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رفض العالج علي نفقة أحد األمراء العرب وأصر علي تلقي عالجھ بالمستشفیات  الفقید
  لجامعة القاھرة التعلیمیة

  كتب: سید محمود
 

ً، إثر  69عالمنا صباح أمس المؤرخ الدكتور رءوف عباس عن عمر یناھز  رحل عن عاما
  .رض استمر نحو عامالم صراع مع

  
ً للتاریخ  ، وشغل مناصب1939الفقید من موالید محافظة بورسعید عام  عدیدة فكان أستاذا

ً لقسم التاریخ بكلیة آداب جامعة ً للجنة العلمیة لدار الوثائق  المعاصر، ورئیسا القاھرة، ورئیسا
ً لوحدة الدراسات سیاسیة واالستراتیجیة، التاریخیة بمركز األھرام للدراسات ال المصریة، ورئیسا

ً لدراسات الشرق  كما كان حتي وفاتھ رئیس الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، وعمل أستاذا
جامعات أوروبیة وأمریكیة، وحصل علي جائزة الدولة التقدیریة في العلوم  األوسط بعدة

وللراحل عدة ، وشیعت جنازتھ أمس من جامعة القاھرة في مشھد مھیب، 2000عام  االجتماعیة
إلي » 1952 -1899الحركة العمالیة في مصر من «أبرزھا دراستھ الممیزة عن  دراسات

النظام االجتماعي في مصر في ظل «تحت عنوان  1973التي صدرت عام  جانب دراستھ
وأصدر عدة مؤلفات مشتركة مع عبد العظیم رمضان ویونان لبیبا رزق  ،«الملكیات الكبیرة

اإلضافة إلي تلك الدراسات كان الراحل في طلیعة المؤرخین الذین وب وعاصم الدسوقي،
الجامعات الیابانیة واألمریكیة وقدم عدة دراسات في مجال التاریخ المقارن منھا  استعانت بھم

، وباإلضافة إلي ھذه المؤلفات ترجم الراحل »المجتمع الیاباني في عصر مایجي«عن  دراسة
ودراسة بیتر » مصر للمصریین«عدة مؤلفات مھمة منھا دراسة ألكسندر شولي عن  وراجع

ھنري كوریل والحركة «ولھ دراسة مھمة عن » الجذور اإلسالمیة للرأسمالیة» جران عن
وصدرت » مشیناھا خطي«، وقد كتب الراحل سیرتھ الذاتیة تحت عنوان »المصریة الشیوعیة

ببھا عدة نزاعات قضائیة مع أطراف كثیرة داخل خالل عام واحد وخاض بس طبعات 4في 
أوراق «تحت عنوان » مارس 9«وكان عملھ األخیر بتكلیف من حركة  الجامعة وخارجھا،
الراحل أن یعالج علي نفقة أحد األمراء العرب البارزین، وأصر  ، ورفض»الجامعة المصریة

ً السبت بدار المستشفیات التعلیمیة لجامعة القاھرة علي أن یتلقي عالجھ في . یقام العزاء غدا
 تنعي الفقید الراحل، وتدعو ألسرتھ بالصبر» البدیل«مكرم عبید مدینة نصر، و  األرقم بشارع

 والسلوان
  
  

hp?option=com_content&task=view&id=23680&Itemid=33http://www.elbadeel.net/index.p   
 


