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 عباس رءوف فكر فى المصریة الثورة
 إبراھیم أحمد ناصر. د

  

على للثقافة بمناسبة صدور كتاب فى الندوة التى عقدت فى القاھرة بالمجلس األ 2011یو لیو 26الثالثاء كلمة ألقیت 
  .عباده كحیلهأ.د. تحریر  من دار الكتب والوثائق القومیة عن "رءوف عباس : صفحات من تاریخ الوطن"

  فى:ونشرت 

  

  2011أغسطس  13 ،السبت

  

فھ ما بحسب أھمیتھا درجة وتتباین خاصة، مكانة األمم تاریخ فى الثورة بوأتت َّ ُخل  مسار فى وتغییرات نتائج من منھا كل ت
 وطبیعة الثورات، مآل عن النظر وبقطع. جدید عصر إلى عصر من المجتمعات انتقال على تؤشر أنھا كمأ أمة، كل تطور
ُشكل تظل الثورة أن التاریخیة، الذاكرة بھ تحتفظ ما أعظم فإن خاللھا، من األمم تحققھ ما وحجم ا ت ً  للحافز" مصدر

 وعدم ،)المحتمل غیر( االستبدادى النظام غبار نفض على - الغلیان لحظة فى – الجماعیة اإلرادة یدعم الذى" األخالقى
 ودرجة الحریة وتحقیق یتھ،وزبان برموزه واإلطاحة أركانھ تقویض إلى والتطلع وطغیانھ، بطشھ لقوة واإلذعان االستسالم

 كاھلھ بھ ثقل ومما والتھمیش، اإلھمال من یعانى ظل المجتمع فى فرد لكل الكرامة تعید االجتماعیة، العدالة من مرضیة
ا فالثورات وحیاتھ؛ حقھ فى القدیم النظام اقترفھا آثمة نتائج من  بقیام وتؤذن التفاؤل، على مبنیة وفلسفتھا األمل، مبعثھا دائمً
 .جدید ھدع

 فى العرابیة الثورة أولھا كان كبرى؛ ثورات أربع ،)2011 – 1882( األخیرة سنة 130 مدار على مصر، شھدت وقد
 مرحلة فى تزال ال التى ینایر 25 ثورة آخرھا وكان ،1952 یولیو 23 ثورة وثالثھا ،1919 ثورة وثانیھا ،1882 عام

ا عقود أربعة كل ثورة بواقع( المجیدة الثورات ھذه قیام إن. والتشكل المخاض  المصرى الشعب امتالك دلیل ھو) تقریبً
 .جدید لفجر جدیدة مالمح وخلق الطریق، جدة عن السلطة انحراف مواجھة على قادرة أصیلة، حیویة لقوة

 جادة یةأكادیم إسھامات قدموا الذین البارزین المؤرخین أكثر من عباس، رءوف. د الراحل الكبیر والمفكر المؤرخ ویعد
 واألكثر بل قراءتھا، فى وعمیقة خاصة فلسفة لھ وكان الحدیثة، المصریة الثورات اتخذتھا التى المسارات تحلیل فى وقویة

 السدیدة، وآراؤه تحلیالتھ كانت ولما. األخیرة ینایر 25 ثورة وقوع استشراف فى تنبؤیة رؤیة صاحب كان ذلك من
 الساطع، بتوھجھا تحتفظ عمیقة، نظر وجھات تشكل الوطن، ھذا بتاریخ المتعلقة فیةوالمعر التراكمیة خبرتھ إلى المستندة

 األكادیمى انتاجھ نستدعى أن بمكان األھمیة لمن فإنھ المعقدة، شفراتھ وفك المعاصر واقعنا لفھم كمفاتیح وبأھمیتھا
 ونستشرف األبیة، أمتنا بھ تمر الذى عصیبال التاریخى الظرف ھذا فى منھا لنفید ونتدارسھا؛ نناقشھا المتعددة، ومقاالتھ

 لھا التیقظ الواجب المحاذیر لنا ویُجلى الطریق أمامنا یُضيء قد بما) والمحتمل المتوقع( التطورى المسار كتاباتھ خالل من
 .   قبل من بھا مررنا التى التجربة سلبیات نتجنب حتى

