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 وداعاً رؤوف عباس .. رجل المھام الصعبة      
  

   2008یولیو  02
  

 أ.د. أحمد الشربیني
 

كان رءوف عباس أستاذ التاریخ الحدیث بآداب القاھرة والذي وافتھ المنیة الخمیس الماضي أحد أبرز المؤرخین 
یر، نظرا لقیامھ بدور مھم في المصریین، وأكثرھم تأثیرا في المدرسة التاریخیة المصریة في النصف قرن األخ

أمثال   -بلورة اتجاه في كتابة تاریخ مصر االجتماعي، كان قد وضع لبنتھ األولي مؤرخون أفذاذ من جیل الرواد 
وألعمالھ  - محمد فؤاد شكري وأحمد عزت عبد الكریم ومحمد أنیس وأحمد عبد الرحیم مصطفي وغیرھم  

قل الدراسات التاریخیة في مصر والعالم العربي، والمھتمین بتاریخ العلمیة التي یقدرھا كل المشتغلین في ح
 الشرق األوسط في العالم في الشرق والغرب علي حد سواء .

وإذا كانت إنجازات رءوف عباس العلمیة  قد جعلتھ موضع احترام وتقدیر أھل االختصاص من المھتمین 
لشجاعة، ومبادئھ وقناعاتھ، وانخراطھ في العمل العام بالتاریخ، فإن مروءتھ وعطاءه الذي ال ینقطع ومواقفھ ا

أحاطتھ بكثیر من األصدقاء من المریدین والمحبین، ممن أخلصوا في حبھم لرءوف عباس وآزروه في مرضھ 
 أفضل مؤازرة، وكانوا في مقدمة من شیعوه إلي حیث مثواه األخیر . 

في حیاتھ،  كان التفافا حول قیمة نادرة قل أن  التفاف أطیاف مختلفة حول رءوف عباس حتي اللحظة األخیرة
نجدھا في زماننا، قیمة لنكران الذات، والصالبة، واإللتزام بالمبادئ أیا كانت، وقیمة في حب الوطن، الذي كان ال 
یطیق االغتراب عنھ مھما كانت المغریات، حتي أنھ رفض الرضوخ للمغریات المادیة التي لوح لھ بھا في مطلع 

نات من القرن الماضي للعمل بواحدة من الجامعات العربیة التي تقدم أعلي الرواتب . وتمسك باالستمرار الثمانی
 -لم تكن سھلة  - في العمل بجامعة القاھرة التي كان قسمھ بھا یحتاج إلي جھوده مع الغیاري من أبنائھ للقیام بمھمة 

 إلعادة التوازن الكمي بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب .
وقد قام الرجل بالمھمة الصعبة مع المحبین للمصلحة العامة من أبناء القسم والكلیة، ونجحوا في تزوید القسم 
بدماء جدیدة، بالتعیین تارة، والنقل من األقسام المناظرة بالجامعات األخري تارة أخري . في الوقت الذي اھتم فیھ 

عمل طویلة بالجامعات العربیة، حیث عاد إلي القسم أ.د سعید  الرجل بإعادة كوادر القسم من جیل الرواد بعد فترة
عاشور وأ.د. عبد اللطیف أحمد علي  وأ.د. حسن احمد محمود، وأزعم أن مھمة الرجل في إعادة بناء قسم التاریخ 

قد نجحت، وبخاصة عندما نجح  -الذي یعد من أعرق أقسام التاریخ في مصر والعالم العربي  -بآداب القاھرة 
لرجل في خلق جو من النشاط األكادیمي الذي انخرط فیھ كل أعضاء مجلس القسم، بشكل ساعد علي وأد أي ا

 -التي تولي رءوف عباس في معظمھا رئاسة مجلس القسم   -محاوالت لتجزیر القسم، حتي أن  فترة الثمانینات 
التاریخ في مصر، والذي ظل یعقد كانت تعد واحدة من أزھي فتراتھ، بعد أن شھدت والدة أحد أھم سیمنارات 

بانتظام حتي نھایة فترة رئاسة رءوف عباس للقسم، حیث تقرر نقلھ إلي الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، 
بعد أن طالتھ ید اإلھمال، والتي مازال یعقد بھا حتي اآلن ،وفي ذات الفترة بدأ عھد القسم بالمؤتمرات العلمیة، 

غایة الحیویة، والتي تجاوزت المشاركة فیھا أھل االختصاص إلي أھل السیاسة  التي عالجت موضوعات في
واالقتصاد واالجتماع ، حیث عقد مؤتمر عن " مصر وعالم البحر المتوسط "  وآخر عن " العرب وإفریقیا "  

تي كذلك صدرت عن القسم في مطلع الثمانینات أولي الدوریات العلمیة المتخصصة " المؤرخ المصري " ال
 مازالت تصدر حتي اآلن . 

