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في تاریخ الحیاة الجامعیة في مصر شخصیات فرضت وجودھا على المستوى األكادیمي بشكل خاص وعلى ساحة النشاط الثقافي 
ذیل واحد من أصحاب النفوذ والجاه والسلطان ، وإنما فتحت لھا  بشكل عام .. لم یقدمھا أحد ، وإنما قدمتھا أعمالھا .. ولم تتسلل في

كد أن لدیھا ما تقولھ في علم خالص وفي غیر منفعة وفي تجرد من الذات ال تتغیا إال وجھ الحقیقة . ولما كانت األبواب عندما تأ
ً أو تكتنفھا خیوط الظالم وتحتاج إ لى مصباح دیوجین فقد ظل البحث الدءوب الحقیقة الحقیقیة ضالة العلماء وكانت غائبة دوما

  .المستمر ھدف ھذه الشخصیات 
عن تاریخ الحركة  1966ورءوف عباس من ھذا النخبة التي الساحة األكادیمیة منذ فترة بعیدة حین أتم دراستھ للماجستیر في عام 

یخ االجتماعي لمصر . وعندما نشرھا وآن ذاك كانت أول عمل أكادیمي یتناول صفحة من التار 1952 – 1899العمالیة في مصر 
كانت موضع حفاوة األوساط الفكریة ومن جانب الحركة النقابیة العمالیة وخاصة من جناحھا الیساري . ومنذ ذلك  1968في عام 

ً فیھ  ً بارزا الملكیات  فقد أعد رسالتھ للدكتوراه عنالتاریخ البعید اتجھ رءوف عباس إلى دراسة التاریخ االجتماعي حتى صار علما
ً أول مدرسة جامعیة في ھذا المجال (1914 – 1837الكبیرة في مصر بین عامي الزراعیة    ).1971، وكانت أیضا

وبعد ذلك انطلق یقلب صفحات التاریخ عن قضایا التاریخ االجتماعي التي تحتاج لبحث أو لتعمیق . وعندما تراكمت األعمال علیھ 
جع طالبھ على القیام بھا فكانت أطروحات لدرجتي الماجستیر والدكتوراه ، فتكونت وضع خریطة لموضوعات جدیرة بالبحث ش

  بفضلھ مدرسة حقیقیة في التاریخ االقتصادي االجتماعي .
ألقت الضوء  1937 – 1924وفي إطار تلك االھتمامات نشر رءوف عباس مجموعة وثائق بریطانیة عن الحركة العمالیة في مصر 

" جماعة النھضة القومیة " التي أسسھا مریت غالي وإبراھیم بیومي مدكور في ھذه الحركة . وكتب عن على ما غمض في تاریخ 
في الغالب األعم  األرستقراطیةمطلع األربعینات في إطار توجھ النخبة المصریة لإلسھام في حل المشكلة االجتماعیة التي تنتمي إلى 

ً ضد مصالحھا األ ً عن حزب الفالح االشتراكى ساسیة . كما كتب لم یكن بإمكانھا أن تقدم شیئا الذي أسسھ  1952 – 1938 أیضا
  ھالل قطب المحامي حیث رأى فیھ صرخة في وادي العدم بسبب جمود النظام االجتماعي .

 وعندما اقتحم مجال الترجمة اجتذبتھ ذات الموضوعات واالھتمامات فترجم كتاب موریس دوب " دراسات في تطور الرأسمالیة "
)، وترجم كتاب شارل عیسوي المؤرخ االقتصادي المعروف " التاریخ االقتصادي للھالل الخصیب ". وراجع ترجمة كتاب 1978(

ً على أھمیة التحرر من  بیتر جران " الجذور اإلسالمیة للرأسمالیة " وكتابھ " ما بعد المركزیة األوربیة " وقدم للترجمة مؤكدا
لمحورة على المركز األوربي في دراسة التاریخ ، وترجم كتاب نیللي حنا " تجار القاھرة في العصر عن االمقوالت الثابتة والبعد 

سیرة أبو طاقیة شاھبندر التجار " وكتب لھ مقدمة ضافیة استھدف منھا إزالة تھمة الركود واالضمحالل التي لصقت  –العثماني 
ً على أن الغوص في أعماق تاری خ مصر العثمانیة والبحث عن التفاصیل الدقیقة في وثائق الفترة وخاصة بالعصر العثماني ، ومؤكدا

في سجالت المحاكم الشرعیة من شأنھ في النھایة أن یرفع الغمة عن ھذا العصر المظلوم !. وفي تقدیري أن ھذه المقدمة الضافیة 
كان دائم الحدیث عن قیمة العصر العثماني  ثمرة جھود طویلة في ھذا المجال بدأھا أستاذه الدكتور أحمد عزت عبد الكریم الذي

