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  الخلیج الثقافي

 

 

د. رؤوف عباس رائد مدرسة التاریخ 
 في الوطن العربي االجتماعي

  2008یولیو  5

 

 
  :”الخلیج“ القاھرة

  
في بیت من بیوت عمال السكك الحدیدیة في محطة بورسعید التي كانت تقع مقابل ثكنات 

أغسطس/ آب عام  24اس في جیش االحتالل البریطاني آنذاك، ولد المؤرخ المصري رؤوف عب
ألب قاهري المولد صعیدي األصل، وأم بورسعیدیة من أصل دمیاطي، وكشأن غیره من  1939،

 عمال السكك الحدیدیة تنقل الوالد طوال خدمته بین أكثر من محافظة ثم أنهى خدمته بالقاهرة.
  

تها أسرته بین بأن الحیاة التي عاش 2008یونیو/ حزیران  26یعترف د. عباس الذي رحل في 
القرى والمدن، زودته بخبرات أثرت في توجهاته الفكریة في مرحلة الشباب، دعمتها خبراته 
بحیاة الحرفیین والعمال، التي اكتسبها من سنوات الطفولة والصبا حیث عاش مع جدته ألبیه 

والتعلیم في القاهرة، عندما اضطر أبوه إلى أن یلحقه بأحد الكتاتیب ثم المدرسة االبتدائیة 
 الثانوي.

  
لیلتحق بكلیة اآلداب جامعة عین  1957حصل رؤوف عباس على الثانویة العامة عام ،

شمس، وكان ألستاذه أحمد عبد الرحیم مصطفى فضل كبیر علیه، فقد فتحت محاضراته أمام 
خضاع كل شيء للنقد وتكوین الرأي، وتأثر أیضا  ٕ عباس آفاقا جدیدة، ومنه تعلم إعمال الفكر وا
بأستاذه أحمد عزت عبد الكریم، الذي تعلم منه أسلوب البحث والتدرب على األصول المنهجیة 

 للكتابة التاریخیة، وقدر له أن یعد رسالتي الماجستیر والدكتوراه تحت إشرافه.
  

ثم عین في إحدى الشركات الصناعیة في فبرایر/ شباط  1961تخرج د. عباس في مایو/ أیار ،
ة تموج بحركة نقابیة ناشطة إلسقاط النقابة القدیمة، وأثناء ذلك راح وكانت الشرك 1962،

یبحث عن كتاب یدله على تاریخ النقابات المصریة، فلم یجد إال كتابا باإلنجلیزیة عن الحركة 
) موضوعاً 1952  1899النقابیة بإنجلترا، ومن ثم كانت دراسته للحركة العمالیة المصریة (

 لرسالة الماجستیر.
  

احت له دراسة الحركة العمالیة أن یتعمق في فهم الفكر االشتراكي، فتأثر تأثرا بالغا بدراسة وأت
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رائدة قدمها د. محمد أنیس، عن المجتمع المصري من اإلقطاع إلى الرأسمالیة، وطبق فیها 
التفسیر المادي للتاریخ، وتعلم عباس من أنیس عن قرب عندما عین معیدا في قسم التاریخ 

وعلى الرغم من ذلك ظل مرتبطا بكلیة اآلداب جامعة عین شمس  1967القاهرة عام  في آداب
الملكیات الزراعیة الكبیرة في “فأعد أطروحة الدكتوراه تحت إشراف أحمد عزت عبد الكریم عن 

ومنذ ذلك التاریخ قدر له أن یكون مدرسة في التاریخ ” مصر في القرن التاسع عشر
ثروا المكتبة العربیة بالكثیر من الدراسات المهمة التي أعدت تحت االجتماعي، بها تالمیذ، أ

 إشرافه.
  

ثم أتیح له أن یذهب إلى الیابان للعمل زمیال زائرا في معهد اقتصادیات الدول النامیة، لیشارك 
في مجموعة بحث تهتم بالدراسة المقارنة للتطور االجتماعي في مصر والیابان في القرن 

الى التجربة الیابانیة للنهضة من خالل كبار المتخصصین في التاریخ  التاسع عشر، فتعرف
المجتمع الیاباني “االجتماعي والسیاسي هناك، وأثمرت تلك التجربة أول دراسة بالعربیة عن 

باإلنجلیزیة في طوكیو ثم بالعربیة  1990كما قدم دراسة أخرى صدرت عام ” في عصر مایجي
ویر في مصر والیابان مع المقارنة بین رفاعة الطهطاوي وقارن فیها بین التن 2000عام 

 وفوكوز وایوكیتشي. 
  

