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  »      ذاكرة الوطن«الدعوة إلي إقامة تمثال لرءوف عباس ضمن مشروع 
  

  كتبت: مي أبوزید 
  

قال الدكتور عادل غنیم، الرئیس الحالي للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، إن مجلس إدارة الجمعیة خاطب الھیئة 
للراحل الدكتور رءوف عباس ضمن مشروع "ذاكرة الوطن" الذي العامة لقصور الثقافة بشأن تصمیم تمثال تذكاري 

  تنفذه الھیئة.
  

جاء ذلك خالل االحتفالیة التي أقامتھا الجمعیة لتأبین الدكتور رءوف عباس وحضرھا جمھور كبیر استمر في متابعة 
احتفالیة لعباس بعد كلیة  الجلسات حتي نھایتھا.  وبھذا الحفل تكون الجمعیة التاریخیة ھي المكان السابع الذي یقیم

مارس، صالون الندیم، المجلس األعلي للثقافة، إلي جانب ما  9اآلداب، أتیلیھ القاھرة، دار الكتب المصریة، مجموعة 
  سیتوالي من احتفالیات وندوات یبدؤھا المركز القومي للترجمة مساء األحد القادم. 

  
) یضم  www.RaoufAbbas.orgم موقع علي اإلنترنت (وقال المھندس حاتم ابن المؤرخ الراحل "قمت بتصمی

  الصور الخاصة بوالدي وسیرتھ الذاتیة ومؤلفاتھ والمقاالت التي كتبھا واألخري التي كتبت عنھ".
اریخیة التي كان یترأسھا منذ عام كما أشار إلي قرار األسرة بإھداء محتویات مكتبة المفكر الراحل لمكتبة الجمعیة الت

، علي أن یتم تسلیمھا علي دفعات، كما أعرب عن امتنانھ لكل من ساھم في تیسیر إجراءات عالج والده، وكل 1999
  من وقف بجانب العائلة أثناء مرضھ وبعد وفاتھ. 

  
الجمعیة وأطلع الحضور علي  كما تحدث بالجلسة االفتتاحیة الدكتور عادل غنیم، الذي خلف الدكتور رءوف في رئاسة

القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة والخاص بإطالق اسمھ علي قاعة السیمنارات بالدور األرضي، وتسلمت زوجتھ 
سعاد الدمیري درع الجمعیة التاریخیة في نھایة االحتفالیة. التي شھدت عرض فیلم وثائقي عن عباس تضمن صوره 

  أعدتھ الدكتورة نجوي كیرا.الشخصیة في مراحل حیاتھ المختلفة 
  

وتحدث الدكتور عبد المنعم الجمیعي أستاذ التاریخ الحدیث بجامعة الفیوم، واصفا عباس" بمؤرخ البسطاء" نظرا 
" مارس" عن 9الھتمامھ بقضایا العمال، والھتمامھ حتي في أواخر أیامھ بالعمل وخاصة إنجاز كتاب لمجموعة 

  عالج علي نفقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة، مفضال علي ذلك العالج في بلده.استقالل الجامعات، وأیضا رفضھ ال
وذكر الدكتور أحمد الشربیني أستاذ التاریخ الحدیث بجامعة القاھرة، المنھج الذي كان یتبعھ عباس في توجیھ طالب 

  الدراسات العلیا نحو التركیز علي التاریخ االقتصادي واالجتماعي لمصر.
  

ر عاصم الدسوقي إلي أن إنشاء سیمنار للتاریخ العثماني بالجمعیة، یعود الھتمام رءوف عباس بھذا ووأشار الدكت
المجال، وھو ما أكده الدكتور حسام عبد المعطي، مدرس التاریخ بجامعة بني سویف في كلمتھ، مشیرا إلي المجھود 

  ة ما قبل حكم محمد علي لمصر.الذي قدمھ عباس لمحاولة التعرف والتعمق في الفترة التاریخیة المبھم
  

أما الدكتور ناصر إبراھیم أستاذ مساعد التاریخ بجامعة القاھرة، فتحدث في كلمتھ عن المرتكزات األساسیة التي 
  اتبعھا عباس في منھجھ لنقد االستشراق.
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ر خصیصا وكان المؤرخ االمریكي بیتر جران صاحب الكتاب المھم " الجذور اإلسالمیة للرأسمالیة " قد حض
لحضور االحتفالیة، وذكر في بدایة كلمتھ مساھمة عباس في تكوینھ العلمي ومساعدتھ إیاه خالل مراحل حیاتھ 

وھما  -أي بیتر - المختلفة، كما عقد مقارنة بین منھج رءوف عباس في كتابة التاریخ ومنھج كاتبین ینتمیان ألبناء جیلھ
ثالثة كانوا من رواد التاریخ االجتماعي، كما كان إنتاجھم الفكري نتاج اریك ھوسباوم واألمریكي یوجین جینوفیز، فال

النظام السیاسي الذي عاشوا في ظلھ، وكما اھتم عباس بقضیة الملكیة الزراعیة، اھتم ھوسباوم بحزب العمال 
األھلیة. .وعن االنجلیزي، كما اھتم جینوفیز بالعبودیة، وبالصراع ما بین الشمال األمریكي وجنوبھ ما قبل الحرب 

منھج رءوف عباس في كتابة التاریخ المعاصر تحدث الدكتور جمال حجر، العمید السابق لكلیة اآلداب باإلسكندریة، 
أھمیة االتجاه نحو  - أي عباس - وأكد رفض عباس اعتماد المؤرخ علي الوثائق فقط في تدوینھ للمادة التاریخیة، مؤكدا

اقا بالمجتمع مثل الوسائل السمعیة والبصریة، الصحافة، األدب، مذكرات الوسائل األخري األكثر تطورا والتص
الساسة، والعلوم االجتماعیة المختلفة.. وذكر الدكتور سید عشماوي، أستاذ التاریخ الحدیث بجامعة القاھرة، أن عباس 

فیة، كما أكد الدكتور أحمد كان یبتعد في قراءتھ للحركة العمالیة وفي دراستھ للظواھر االجتماعیة عن الدراسات الوص
  زكریا الشلق جھد الترجمة الكبیر الذي بذلھ عباس واصفا إیاه بأھم المؤرخین المترجمین في العصر الحدیث.

  
مارس"، تحدث د. إیمان یحیي أستاذ الطب بجامعة السویس، وأكد اھتمام  9وعن مساھمة الراحل في تشكیل "حركة 
، كما في كتابھ"تحت القبة وھم"، كما أفصح یحیي 1952ة خاصة بعد ثورة عباس الخاص بأحوال الجامعة المصری

لوضع تعدیالت لقانون الجامعات، وكان من الموقعین  1984عن الوثیقة التي أعدتھا لجنة من كلیة اآلداب في عام 
ور عبد المحسن طھ علیھا الدكتور نصر حامد أبوزید، والدكتور عماد بدر الدین أبو غازي،الدكتورة لیلي عنان، الدكت

  بدر
  

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34581&Itemid=39  


