
 

1    www.RaoufAbbas.org 
 

 
 

 صیف وفیات األعیان...
ور التاریخ یرحل المؤرخون...  ّ  عندما یز

 
 12صفحة  -نوافذ  - 3016العدد  - 2008 /یولیوتموز 13االحد  -المستقبل 

 
 القاھرة ـ حمدي رزق

 
بین كتب التراث ثمة كتاب ضخم مشھور یعرف باسم "وفیات األعیان" كتبھ المؤرخ ابن خلكان قبل نحو سبعة 

مھ وحققھ الباحث والمحقق الكبیر الراحل إحسان عباس).. ویعد العمدة األساسیة في ترجمات قرون (وترج
ً على  ً الذي تضمھ مجلدات ـ صار مثال مشاھیر العروبة واإلسالم، وعنوان ھذا الكتاب ـ أو العمل الضخم جدا

ً من المشاھیر وأصحاب القیمة الكبیرة   في المجتمع!فكرة السنوات التي یغیّب فیھا الموت عددا
وھذا الصیف الذي لم یمر منھ سوى شھر واحد بدأ برحیل المؤرخ الكبیر یونان لبیب رزق قبل شھرین ثم رحیل 

ً الباحث والمثقف والمؤرخ الشھیر عبد الوھاب المسیري. ھؤالء  رؤوف عباسالمؤرخ والمثقف الیساري  وأخیرا
ً من "حملة التاریخ" ً فقط بل انھم جمیعا ! وھم جمیعا أیضا من أصحاب المواقف السیاسیة ومثلوا معا لیسوا أعیانا

ً من المؤرخین الذین اختلفوا عمن سبقوھم في منھجھم وفي اسلوبھم في التناول، ولعلھم حققوا من الشھرة ما  جیال
لم یحققھ أحد من المؤرخین والباحثین الكبار في مصر (عدا عبد الرحمن الرافعي ومحمد أنیس من األجیال 

 بقة علیھم)!السا
 

 الموسوعي الثائر
  

ّل رحیلھ انطواء صفحة شدیدة الخصوصیة في الفكر المصري.. فالرجل لیس مجرد  عبد الوھاب المسیري، مث
مؤرخ وال ھو مجرد باحث عظیم في كل ما یخص الیھود والیھودیة والعبریة والصھیونیة وال ھو مجرد مترجم 

ذي ینتظر عواصف أفكاره ومقاالتھ المدھشة.. كان المسیري بحق لھ باع عظیم، وال كاتب صحافي لھ جمھوره ال
ً لكل ھذه المواھب في بوتقة واحدة، إنھ نموذج للمثقف الموسوعي في زمن ال یعرف الموسوعیة  ً متجانسا تجمیعا
وال یؤمن بھا ، كان یذكرك بالمثقفین العرب في العصور الوسطى الذین كان الواحد منھم یشتغل بالفلسفة 

 یمیاء والشعر واألدب والترجمة في آن.. ولعل ھذه ھي الصفة الرئیسیة في المسیري كمثقف ومفكر..والك
ً على الدوام  ً، ثائرا فأما الصفة الثانیة في المسیري والتي ال تكتمل شخصیة المسیري من دونھا فھي كونھ ثائرا

ً والجمیع یضمھ  ً ویصنفھ االسالمیون اسالمیا لصفوف المدافعین عن قیمة الحریة، وإن یصنفھ الیساریون یساریا
اتسم دفاعھ عنھا في بعض األحیان بالحدة الواضحة! ولم یغضب الفرقاء السیاسیون من المسیري قط، حتى 
 ً النظام لم یبد غضبھ علیھ برغم الھجوم العنیف الذي شنھ المسیري في سنواتھ األخیرة على ھذا النظام، لكن أحدا

ً وال كان بوسع أحد أن یتجاھل قیمتھ  لم یكن بوسعھ تجاھل قیمة ً كبیرا ً ومثقفا ً وباحثا ومترجما المسیري مؤرخا
كثائر من أجل الحریة في زمن ال یتحدث فیھ أحد عن الثورة والثوریة ویلتمس فیھ الجمیع قیم اإلصالح بطرق 

 متباینة!
ً ومتمیزا ھو والمسیري رسخ قیمتھ الموسوعیة بعدد من األعمال ولكن یبقى عملھ األكبر ال ذي نحت اسمھ خالدا

 ً موسوعتھ المھمة ( الیھود والیھودیة والصھیونیة ) التي تعد المرجع األم بالعربیة في كل ما یختص بالیھود عرقیا
ً.. وھي الموسوعة التي واصل المسیري بعدھا مھمتھ التي رآھا مقدسة  ً وثقافیا وفكریا وصھیونیا ودینیا واسطوریا

ونیة السیاسیة والدینیة العنصریة في معظم كتاباتھ، سواء التي ضمتھا كتب أو لم تضمھا لكشف خرافات الصھی
 وظھرت في صورة مقاالت.

