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  الخلیج الثقافي

 

  االستشراق كان على الضفة األخرى من

 االجتماعي رؤوف عباس یؤسس لمنهج التاریخ
 

  2009أكتوبر  24السبت، 
  نواف یونس

 
تتقدم األمم وتتطور على أیدي أبنائها األكفاء 
المخلصین المهمومین بقضایا وطنهم واإلنسان 

مم وتفشل المقیم على أرضه، كما تتخلف هذه األ
األوطان في تحقیق أهدافها نحو إرساء أركان 
المجتمع اإلنساني المتحضر، الذي یكفل ألبنائه 
سبل الحیاة الكریمة، ضمن منظومة قیم، تحافظ 
على بقاء هذا المجتمع واستمراریة تقدمه في 
ركب الحضارة اإلنسانیة، وفي كل هذه المجتمعات 

شكلوا النواة العلمیة والفكریة والفنیة والثقافیة، التي یبادرون إلى واألوطان، تظهر كوكبة من األكفاء لی
خلق ذلك الشعاع الفاعل والمؤثر في حركة المجتمع، عبر جهودهم وأفكارهم وأعمالهم، التي تمنح 

 مجتمعاتهم دورها الوطني واإلنساني والحضاري.
  

والعلمیة والفكریة في قاهرة المعز،  تحدیدًا في شهر أغسطس/ آب قبل الفائت، احتفت األوساط الثقافیة
بمرور عام على رحیل مؤرخ الشعب والوطن د. رؤوف عباس، الذي صال وجال خالل مسیرته التي 
امتدت لسبعین عامًا مجسدًا القیم األصیلة للمثقف الوطني، والشخصیة العلمیة المعطاءة من غیر 

ركان مدرسة أسست لمنهج التفكیر العلمي حدود، فقد أكد جل رفاقه أن رحیله یمثل غیاب أحد أهم أ
التحلیلي، وللثقافة البناءة الفاعلة بقیمها، تلك المدرسة التي أفرزت كوكبة من الرواد في التاریخ 
االجتماعي في مصر الحدیثة، والتي أسهم في وجودها أجیال متعاقبة من األفذاذ، الذین یأتي في 

 ومحمد رفعت وأحمد عزت عبدالكریم ومحمد أنیس، مقدمتهم محمد صبري السوربوني وشفیق غبلایر
لیأتي د. رؤوف عباس في طلیعة الجیل الرابع من هؤالء المؤرخین، الذین حافظوا على أسس المدرسة 
التاریخیة العلمیة، فكانت أبحاثه وكتبه حول تاریخ الملكیات الزراعیة في مصر منذ القرن التاسع 

الوثائق البریطانیة، إلى جانب تكوینه وتأهیله لجیل من الباحثین عشر، وعن الحركة العمالیة في ضوء 
، مع ترجماته  في تاریخ مصر االجتماعي واالقتصادي، إضافة لمؤلفاته التي تزید على عشرین مؤلفًا
ومقاالته، التي تفیض بالكثیر من األفكار والرؤى التحلیلیة الجدیدة في قراءة التاریخ الحدیث والمعاصر، 
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اساته وأبحاثه مرجعیة تصور الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في الحیاة لتصبح در 
المصریة بعدما كانت الدراسات االجتماعیة تقتصر على وصف األحداث وذكر المشاهدات ورصد 

د البطوالت التي حدثت، ما أعطى نتاجه الفكري والثقافي واالجتماعي بعدًا مؤثرًا في استكشاف أبعا
 التاریخ االجتماعي في مصر.

  
أما على المستوى الشخصي فقد كان رؤوف عباس وبشهادة الخصوم قبل الرفاق، كان فارسًا في كلمته 
ونزاله ومعاركه العلمیة والفكریة والسیاسیة، ال یكل في الدفاع عن العدالة االجتماعیة وأنظمتها، بعیدًا 

ب منها طوال حیاته، على الرغم من مؤهالته ونشاطه عن الهوى أو المكاسب الشخصیة التي لم یقتر 
وفاعلیته في تأسیس العدید من الجمعیات والهیئات، ألنه أراد أن یمثل الحق والعدل كمعیار أصیل في 
یمانه المطلق بأهمیة بناء المجتمع  ٕ وجود مجتمعه، واالرتقاء به، مسخرًا كل علمه وخبرته وثقافته وا