 القومیة، والوثائق الكتب دار عن" الوطن تاریخ من حاتصف" عنوان تحت جاء لھ، جدید كتاب أسبوعین قبل صدر وقد
 العزیز الصدیق وتحریرھا تجمیعھا على عكف ،)مقاالً  الخمسین على تربو(  المقاالت من كبیرة مجموعة یضم كتاب وھو

/ الیقینیة( وقعاتھت عن تعلن المقاالت، تلكم من كبیر عدد كان ولما. القاھرة بجامعة اإلسالمى التاریخ أستاذ كحیلة، عبادة. د
 فى قوة" تسونامى إعصار" تفوق ثورة اندالع مشارف على المصرى المجتمع بأن خلت، سنوات خمس قبل ،)النظریة ال

ة والتحدیات الشدید التخبط حالة ظل وفى بمكان، األھمیة فمن المباركى، بالنظام اإلطاحة  المجیدة، ثورتنا تواجھ التى الجمَّ
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 إلى األنتباه لفت التى المحاذیر نعى وأن المصریة، الثورة وقوع استشراف فى المفكر المؤرخ ذاھ منھجیة على نتوقف أن
 . القدیم بالنظام واإلطاحة الثورة بعد ما مصر مستقبل حول أفكاره وقراءة بالنظام، اإلطاحة حال فى خطورتھا

********** 

 أربعة من أكثر فیھا بذل التى والمعاصر، الحدیث رىالمص االجتماعى التاریخ بدراسة عباس رءوف خبرة أن والحقیقة
 اھتموا من أكثر من كان حیث المصریة، االجتماعیة الثورة تاریخ دراسة فى منھجیتھ أثرت قد كانت عمره، من عقود

 حمتال أثر دراسة على توافره عن فضالً  مكوناتھا، بین الجدلیة العالقة وتطور االجتماعیة القوى تركیبة طبیعة بتحلیل
ا كانت التى االجتماعیة، المسألة تفاقم فى والمال السلطة  . ككل التاریخیة الثورات اندالع فى الرئیس السبب دومً

 عشر التاسع القرنین فى لمصر االجتماعى التاریخ دراسة فى عباس رءوف منھجیة أن إلى نشیر أن البد وبدایة
اكث یحفل لم فھو: التقلیدى اإلطار تجاوزت والعشرین، ً  طبقة إلى المعتادة وتقسیماتھ مصر فى الطبقى النظام بتشریح یر

 القاعدة شكلت ومعدمة فقیرة دنیا وثالثة المصریین، األعیان كبار من وسطى وطبقة ،)واألجناس المشارب متعددة(  علیا
ا ذلك على یمر كان إنما). م 19 ق نھایة عند%  80 حوالى( الفالحین من العریضة ً  فھم على دراساتھ لیُركزَ  سریع

 أفرزتھا، التى التاریخیة الظروف سیاق فى المصریة االجتماعیة القوى حركة وخاصة االجتماعیة، االتجاھات وتحلیل
 بمسار ارتبطت ظواھر من االجتماعیة القوى ھذه تركیبة عن تمخض الذى ما: محورى إشكالى سؤال عن اإلجابة محاوالً 
 تراكم بفعل متأصلة أم طارئة ظواھر ھى وھل ؟ والعشرین عشر التاسع رنینالق مدار على المصرى المجتمع تطور

 الواقع فى الممتدة آثارھا تحلیل خالل من یمكن وھل ؟ المصریة التاریخیة التجربة فى متجذرة مختلفة تاریخیة مسببات
ُحدثھ أن یمكن بما التنبؤ الماضى، فى الطویل مخاضھا عبر نواتجھا مع ومقاربة الراھن،  ؟ المستقبل فى ت

ھا التى المقاالت من كبیر عدد فى المحورى السؤال ھو كان اعتقادى فى الكبیر اإلشكالى السؤال ھذا إن  فما. الكتاب ضمً
 بل االجتماعى حاضرنا صیاغة فى وأھمیتھا خطورتھا إلى االنتباه ولفت رصدھا التى التاریخیة الظواھر ھذه ھى

