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  رءوف عباس .. الذي ھزم الفقر .. وسكن عقل الوطن
 
  2008یولیو  5
  

   د. محمد الباجس
 

عندما صدر كتابھ األخیر " مشیناھا خطى " أھدى نسخة منھ لعمید التربویین العرب د. حامد عمار .. وظل 
ً  "خطى اجتزن ً قریبا اھا " .. وكأنھ أراد أن یضغط علیھ حتى أصدر سیرتھ الذاتیة ھو اآلخر في كتاب یحمل اسما

 ً یقدم لألجیال المطحونة .. نماذج مثلھم .. تمكنت من ھزیمة الفقر والتھمیش والعنت .. وسكنت عقل الوطن روادا
  .. للفكر والعلم والمواقف الوطنیة واإلنسانیة

  
ً حقق خاللھا  69 عبر 26/6/2008واختتمھا منذ أیام  24/8/1939بدأ رءوف عباس خطاه في بورسعید  عاما

ً وصاحب مدرسة  وھو ابن عامل السكة الحدید الفقیر قفزات ھائلة .. في مناخ الستینات المواتى .. فأصبح أستاذا
متمیزة في الدراسات التاریخیة .. وسكن عقل الوطن .. من باب العمال والفالحین ، والفقراء والمھمشین .. وكأنھ 

  . ویحفر عن الجذور وراء مشاكلھم .. ویحاول معھم إیجاد مخرج منھادرس التاریخ لیشاركھم ھمومھم .. 
  

كان أول باحث في التاریخ یقدم أطروحتھ للماجستیر عن " الحركة العمالیة في مصر " .. وأطروحتھ للدكتوراه 
عن " النظام االجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة ".. وبعدھا توالت دراساتھ وكتبھ ومشاركاتھ 

ً على فكره المتقدم .. ورؤیتھ المحیطة .. .. وإنجازاتھ الواضحة .. ومدرستھ المتمیزة وت رجماتھ التي ستبقى دلیال
 1937 – 24الحركة العمالیة المصریة في ضوء الوثائق البریطانیة  –في التأریخ والبحث " مذكرات محمد فرید 

مصر للمصریین  –امعة القاھرة ماضیھا وحاضرھا ج –السیاسة األمریكیة والعرب  –جماعة النھضة القومیة  –
ً على ثورة یولیو  40 –العرب في إفریقیا  –مصر والبحر المتوسط  –مائة عام على الثورة العرابیة   –عاما

ً  –األحزاب المصریة  –العالقات العربیة البریطانیة  یومیات  – 1997القاھرة  –حرب السویس بعد أربعین عاما
الجذور اإلسالمیة  –تاریخ اقتصادي وثائقي  –الھالل الخصیب  –ت في تطویر الرأسمالیة دراسا –ھیروشیما 
ً أن رءوف عباس ومدرستھ المت –للرأسمالیة  میزة في دراسات في تاریخ العالم .. وغیرھا ". والالفت لالنتباه حقا

التاریخ التي أسسھا من تالمیذه النجباء ، وفتح أمامھا مجاالت البحث في التاریخ االجتماعي بدراساتھ المتقدمة ، 
لم یختبئ داخل الحیادیة المزعومة للمؤرخ .. واقتحم مجاالت عدیدة لتصحیح مفاھیم مغلوطة سادت وبقیت 

یر اإلنسانیة .. فأعاد االعتبار للدولة العثمانیة في مواضع واكتسبت حصانتھا من تلك الحیادیة غیر العلمیة .. غ
كثیرة بعد أن قام مع تالمیذه بفرز دراسات المستشرقین .. ومراجعة الوثائق بأمانة شدیدة .. واستعادة الوقائع في 

  . عام 600مظانھا .. وكشف عن افتئات المستشرقین بسبب مقاومتھا للمحاوالت االستعماریة على مدى 
  

سیرتھ الذاتیة " مشیناھا خطى " كشف عن العدید من المواقف الجادة والحادة في آن واحد .. ووجھ انتقاداتھ  وفي
ً حتى كادت تفقد دورھا الحقیقي  المرة للكثیر من المواضعات القائمة .. وانتقد مواقف الجامعة التي تراجعت كثیرا

الجامعة األمریكیة بفتح أبواب خلفیة للتطبیع مع العدو  .. كما ھاجم التعلیم الجامعي الخاص وحذر منھ .. واتھم
اإلسرائیلي واستعانتھا بأكادیمیین إسرائیلیین یروجون لسیاستھا بین الطالب .. في الوقت الذي تقوم فیھ جامعات 
بریطانیة وعالمیة بمقاطعة الجامعات اإلسرائیلیة لذات األسباب .. ولم یسجل علیھ التراجع عندما اتھمھ 

ؤرخون األمریكیون الیھود بمعاداة السامیة .. بعد رفضھ اإلشراف على ترجمة كتاب " شتات الیھود الم
المصریین " وأدانھ بعدم الموضوعیة في رؤیتھ لموقف مصر الناصریة من الیھود المصریین .. وكان رأیھ 

ً وراء رفض وزارة الثقافة ترجمة الكتاب ونشره   . الحازم سببا
  

ً جمع بین النقیضین: العلم واألخالق ، ھذا ھو رءوف عباس  ً وإبداعیا ً علمیا ً لنا تراثا الذي غادرنا منذ أیام .. مخلفا
ً من تالمیذه أبناء العمال  كما قرر زمالؤه وتالمیذه ، ومدرسة متمیزة في مجال الدراسات التاریخیة ، وآالفا

، إلى جانب بذور وأساسیات موسوعة والفالحین الذین كان یھش للقائھم بحب شدید وتواضع كامل وأدب جم 
علمیة عن تاریخ مصر االقتصادي واالجتماعي في القرن التاسع عشر .. قرن التحوالت والحراك االجتماعي 
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ً  –واالقتصادي والسیاسي .. سوف یتابع انجازھا زمالؤه وتالمیذه وفاء للراحل العظیم الذي كان  ً  –أیضا نموذجا
  .في الوفاء ألساتذتھ وللعلم

  


