
 

    www.RaoufAbbas.org 
 

  
 رحل رؤوف عباس بعد أن مشاھا خطي
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د . رؤوف عباس أحد البنائین العظام في بنایة العلم وكان البعد الوطني من إنجازات رؤوف عباس نتیجة اقتداره المنھجي ونزعتھ 
راج الحقائق منھا ثم سبر أغوارھا معني الموسوعیة في الكتابة التاریخیة . كان یمتلك قدرة خاصة علي الغوص داخل الوثائق الستخ

ومبني ، كما یعید تفكیك األحداث ویقوم بتحلیلھا ویربط بین الجزئیات ویصوغھا في سیاق تاریخي متمیز عبر لغة بسیطة . ولد رؤوف 
جستیر وحصل علي الما 1961، وحصل علي لیسانس اآلداب من قسم التاریخ بجامعة عین شمس 1939ـ  8ـ  24عباس ببورسعید 

ثم تدرج في المناصب العلمیة حتي  1967، وعمل في حقل التدریس الجامعي منذ تعیینھ معیدا بآداب القاھرة 1971والدكتوراه  1966
وعین رئیسا لقسم التاریخ ثم وكیال بكلیة اآلداب جامعة القاھرة ثم عمیدا للكلیة . عمل أستاذا زائرا  1981وصل الي درجة األستاذیة 

یو في الیابان وجامعات قطر واالمارات والسربون وكالیفورنیا وجورجیا بالوالیات المتحدة ، وھامبورج وكـــییل بألمانیا بجامعة طوك
والجــامعـة األمریكــیة بالقاھـرة . تولـي د . رؤوف عباس رئاسة وحدة الدراسات التاریخیة بمركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة 

الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة . یقول الدكتور عبد المنعم الجمیعي أمین عام الجمعیة المصریة وترأس  1980باألھرام 
للدراسات التاریخیة اھتم د . رؤوف عباس بالبحث في تاریخ البناء االجتماعي واالقتصادي في مصر الحدیثة وأعد رسالتھ للماجستیر 

إلي  1914ـ  1837كتب من الملكیات الزراعیة الكبري وأثرھا علي المجتمع المصري ، و1952ـ  1899من الحركة العمالیة في مصر 
جانب ذلك فلھ بعض الدراسات في التاریخ االجتماعي واالقتصادي سواء في مجال الترجمة وتطرق إلي التاریخ السیاسي فقام بتحقیق 

ام الجمعیة بأن الدكتور رؤوف عباس قام بدراسة عن الجزء األول من مذكرات ( محمد فرید )، ویقول محمدالطاھر حسین مدیر ع
) كما القي كتاب مشیناھا خطي اھتماما كبیرا 1882ـ  1878جماعة النھضة القومیة وترجم كتاب الكسندر شولش مصر للمصریین (

، ظل الملكیات الكبیر، النظام االجتماعي في مصر في ؤوف عباس الحركة العمالیة في مصروطبع عدة طبعات . من مؤلفات الدكتور ر
  مذكرات محمد فرید دراسة وتحقیق ، الحركة العمالیة المصریة في ضوء الوثائق البریطانیة . 
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