 ؟ العزیز وطننا ومستقبل

 :التالى النحو على ایجازھا یمكن ظواھر، ثالث رءوف الدكتور ساتدرا رصدت

 والمال، للسلطة المحتكرة الطبقة لدى االجتماعى الوعى غیاب عن الناتجة االجتماعیة السیاسات غیاب ظاھرة:  أولھا
 بین وتركزت ،م 19 الـ القرن أواخر فى) الزراعیین المالك كبار أبناء(  1ریفیة أصول من معظمھا جاءت طبقة وھى

 المسألة من للموقف بالنسبة یُحاكیھا، باألحرى أو یتوازى. العشرین القرن من األول النصف فى السلطة أیدیھم
 حالة فإن ثم ومن ،)مبارك عصر فى( األخیرة الثالثة العقود خالل كذلك السلطة تسیدت التى  2"الھلیبة طبقة" االجتماعیة،
ا، لخاصةا المصالح حول الذاتى االستغراق ً  انتج ،)البیزنس رجال أو المالك كبار( تلك أو االجتماعیة المجموعة لھذه جد

 االلتزامات معھا فتنعدم السلطة، لرجال الضیقة المصالح على الدائرة یُغلق الذى الحاد،" الطبقى الوعى" بـ اسماه ما
 الحقبة فى المالك كبار( فالمجموعتان: ناسبال تعصف التى واالقتصادیة االجتماعیة األزمة إزاء والمادیة األخالقیة
 أیة اعتبرت ومعھا للمجتمع، الدونیة النظرة ذات لھما كانت) األتوقراطیة المباركیة الحقبة فى األعمال ورجال/ اللیبرالیة

 فوائضھم من ضئیل بجزء التضحیة وضرورة االجتماعیة المسألة تفاقم خطورة وعوا من بعض من مقترحة ایجابیة افكار
 .المصرى البرلمان فى بھ التشدق تكرر لطالما تعبیر وھو ؛"الھدامة المبادىء" قبیل من اعتبر المجتمع، مشاكل بعض لحل

ا  ً  البعد بمراعاة اكتراث لھا یكن لم واألتوقراطیة اللیبرالیة الحقبتین فى السلطة جماعة أن عباس رءوف یرى وإذ
 والجوع الفقر وھدة من الناس انتشال تستھدف اجتماعیة اساتسی تبنى ضرورة یحدد واضح موقف أو االجتماعى
 أو/  یولیو 23 ثورة( االجتماعیة الثورة النفجار المصرى المجتمع ھیأتا اللتان اللحظتان تشابھت ذلك وعلى. والمرض

 .)ینایر 25 ثورة مع وتحققت سنوات خمس قبل ھو توقعھا التى الثورة

ا  التى المزعومة السلبیة أو" األنامالیة" على االعتماد وفرط" المصریین صبر"بـ عرفی ما شرك فى الوقوع خدیعة: ثانیً
ا غریبة البلد ھذا فى والسكون الحركة قوانین إن" :بقولھ یوضحھا ً ا ،جد  تتحرك، ال الناس وإن سلبى، الشعب إن یقال فدائمً

                                                             
 .140، ص 2011رءوف عباس : صفحات من تاریخ الوطن، دار الكتب والوثائق القومیة، تحریر عباده كحیله، القاهرة  1
ار إلیهم فى مقالته :" مصر على أعتاب انفجار یفوق "تسونامى" بـ " طالب المصالح وعصابات التهلیب"، راجع صفحات من أش 2

 .440تاریخ الوطن، ص 
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ا ھذا كان السلبیة زادت كلما لكن یحدث، ما استمرأت وأنھا ً  إذ ؛3"اإلتجاه محدد أو العواقب، محسوب غیر ربانفجا نذیر
 . أصفادھم سوى یخسرونھ ما لدیھم لیس

ا ً ا المطلقة، القوة امتالك وزبانیتھ النظام توھم: ثالث ً ُطعان" اسماه ما على اعتماد  للسلطة یصورون الذین" المركزى األمن ق
ا أصحابھا وتلقین اجیةاالحتج الحركات" ردع إمكانھم فى وأن" السیطرة تحت األمور كل بأن"  حدود تلزمھم دروسً

 خالل من الغلیان، لحظة فى استدعائھا یتم المجتمع، فى النسبیة القوة من استراتیجى مخزون وجود عن متغافلین ،4"األدب
ُظھر ما سرعان التى المجتمع، فى الحیویة للقوى التلقائى االستنفار  علیھ، ةوالسیطر الواقع تغییر فى الفعل قوة امتالكھا ت