ورسخ المسیري قیمتھ ثائرا بانضمامھ معظم الوقت إلى الیسار المصري، وفي أخریات حیاتھ تولى منصب 
المعارضة التي اتسمت بالحیویة في الشارع المنسق العام للحركة المصریة من أجل التغییر (كفایة) وھي الحركة 

 المصري لبعض الوقت وأغلب صفوفھا من الیساریین!



 

2    www.RaoufAbbas.org 
 

ً ـ حین  70تموز ـ یولیو الجاري عن  3وربما یعجب من ال یعرف سیرة المسیري ـ الذي رحل یوم الجمعة  عاما
 1959رج في كلیة اآلداب یعرف أن الدراسة األساسیة للمسیري لم تكن العبریة وال الیھودیة بل ان الرجل تخ

وحصل على الماجستیر في األدب اإلنجلیزي المقارن من جامعة كولومبیا ـ نیویورك بالوالیات المتحدة األمیركیة 
. لكنھ استثمر كل ھذه الدراسات في 1969ثم على الدكتوراة في نفس التخصص من جامعة ریتجرز بنیو جیرسي 

ً، ومنھما نفذ إلى أعماق الفكر الصھیوني التعرف إلى بواطن وأصول الثقافة الیھو دیة والدیانة الیھودیة ایضا
فصدرت لھ عشرات الدراسات والمقاالت عن إسرائیل والحركة الصھیونیة حتى صار یعتبر في األعوام 

والى  1970العشرین األخیرة واحدا من أبرز المؤرخین المتخصصین العالمیین في الحركة الصھیونیة (منذ العام 
شغل المسیري منصب رئیس وحدة الفكر الصھیوني بمركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة  1975ام الع

 باألھرام في عصر إدارة األستاذ محمد حسنین ھیكل لألھرام والذي صار بعد ذلك من أھم أصدقائھ).
ً ال تقل  خطورة عن ھذه واذا كان المسیري عرف بموسوعة الیھود والیھودیة والصھیونیة فان لھ أعماال

عاما من  28، وجاء ھذا الكتاب قبل 1972الموسوعة مثل "نھایة التاریخ.. مقدمة لدراسة بنیة الفكر الصھیوني" 
تألیف المفكر األمیركي "فرانسیس فوكویاما" لكتاب یحمل العنوان ذاتھ! لكن الفارق بین النظریتین أن رؤیة 

الوالیات المتحدة على االتحاد السوفییتي ، فیما یرى المسیري أن  فوكویاما تعتبر أن نھایة التاریخ تعني انتصار
 نھایة التاریخ نظرة فاشیة اخترعتھا الدول الغربیة للسیطرة على العالم!
ً من بینھا موسوعتان) في  47والمسیري واحد من اغزر كتاب مصر والعالم العربي على اإلطالق( ً  36مؤلفا عاما

مؤلفاتھ تلك بین الصھیونیة وبین قضایا المرأة والعلمانیة والثقافة وبین قصص من التألیف والترجمة وتنوعت 
ً بتألیفھا حتى انھ نال جائزة السیدة سوزان مبارك كأحسن كاتب ألدب الطفل في  ً. فھو كان مغرما األطفال أحیانا

الوقت. أما ) !وھذه الغزارة جعلت المسیري حاضرا في المشھد الثقافي المصري طوال 2000مصر (العام 
التنوع الشدید في كتاباتھ فانھ جعلھ یخرج من معطف المؤرخ والباحث المتخصص لیصبح أكثر المؤرخین 

ً في السیاسة وقضایا الرأي! ً مع المجتمع الذي یعیش فیھ وانخراطا  والباحثین على اإلطالق تفاعال
الصعب حسم توجھھ السیاسي الذي تم  وبقي المسیري ـ كقیمة سیاسیة ـ أقرب إلى حالة شدیدة الخصوصیة ، ومن

ً، فال یمكن تجاھل التعاطف الشدید بین االسالمیین وبینھ خصوصا في  تصنیفھ أغلب الوقت بوصفھ یساریا
السنوات األخیرة وال یمكن تجاھل موقف المسیري من العلمانیة التي درسھا بحیادیة تامة في كتابھ (العلمانیة 

