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ا من  ً ال یختلف اثنان علي مكانة المؤرخ الراحل رءوف عباس العلمیة والوطنیة، فلقد كان یرحمھ هللا واحد
، المدققین الممحصین في مدرسة التأریخ الحدیث.. ولم یكن تدقیقھ أو تمحیصھ مجرد تكلف أو تعصب أو تعنت

ا:  ً إن تاریخ الوطن یحتاج منا لعناء البحث حتي نحفظ لألجیال القادمة تاریخ نضالنا كما «ولكنھ كان یقول دائم
ًا علي كل واقعة یؤرخھا،  23ورغم انتمائھ الفكري لالشتراكیة وانتمائھ لفكر ثورة » حدث یولیو الثوري، كان أمین

ا ولم یكتب المعلومة التاریخیة مغلفة برأي، بل لقد  كان یثبت المعلومة كما حدثت ثم یقول رأیة ألنھ كان مخلصً
للعلم والوطن.. فلقد عاني الكثیر وخاض المعارك فكانت حیاتھ أشبھ بملحمة كفاح كبري.. وألنھ كان كذلك سعدت 

ة سعادة بالغة عندما أقدمت ھیئة قصور الثقافة علي إعادة طبع كتابھ المھم الحركة العمالیة في مصر ضمن سلسل
التي یرأس تحریرھا د. أحمد مجاھد رئیس الھیئة، وھو الكتاب الذي تزامن صدوره مع عید » إصدارات خاصة«

العمال لیذكر األمة بنضال عمال مصر في القرن العشرین من خالل شھادة عالم جلیل رحل عنا، ولكن انجازه 
الوحید عن تاریخ الطبقة العاملة في مصر؛ إذ العلمي مازال باقیا. خاصة أن ھذا الكتاب بالذات ھو الكتاب العلمي 

أنھ كان الرسالة التي نال بھا الدكتور رءوف عباس درجة الدكتوراه، لیس ھذا فحسب بل ھي الرسالة التي أشرف 
أحمد عزت مصطفي الذي أسس مدرسة فریدة في تاریخنا الحدیث قدمت الكثیر عن علیھا الراحل الجلیل د. 

الحركة الوطنیة والتاریخ السیاسي الحدیث والمعاصر والتاریخ االجتماعي في القرن العشرین ملتزمة بالعلمیة 
ا.. وعن كتاب د. رءوف عباس یقول الرائد د. أحمد عزت مصطفي  بھ ولعل أوضح ما یخرج «والوطنیة معً

قارئ ھذه الرسالة ھو قدرة الباحث علي التحلیل والعرض في موضوعیة وتجرد، فتحلي بذلك بما ینبغي للمؤرخ 
ًا فعلت ھیئة قصور الثقافة بإعادة ». من صفات، وقدم للمكتبة التاریخیة ھذا البحث القیم الذي اعتز بتقدیمھ حسن

ا بین أیدي الباحثین في طبع الكتاب الذي یعد من أھم ما كتب عن تاریخنا االجتما ً عي، خاصة أنھ لم یعد موجود
ا في  ً زمن الخصخصة وبیع المصانع وتشرید العمال.. واعتقد ان الحركة العمالیة المعاصرة ستستفید منھ كثیر

 نضالھا من أجل حیاة حرة كریمة.  أومن أنھا ستتحقق في المستقبل القریب. 
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