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  وأعید نشره فى:
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  رءوف عباس.. وثورة ینایر

 م2011ینایر  25المؤرخ "رؤوف عباس حامد" أول من تنبأ بثورة 

  بقلم: د.ماجد عزت إسرائیل

لد "رؤوف عباس حامد" في  ُ م، في أحد مساكن عمال السكة الحدیدیة بـ"بورسعید"، ألسرة 1939أغسطس  24و

ً بالسكك الحدیدیة، یشغل أدنى درجات  فقیرة شأنھا شأن السواد األعظم من المصریین عندئذ. وكان والده عامال

السلم الوظیفى الخاص بالعمل، وینتمي إلى قریة بـ"جرجا" من صعید "مصر"، أما أمھ فھي سیدة بورسعیدیة من 

  أصول دمیاطیة.

التحق "رؤوف عباس" في الرابعة من عمره بكتاب یُعرف باسم "مدرسة الفتوح الجدیدة األولیة" بأرض 

َّم القراءة والكتابة وقواعد اإلمالء والحساب في البدراوي التي تقع في ظھیر شارع "شیكوالني" بـ"شبرا"، فت عل

السنوات الثالثة التي قضاھا بالكتاب، ثم التحق في المرحلة االبتدائیة بمدرسة السیدة "حنیفة السلحدار"، ثم التحق 

ألمیر م، ثم المرحلة الثانویة بمدرسة شبرا الثانویة المقامة بقصر ا1953-1952بنفس المدرسة بالمرحلة اإلعدادیة 

ُقل إلى مدرسة "طوخ" الثانویة، ثم مدرسة الشھداء منوفیة وحصل على الشھادة الثانویة   1957طوسون، ولكنھ ن

ج في كلیة اآلداب بجامعة "عین شمس"  َّ م، وكان موضوع 1966م، وحصل على درجة الماجستیر 1961م، وتخر

م وكان موضوع أطروحتھ  1971كتوراة عام أطروحتھ "تاریخ الطبقة العاملة المصریة"، ثم حصل على درجة الد

"الملكیات الزراعیة الكبیرة في مصر"، وأشرف على األطروحتین أستاذه المؤرخ الكبیر الدكتور "أحمد عزت عبد 

  الكریم".
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ا في عام  ً ج في مناصبھا إلى أن صار أستاذ َّ یِّن "رؤوف عباس" معیدًا بكلیة اآلداب بجامعة "القاھرة"، وتدر عُ

ًا، ونھض بقسمھ نھضة كبیرة، ودعمھ م،  1981 ا لقسم التاریخ، فكان أصغر من تولوا ھذا المنصب سن ثم رئیسً

َّى وكالة كلیة اآلداب لشئون الدراسات العلیا  م فأعاد 1999-1966بكفاءات شابة من المدرسین والمعیدین، وتول

ٍ یكفل لھا حسن أدائھا لمھامھا.   تنظیمھا على نحو

ا كان لسمعة "رؤوف عباس " العلمیة والشخصیة، أثرھا في أن تولى عدة مناصب خارج الجامعة؛ فكان رئیسً

ا للجنة العلمیة بمركز  لوحدة الدراسات التاریخیة بمركز األھرام للدراسات السیاسة واالستراتیجیة، كما كان رئیسً

ا للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، فبدأ برئ ا لھا، وجعلھا وثائق تاریخ مصر المعاصر، ورئیسً ً استھ عھدًا جدید

في الصدارة بین الجمعیات العلمیة داخل وطنھ وخارجھ، كما حصل على العضویة الشرفیة لجمعیة دراسات الشرق 

  ) فكان أول عربي یحصل علیھا.M.E.S.Aاألوسط شمال أمریكا (

ًا باللغتین المصریة واإلنجلیزیة في مجال ت خصصھ، وھو التاریخ الحدیث صدر لـ"رؤوف عباس" نحو عشرین كتاب

والمعاصر؛ منھا "شخصیات مصریة بعیون أمریكیة"، و"الیابان في عصر مایجي"، و"التنویر بین مصر 

ً عن سیرتھ الذاتیة ذائعة الصیت، بجانب بعض الترجمات منھا: "دراسات في تطور الرأسمالیة"  والیابان"، فضال

تشیكوھاشیما"، ومراجعتھ لكتاب "الجذور اإلسالمیة لـ"موریس دوب"، و"یومیات طبیب ھیروشیما" لـ"م

للرأسمالیة" لـ"بیترجران"، "وما بعد المركزیة األوربیة" للمؤرخ نفسھ، و"تجار القاھرة في العصر العثماني" 

  لـ"نللي حنا"، وحاضر في العدید من الجامعات العربیة واألوروبیة واألمریكیة والیابانیة.

" الذي یتناول سیرتھ الذاتیة من أھم اإلصدرات، حیث تحدَّث "رؤوف عباس" عن ویُعد كتابھ "مشیناھا خطى

قصتھ وكفاحھ ورحلتھ في البحث عن معنى الحیاة والوجود، رواھا بشكل سلس عذب، وأسلوب مشرق، دون أن 

م"، 1952یولیو  23یخجل من ذكر إى شىء عن حیاتھ االجتماعیة. وأكَّد الكاتب على انحیازه إلى نظام "ثورة 

وتناول الفساد داخل الجامعة وخارجھا، والفساد في السلطة، وكان لموقفھ ھذا الحرمان من العدید من الجوائز 

م  والمناصب القیادیة. وعبَّر في سیرتھ عن الوحدة الوطنیة، وحق المواطنة، وعدم التمیز بسبب الدین، عندما قدَّ

ا على تعیین قبطیة معیدة بقسم ال ً تاریخ بكلیة األداب جامعة "القاھرة"، وھي اآلن الدكتورة استقالتھ اعتراض

القبطیة الوحیدة بذات القسم. وھو أول من تحدَّث عن الفساد في السلطة، ومن یقرأ ھذه الدراسة جیدًا یدرك أن 

  م، ولكن الرحیل حرمھ من متابعتھا على الطبیعة.2011ینایر  25"رؤوف عباس" أول من تنبأ بأحداث ثورة 

وقد حظي "رؤوف عباس" بتقدیر المحافل العلمیة في وطنھ وخارج وطنھ، وحصل على جائزة الدولة التقدیریة في 

  م.1999العلوم االجتماعیة 

ا. وتوفى  "رؤوف عباس" متزوج من السیدة "سعاد الدمیري"، ولھ ابن واحد ھو "حاتم رؤوف" ویعمل مھندسً

یق ، ودفن بمدفنھ بطر2008یونیو  26یوم الخمیس الموافق  "رؤوف عباس" إلى رحمة هللا بـ"القاھرة" في

  أكتوبر". 6"الفیوم" بمحافظة "
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