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  مصطفى الرحیم عبد أحمد أستاذى
 

  د. رءوف عباس

  1998یونیو  24

 من عند للراحة مبعثا العام ھذا التقدیریة الدولة جائزة على مصطفى الرحیم عبد أحمد العظیم المؤرخ حصول نبأ كان
 مدرجات فى امھأم – جیلى وأبناء جلست – خالدا باقیا عطاء وامتھ لوطنھ اعطى الذى الجلیل العالم ھذا فضل یعرفون

 وأصول، الحق فى والجرأة، الحر التفكیر یدیھ على وزمالئى عاماوتعلمت أربعین منذ شمس عین جامعة اآلداب كلیة
 عاصم:  جیلى أبناء فعل وكذلك، الفكریة وتجلیاتھ وتألقھ علمھ لى یكون أن إلى أسعى لى أعلى مثال منھ واتخذت، النقد

 صنعھم فى شارك الذین الیوم المرموقین األساتذة من وغیرھم، عبدالرحمن الرحیموعبد، الشین وعبدالخالق، الدسوقى
 صیاغة على الفذة قدرتھ خالل من التاریخیة المعرفة من جدیدة آفاقا عبدالرحیم أحمد لنا فتح، مصطفى الرحیم عبد أحمد
 الحواجز فحطم، تالمیذه مع نسانىاإل تعاملھ وذاك ھذا من وأھم، محدودة بسیطة عبارات فى ودقة تألقا األفكار أكثر

 أو عقد بال معھ نتعامل جمیعا فكنا،تالمیذھم وبین بینھم یقوموھا أن على األساتذة من غیره حرص التى التقلیدیة
  .حساسیات

 فى الحدیث التاریخ لمدرسة الثانى الرائد – عبدالكریم عزت أحمد تالمیذھم أول كان مصطفى الرحیم عبد أحمد والدكتور
 أھم التاریخیة للمكتبة وقدم)، 1956( لندن جامعة من الدكتوراة على وحصل – غربال شفیق محمد أستاذه بعد مصر

 من تجاھلھا یستطیع ال أساسیة مراجع تزال ال والتى عشر التاسع القرن فى السیاسى مصر تاریخ عالجت التى الدراسات
 وآخر،الحدیثة مصر فى السیاسى الفكر تطور فى مھم كتاب ولھ، واألجانب العرب الباحثین من القرن ذلك لتاریخ یتصدى

 والمشرق المتحدة الوالیات" عن قیما كتابا أیضا التاریخیة للمكتبة وقدم. العربى العالم فى اإلسالمى التجدید حركة عن
 المحتمع" ترجمة ھاأھم لعل بارزة مساھمة اإلنجلیزیة عن الترجمة فى ولھ". العثمانى التاریخ أصول" عن وآخر" العربى

  .جب ھاملتون مع تألیفھ فى ھارولدبون أستاذه شارك الذى" والغرب اإلسالمى

 التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة بناة وأحد، المصریة التاریخیة المدرسة أعمدة أحد مصطفى عبدالرحیم أحمد ویعد
 تجاربھ من ویتعلمون، السدید الرأى منھ یستمدون جیلى اءأبن من تالمیذه ومازال، التقدیریة الدولة جائزة لنیل رشحتھ التى

  .الخصبة

 أحمد و، ذاتھا الجائزة قیمة من الجائزة على حصولھم یرفع من وھناك قیمة التقدیریة الدولة جائزة علیھم تضفى من ھناك
  .شك دون الثانى النوع من مصطفى عبدالرحیم

 


