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  !فى رحیل مؤرخ أمین : رؤوف عباس سبح ضد التیار
  صالح البیلى -القاهرة 

  2008یولیو  
 
ویل للمؤرخ".. عبارة من كلمتین تلخصان الموقف العام من المؤرخین فى كل عصر! فإن كتب أحدهم مادحًا السلطان "

ن الذ بالصمت ٕ ن اتخذ صف الشعب لن یرضى كل األطراف. وا ٕ اتهم بالتعالى على الناس واألحداث  هوجم واتهم بخدمته وا
ن ألقى بشهادته بوضوح وقسوة ومرارة كما فعل مؤرخنا الراحل فى الخمیس  ٕ یونیو "حزیران" د.  26نائیًا فى برجه العاجى وا

رؤوف عباس عندما كتب سیرته الذاتیة قبل أربع سنوات ونشرها بعنوان "مشیناها خطى" انقلبت علیه الدنیا ووصل به الحال 
ساحات المحاكم اختار"مدینة العاشرمن رمضان" سكنًا بعدما تخفف من أعبائه العائلیة والجامعیة وراح ینشد هو وزوجه ل

  ..!الهدوء والراحة بعیدًا عن صخب العاصمة
  

والجلد والصراحة والمقاومة المستمرة لكل ما یراه ضد  عامًا مزیجًا من الصبر 70كان د. رؤوف عباس الراحل عن 
ب والمنطق، ومن هنا اكتسب األصدقاء كما اكتسب عداوة آخرین. ولد ألسرة فقیرة وكان والده یعمل "عامالً فى الصوا

السكة الحدید" فى بورسعید. وانتقل للعیش فى كنف جدته بشبرا. وبعزیمته تغلب على صعوبة وقسوة النشأة وتسلل إلى 
رة فى العاصمة القطریة "الدوحة" وعاد إلى القاهرة لیستكمل الجامعة ودفعه طموحه للدراسة فى الیابان، ثم استقر فت

معاركه.. تحت قبة الجامعة وفى "الجمعیة التاریخیة المصریة" التى رأسها فترة من الوقت وعلى صفحات الصحف. لم یقف 
كادیمیین الذین متفرجًا ولم یلذ بالصمت ولم یهادن فیما رآه صوابًا وكان إحدى زهور باقة من المؤرخین المصریین األ

خرجت مشروعاتهم خارج أسوار الجامعة لشتبك وتؤثر وتتفاعل مع المجتمع من أمثال: "د. یونان لبیب رزق وهو ود. 
   "...عاصم الدسوقى ود. قاسم عبده وآخرین

  

   السیرة الذاتیة
شأة الفقیرة والعوز الشدید. قصَّ د. رؤوف عباس سیرته الذاتیة بصراحة شدیدة أفضت به لذكر مایراه آخرون من نواقص الن

فلم یخجل من فقره ولم یحط نفسه بسیاج من الكبریاء المزیف ولم یتفنن فى فصل الذاتى عن الموضوعى. وهذه الطریقة فى 
ن  ٕ كتابة السیرة الذاتیة بفضل ما هى كاشفة وأمینة فإنها صادمة للبعض اآلخر فمن یقولون بفصل الذاتى عن الموضوعى وا

! فقد أفرد أدیبنا ومثقفنا العربى الكبیر د. طه حسین فصوًال فى سیرته الذاتیة "األیام" حكى فیها نشأته بدا ذلك مستحی ًال
الفقیرة بإحدى قرى المنیا بالصعید وسوء التعلیم األزهرى الذى كان مضرًا إلیه وكشف كم الزیف والنفاق االجتماعى الذى 

ل نفس الشئ د. لویس عوض فى مذكراته ود. عبد الرحمن بدوى یسكن فى جوف قاعات الدرس والغرف األنیقة. وفع
ومحمود شاكر ود. زكى نجیب محمود وفعل ذلك الكتَّاب الصحافیون من مصطفى أمین وقبله الشیخ على یوسف صاحب 

