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  الوطن تاریخ من صفحات  : عباس رؤوف
  

  2011سبتمبر  25األحد، 

  شوشة فاروق: بقلم

 القومیة والوثائق الكتب دار إدارة مجلس رئیس عرب صابر محمد الدكتور مصر في والوطنیة العلم رموز ألحد شكرا
 للذاكرة وتجدیدا تنشیطا ـ یلةكح عبادة األستاذ لھ وقدم حرره الذي ـ الوثیقة الكتاب ھذا بنشر اھتمامھ سرعة علي

 والمغلوطة والسلبیة الخاطئة المفاھیم من لكثیر وإزاحة، التاریخیة الكتابة في والتطور والعلمیة للمنھجیة وبناء  ، المصریة
 في واألصالة الریادة عن وكشفا والحضاري واالجتماعي التاریخي سیاقھا عن معزولة ـ واآلراء المواقف الي النظر في

 الكبیر السفر ھذا تضمنھا التي ـ ودراساتھ أبحاثھ خالل من عباس رؤوف الكبیر المؤرخ التاریخیة الدراسات عالم زانجا
 وثورة، السیاسي واإلسالم، المصري والیسار، والمعاصر الحدیث والتاریخ، والوثائق التاریخ علم عن ـ وقیمة حجما
  .ینینب یوئیل وملف، مبارك ومصر، والعرب وأمریكا، یولیو

 عشر ستة عبر عباس رؤوف لكتابات یعرض وھو، وصاحبھ الكتاب عن عبادة األستاذ أنجزھا التي المتمیزة المقدمة وفي
 والمثقف ـ سارتر ـ بتعبیر الملتزم الشامل المثقف ھذا حقیقة یبرز، كتب مما بعض وھي، 2008الي 1992من عاما

 موقف یقف ھو وإنما، الراصد أو المتفرج موقف منھا یقف ال، هعصر وقضایا بعصره المھموم، جرامتي بتعبیر العضوي
  .معا ھما أو المشارك أو الناقد

 خالل، وعربا مصریین: واإلبدع والعلم والثقافة الفكر رموز من قرب عن بمعرفتھم شرفت من خضم في لي أتیح ولقد
 فكره متابعا عباس رؤوف الي أجلس أن لي أتیح ـ الثقافیة األمسیة التلیفزیوني البرنامج تقدیم من متصلة عاما ثالثین
 التاریخ أستاذة حنا نلي وبالدكتورة بھ جمعتني التي المناسبة وكانت، والجدیدة النافذة التاریخیة ورؤیتھ الموسوعیة وثقافتھ

 من ترجمھ دوق، التجار شاھبندر، طاقیة أبي سیرة: العثماني العصر في القاھرة: لكتابھا ترجمتھ، األمریكیة بالجامعة
 أنھا واحدة لحظة قارئھا یظن ال، والصفاء اإلشراق رائعة واإلحكام الدقة شدیدة لغة في 1997عام العربیة الي اإلنجلیزیة

 في ـ الكتاب ھذا وكان، الدرجة بھذه العربیة لغتھ تقدیر في لحساسیتي ومقدرا شاكرا العلماء حیاء في یبتسم فكان، ترجمة
 المستشرقون روجھ عما بعیدا، العربي العالم وفي مصر في العثماني العھد عن وأفكاري ؤیتير إلعادة فاتحة ـ وقتھ

عباس  رؤوف الدكتور أي ـ مؤرخنا إن: یقول حین تقدیمھ في عبادة األستاذ بھ یشید الذي األمر وھو، الغربیون والمؤلفون
 ینوه أنھ واألھم، اإلصالح بدعاوي یتصل یماف خصوصا، منھ بطرف ویأتي، اھتمامھ من فائقا قدرا العصر ھذا یعطي ـ

 الموقف وھو. متباینة جمیعھا كانت، وثقافات وأعراقا، ونحال ملال یحتوي، وحده نسیج كان تسامح من العصر ھذا ساد بما
: وموضوعا محتوي المھم الحجم الصغیر كتابھ في شاكر محمود الكبیر المحقق العربي التراث عالم بموقف ذكرني الذي

 علي دأبنا الذي العثماني الحكم ظل في ونماذجھا والتقدم التنویر عناصر عن تحدث حین ثقافتنا الي الطریق في رسالة
 الدولة عن المؤلفین غالة من المتعصبون یشیعھ لما نتیجة األدبي اإلنتاج مستوي وتدني والمظلم المتخلف بالعصر وصفھ

 ما علي ویؤمن یستمع وكان، والتحقیق التراث عالم موقف مع كثیرا بقیتطا المؤرخ وھو موقفھ أن وكیف ـ العثمانیة
  .مریدیھ وصغار تالمیذه مقام في ھم من عند القدر بھذا أجدھا لم واھتمام ومشاركة سماحة في طرحتھ

 ورةث بقیام، 2007وأغسطس 2006مایو في والتلیفزیون للصحافة مقابلتین في عنھا أفصح التي نبوءتھ الي اإلشارة كذلك
 ما، شجاعة وبكل، بالتحلیل یتناول كان وكیف، تسونامي اعصار مداه في یفوق ربما إعصارا تكون سوف، كبري مصریة

 ویعقد، كافة عصورھا عبر مثیال لھ مصر تشھد لم فساد من المخلوع الطاغیة حكم من األخیرة السنوات خالل جري
 في الواقع مصر وخراب، الماضي القرن مطالع في بالدنا الي وفد روسي مناضل عنھ عبر كما مصر خراب بین مقارنة
  .سابقھ من فداحة أكثر كان األخیر الخراب أن كیف مبینا، القرن ھذا مطالع

 ینایر من والعشرین الخامس ثورة إعصار معھ ونعیش معنا یعیش حتي األجل بھ یمتد أن عباس لرؤوف القدر یكتب ولم
 منتصف منذ اللعین المرض مع األخیرة معركتھ خاض أن بعد، شھور بضعةو سنوات ثالث قبل بحدوثھ تنبأ الذي
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 بنشر قیامھا، واالنتاج والتطویر بالجدیة وأحفلھا عصورھا أزھي من واحدا تعیش وھي القومیة والوثائق الكتب لدار شكرا
 للوعي حقیقي مدخل ھو وإنما، المتواضع عنوانھ یشیر كما الوطن تاریخ من صفحات مجرد لیس الذي، الوثیقة الكتاب ھذا

 التي الحاكمة العصبة ـ ووضوح جسارة بكل ـ ھاجموا من أبرز من عباس كان لقد. والمعاصر الحدیث بتاریخنا الصحیح
 معھم فتتعامل، المواطنین بین المشاعة السلبیة علي تراھن أنھا وكیف، مبارك عصر في مصر مقدرات في تحكمت
 السیطرة تحت األمور ومازالت، اإلنسان حقوق وأھدرت الرزق ومصادر والدواء والغذاء الماء الفساد بلغ، سوائم وكأنھم

 ھؤالء من كال یجعل مما، للنظام الوالء حظیرة في المركزي األمن قطعان ومازالت، وزبانیتھا السلطة نظر وجھة من
  .حین كل في مالي أنا بعبارة یتغني، بذاتھ اال یھتم ال وأولئك
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