) ً ) في تأسیس حلقة دراسیة 1992وضرورة إعادة النظر فیما كتب عنھ من أحكام . وقد نجح رءوف عباس قبل ستة عشر عاما
ً على مدار العام یؤمھا المتخصصون والراغبون وطالب الدراسات العلیا الذین شجعھم  متخصصة عن العصر العثماني تعقد سنویا

  على دراسة العصر .
وكان من الطبیعي أن تسعى المؤسسات العلمیة داخل مصر وخارجھا إلى رءوف عباس لإلفادة منھ . ومن ھنا عمل لمدة طویلة 

 ً على بحوث بمركز وثائق وتاریخ مصر المعاصر حتى قبل أن یحصل على درجة الدكتوراه ، ثم رأس  وعلى فترات متقطعة مشرفا
اللجنة العلمیة للمركز. وعندما أدرك أن المركز یتحول إلى إدارة من اإلدارات الحكومیة لم یتردد لحظة واحدة في ترك المكان 

یقدم المبدأ على الشخص وال یتوانى عن لفظ أي شخص ھذا الخصوص باستقالة شھیرة حتى ال یكون ألعوبة من ال یعلم . وھو في 
ً للجنة فرز الوثائق وضمھا  وفي إدارة مركز جدید یختص من حیاتھ إذا أدرك أنھ یتالعب بالمبدأ . ثم استعانت بھ دار الوثائق رئیسا

  بنشر مجموعات من وثائق تاریخ مصر في العصر الحدیث.
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وكانت  1980السیاسیة واالستراتیجیة بمؤسسھ األھرام رئیسا لوحدة الدراسات التاریخیة منذ عام  توقد استعان بھ مركز الدراسا
 إتاحةدراسات متخصصة حول موضوعات محددة استكتب لھا باحثین من الشباب أساسا في إطار منھجھ في  إلصدارفرصتھ 

-1922، "األحزاب المصریة "  1953- 1922ولیو الفرصة للدماء الجدیدة ومن ھذه اإلصدارات : " أربعون عاما علي ثوره ی
  " . 1954-1951" ،حرب السویس بعد أربعین عاما " ، "العالقات المصریة البریطانیة  1953

وقد تلقي دعوات للمشاركة في حلقات دراسیة ومؤتمرات في جامعة السوربون ،وجامعات كیل،و إسن ،وھامبورج ،و فرایبورج 
   MESAلتجمع الـ رنیا ، وستانفورد ،وجورجیا بالوالیات المتحدة األمریكیة وھناك نال عضویة شرفیةبألمانیا ،و جامعات كالیفو

كانت حصیلتھا (جمعیة دراسات الشرق األوسط بشمال أمریكا ) فضال عن التدریس بالجامعة األمریكیة بالقاھرة وجامعة طوكیو 
یومیات ھیروشیما ، ودراسة باإلنجلیزیة عن التنویر في الیابان دراسة عمیقة عن المجتمع الیابانى في عصر میجى ،وترجمة 

ً عدیدة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة نشرت في دوریات متخصصة بمصر  ومصر : دراسة مقارنة . كما أنتجت تلك الدعوات بحوثا
  ودمشق وبیروت والیابان وألمانیا وبریطانیا وفرنسا ومصر .

ً ، وفي الجمعیة المصریة للدراسات  ً مناقشا ً في الموسم الثقافي ومستمعا ً محاضرا ً ملحوظا التاریخیة نشط رءوف عباس نشاطا
ً بمجلس اإلدارة لسنوات طویلة تولى فیھا مسئولیة إصدار المجلة وإعداد الموسم الثقافي والمؤتمر  ً وعضوا السنوي حتى انتخب رئیسا

ع الجمعیة على خریطة النشاط الفكري المسموع في الدوائر الثقافیة في لمجلس اإلدارة . وقد استطاع خالل فترة رئاستھ إعادة وض
  مصر .

یة التي تحمیھ من االنزالق إلى قعلى أن التكوین العلمي لرءوف عباس لم ینفصل عن القیم األخالقیة التي تمتع بھا وكانت الصد
أن یجمع بینھما إنسان في ھذا الزمان وھما العلم  مھاوي التناقض بین القول والعمل حتى لقد استطاع أن یجمع بین نقیضین یندر

واألخالق . والقریبون منھ یعرفون الكثیر والكثیر من المواقف الشجاعة التي انتصر فیھا للحق ورفع الظلم عن الذین ال حیلة لھم . 
ً أنھ لم یخن ما تعلمھ ، ولم یتصرف ضد ما یعلمھ ، ولم یتحول ألداة في ید أحد ، و   لم یزاید على فكرة أو مبدأ .ویكفیھ فخرا

ً في فناء كلیة اآلداب جامعة عین شمس في شبرا وبین المحاضرات  1957ویا أخي العظیم والصدیق القدیم منذ عام  حین تقاربنا سویا
ً ینشد الحقیقة ، ومع ً ینیر طریق المعرفة لتالمیذه.. دمت عالما   .لما

  