یخ "المؤید" والمثقف الكبیر عباس محمود العقاد وصوًال إلى محمد حسنین هیكل وموسى صبرى. وفى األدب كما فى التار 
یكشف كتاب "رأیت رام اهللا" للشاعر الفلسطینى مرید البرغوثى حجم المأساة الفلسطینیة أكثر آالف المرات مما تكشفها 
عشرات الخطب السیاسیة الطنَّانة. وفى السیاسة "حدث والحرج".. عشرات المذكرات السیاسیة المتناقضة لمشاهیر الساسة 

  !وحواریهم فى كل عصر
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على المؤرخ أشد ضراوة فـ "هیكل" مثًال فى كل ماكتبه كان حریصًا على نفى صفة المؤرخ عن نفسه ولكن یظل الحكم 

وكان یعتز بأن یصف نفسه بأنه "جورنالجى" أما "هیردوت" لآلن فعلیه اعتراضات. وكذلك كتبة "كتاب الموتى" الفرعونى 
المتهم بالتشیَّع. مرورًا بـ "ابن تیمیة" و"الشوكانى" المجهولون. وأیضًا "أبو الفرج األصفهانى" صاحب كتاب "األغانى" و 

و"الشعرانى" و "ابن تغرى بردى" و"ابن إیاس" وصوًال لـ "الجبرتى".. نادرًا ما یسلم مؤرخ من نقد الذع إن لم یكن من جانب 
. واستیاء السالطین یترجم إلى قطع األرزاق والرقاب   !الشعب عادة فمن جانب السالطین أحیانًا

  
من بعض مناوئیه وعلى رأسهم المؤرخ الراحل د. عبد العظیم رمضان الذى كا نت مذكرات د. رؤوف قد القت هجومًا عنیفًا

   .شنَّ نقدًا الذعًا على المذكرات وصاحبها
  

   النشأة
فى مساكن عمال السكة الحدید فى بورسعید ألب ورث عن  1939ولد د. رؤوف فى الرابع والعشرین من أغسطس"آب" 

ه جذوره الصعیدیة وعمله المتواضع فى السكة الحدید.وألم بورسعیدیة من أصول دمیاطیة یعمل والدها"بامبوطى" والد
ثم إلى القاهرة ومنها إلى "أوسیم"  1943ولظروف عمل والده تنقل مع أسرته إلى "العجرود" بین اإلسماعیلیة والسویس حتى 

والینسى مؤرخنا حیاته مع جدته فى  1951إلى طوخ بالقلیوبیة سنة .بالجیزة حتى رقى األب لوظیفة"مالحظ بلوك" ونقل 
حى شبرا بالقاهرة ویوم أن سقط من الطابق الثانى لیهوى على رأسه فى صحن البیت فأصیب بكسر فى الفك األیسر لم 

أورثته هذه العاهة ینتبه إلیه أحد إال بعد نحو خمس سنوات من الحادث ترتب علیه عدم استطاعته فتح فمه باتساع طبیعى و 
   !متاعب نفسیة شدیدة خاصة فى فترة المراهقة

  

   والدة وعیه
وكان  1948ویروى د. رؤوف اشتراكه فى المظاهرات الطالبیة والعمالیة وتفتح وعیه على هموم الوطن منذ حرب فلسطین 

صب علیه لعناتها ألنه یسیر فى إذا انفضت المظاهرات عاد سیرًا على األقدام لـ "عزبة هرمیس" حیث تسكن جدته إال وت
   !"طریق الضیاع باشتراكه فى المظاهرات مع"العیال البطالین

  

   أساتذته
ّ كیف تسلل إلى الجامعة ودبَّر أمر المصاریف بأعجوبة وتحایل على قدره المعاند وعوزه واحتیاجه یتوقف  وبعد أن یقص

ویوسف أبو الحجاج ودولت صادق ومحمد ریاض وحلیم عند أساتذته من أمثال: "مصطفى الشكعة وحسین مجیب المصرى 
تادرس وعلى رشید الناضورى ومحمد عواد حسین وعبد اللطیف أحمد على وأحمد فخرى وسعید عاشور" ویتوقف بشكل 
خاص عند أستاذه الذى أثر فیه بشدة وهو العالم الراحل د. أحمد عبد الرحیم مصطفى الذى كان عائدًا لتوه من لندن بعد 

