
 

1    www.RaoufAbbas.org 
 

  
  

 رءوف عباس طراز فرید من األساتذة الكبار
 
  2008یولیو  1
  

   د.عبد المنعم الجمیعي
 

) فقدت المدرسة التاریخیة المصریة أحد رموزھا الكبار الدكتور 26/6/2008في صباح الخمیس الماضي (
ً فریدة م نھا اإلیمان رءوف عباس حامد ھذا التركیب الفرید من البشر الذي یجمع بین عناصره مزایا وخصاال

بالعمل وإعالء قیمة العقل ، ووطنیة المؤرخ واستقامة القصد والمنھج ، والتصدي للھیمنة على تاریخ مصر 
  .الوطني

  
  االھتمام بالكادحین

وحصل على لیسانس اآلداب من قسم التاریخ بجامعة عین 1939أغسطس 24ولد رءوف عباس في بورسعید في 
، وعمل في حقل 1971، وعلى الدكتوراة في ینایر 1966نوفمبر وعلى الماجستیر في  1961شمس عام 

ً بآداب القاھرة في عام  ثم تدرج في المناصب العلمیة حتى وصل إلى  1967التدریس الجامعي منذ تعیینھ معیدا
. ویرجع اھتمام رءوف عباس بالبحث في تاریخ البناء االجتماعي لمصر الحدیثة 1981درجة األستاذیة في عام 

ً بالسكة الحدید ، وإلى جانب ذلك فقد تأثر بجو الستینات إلى أ ً صغیرا نھ نشا في أسرة كادحة ، فكان والده موظفا
من القرن الماضي خاصة أنھ عمل فترة بإحدى الشركات في كفر الزیات خالل فترة عملھ بالماجستیر ، وأحس 

ة ، والملكیات الزراعیة الكبیرة وأثرھا في بالعمال ومشاكلھم وأمالھم لذلك تركزت كتاباتھ عن الحركة العمالی
  .المجتمع المصري ، والدفاع عن الطبقة الكادحة

  
ً والجدیة  إن الحدیث عن رءوف عباس یعني الحدیث عن طراز فرید من األساتذة الكبار ، فقد تسلح بالعلم منھجا

ً من العلم والمعرفة الوا ً ، كل من یقترب منھ یكتشف فیھ بحرا سعة وطاقة ھائلة من طاقات التنویر والخالص خلقا
، كما یجد فیھ التمسك بالقیم والتقالید الجامعیة الرصینة لذلك أكبر فیھ طالبھ ومریدوه احترامھ للعلم ، وحبھ 
وإخالصھ للعمل ، وتفانیھ في خدمة الغیر . كان ال یعرف االلتفاف أو المداورة ، ویكره المھاترات ، ویعبر عما 

مواربة،  كان صاحب رأي شجاع في الحق غیر آبھ بما یحدث بعد ذلك ، فإذا اقتنع بشيء  یجیش في صدره دون
دافع عنھ دفاع الفرسان . یسعى لخدمة الناس وقضاء حاجاتھم ، فعندما یلجأ إلیھ من تشتد بھ المحن یجد عنده 

اھن بل یقاوم كل ذلك العفن البلسم الشافي . یواجھ الفساد في أي موقع بكل قوة ، یكره النفاق ال یمالئ وال یر
ویواجھھ، یصون فكره من االمتھان . كان كالدوحة الوارفة التي یستظل بھا كل طالب علم یجتھد من أجل تكوین 

  .نفسھ بشكل سلیم
  

  مشكاة العلم
ً للوفاء النادر ، یشعر بآالم اآلخرین ومتاعبھم یتأثر بھا ویشارك فیھا، ویظل مھموم ً لقد كان رءوف عباس مثاال ا