ً في كتابھ(الفلسفة المادیة 2000عزیز العظمة (العام تحت المجھر) مع المفكر السوري  ) ، والتي أوسعھا انتقادا
ً من یھاجم الفلسفة المادیة التي تعتمد علیھا  ً خالصا وتفكیك اإلنسان) بعد ذلك بعامین ، فكیف یكون یساریا

ً؟ في الوقت ذاتھ لم یكن المسیري من دعاة اإلسالم السیاسي،  ً كامال فھو لم یتكلم مرة واحدة االشتراكیة اعتمادا
ً بشدة مع الجوانب االنسانیة في الحضارة اإلسالمیة  بشأن تطبیق الشریعة مثال لكنھ على ما یبدو كان متعاطفا

 ویراھا قادرة على بناء الروح لدى اإلنسان المعاصر!
عشرین والواحد اذن ؛ كان المسیري حالة بالغة الخصوصیة بین حملة التاریخ المصري والعربي في القرنین ال

والعشرین ومثل فقدھا فقدا لذات ھذه الخصوصیة التي ـ على كثرة المتخصصین في الیھود والیھودیة ـ ستظل 
  تفتقد موسوعیة المسیري ورؤیتھ الشاملة!

 
 "مشیناھا خطى"

  
ھذا عنوان أشھر كتب المؤرخ الراحل رؤوف عباس والذي حمل صفحات من سیرتھ الذاتیة واختتم بھ حیاتھ 

تألیفیة، واثرى بھ المكتبة العربیة.. كانت مذكراتھ ھي مذكرات رجل أعانھ هللا على دخول الحیاة األكادیمیة ال
فعاش في داخلھا وكأنھ خارجھا. من یقرأ ھذه المذكرات ربما یشعر أنھ أمام رجل مثیر للمتاعب، الرجل كان 

ن یسممون اآلبار أمامھم.. لعلھم یتعظون"! على أھدى كتابھ "إلى الشباب.. عساھم یجدون فیھ ما یفیدو إلى الذی
 حد قولھ.

وروح االستاذیة الممتدة ھذه كانت أھم ما یمیز رؤوف عباس، ھذا الرجل الذي لم یجعلھ انتماؤه للیسار والتقدم 
ینحاز تاریخیا اال للحقیقة المجردة، ورفض ان یكون محسوبا على النظام حتى عندما كان النظام اشتراكیا في 

ً باستقاللیة المؤرخ ال عصر الناصري.. وظل عباس واحدا من أكثر المؤرخین المصریین والعرب استمساكا
 والمثقف على السواء.

ً في  حزیران ـ یونیو  26عباس غیبھ الموت أیضا كالمسیري في أحد أیام صیف وفیات األعیان الحالي (تحدیدا
 الماضي).

ینتمي رؤوف عباس إلى بقایا جیل ترعرع فى مصر اللیبرالیة وھو فى طریقھ لإلنقراض ولم یبق منھ إال افراد 
یعرفون معنى الجدیة واالستقامة والوطنیة والنجاح والصبر والصمود واإلستقاللیة واألمانة وعزة النفس 

 وكرامتھا والحفاظ على روح مصر ووحدتھا الوطنیة.
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عباس تخبرك بكل شيء في ضمیر ھذا الرجل وتجلو لك كل ما خفي من حیاتھ وتبین كیف یحیا والسیرة الذاتیة ل
المؤرخ في الحیاة الجامعیة المصریة، السیما اذا اختار ھذا المؤرخ أن یحیا مستقال عن الجمیع اال عن روح 

 التاریخ وقوانینھ، ان كانت لھ قوانین باقیة في ھذا العصر.
ھذه السیرة الذاتیة المتفردة فى مصر بصراحتھا وشجاعتھا وعبق وطنیتھا، حتى إنھ  لن أزید عن ما كتب حول

ذكر الوقائع بأسماء أصحابھا الحقیقیة، والتي یمكن تلخیصھا بأنھا سرد للتغیرات التى حدثت فى مصر وخاصة 
وفساد، ومن خالل فى العقود األربعة األخیرة من خالل رصد ما أصاب الجامعة والتقالید الجامعیة من تدھور 

 رصده لتاریخ الجامعة المصریة، رصد أیضا بألم ما أصاب الشخصیة المصریة والقیم واألخالق المصریة.
آذار ـ  9وال عجب من شخصیة تقدس الجامعة بھذا الشكل مثل الدكتور رؤوف عباس أن ینضم إلى حركة 

لرئیسي لھا المعنون "الجامعة والمجتمع"، مارس، إلستقالل الجامعات فى مصر ویحرر كتابھا بل المانیفستو ا
 ومن قبلھ یصدر كتابھ "جامعة القاھرة... ماضیھا وحاضرھا". 