ن حصول ٕ ه على الدكتوراه نابذًا المسلمات ما لم یقم الدلیل العقلى على صحتها وقائالً إن الحقیقة التاریخیة لیست كاملة وا
الموضوعیة نسبة.. كان الكالم جدیدًا على أذهان الطالب ومن یومها اتخذه د. رؤوف قدوة له وحدد هدفه فى دراسته 

   .التاریخ الحدیث
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   القطاع العام
الزیف داخل القطاع العام عندما التحق بوظیفة "مراجع حسابات" بالشركة المالیة والصناعیة المصریة بكفر ویفضح بعض 
. وهو مبلغ محترم آنذاك، وظل یشغل هذه الوظیفة 21الزیات براتب  شهرًا حتى استقال من الشركة فى  62جنیهًا شهریًا

س مجلس اإلدارة والممتد بصلته مع "شمس بدران" أحد إثر صدامات متتالیة مع"محمد شفیق حنطور" رئی 1967أبریل 
  .رموز الفترة الناصریة

  
ویعلق د. رؤوف على الحقبة بأنها جسدت البون الشاسع بین الشعارات المرفوعة وما یرونه على أرض الواقع وفى ظل 

   !الفساد اإلدارى وغیاب الرقابة نخر السوس فى عظام القطاع العام
  

   الحركة العمالیة
كأن القدر وضعه وسط عمال القطاع العام فقرر أن تكون دراساته العلیا عن "الحركة العمالیة المصریة منذ نشأتها حتى و 

" ودعاه هذا االختیار لمقابلة النبیل "عباس حلیم" صاحب الدور فى هذا االتجاه. و"محمد حسن 1952یولیو  23قیام ثورة "
ر قبل الثورة و"سید قندیل" رئیس نقابة عمال الطباعة فى الثالثینیات عمارة" سكرتیر عام اتحاد عمال نقابات مص

واألربعینیات. واتصل بالنقابیین الماركسیین: "محمد یوسف المدرك ومحمود العسكرى وأحمد طه". وفى خط موازٍ لدراسته 
   1964كلَّل قصة حبه لزمیلته "سعاد الدمیرى" بالزواج سنه .

  

   النشر
براهیم ویتوقف د. رؤوف عند  ٕ ف على "أحمد عباس صالح وسعد زهران وا ّ أستاذه د. محمد أنیس الذى من خالل مجلسه تعر

صقر وحسام عیسى وحلمى شعراوى وجالل السید وكامل زهیرى ومحمود أمین العالم" وفتح له الباب للكتابة فى مجلة 
  .إثر خالف مع رئیس تحریرها آنذاك فتحى غانم"الكاتب" وأشركه بقسم األبحاث بجریدة "الجمهوریة" قبل أن یتركها "أنیس" 

  
ویثنى د. رؤوف على أستاذه د. أحمد عزت عبد الكریم الذى أنقذه من قبضة بعض المسئولین عندمًا استدعى للتنبیه علیه 

ال تعرض للمتاعب التى القبل له بها وأبسطها تعیینه بالجامعة ٕ    .بقطع صلته"بالمدرك" وا
  

   السفر للیابان
یسافر د. رؤوف فى مهمة علمیة مدتها عشرة شهور للیابان، وهناك تطور منهجیًا وتعمَّق فى  1972ل"نیسان" فى أبری

كأول  1980" الذى نشر بالقاهرة 1912-1868تاریخ الیابان حتى وضع كتابه: "المجتمع الیابانى فى عصر مایجى 
وطبعه على نفقته الخاصة وهو  1975والشهادات" سنة  درسة علمیة باللغة العربیة فى مجالها. كما ترجم كتاب "الیومیات

   .لغة من قبل 17وكان قد ترجم إلى  1945یكشف حجم الدمار الذى سببه السالح النووى الملقى على "هیروشیما" سنة 
  

   اإلعارة لقطر
فرید" للنشر. وأعدَّ كتاب  وفى إعارته لقطر تهیأت له الظروف المناسبة والوقت المتسع لیعدَّ الجزء األول من "مذكرات محمد