 عد والواعد.العادل الخیر المتطور الصا
  

 ، كما كانت ترجماته مثاًال یحتذى بها، ألنه جسد من خاللها جهده كمثقف عالم ومتابع ومتخصص معًا
وفیه تاریخ لضرب المدینة بالقنبلة النوویة واآلثار المدمرة على المجتمع ” هیروشیما“فترجم كتاب عن 
رجمته ثالث سنوات متواصلة من والذي استغرقت ت” دراسات في تطور الرأسمالیة“الیاباني، وكتاب 

” الحركة الوطنیة في مصر زمن الثورة العرابیة“عمره، لحرصه على األمانة في نقله إلى العربیة وكتاب 
التاریخ “ورصد فیه مرحلة مهمة من تاریخ مصر، مركزًا فیه على الزاویة االجتماعیة والسیاسیة، وكتاب 

، إضافة إلى تراجم عدیدة ”عشر وبدایة القرن العشریناالقتصادي للهالل الخصیب في القرن التاسع 
المستشار في السفارة البریطانیة في مصر والحاكم العسكري في ” السیر رونالد ستورس“منها مذكرات 

القدس، والذي لعب دورًا مهمًا في صناعة القرار السیاسي البریطاني في الثالثینات من القرن الفائت، 
رزت الرؤیة البریطانیة نحو الشرق، وهو ما یقودنا لموقفه من االستشراق، وغیرها من الكتب التي أب

حیث كان یؤمن بأن كل ظاهرة تاریخیة لیست ولیدة الصدفة، وال بد أن تكون نتیجة لمقدمات طویلة من 
اإلرث المعقد والمركب، قبل أن تبرز على السطح في لحظات نضوجها واكتمال دورتها من النمو 

یتعین على المؤرخ أن یعتمد في دراسته لهذه الظاهرة على واقع المادة التاریخیة، ولیس والتشكل، مما 
على األفكار النظریة المسبقة، وأن یهتم بإعادة تركیب هذه الظاهرة، والبحث في عوامل الحركة فیها، ثم 

ضفة األخرى تفسیر تطور المجتمع في إطارها، من دون التقید بقالب نظري ثابت، لذا فقد كان على ال
من قضیة وفكر االستشراق، الذي یقوم أساسًا في نظره على النهج االنتقائي في اختیار المادة 
التاریخیة التي تخدم بالضرورة أفكارًا مسبقة، تم تشكلها وبلورتها خارج السیاق التاریخي للواقع 

 واألحداث، إضافة للتجاوز عما یتعارض مع هذه األفكار.
  

ماه المنظور التاریخي الواقعي في دراسة وفهم التاریخ، وضرورة التحرر من النزعة لذا دعا إلى ما س
عي االهتمام بمعالجة الظاهرة في إطار السیاق التاریخي، الذي برزت فیه، الذاتیة الضیقة، على أن یرا

محلًال ما نجم عنها من آثار مختلفة على المستویین االقتصادي واالجتماعي، والتعامل مع تجلیاتها 
المباشرة وغیر المباشرة، على تشكیل البنیة السیاسیة والثقافیة للمجتمع، وهو ما جعله یقف في 

فكر الغربي، الذي یقتصر فیه دور المستشرق على تأویل ما ینتقیه من حاالت فردیة مواجهة ال
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استثنائیة تؤدي إلى فكرة فصل ما هو شرقي (متخلف) وبین ما هو أوروبي أو غربي (متقدم). وهو ما 
عن فسره في قضیة ارتباط االستشراق بالكولونیالیة أو اإلمبریالیة، المنحازة وبشكل ایدیولوجي بعیدًا 

حقیقة الواقع الحقیقي واألصلي، وبالتالي رأى أن ما قدمه االستشراق لیس إال رؤیة افتراضیة متخلفة 
 عن الشرق، وهي ال تمت بصلة للواقع لكونها نظرة أحادیة للتاریخ كما وصفها.

  
ن ونجح أیضًا د. رؤوف عباس في إثارة عالقة التناقض في التوجه المنهجي بین المستشرقین والمؤرخی

االجتماعیین في مسیرة البحث العلمي، لذا كانت فكرته تعتمد على أن المجتمعات ال یمكن أن تتطور 
وفق سیاق تاریخي واحد، ألن كل مجتمع له مقوماته الخاصة نحو التطور، إضافة إلى أنه لیس ثمة 

تطبق على  نموذج واحد لهذا التطور، وبالتالي فقد رفض كل النماذج الجاهزة، التي أرید لها أن
مجتمعات مختلفة في خصوصیتها وشخصیتها عن هذه النماذج مثل النمط اإلنتاجي اآلسیوي، أو نمط 
اإلنتاج الخراجي، إیمانًا منه بأن لكل مجتمع إنساني سیاقًا خاصًا لتطوره یختلف عن غیره من 