وبینما كان رءوف عباس یقود تیارا لیعید لقسم التاریخ بآداب القاھرة مكانتھ، كان یقوم بدور مھم في وحدة 
الدراسات التاریخیة بمركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة إلعادة قراءة تاریخ مصر الحدیث 

في إصدارات عن الثورة العرابیة "  والمعاصر، من خالل عدة مشاریع بحثیة أشرف علیھا، وخرجت عن المركز
، ثم حرب  1952 - 1922" و " األحزاب المصریة 1952مصر للمصریین " و " أربعون عاما علي ثورة یولیو 

 السویس .
وعندما تولي رءوف عباس رئاسة مجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، في وقت كانت الجمعیة 

راج الجمعیة من ھذا المأزق، وتمكینھا من الحصول علي مقر یلیق بھا، وبتاریخھا، تواجھ أزمة المقر، انشغل بإخ
حتي حدثت االنفراجة بمبادرة من الشیخ سلطان القاسمي، الذي نفذ وعده ببناء مقر للجمعیة علي أحدث طراز، 

قطة تحول في تاریخ علي وجھ السرعة، وفاجأ الجمیع بإھدائھ للجمعیة في حفل االفتتاح، وكانت ھذه االنفراجة ن
ھذه الجمعیة، والتي تحولت علي ید مجلس إدارتھا إلي واحدة من أھم المؤسسات العلمیة المتخصصة التي تقدم 
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خدمات لشریحة ضخمة من المھتمین بالدراسات التاریخیة في المنطقة العربیة، في الوقت الذي تحملت فیھ 
علت ھذه القضایا محل اھتمام  نشاطھا العلمي . ومن المؤكد أن مسئولیات الدفاع عن ثوابتھا، وقضایاھا،  عندما ج

الجمعیة ستواصل القیام بھذه المسئولیات بعد رحیل رءوف عباس، بعد أن أرسي بالتعاون مع أعضاء مجلس 
إدارتھا أسس تحویلھا إلي مؤسسة ال یدیرھا فرد أو یرتبط األداء فیھا بشخص رئیس مجلس اإلدارة، بل یدیرھا 

دارة منتخب  . ولعل ھذا ما حول الجمعیة إلي ملتقي للمؤتمرات والسیمنارات وحلقات النقاش التي ال مجلس إ
تنقطع . ولعل ھذا النجاح ما جعل رءوف عباس یؤكد مرارا أنھ أصبح مطمئنا علي مستقبل الجمعیة بعد أن 

 تجاوزت مرحلة الخطر التي كانت تھددھا باالنفضاض .
رءوف عباس " مشیناھا خطي " لتؤكد الشجاعة التي كان یتحلي بھا الرجل، عندما راح وجاءت السیرة الذاتیة ل

یتحدث عن المجتمع، وبخاصة مجتمع الجامعة الذي خبره بحلوه ومره، وفضح بعض السلوكیات التي أدت إلي 
سمي  اھتزاز صورة الجامعة في المجتمع، والتي یعرفھا القاصي والداني، وتجاوزت شجاعتھ المدي عندما

أشخاصا بأسمائھم في سیرتھ دون أن یضع اعتبارا لعواقب األمور، ولما اتجھ بعض من مستھم السیرة تصریحا 
أو تلمیحا إلي القضاء للحصول علي حكم یدینھ ، كان الرجل علي صالبتھ التي عھدناه علیھا منذ عرفناه في نھایة 

ولثقتھ في عدالة القضاء المصري الذي برأ ساحتھ، بعد سبعینیات القرن الماضي، إلیمانھ بكل ما ساقھ في سیرتھ 
أن اقتنع بالمرافعات التي قام بھا مجموعة من المحامین الشرفاء، الذین اعتبروا قضیة رءوف عباس  قضیتھم 

 وقضیة كل غیور علي مصلحة ھذا البلد . 
نادرة، رءوف عباس الذي ھذا ھو رءوف عباس رجل المھام الصعبة، وصاحب المواقف المتمیزة، والمروءة ال

اعتزل التدریس لطالب مرحلة اللیسانس وھو في مطلع الخمسینیات من عمره، لیعطي فرصة لتالمیذه من شباب 
أعضاء الھیئة التدریسیة لتحمل مسئولیاتھم في التدریس بشكل كامل، وحتي یتفرغ لطالب الدراسات العلیا، 

جز في العقدین األخیرین الكثیر من مشاریعھ العلمیة ( تألیفا ومشاریعھ العلمیة، ولھذ استطاع أستاذنا أن ین
وترجمة وإشرافا ) وأن یعد جیال من الباحثین الذین أخلص العطاء لھم، دون أن ینتظر منھم أدني وفاء في حیاتھ، 

 فھل ینتظر أبناء ھذا البلد من تالمیذ رءوف عباس الوفاء لمبادئھ ومواقفھ ومروءتھ !
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