بمشاكل البسطاء من الناس یقف بجانبھم ، ویھش لرؤیتھم في تواضع شدید وكان اھتمامھ بھم یبلغ حد الشغف ، 
رج لھا ، لقد استطاع وكأنھ درس التاریخ لیتقصى مشاكل الناس، ویشاركھم في متاعبھم ، ویحاول إیجاد مخ

رءوف عباس تكوین جیل من الباحثین في التاریخ االقتصادي واالجتماعي تتلمذوا على یدیھ واقتبسوا من مشكاة 
علمھ ، وتبنى موھبتھم ورعایتھا . إلى جانب ذلك لھ العدید من المؤلفات الرائدة ذات القیمة الباقیة التي تتمیز 

ف عباس أن یترك بصمة في كل موقع شغلھ فترك مدرسة متمیزة في التاریخ بالعمق واألصالة . لقد استطاع رءو
الحدیث بآداب القاھرة . وعندما تولى منصب وكالة الكلیة للدراسات العلیا، وضع الدراسات العلیا بالكلیة في 

ً یحتذي بھ في الجامعات المصریة   .نصابھا الصحیح حتى أصبحت مثال
  

صریة للدراسات التاریخیة سعى بكل جھد وإخالص إلقالتھا من عثراتھا وبعدما تولى رئاسة الجمعیة الم
والوصول بھا إلى بر األمان بعد أن تعرضت لإلفالس والطرد ، وتركت في مھب الریح ، ولم یطمئن قلبھ حتى 

ذلك استقر بھا المقام في مكانھا الحالي الذي یلیق بمكانتھا كمنارة مصریة ثقافیة جدیرة باسمھا . إلى جانب 
ً ألستاذه المرحوم أحمد عزت عبد الكریم  ً للوفاء النادر ألساتذتھ ، فقد ظل وفیا فالدكتور رءوف عباس یعد مثاال
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بعد وفاتھ فأنشأ لھ جائزة باسمھ في كلیة اآلداب جامعة القاھرة تمنح ألحسن طالب بقسم التاریخ كل عام بعد أن 
للصرف من ریعھا على الجائزة ، كما طالب بإنشاء جائزة وضع ودیعة بمبلغ خمسة آالف جنیھ من جیبھ الخاص 

ً لجھوده في تطویر الجمعیة التاریخیة ووافقت  ً وفاء وتقدیرا بالجمعیة التاریخیة للدكتور عزت عبد الكریم أیضا
الجمعیة العمومیة على ذلك مما أعطى القدوة والمثل في تكریم الشوامخ ، وفي الوفاء ألساتذتھ الذین أفنوا 

  .ارھم في سبیل العلم والبحث عن الحقیقةأعم
  

وھكذا كان رءوف عباس ظاھرة مضیئة في حیاتنا العلمیة التي حاول أن یرتفع بھا فوق البیئة الثقافیة الجدباء ، 
  .التي حاولت أن تعشش على حیاتنا العلمیة ، فكان كالدوحة الوارفة التي یستظل بھا طالب العلم والمعرفة

مصاب كبیر ، ولكن عزائنا الوحید ھو أن رءوف عباس إذا كان قد غادرنا بجسده ، فقد ترك إن الخطب فادح وال
لنا إسھاماتھ الجادة التي ستبقى بعد رحیلھ تنیر الدرب للسائرین على منوالھ ، والمتابعین في عزم وثبات كل 

ً للعمل الجاد الذي سی ً یدق في الخطى التي رسمھا ، وسیبقى رءوف عباس في الذاكرة تجسیدا ظل صداه ناقوسا
العقل والقلب. فإلى روحھ الطاھرة في دار األبدیة أبعث إلیھا بتحیات االحترام والتقدیر التي یرسلھا القلب ، 
وتفیض بھا المشاعر ، ویحملھا الرجاء إلى عالم األرواح . فیا نفس رءوف اسكني إلى جوار ربك راضیة 

   .یم وإنا  وإنا إلیھ راجعونمرضیة ویا روح رءوف سالم وریحان وجنة نع
  

                                                                                        