ودعته الجامعات األوروبیة واألمریكیة أستاذا زائرا فألقى محاضرات على طلبة الدراسات العلیا 
في جامعة السوربون بباریس وعدد من الجامعات األلمانیة واألمریكیة، وشارك في العدید من 

 لیة ببحوث نشرت في كتب ضمت أعمال تلك المؤتمرات، وكان أول تكریم یلقاهالمؤتمرات الدو 
على المستوى الدولي، عندما اختارته جمعیة دراسات الشرق األوسط في أمریكا ضیف شرف 

) فكان بذلك أول عربي عالم تكرمه الجمعیة، وجاء تكریم الدولة له 1990لمؤتمرها السنوي (
) تتویجا لحیاة 1999في مصر بحصوله على جائزة الدولة التقدیریة في العلوم االجتماعیة (

 بالعطاء.علمیة حافلة 
  

وقد أهلته سمعته العلمیة والشخصیة لتولي عدة مناصب خارج الجامعة، فكان رئیسا لوحدة 
الدراسات التاریخیة في مركز األهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة كما كان رئیسا للجنة 

رئیسا  1999العلمیة في مركز وثائق تاریخ مصر المعاصر في دار الكتب، وانتخب في عام 
للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، وفي عهده كانت لها الصدارة بین الجمعیات العلمیة 

 داخل وخارج وطنه مصر.
  

ولقد خاض د. رؤوف عباس معركته مع الصهاینة مبكرا حین سافر إلى طوكیو في ابریل/ 
كما  في مهمة علمیة مدتها عشرة أشهر، ففي معهد اقتصادیات الدول النامیة، 1972نیسان 

اعتاد أن یفعل كل صباح بدأ یومه بقراءة الصحف الیابانیة التي تصدر باإلنجلیزیة ولفت نظره 
خبر صغیر نشر بالصفحة األولى یفید بأن مؤسسة الیابان (وهي مؤسسة معنیة بالتبادل 

ا، الثقافي تتبع وزارة الخارجیة) قد تلقت طلبا من جامعة تل أبیب إلقامة قسم للغة الیابانیة فیه
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 بتمویل كامل من المؤسسة، وذكرت الجریدة أن الطلب موضوع الدراسة.
  

وتأثیرها السلبي في النظرة  1967المعادیة للعرب تستثمر هزیمة ” اإلسرائیلیة“وكانت الدعایة 
إلى العرب في الیابان خیر استثمار، فكلف سرا ثالثة من أساتذة األدب العبري بالیابان، بإعداد 

ونسب إلى مؤلف وهمي، ” الیابانیون والیهود“بانیة واإلنجلیزیة معا، بعنوان كتاب نشر بالیا
قضاها في تأمل التشابه الكبیر بین الیابانیین ” كوبي“زعم أنه عاش ثالثین عاما في مدینة 

 والیهود من حیث القدرات الحضاریة الفائقة والبراعة في األمور االقتصادیة.
  

فیه باألرقام أن مصلحة الیابان مع العرب وأن سیاستها وكتب د. رؤوف عباس مقاال، بین 
الخارجیة یجب أن تستمد توجهاتها من المصالح الحیویة للیابان ووجه اللوم إلى الحكومة 

وجاءت  1973، كان ذلك في ربیع ”إسرائیل“الیابانیة لشرائها البترول المصري الذي سرقته 
ر من وجهة النظر الیابانیة تجاه العرب، حرب أكتوبر/ تشرین األول وصدمة البترول لتغی

 ”.الیابانیون والیهود“وتكشف عمن كانوا وراء كتاب 
  

وعودة إلى الخبر الذي قرأه د. عباس، فقد طلب من أحد أصدقائه أن یتیح له لقاء رئیس 
لن ” إسرائیل“، وعندما التقاه قال له إن إنشاء قسم ثان للغة الیابانیة في ”مؤسسة الیابان“

المصالح الحیویة للشعب الیاباني التي تتطلب مد جسور التفاهم مع الشعوب العربیة وأن  یخدم
الثقافة هي المجال األرحب لفهم الشعوب لبعضها البعض وأن إنشاء القسم المطلوب لن یفید 

بینما لو أنشئ القسم في القاهرة لكان مفتوحا أمام جمیع ” إسرائیل“سوى حفنة من طالب 
وألصبح نافذة یطل منها العرب على الثقافة الیابانیة. ورد علیه رئیس المؤسسة  الطالب العرب،

مدة شهر، فإذا وصله طلب ” اإلسرائیلي“بأن كل ما یملك أن یفعله هو تأخیر الرد على الطلب 
مماثل من الحكومة المصریة تم النظر في الطلبین معا وترجیح ما ترى فیه المؤسسة مصلحة 

من الرحالت المكوكیة بین الیابانیین والسفارة المصریة والجامعة في  الیابان، وبعد شهر
القاهرة، تكللت جهود د. رؤوف عباس بالنجاح، إذ اتخذت مؤسسة الیابان قرارا بإنشاء قسم 
للغة الیابانیة وآدابها في كلیة اآلداب جامعة القاهرة، وبدأت الدراسة الحرة فیه في العام 

 .1974  1973الدراسي 
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