
1    www.RaoufAbbas.org 
 

  
  

  بقي بیننا رغم الموتیرءوف عباس 
 

  ٢٠٠٨یولیو  19
  

 بقلم د. أحمد ثابت
  جامعة القاھرة –استاذ العلوم السیاسیة 

 
نحن ال نخسر من رحیل مؤرخ شامخ وأستاذ جامعي جلیل ھو الدكتور رءوف عباس أستاذ التاریخ بجامعة 

لیة فقط، بل نخسر مدرسة بأكملھا في العلم مدرسة القاھرة، قیمة وجود الرجل بیننا والتزامھ وأخالقھ الدمثة الجم
أسسھا رءوف عباس مع أساتذتھ الذین یعترف لھم بالجمیل رغم بعض األمور من سوء الفھم مثل أحمد عزت عبد 
الكریم وأحمد عبد الرحیم مصطفي ومحمد أنیس، بل نخسر العلم نفسھ بصراحة شدیدة رغم أنني شدید اإلیمان 

ّدة دائما التي لم تنقطع عن إنجاب المبدعین والعباقرة، ألن العلم الذي بكالم عمنا أحمد فؤ اد نجم عن مصر الوال
جعل بالدا كنا نسبقھا علي صغر حجمنا وقلة مواردنا وكثرة الحرامیة والفاسدین وناھبي أقوات الناس من حكام 

جد بلدا مثل سنغافورة تربح ملیارات وزبانیتھم، بعشرات السنین، فإذا بنا نتخلف حتى في العلم والبحث نفسھ، وت
 الدوالرات من صادرات تكنولوجیا الكمبیوتر بمعدل یفوق عشر مرات صادرات مصر.

 
رءوف عباس من أھم من أسسوا العلم والتفكیر العلمي والتحلیلي، التاریخ عند العرب والمصریین كان تاریخ 

والمالحم الشعبیة، بینما أصر أستاذنا الجلیل علي أن العائالت المالكة واألشراف والقبائل عن طریق الحوادیت 
یكتب تاریخ الطبقات الشعبیة الكادحة التي تنتج ویعیش كثیرون من الكسالي والوارثین علي كد وجھد ھذه 
الطبقات، أستاذنا اھتم بدراسة الحركة العمالیة في مصر ونضاالتھا المجیدة من أجل تأسیس النقابات العمالیة 

ي ویدافع عن مصالحھم وتحسین ظروف العیش وتعدیل ھیاكل األجور وغیرھا. ونحن نفتقد من كتنظیم یحم
رحیلھ بصراحة القدرة علي القراءة والبحث والكتابة بعد أن صار االستسھال والسرقة لألفكار مسألة سھلة بل تدل 

ھا، ثم كتب عن كبار مالك علي الذكاء في زمن االنحطاط والتدھور علي مستوى الحكام وعلي مستوى الناس نفس
األراضي والرأسمالیة الصناعیة في مصر قبل ثورة یولیو. وظل وفیا وحانیا علي الطبقة الشعبیة وھو ابن موظف 

كشأننا جمیعا نحن المثقفین والساسة المحترمین الذین ال نبیع الضمیر وال االلتزام، وھي  -التلغراف البسیط 
حین أعظم علماء وساسة مصر، بالبحث والدراسة یكتب تاریخ مصر والحركة العمال التي انحدر منھا ومن الفال

العمالیة من كلمات مناضل نقابي كبیر ھو محمد حسن المدرك في سلسلة مقاالت صحفیة، ثم ال یخون ھذه الطبقة 
م لیس وھو یكتب عن الرأسمالیة الصناعیة أي ال یوظف علمھ في خدمة أصحاب الثروة مثلما باع كثیرون أنفسھ

 حتى لھذه الرأسمالیة بل لتجار الحدید والدعارة وتقدیم نساء كخدمات بدال من رشاوى مالیة!.
 