"الحركة العمالیة فى فى ضوء الوثائق البریطانیة".. وترجم كتاب "دراسات فى تطور الرأسمالیة" لموریس دوب. و"یومیات 
   1976هیروشیما"لهاتشیا وزار لندن فى إجازته الصیفیة لالطالع على الوثائق البریطانیة والتصویر ومنها سنة .
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   خارج الجامعة
عاد لجامعته وامتد نشاطه خارجها كرئیس" وحدة الدراسات التاریخیة" بمركز "األهرام"  1979عودته من قطر سنة بعد 

 -للدراسات بدعوة من"السید یاسین" رئیس المركز آنذاك. وداخل الوحدة نشط فى إعداد كتب عن : "الثورة العرابیة 
وحرب السویس بعد أربعین  - حركة الوطنیة فى مرحلتها األخیرة وال -واألحزاب السیاسیة المصریة  -والمصریون والسلطة 

والثقافة السیاسیة فى مصر". كما رأس "لجنة الضم واالستغناء" بدار الكتب والوثائق  -وثورة یولیو بعد أربعین عامًا  -عامًا 
مصر المعاصر" التابع لدار القومیة. وشارك فى إعداد مشروع القانون الجدید للدار. وتولى اإلشراف على "مركز تاریخ 

الكتب المصریة. واختیر مقررًا للندوة الدولیة لالحتفال بالعید الذهبى لثورة یولیو. وامتدَّ نشاط د. رؤوف إلى مركز الدراسات 
إال أنه سعد أكثر بدعوته  2000القانونیةواالقتصادیة واالجتماعیة الفرنسى بالقاهرة. ورغم حصوله على "التقدیریة" سنة 

ضیف شرف لجمعیة دراسات الشرق األوسط بأمریكا الشمالیة فى مؤتمرها السنوى بعد كل من: برنارد لویس وجاك بیرك ك
  ."وألبرت حورانى

  
وهى الجمعیة  1966بعد أن كان قد انضم إلیها سنة  1999ورأس د. رؤوف "الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة" سنة 

ى. واستطاع أن ینَّمى إیراداتها بتعاون صدیقه وزمیله د. یونان لبیب رزق معه وبدعم بمرسوم ملك 1945التى تأسست سنة 
   .الشیخ د. سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة

  

   النقد الذاتى
ولعل أخطر فصول مذكراته ذلك الفصل الذى عنونه بـ "تحت القبة وهم" وهو الفصل الذى كشف فیه عورات التعلیم 

فضح فیه صراعات األساتذة وتكالب بعضهم على المال قبل العلم وتحول بعضهم لباعة مذكرات الجامعى ومآسیه و 
وملخصات وانقسام األساتذة لمعسكرات عدائیة واستوزار ثورة یولیو لبعض األساتذة، مما أدى لتآكل استقالل الجامعة ورواج 

امعة أو بوظیفة مستشار ثقافى بالخارج وابتداع آلیات مشاعر التملق والنفاق واالنتهازیة والتدافع على المناصب داخل الج
لجنى األرباح كالصنادیق والمكافآت واللجان والتالعب فى شروط اإلعارة.. كان یظن أن الجامعة بیت الحكمة فكشفت 

   .التجربة عن حقیقة أن الجامعة خلیة من خالیا المجتمع یعتریها ما یعترى المجتمع من عطب وأمراض
 

ف د. رؤوف بأنه كان صنیعة ثورة یولیو ومن أصحاب المصلحة الحقیقیة فى نجاح برنامجها إال أنه یعود فیؤكد ورغم اعترا
أنه لم یكن من "دراویش" الثورة الذین ینخرطون فى "أذكار" المناقب فقط. ویقول إنه تمنى الموت لنفسه قبل أن یرى رئیس 

قول أیضًا إنه لم یحسب نفسه أبدًا من "النخبة" فهو یجد نفسه وسط مصر ـ السادات ـ یعتلى منصة "الكنیست" بالقدس وی
ن كان من "النخبة" بحكم موقعه الجامعى. خالصة القول.. فقدنا مؤرخًا صادقًا مع نفسه. أمینَا مع اآلخرین ٕ   .البسطاء وا

  
http://www.alwatanalarabi.alqanat.com/arabi/more_details.asp?Sub_ID=3613&Section_ID=5  
 


