاقبة رؤیة ومع االجتماعیة الحركة قوانین معرفة مع التاریخ استیعاب یجتمع وحین.  تحكمھا التى القوانین
 جمع وقد أخرى ناحیة من اتجاھاتھا رؤیة بل وتوقع ، ناحیة من حركتھ رصد:  المستقبل حركة رؤیة ھى الطبیعیة النتیجة
 الحركة"  وموضوعھا الماجستیر على بھا حصل التى الرسالة من بدء كتاباتھ فى ھذا وبرز ، كلھ ھذا بین عباس رءوف
 الكتابة بمنھج فائقا اھتماما أبدى أیضا البدایة ومنذ.  1968 فى مرة ولأل كتاب فى صدرت والتى ،"  مصر فى العمالیة

 والوثائق الكتب دار<<  عن 2009 فى ومثاالتھ دراساتھ مجموعة فى جالء بكل ھذا ویتضح ، مصر تاریخ عن
 مصر" لسلةس فى 76 رقم الكتاب>> ( نقدیة ورؤى المنھج أزمة أین؟ إلى..!  مصر تاریخ كتابة<< بعنوان>> القومیة
  ) جدیدة رؤیة" (النھضة

 التاریخیة الحركة مسار فھم محاولة"  على كلھا أعمالھ فى وتركیزه عباس رءوف اھتمام إن القول یمكن شدید وباختصار
 اتجاه أى وفى الحركة ھذه وتغیر تطور مستقبل) یرى بل( یتنبأ أن لھ ویسر مكنھ" فیھا والتطور التغییر وعوامل وآلیة

 رءوف"  دارسة كانت لما إنھ: بقولھما إبراھیم ناصر والدكتور حنا نللى الدكتورة األستاذه أوضحتھ ما ھذا لولع.  تصب
 البیئة بفھم اھتمامھ ازداد فقد"  المادیة للمدرسة المنھجیة باألدوات التسلح منھ اقتضت قد العمالیة الحركة"  لـ"  عباس



2  www.RaoufAbbas.org 

 األصول یدرس أن فاختار نفسھ االتجاه فى قدما المضى فى تفكیره ءجا ھنا ومن.  لھا والتأصیل للمجتمع األساسیة
 أكبر الدراسة ھذه وتعد) . یولیو 23 ثورة( الثورة ضربتھا التى الطبقة وھى ،" الزراعیین المالك كبار"  لطبقة التاریخیة

 لنا تقدم نجدھا ، راعیینالز المالك كبار طبقة لظھور الموضوعیة الدراسة طبیعة جانب فإلى ، عنوانھا بھ یوحى مما
 االقتصادى التطور مسار تشكیل فى االجتماعى المستوى دور أھمیة توضیح على تستند التاریخي للتطور جدیدة رؤیة

 االقتصادیة مصالحھا ضوء على تحددت والتى ، السیاسیة السلطة فى األساسیة مشاركتھا طبیعتھ وفھم ، واالجتماعى
 تحریر ، الستین سن بلوغھ بمناسبة عباس رءوف. د إلى مھداة"  العربیة والثقافة التاریخ ىف دراسات" من ،" واالجتماعیة

  .  2001 ، اللبنانیة المصریة الدار ، القاھرة.  كحیلة عباده: 

 إلى تطرق قد وكأن ، بالده حركة تطور یرى أن علیھ العسیر من ولیس ، أدواتھ وتلك ، منھجھ وھذا ، رؤیتھ ھذه ومؤرخ
 2004 فى صدرت والتى كثیرا ذاعت التى مذكراتھ فى ومبارك السادات الرئیسین حكم أى األخیرة العقود" یختار" 

 وتلت.  عامة السیاسیة الحیاة وفى الجامعة فى الفساد مظاھر على ركز المذكرات ھذه فى" خطى مشیناھا" بعنوان
 فى ، مصر فى واالقتصادیة السیاسیة األوضاع من ةمختلف جوانب تناولت التى البحثیة المقاالت من مجموعة المذكرات

 االجتماعیة بنظرتھ عباس رءوف تمكن كلھ ھذا ضوء وفى.  والعشرین الواحد القرن وأوائل العشرین القرن أواخر
  .  بعامین رحیلھ وقبل سنوات بخمس وقوعھا قبل ینایر ثورة حدوث رؤیة من الثاقبة التاریخیة

 ھذا من فقرات تقدیم یقتضى األمر كان وإذا ، وتطوراتھا لألحداث متكاملة رؤیة یتضمن إلیھ المشار الصحفى والحدیث
  .  كامال بقراءتھ یغرى بل عن یغنى ال ھذا أن إال ، الحدیث

  )  العصر نھایة مقدمات( 

 ، صرع نھایة أعراض اآلن نعیش نحن"  عباس رءوف قال ، ؟ الراھنة اللحظة فى مصر ترى كیف:  سؤال على ردا
 حلوال یقدم الذى اإلبداع فیھ ویغیب إمكاناتھ كل ما عصر یستنفد فعندما المستحكمة، األزمات من الكثیر فى ظواھره تتبدى

 فى كلھا فمصر ، الجامعات وأساتذة والصحفیین القضاة أزمة على یقتصر ال واألمر ، األزمات ھذه مثل تحدث للمشكل
 غیر سیاسات لتراكم نتیجة جاءت ، عام بشكل مجتمع أزمة عن وإنما ، فئویة تأزما عن فقط ناتجا لیس شدید قلق حالة

