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  آراء
  

    رءوف عباس قامة إنسانیة وعلمیة ساحقة

 

التي أتیت علي ذكر بعض جوانبھا في مقال سابق بمناسبة مؤتمر  یتصل بقضیة المجتمع والجامعة
 . مارس 9استقالل الجامعة  مجموعة العمل من أجل

 أحمد الجمال

كتاب تولي تحریره واإلشراف علیھ إضافة من أساتذة الجامعة وضمھ  الجھد الذي قدمتھ مجموعة 
عدة موضوعات بھ األستاذ الدكتور رءوف عباس الذي یتصدر مؤرخي  للمساھمة بالكتابة في

أكثر من جانب فھو أوال باحث یمتلك أدواتھ ومنھجھ وخلفیتھ الثقافیة  مصر المعاصرة بتمیزه في
 أن یقدم منظومة بحثیة متكاملة بحیث الشاملة، وحسھ االجتماعي والوطني بحیث استطاع والمعرفیة

المتوفرة،  وبینھما التحلیل غیر المتعسف مع المادة  والرؤیة یبدو البحث نسیجا محكما فیھ المنھج
سائدا من عالقات  وھو ثانیا أستاذ امتلك القدرة علي أن یؤسس مدرسة علمیة تعدي بھا ما كان

األساتذة والطالب ـ خاصة  رست العالقة بینداخل بعض أقسام التاریخ في جامعات مصر حیث تك
سواء كان غالفھا الخوف والتوجس  في مرحلة الدراسات العلیا ـ علي أساس من التبعیة المفردة

أقرب لعالقة الشیخ الصوفي بالمریدین.. وعند  وانتھاز الفرصة أو كان سیاجھا الود واأللفة بما ھو
نسمیھ العالقة المؤسسیة وأظنھ قد استطاع بھدوء قد  رءوف عباس األستاذ انتقل األمر إلي ما

تعرض لھ ھو مع بعض أساتذتھ في كثیر من األحیان. ثم إن  عاصف أن یفلت من أسر إسقاط ما
علمیا كانت لھ انطالقاتھ خارج مصر في مجال جامعات مرموقة في  الرجل بحكم أستاذیتھ الرصینة

ي أرسي فیھ بین تالمیذه وأصدقائھ وندمائھ أن ناھیك عن تواضعھ الجم الذ الیابان،  الغرب وفي
 .بین التبسط وبین االنفالت فرقا كبیرا

والسیاسي وللقیم الجامعیة المحترمة، ولذلك  وھو ثالثا ابن بار لفئتھ االجتماعیة ولتكوینھ المعرفي
بذلك السقف االجتماعي والمعرفي والسیاسي  جاءت منازالتھ ومعاركھ الفكریة محكومة

 .بالمبضع فیشرح الظواھر تشریحا سلیما یمي، ورأیناه في مذكراتھ جراحا یمسكواألكاد
العمل من أجل استقالل الجامعات وحمل عنوان  حرر رءوف عباس الكتاب الذي أصدرتھ جماعة

وساھم فیھ السادة  2008-1908النضال الجامعي  الجامعة المصریة والمجتمع مائة عام من
األھواني ونصر حامد أبو زید وسید البحراوي ومحمد أبو الغار  وأحمدالدكاترة عبد المنعم جمیعي 

الجامعیین وحركة الجیش لفوزي منصور، والتسلط السیاسي علي  ثم تضمن خمس شھادات عن
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لسید النشائي  1981ألمینة رشید، وغزوة سبتمبر  1981ومھزلة سبتمبر  الجامعة لنادر فرجاني،
وكتب الدكتور رءوف ثالثة موضوعات عن الجامعة ألحمد عامر  1981 وذكریات سبتمبر
والجامعة والتغیر االجتماعي وقضیة استقالل الجامعات، فیما كتب الدكتور  والحركة الوطنیة

 الجامعة مشروعا وطنیا للنخبة المصریة وكتب الدكتور األھواني عن حركة استقالل الجمیعي عن
مجتمع  الجامعة وإمكانات دعم اإلصالح السیاسي وكتب الدكتور أبو زید عن جامعة حدیثة في

 .ھش، حكایة الفن القصصي في القرآن الكریم

أقتبس بعضا مما ورد في بحث الدكتور رؤوف عباس عن الجامعة  استأذن القارئ الكریم في أن
صر فمما كتب: ".. وحاولت حكومات بعض مطابقة مع واقعنا المعا والحركة الوطنیة، مما فیھ

أن تحد من حركة طالب الجامعة وتقیم الحواجز في وجھ النشاط السیاسي  األقلیة الموالیة للقصر
الذي أصدرتھ وزارة محمد محمود باشا بضغط من  1929لسنة  22القانون رقم  للطلبة من ذلك
نصت مادتھ األولي علي أن یعاقب القانون الخاص بحفظ النظام في معاھد التعلیم و اإلنجلیز وھو

 مدة ال تتجاوز ستة أشھر أو بغرامة من عشرین إلي خمسین جنیھا كل من استعمل القوة أو بالحبس
لدعوة تالمیذ  العنف أو اإلرھاب أو التھدید أو المناورات أو األعطیة أو الوعود أو أي طریقة أخري

بمظاھرات أو االمتناع عن  لیم إلي القیاموطلبة المدارس أو الكلیات أو غیرھا من معاھد التع
تألیف لجان أو جمعیات سیاسیة للطلبة أو  الدروس أو مغادرة معاھد التعلیم أو االنقطاع عنھا أو إلي

وإلي االشتراك بأي طریقة كانت في تحریر أو  االنضمام إلیھا أو إلي حضور اجتماعات سیاسیة
سیة أو احتجاجات موجھة إلي السلطان بشأن مسألة سیا توقیع أو طبع أو نشر أو توزیع محاضرات

ذلك فإن طلبة الجامعة ظلوا یمارسون دورھم في العمل  أو أمور ذات صبغة سیاسیة" ورغم
عباس قراءة مركزة في النشاط الطالبي خالل تلك الحقبة فیشیر  السیاسي الوطني، ویقدم الدكتور

ة ھامة شكلت نقطة تحول في العمل الوطني آنذاك أصحاب مبادرات سیاسی إلي أن الطالب كانوا
التي فرضت علي األحزاب  1935تطوره ومن ذلك انتفاضة الطالب عام  في مراحل حاسمة من

 1946الجبھة الوطنیة، ومن ذلك أیضا تكوین اللجنة الوطنیة للطلبة والعمال عام " السیاسیة تكوین
 دیة.. ثم كان موقف الطالب من ھزیمةطرحت نفسھا كقیادة سیاسیة بدیلة لألحزاب التقلی التي

للعمل  ویختتم الدكتور عباس بحثھ بتأكید أنھ "ھكذا كانت الجامعة دائما مركز إشعاع ."1967
یتقاعس شبابھا عن  الوطني وقوة فاعلة فیھ فلم تمتنع عن المساھمة في الحركة الوطنیة یوما، ولم

والقھر واالستبداد بل كانت  قوي االستعمارأداء واجبھم نحو وطنھم ولم تلن عزیمتھم في مواجھة 
 .الحركة الوطنیة لھم مبادرتھم الوطنیة التي احتلت موقعا بارزا في تاریخ

تعود الجامعة لدورھا التاریخي  تحیة لرءوف عباس ودعاء إلي هللا أن یمنحھ الصحة والعافیة وأن
  علي رأس الحركة الوطنیة المصریة
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