ولمن ال یعرف عباس وحیاتھ نقول انھ نزح من قریتھ "جرجا" في صعید مصر إلى مدینة بور سعید. وعن والدتھ 
ً یبیع التذكارات الشرقیة على ظھر یقول في مذكراتھ إنھا بور سعیدیة من أصول دمیاطیة یعمل والدھا بحار ا

 قارب بجوار السفن عند دخولھا القناة.
ً بلحظات ألم ویأس تعرض لھا عباس كادت تدفعھ للتوقف عن الدراسة، ولكنھ استطاع  وتحفل المذكرات أیضا

قطاع  عبر التحمل والمثابرة أن یواصل تعلیمھ العالي ویعمل في بعض المھن البسیطة حتى تم تعیینھ في شركة
عام تنتج حامض الكبریتیك وسماد السوبر فوسفات واستمر بالعمل فیھا مدة خمس سنوات استطاع خاللھا 
ً لرسالتھ للماجستیر عن الحركة العمالیة وتاریخ الحركة النقابیة في  االقتراب من العمال وجعل حیاتھم موضوعا

 .1966مصر ونوقشت رسالتھ في نوفمبر/ تشرین الثاني 
ً في  1971وفي عام  یحصل عباس على درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث بمرتبة الشرف األولى لیعمل أستاذا

یسافر إلى طوكیو في مھمة علمیة في معھد  1972قسم التاریخ في كلیة اآلداب جامعة القاھرة وفي نیسان ـ أبریل 
ً في حیاتھ العلمی اقتصادیات الدول النامیة. وكانت ھذه المھمة ً عن إسھامھا في تكوینھ المنھجي انقالبا ة، ففضال

وفي دراسة التاریخ المقارن وتعمقھ في دراسة تاریخ الیابان في القرن التاسع عشر، أكسبتھ مھارات بحثیة جدیدة 
ً أخرى حیث استثمر تلك الفترة في ترجمة كتاب "یومیات ھیروشیما" وتألیف كتاب آخر بعنوان  ومنحتھ آفاقا

في عصر مایجي" أصدره في حقبة التسعینات من القرن العشرین حینما احتدم الجدل في ساحة "المجتمع الیاباني 
 الثقافة العربیة حول المقارنة بین مشروع محمد علي النھضوي والیابان في القرن التاسع عشر.

ر جدل واسع ومنذ أعوام قلیلة اتھم المؤرخ األمیركي الیھودي (جوئیل بینین) رؤوف عباس بمعاداة السامیة وثا
حول ھذه المسألة في الصحافة المصریة، فھو رفض اإلشراف على ترجمة كتاب یبین "شتات الیھود المصریین" 
واعتبره ال یتسم بالموضوعیة في رؤیتھ لموقف مصر الناصریة من الیھود المصریین، ما دفع بینین التھام عباس 

 ي مصر وجعل وزارة الثقافة تتوقف عن ترجمة الكتاب.بمعاداة السامیة، األمر الذي أثر في الوسط الثقافي ف
ً بارزة منھا "الحركة العمالیة في مصر"  ً من العمل البحثي والفكري كتبا وقدم عباس على مدى أربعین عاما
و"النظام االجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة" و"مذكرات محمد فرید" و"جماعیة النھضة القومیة" 

ً ع ً" وغیرھا.و"أربعون عاما  لى ثورة یولیو.. دراسة تاریخیة" و"حرب السویس بعد أربعین عاما
ً عن إشرافھ على مركز تاریخ  ً من المناصب منھا رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق القومیة فضال وتولى عددا

لدراسات مصر المعاصر التابع لدار الكتب المصریة، وترأس وحدة الدراسات التاریخیة في مركز األھرام ل
ً لمجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة منذ العام  السیاسیة واالستراتیجیة قبل أن یتم اختیاره رئیسا

  وحتى وفاتھ. 1999
 

 صاحب الیومیات
ویونان لبیب رزق ینضم في صیف وفیات األعیان إلى رفیقیھ عبد الوھاب المسیري ورؤوف عباس. رزق 

ت من خالل حلقات التاریخ المصري المعاصر التي دأب على كتابتھا في السنوات اشتھر بأنھ صاحب الیومیا
الخمس عشرة األخیرة في صحیفة األھرام المصریة الشھیرة.. والتي تشابھت فیھا روح یونان لبیب رزق في 

والخامس العملیة التأریخیة وروح الجبرتي في القرن التاسع عشر أو المقریزي في القرن القرنین الرابع عشر 
 عشر في سرد یومیات مصر، وان كان رزق امتلك بالطبع أدوات التأریخ العصري خیر امتالك ..