ِ  فى یبقى ال حین" – وصفھ حد على - تتجلى التى الحاسمة اللحظة فى القوة موازین وقلب  منزعٌ  المصریین صبر قوس
، طابع تتخذ تلقائیة ھبات أبیھ بكرة عن الشعبُ  فیھب للسھام؛  .5"واالستبداد الظلم برموز الدمارَ  وتلحق العنفِ

) المطلقة للقوة النظام امتالك توھم/ المزعومة السلبیة خدعة/ االجتماعى الوعى غیاب(  الثالث الظواھر ھذه خالل ومن
 دھاء من واالحتراز الوطنى النضال تجارب من یستفیدوا لم إن المصریة األمة قیادة بھم یُناط الذین والحكام القادة أن یبین

" الغاضب تسونامى إعصار"بـ ھھاشب" حتمیة ثورة" خالل من بھم واإلطاحة النظام إسقاط لھم یتكرر سوف ،المصریین
 .یذر وال یبقى ال الذى

ِ  من یفیدوا لم المصریة التجربة فى السلطة رجال أن بوضوح بیَّن وقد   لحالة المجتمع تأھب على الدالة المؤشرات تكرار
 إلى قادت التى یاتاألربعین فترة خالل ثم 19197 ثورة وأثناء ،6العرابیة الثورة اندالع قبیل ذلك حدث:  الثورى االنفجار

 إلزالة محالة ال قادمة الثورة إن" 2006 مایو 17 فى الصحفى لمحاوره أكد ذلك ضوء وفى ،1952 یولیو 23 ثورة
 للتاریخ دارس أى وأن بھ، ویشعر الثورى، اإلعصار ھذا یشاھد یكاد وأنھ... أزماتھ لعالج الرؤیة یفتقد الذى القائم النظام

ٍ  نبوءةِ  بمثابةِ  ھذه فكانت 8"بھ یشعر أن البد المصرى ، مؤرخ  االجتماعیةِ  ثورتِنا فى بالفعل وقع ما استشرفَ  محترفٍ
 .   الحالیةِ 

 فى التقصیر كل مقصرون أننا اعتقد التى" االستشرافى التاریخ" منھجیة استخدام فى المتمیزة بقدراتھ اإلشادة یتعین وھنا
 خالل نراه ال ما یرى أن من مكنتھ واحترافیة، اقتدار بكل ھو خاضھ الذى التاریخیة، الكتابة من الھام المضمار ھذا ارتیاد

ً بالیأس كانت التى السابقة السنوات  .واإلحباط والقنوط مفعمة

 ومن التاریخیة التجربة واقع من مستمدة منھجیة أسس على اعتمدت المصرى للواقع المستقبلیة وقراءتھ رؤیتھ أن والواقع 
 بالثورة نبوءتھ أن نجد المقاالت مجموعة خالل ومن. النظرى التوقع أو والتخمین الحدس لقبی من ولیس منظورھا،
 فى عصر كل بنھایة تنذر التى األعراض" بـ اسماه ما إطار فى حددھا منھجیة، أسس أربع على استندت المصریة

 : وھى" التاریخ

ا فیبدوا للرؤیة، النظام وفقدان موفقة، غیر سیاسات عن الناتجة المستحكمة األزمات من الكثیر بروز -1 ً  عن عاجز
ُحدث التى للمشاكل حلوال یقدم الذى اإلبداع إمكانات بنفاد یشى ما وھو عملیة، حلول ایجاد  .األزمات تلك مثل ت

ا یجعلھ ما الضیقة، مصالحھ دائرة فى یدور بما النظام انشغال -2 ً ا ینظر فیظل األزمة، واقع قراءة عن عاجز  دائمً
 األزمة بینما إلخ،...الجامعات أساتذة صحفیین، ،قضاة أزمة:  محدودة" فئویة أزمات" مجرد نھاأ على إلیھا

                                                             
 .438نفسه، ص  3
 .448نفسه، ص  4
فحات من تاریخ )، وكذا نشرت فى كتاب" ص1996المصریون والسلطة: الشخصیة التاریخیة، (نشرها فى مجلة الهالل عدد یولیو  5