مالمح والمتغیرات ال المجتمعات، وأن التشابه بین هذه المجتمعات، إنما هو تشابه جزئي یقتصر على ال
على الثوابت في الجوهر، وهو ما جعله یرفض اتجاه المدرسة االستشراقیة في التعمیم على المجتمعات 
الشرقیة واإلسالمیة، لإلیحاء بوجود نموذج نمطي واحد لكل المجتمعات الشرقیة، واعتبر ذلك خطأ 

لمجتمعات الشرقیة لم یكن عامًال مساعدًا منهجیًا یقدم األفكار المضللة، كما أوضح أن وجود الغرب في ا
للتطور بقدر ما كان من معوقات تطور وتقدم هذه المجتمعات، بعیدًا عما یدعیه الغرب من محاولته 
بعث الرسالة الحضاریة، مستشهدًا باألسالیب االستعماریة والغزو الذي أعاق عملیة النمو والتطور في 

بعیة لالستفادة منها في تجارته واستغالل المواد الخام التي هذه المجتمعات، بل وتعمده ربطها بالت
تمتلكها طبیعة هذه المجتمعات، كما دافع عن اإلسالم الذي اعتبرته الرؤیة االستشراقیة ثقافة تدعو إلى 
التواكل والتكاسل بعیدًا عن ثقافة العمل واإلبداع واالبتكار، مستشهدًا بالبعد الحضاري لإلسالم وتاریخه 

 ي والغني في تجسیر التواصل بین الثقافات اإلنسانیة.الثر 
  

كما عمل بجهد وتضحیة من أجل استقالل الجامعات بعیدًا عن التسلط والتوجه الفكري والسیاسي، 
معتبرًا أن الجامعة ستظل مركزًا لإلشعاع العلمي والوطني، وسعى بل وحارب بضراوة من أجل تشیید 

التاریخیة، والتي أسهم في وجودها دعم صاحب السمو الشیخ الدكتور مبنى الجمعیة المصریة للدراسات 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، والتي تعتبر اآلن نقطة تحول في 
تاریخ مسیرة المؤسسات العلمیة المتخصصة، التي تقدم خدماتها لشریحة كبیرة من المهتمین بالدراسات 

 ة العربیة.التاریخیة في المنطق
  

سهاماته  ٕ إن د. رؤوف عباس من المثقفین االستثنائیین، اتسم خالل رحلته الحیاتیة والعلمیة والفكریة وا
الجادة، بالنزاهة والوعي االجتماعي واالنتماء األصیل، والمحافظة على القیم األكادیمیة وحریة البحث 

وتشویهه، لیظل بعد رحیله الباحث  العلمي، ومواجهة كل مظاهر الفساد أو محاوالت طمس التاریخ
 الوطني المقاتل والمنحاز ألبناء مجتمعه المصري والعربي.
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 قالوا عنه
  

من أهم من أسسوا للتفكیر العلمي والتحلیلي في تاریخ مصر والعرب، من دون أن یتخلى عن  *
 المبادئ اإلنسانیة علمیًا وحیاتیًا.

أحمد ثابت
  

رب الذین ینتمون إلى مدرسة التاریخي االجتماعي العربیة، في إطار هو أحد أبرز المؤرخین الع *
 الخلفیات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، بروح الباحث الوطني واألكادیمي النقدي.

أسامة عرابي
  

كانت معركته من أجل الحفاظ على الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، من أشرس معاركه التي  *
 افظ من خاللها على هیبة مدرسة التاریخ المصري، التي أبرزت مالمح ثقافتنا المعاصرة.خاضها، فقد ح

إیمان یحیى
  

یتصدر مؤرخي مصر المعاصرة لتمیزه كباحث یمتلك أدواته ومنهجه وخلفیته الثقافیة والمعرفیة  *
 الشاملة إلى جانب حسه الوطني االجتماعي في منظومة إنسانیة ثقافیة علمیة متكاملة.

أحمد الجمال
  

كان فاعًال أصیًال في انتظام المجتمع وتجاذبه مع نظام الكون وأسسه، وقادرًا على استخالص لب  *
 الموضوع واألسباب والنتائج في قالب متماسك یرتقي من مرتبة المعرفة إلى مرتبة الفكر.

أحمد حلمي السید
  

والثقافي لمصر الحدیثة، سیظل فتحاً إن دراساته في التاریخ االجتماعي واالقتصادي والسیاسي  *
 جدیدًا وریادة للمدرسة التاریخیة الجدیدة في مصر.

أحمد زكریا الشلق
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