ولعل من أغرب المصادفات أن رزق وعباس جرى بینھا سجال تاریخي حاد في الشھور األخیرة من حیاتھما. 
"الملك فاروق" الذي اضطلع  فالجمعیة التاریخیة التي كان یرأسھا عباس لم ترض عن المسلسل التاریخي الشھیر

بمراجعتھ تاریخیا یونان لبیب رزق، وعباس رأى وأعضاء الجمعیة أن رزق ترك الحبل على الغارب للمؤلفة 
ً أن األحداث التي وردت  "لمیس جابر" لكي تتحیز لفاروق، فیما فرق رزق بین األحداث التاریخیة والدراما مؤكدا

اما خیال من صنع المؤلفة، ھو غیر مسؤول عنھ، وأتبع ذلك بدراسة قیمة بالمسلسل سلیمة مئة بالمئة وأن الدر
ً لینتھي بھذه  نشرتھا مجلة "المصور" األسبوعیة المصریة یؤكد فیھا أن عودة الملكیة إلى مصر مستحیلة تاریخیا

 الدراسة كل الجدل والتشكیك!
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متخصصین في التاریخ المصري ، ویعتبر من أبرز المؤرخین المصریین ال1933ورزق من موالید العام 
ومرحلة اللیبرالیة  1919المعاصر، وھو واحد من أفضل وأدق من اشتغلوا على الثورة الشعبیة المصریة في 

 السیاسیة المصریة التي تلتھا، وھو أستاذ لھذه المادة في جامعة عین شمس.
ً في واشتھر یونان لبیب رزق بعضویتھ في لجنة التحكیم الخاصة بالنزاع حول ط ً حاسما ابا حیث لعب دورا

إعادتھا لمصر من خالل الوثائق التاریخیة والصور التي قدمھا للجنة التحكیم والتي حسمت بشكل قاطع ملكیة 
 مصر لھذه المنطقة في سیناء.

 1995وحصل یونان لبیب رزق على العدید من الجوائز أبرزھا جائزة الدولة التقدیریة للعلوم االجتماعیة عام 
وجائزة الحركة الثقافیة  2002وجائزة مؤسسة الفكر العربي عام  2005زة مبارك للعلوم االجتماعیة عام وجائ

 .2004اللبنانیة 
ً في التاریخ، من أھمھا "من دیوان الحیاة المعاصرة"، وصدر منھ عدة مجلدات،  40وللراحل أكثر من  مؤلفا

" و"تاریخ 52و"األحزاب المصریة قبل ثورة یولیو و"الحیاة الحزبیة في مصر في عھد االحتالل البریطاني"
 ".1953ـ1878الوزارات المصریة 

كما أسھم یونان لبیب رزق في تألیف كتب أخرى باالشتراك مع مؤرخین مصریین مثل "الصھیونیة والعنصریة" 
 و"مصر والحرب العالمیة الثانیة" وغیرھا.

ف وفیات األعیان یعلق بالذھن سؤال ملح: ھل ستصمد وبعد رحیل ھذه الكوكبة من المؤرخین المصریین في صی
مدرسة التأریخ المصري وتقدم المزید من أفذاذھا؟ الحق ان رزق وعباس والمسیري لھم تالمیذ كثر في الجامعة 
وتخرج من بین أیدیھم المئات من المؤرخین الذین تسلحوا بمناھج التأریخ المحایدة والمستنیرة، لكن ھل تكون 

ت التألیف والموسوعیة وتوظیف التاریخ في تحلیل قضایا الیوم واستشراف الغد كما كانت متوافرة لدى لدیھم ملكا
ً ساعتھا فقط ربما ننعى  أساتذتھم األعیان الثالثة؟ یبدو ھذا السؤال في ذمة التاریخ، عندما یصبح الغد ماضیا

ً آخرین أو ال ننعى!!  مؤرخین أفذاذا
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