ونحن نخسر من رحیلھ كعالم جلیل ورجل مواقف اإلصرار علي المبدأ الذي التزم بھ طوال حیاتھ وأن یكون أمینا 
ضیتھ خاصة كانت أم عامة لیس فقط من نفسھ قدوة أخالقیة محترمة لكل من حولھ، وصالبتھ في الدفاع عن ق

كمسئول. نخسر بالتحدید رجال وھو یصارع  احتراما لكرامتھ وعزة نفسھ كإنسان أوال ثم كأستاذ جامعي ثانیا ثم
المرض الخبیث یعطي تالمیذه وطالبھ ثم الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة التي رأس مجلس إدارتھا وبعثھا 
من جدید كمؤسسة علمیة بعد أن كانت حیطان ذابلة ال تقوم بأي نشاط علمي أو فكري. ووقتھ الذي كسبناه كأستاذ 

سیاسي ملتزم أخالقیا وكمدافع صلب عن حریة العلم والفكر وعن استقالل الجامعة في مخضرم وكرجل نشاط 
مواجھة تدخل أمن الجامعة وقیادات الجامعة وقیادات كلیاتھا من الفاسدین أو المتخلفین عقلیا قبل أن نعرف شیئا 

آداب عین شمس كان  اسمھ استقالل البحث وكرامة العلم، فقد تصدي لطالب دراسات علیا وھو معید صغیر في
مارس  9یسرق كتب مكتبة القسم ویبیعھا في السوق السوداء!!. نخسر كل ذلك ألنھ كان ممن أسسوا جماعة 

الستقالل الجامعة وقادتھا بأفكاره وكتاباتھ ورئاسة مؤتمراتھا. كنت أتعلم منھ كیف تكون الكرامة في مواقف 
ّف نائب رئیس الجامعة الذي كان یتحدث عن م 9عدیدة منھا أنھ وھو یرأس جلسة لمؤتمر جماعة  ارس عندما عن

أن جامعة القاھرة رشحت د. محمد أبو الغار لجائزة من جوائز الدولة بصیغة المن علي أبو الغار، فإذا برءوف 
 عباس یقول إن الجامعة تنال الشرف عندما ترشح أبو الغار!!.
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األھمیة أولھما قدرة ھذا العالم الجلیل علي تحقیق وتطبیق علي أن الخسارة الحقیقیة تتمثل في شیئین في منتھي 
المبادئ اإلنسانیة الرفیعة السامیة في أرض الواقع وإصراره علي ذلك رافضا الفكرة الخائبة التي تحكمت 
بالمصریین أالف السنین وأدت لتخلفنا عن بلد اسمھ لیتوانیا وھو "وأنا مالي، خلیھا تیجي من حد غیري" أي 

لیة، أصر األستاذ العظیم علي ندب الراحل الكبیر المؤرخ د. یونان لبیب رزق للتدریس رغم صراخ األناما
ضعاف العلم والنفوس والمتعصبین دینیا من المتخلفین ممن ودعوا عقولھم ألنھ مسیحي، وكذلك إصراره علي 

فین. أین تجد ھذا النوع من تعیین خریجة مسیحیة معیدة بقسم التاریخ آداب القاھرة رغم ولولة ھؤالء المتخل
الرجال في وقت صار حتى كثیر من المثقفین یتحدثون بلغة الواعظ في مأتم أو محطة فضائیة، مضحین بالعلم 
والعقل والوطن نفسھ لحساب تفسیر رخیص منحط للدین وسماحتھ وأخالقیاتھ. الشيء اآلخر ھو تخیل أن األستاذ 

عالج الكیماوي في قصر العیني الجدید یسمع أن واحدا من بین وھو یصارع مرض السرطان وینتظر جلسة ال
عشرات من تالمذتھ یكفي أن یطمأن علیھ بالتلیفون، فیسارع قبل بدء الجلسة لزیارتھ في نفس المستشفي وھو 
یجري فحوصات عالج لفیروس سي بالكبد والتلمیذ الذي ھو بال شك ال شيء بجوار أستاذه كنت أنا أستاذ یحنو 

میذ لھ، وتلمیذه یخرج باحثا عن أي وسیلة اتصال فیسمع عن وفاة أستاذه، ال أدري ھل نبكي رءوف عباس علي تل
 أم نبكي أنفسنا أم نبكي علي حالك یا مصر؟!.
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