 .93]، ص 100 -89الوطن"، [ص ص 
 –م 19فى سبعینیات القرن  –هى أول الثورات الوطنیة فى تاریخ مصر الحدیث، قامت لمواجهة أزمة عجز النظام القائم فى مصر  6

مصلحة فى التغیر، عن مواجهة التدخل األجنبى والتمایز االجتماعى، لعب العسكر فیها دور الحلیف لألعیان والمثقفین أصحاب ال
فى عنفوانه، فلم تنجح الثورة فى تحقیق هدفها، ووقعت مصر بین براثن االحتالل  –عندئذٍ  –ولكن تیار القوى االستعماریة كان 

البریطانى. راجع مقدمة كتبها رءوف عباس لكتابه الصادر تحت عنوان: ثورة یولیو بعد نصف قرن، إیجابیاتها وسلبیاتها، كتاب الهالل، 
 .3، ص 2003، یولیو 631لعدد ا
عبرت عن رفض االحتالل والظلم االجتماعى والھیمنة االقتصادیة واألجنبیة، واتخذت طابع العنف، لكنھا انتھت بالحصول على  7

ً إلنھاء الوجود األجنبى، وھو أسلوب طال أمده حتى أنھتھ ثورة یولیو  ، انظر 1952استقالل منقوص، وباعتماد التفاوض سبیال
 .4مرجع نفسھ، المقدمة، ص ال
 .439ص  ،صفحات من تاریخ الوطن 8
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 وقصر والجمود بالعقم مصابة تظل النظام عند واالجتماعیة السیاسیة فالرؤیة ثم ومن ككل؛ للمجتمع شاملة
 .9النظر

 تنتج التى االجتماعیة قتصادیةاال األزمة مقدمتھا وفى شىء، كل تطول حیث الشمول، بطابع تتسم األزمة -3
 ارتفاع الضروریة، االجتماعیة الخدمات تدنى المعیشة، تكالیف ارتفاع اإلسكان، وأزمة البطالة،:  عدة ظواھر
 ألى منھجیة تعجیز عملیة تمثل التى التعلیم منظومة تخریب االجتماعى، الظلم أعلى، إلى الفقر خط مستوى
 ومحاصرة الستینیات، فى تكونت التى القاعدة تلك نواة على الحفاظ ىحت أو علمیة قاعدة إلقامة محاولة
 بھا المنوط اإلقلیمى مصر دور تآكل:  سیاسى مستوى على ثم ،10المجاالت مختلف فى والتقنیة العلمیة الكوادر

 ةسیاس" اسماه فیما سیاستھ كل انحصرت ثانوى، العب مجرد إلى وتحولھا نفسھا، على وإنكفائھا القدم، منذ
 وجود لھا یكن لم دول مع شىء كل فى الدنیا المراكز على السباق حلبة مصر أدخلت التى  11"األفعال ردود
 . 12الثانیة العالمیة الحرب قبل العالم خریطة على

ا ،13الحوار ال القمع سیاسة اتباع إلى األمور، بھ تضیق حالما النظام، لجوء -4  قادرة القمعیة سیاستھ أن متوھمً
 التطاول أو السلطة نقد وتجریم األمن، وسالح العُصى، باستخدام المجتمع، فى الكامن الغضب احتواء على
 ألصوات السیاسى العزل عن فضالً  ،14!العظمى الخیانة من اعتبارھا حد إلى ورموزه الحاكم الحزب على

 التى المرآة والنظام الوطن یفقد مما خصوم، أنھم لمجرد بالمعتقلین السجون وحشد األفواه، وتكمیم المعارضین
 .15الحقیقیة صورتھ بھا یرى

 مع الثورى االنفجار ویحدث. االجتماعیة للثورة التأھب مرحلة المجتمع ولوج ھى األعراض ھذه لكل الحتمیة والنتیجة
 نظامال بنیة تغییر سوى حالً  والدنیا، الوسطى شرائحھ بجمیع المجتمع، یجد ال التى القصوى درجتھا الغلیان مرحلة بلوغ

 وتحریر االضطھاد، أغالل كسر تستھدف اجتماعیة ثورة وعصابتھ، رموزه من المجتمع وتطھیر وأظافره، أنیابھ واقتالع
 ثورة" العیش، لقمة وراء واللھث والفقر الحاجة مأزق من" فراغ بسویعات التمتع من المحرمون المتواصل الكدح" أرباب

