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ا رءوف عباس    وداعً
 

  2008یولیو 
  

 بقلم: أسامة عفیفي  
 

ا من أبناء  ً ا نزیھًا ال یخشي في الحق لومة الئم » یولیو«كان واحد ً القابضین علي جمر مبادئھا الثوریة، وعالم
ا تخرجت من تحت یدیھ، وفي ظالل علمھ أجیال وأجیال من الباحثین الوطنیین، وكان یري ً أن  وأستاذا جامعیا فذ

أھم ما أنجزتھ ثورة یولیو الناصریة ھو مبدأ تكافؤ الفرص.. الذي ھو سدي ولحمة المواطنة.. لذا جاءت كتابات 
ا لدراسة تاریخ  ً رءوف عباس السیاسیة والعلمیة، والتاریخیة، مشحونة بالوعي واالنتماء والعلمیة، تفرغ مبكر

» أممھا«ور العامل المصري في الحركة الوطنیة بعد أن الطبقة العاملة المصریة، واستطاع أن یعید االعتبار لد
بعض كتاب التاریخ لصالح البھوات والباشوات واألفندیة، فجاءت كتاباتھ العلمیة لتلقي الضوء علي جوانب 
مجھولة من تاریخ الوطن، منذ نھایات القرن التاسع عشر، ولم یتوقف دوره علي البحث العلمي فقط، بل امتد إلي 

أجل استقالل الجامعة، والحفاظ علي القیم األكادیمیة وحریة البحث العلمي.. وخاض معارك ضخمة  النضال من
ضد محاوالت السلطة لالستیالء علي الجامعة وساھم مع زمالئھ من نبالء األساتذة األكادیمیین في إرساء مبدأ 

ً في إحیا» استقالل الجامعة« ء الجمعیة التاریخیة، التي ارتبطت مرة واستقالل البحث العلمي، كما كان دوره فعاال
أخري بالواقع وقضایا المجتمع والتحوالت االجتماعیة والسیاسیة الضخمة التي حدثت نتیجة العولمة، ومحاوالت 

ا  23الھیمنة علي قرارات الشعوب المصیریة، فجاءت احتفالیة ثورة  یولیو في ذكراھا الخمسین والتي كانت دفاعً
علمیا عن منجزات یولیو الحقیقیة، كان رحمھ هللا دائم االشتباك بقوة مع الفساد، ومع محاوالت طمس التاریخ 
وتشویھھ .وكان یؤمن بحق األجیال الجدیدة في معرفة تاریخھا الوطني.. وخیر شاھد علي ذلك معركتھ األخیرة 

الذي تضمن كتابھ » جوئیل بینین«التي بدأھا بفضح محاوالت الصھیوني » في الوطن العربي دور الیھود«حول 
ً إلي المؤتمر العلمي الذي رأسھ لیثبت أن » یھود مصر«عن  عاشوا في » الیھود«العدید من األكاذیب وصوال

ا وباحثا الوطن العربي أزھي عصورھم، وأنھم لم یتمتعوا بالحریة الكاملة إال بین أبناء األمة  ً العربیة كان عالم
ا ألبناء الشعب العامل ال یخشي في الحق لومة الئم، لذا فستظل ذكراه  ً ً منحاز ا ومقاتال ً ا محاید ً وطنیًا ومؤرخ

 العطرة باقیة في سویداء قلب الوطن، فالوطن ال ینسي..
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