 فى االجتھادات كل فشلت والتى ، المثال سبیل على االقتصادیة فاألزمة ، الزمان من عقدین من أكثر مدار على موفقة
 مرورا ألعلى الفقر خط وقفز عیشةالم تكالیف ارتفاع ، اإلسكان أزمة ، البطالة مثل ، اجتماعیة أزمات علیھا ترتبت حلھا

  .  ثانوى العب مجرد حتى مصر تعد فلم الزمان علیھ وعفا تآكل إقلیمي ودور فاشل تعلیمي بنظام

 النوع فھذا"  بمزاجھ"  السلطة یترك توقراطي او فردى نظام الیوجد أنھ عباس رءوف أكد ، آخر سؤال على الرد وفى
 قوى تتحرك أو والناس الشارع یتحرك أن إما لتغییره آلیات ھناك أن بمعنى ، یةطواع السلطة عن یتخلى ال األنظمة من

  " .  ربنا"  یحلھا أو وتحلھا معینة

  )  متكاملة رؤیة( 

 لواقع األركان متكاملة رؤیة یقدم بل" توقع" عن یتحدث أو"  نبوءة"  مجرد االجتماعى التاریخ"  أستاذ"  یقدم ال ھنا
  .  آت آت أنھ مؤكد شبھ أو مؤكدا ، حتمیا أصبح الذى ، التغییر إلى تدفع التى األسباب ائھأحش فى تشكلت ، اجتماعى

 ضوء ففى.  الزاھى محمود األستاذ أجراه عمیق حوار فى علیھ طرحت التى األسئلة جمیع على إجابتھ منطق ھذا إن
 مصر أبواب ویدق ، وشیك إنھ ، قادم دمقا التغییر أن إلى 2006 منذ التأكید إلى خلص المصري للواقع وتحلیلھ رؤیتھ

 ینایر 25 من ابتداء حدث ما ھذا ألیس:  نتساءل أن ودون"  شعبیا انفجارا"  أو"  شعبیة ثورة"  یكون أن ورجح ، قوة بكل
  :  األسئلة أحد على رده نقرأ دعنا ، 2011

   مصر؟ فى التغییر سیناریوھات ترى كیف"  -

 كنت بل صغیرا أكن ولم فعشتھا أنا أما ، 52 ثورة تعش لم فأنت ، تخلق أشیاء ھناك ، اعن رغما تولد أشیاء ھناك"  - -
 أین یعرف أحد یكن ولم األداة ھو القمع وأصبح ، حالیا نعیشھ الذى المأزق لنفس النظام وصل ووقتھا ، لألحداث مستوعبا
 أو شعبیة ثورة ھو غدا الراجح كان وإن غدا سیحدث ما تضمن أن تستطیع ال أنت.  الجیش تحرك وفجأة ، المخرج
 ، تتحرك ال الناس وأن سلبي الشعب إن یقال فدائما ، جدا غریبة البلد ھذا فى والسكون الحركة قوانین ألن شعبي انفجار
 ولذلك ، االتجاه محدد أو العواقب محسوب غیر بانفجار نذیرا ھذا كان السلبیة زادت كلما ولكن یحدث ما استمرأت وأنھا
  >> األزمة من للخروج أطروحات ھناك تكون أن البد
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 خاص طراز من مؤرخ یطرحھا رؤیة أمام إننا ، ووقوعھ واقعیتھ حیث ومن أھمیتھ حیث من"  تاریخي حوار"  أمام إننا
 :قائال ویصفھ ، أمامھ مجسما ویراه الطرق یسمع إنھ ، األبواب یدق بأنھ ـــ الحدث وقوع من سنوات قبل ـــ ویقطع یرى ،

 بل صعبا فیھا التحكم یكون الطبیعیة الكوارث ودائما ، بركان تأثیر أو" تسونامى" إعصار تأثیر لھ سیكون االنفجار" 
  " .  أحیانا مستحیال

 وأشعر أشاھده أكاد فأنا نعم:"  المؤرخ ویجیب ، الصحفى یسأل ؟ اإلعصار ھذا أعتاب على نحن ھل:  الحوار ویتواصل
  "  بھ یشعر أن بدال تاریخ دارس وأى ، بھ

 دارس امام لسنا نحن ھنا، االنفجار، أو الثورة وقوع من مفر وال ، األمر قضى اى" البد: " قولھ یستوقفنا أن یجب
 ویرى واقعة یعیش الذى" الشعب ابن" أنھ علیھ یصدق مؤرخ أمام بل ، فقط االجتماعیة الحركة لقوانین ومستوعب

 وتالمیذه أصدقاؤه نحن وافتقدناه افتقده الذى الشعب لھذا والحب واإلیمان الثقة كبیر هللا رحمة وكان ، حركتھ اتجاه ویسجل
 لو ماذا ؟ سیقول كان ماذا األحداث من حدث بنا مر كلما تساءلنا طالما رحیلھ ومنذ. فیھا إلیھ نكون ما أحوج كنا لحظة فى

 التى الثورة بدء منذ ، الیوم إلى ینایر 25 منذ األسئلة بركان انفجر وقد.  الجواب وتعذر ، نجیب أن ونحاول.  ؟ بیننا كان
 9 جماعة أو كفایة حركة خالل من سواء أجلھا من وعمل إلیھا وسعى بل ، بھا بشر أنھ یكفیھ.  یعشھا لم ولكن رآھا

  . أخرى قصة وھذه.  الثورة لھذه النجاح ضمان یتم كیف شرح بأن ھذا على وزاد..  مارس
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