 العدالة معھ وتتحقق الحریة، رایة فیھ ترفرف مستقبل وصناعة الفعل دائرة لىإ المطبقة العزلة من تنقلھم التى" الخالص
ا كان التى االجتماعیة  .التاریخ عرفھا التى الثورات كل اندالع فى سببًا میزانِھا اختالل دومً

 بعد ما فترة فى للتغییر برنامج وجود عدم من -اآلن نعیھ أن لنا مھم وھذا– حذر أخرى، ناحیة من عباس، رءوف أن بید 
ا بالنظام، اإلطاحة ً  أبناء من وھم( للسلطة وصلوا الذین األحرار فالضباط: یولیو ثورة مع تحقق لما مغایرة الصورة أن مبین

 ولكنھم یبتدعوا، لم فھم وطبقوھا، األربعینیات خالل طرحت التى الوطنیة البرامج تبنوا) الصغیرة الوسطى الطبقة
 علمیة قاعدة وإقامة الكادحین، مستوى ورفع االجتماعیة، العدالة لتحقیق الموجھة وعاتوالمشر األفكار كل استوعبوا
ا االستقالل مشروع ودعم وطنى، واقتصاد  المرجعى اإلطار شكلت التى المشروعات من وغیرھا وعالمیًا، إقلیمیً

 برنامج امتالك دون) المتوقعة( ظامبالن اإلطاحة بعد ما فترة فى الدخول بینما ،16یولیو 23 لثوار االجتماعیة للسیاسات
 مصر فیھا تغرق التى المشاكل كل لحل جدیدة أطروحة ویقدم الجماھیر ومشاكل الشارع نبض عن یعبر وطنى، عمل

ا ا، سیاسیً ا یشكل سوف إنما واجتماعیً ً ا، مأزق ً  طالب لذلك فیھ؛ التحكم ویستحیل بل یصعب الذى" بالبركان" شبھھ كبیر
 .  17إلیھ یذھبون الذى بالطریق درایة على الناس یكون حتى" وطنى عمل میثاق" برنامج بوضع) المثقفة( النخبة

ا ً  المؤرخین من الكثیرون یفعل كما یكترث ال ألنھ مدھشة؛ بصورة توظیفھا ویحسن أدواتھ یملك مفكر أمام نحن إذ
 یدرس التاریخیة، الظواھر وراء المیكانیزم على كان الدائم تركیزه وإنما الوثائق، بھا تعج التى والتفاصیل بالمعلومات

ا منوالھ، على المجتمع یمضى الذى المسار وطبیعة الحركة دینامیة ً  مما التاریخیة، التجربة فى والخلل العلل مواطن راصد
ھ َ ن َّ  .والمتالحقة السریعة التطورات وراء ما ورؤیة  استطالع من مك

                                                             
 .440نفسه، ص  9

 .458 – 457نفسه، ص ص  10
 .440نفسه، ص  11
 .449نفسه، ص  12
 .438نفسه، ص  13
 .462نفسه، ص  14
 .445نفسه، ص  15
 .444، 199نفسه، ص ص  16
 .439 نفسه، ص 17
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ا فیھا كتب التى للموضوعات اختیاراتھ كانت ھنا ومن   إلى ومستندة التاریخیة، بالحقائق ومدعومة قویة جریئة جدیدة دائمً
ً  تشكل ومقاالتھ كتاباتھ جعل الذى األمر راسخة، أقدام على تقف وتحلیالت الدقة، من تخلو ال قویمة منھجیة أسس  مرجعیة

 ً  .األصیل التاریخى المعرفى مجالھا فى وقویة رصینة

ا هللا علناولیج الغالى، فقیدنا هللا رحم  بھ نقتدى بأن حقیق رائع، نموذج من لنا جسده وما الموصول، لعطائھ أوفیاء دائمً
  .الجزاء أحسن عنا ولیجزهِ  برحمتھ هللا ولیتغمده. بأفكاره ونستظل

h p://www.socialisthorizon.net/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=1706:20
11-08-13-22-05-49&ca d=38:2009-06-15-08-50-27&Itemid=64  


