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 "رءوف عباس.. المؤرخ واإلنسان" فى كتاب جدید
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   غالف الكتاب

  كتبت ھدى زكریا
  

  اسات التاریخیة.صدر حدیثا عن الھیئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة إصدارات خاصة، كتاب"رءوف عباس.. المؤرخ واإلنسان" إعداد الجمعیة المصریة للدر

  

صفحة، یتناول السیرة الذاتیة للدكتور رءوف عباس حامد، فیكتب الدكتور عادل غنیم فى المقدمة قائال: "فى السادس والعشرین من یونیھ  163الذى یقع فى  الكتاب

التاریخ الحدیث والمعاصر  ، فقدت مصر وفقدت الدراسات التاریخیة، علما من أعالم الفكر والثقافة والتاریخ، وھو المرحوم رءوف عباس حامد أستاذ2008عام 

 بكلیة اآلداب بجامعة القاھرة، ورئیس مجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة".

ناس بالتكریم، فقد ویضیف: "وقد درجت الجمعیة على تكریم األساتذة الذین قدموا خدمات جلیلة لھا وشاركوا فى النھوض بھا، وال شك أن رءوف عباس ھو أولى ال

 على یدیھ إنجازات كثیرة حتى أنھ یمكن القول فى اطمئنان إن عصر رئاسة رءوف عباس للجمعیة كان العصر الذھبى لھا". تحققت

لتى أھم الدراسات العلمیة ا كما تضمن الكتاب فى فصلھ األول، السیرة العلمیة لحیاة الدكتور الراحل، والتى جاءت بقلم الدكتور "أحمد زكریا الشلق" والتى قدم فیھا

، باإلضافة لدراسة عن استقرار الملكیة 1973" وذلك عام 1952وحتى  1938قدمھا "عباس" ومنھا دراسة متفردة عن "حزب الفالح االشتراكى فى الفترة من 

ظل المجتمع الریفى شغلھ الشاغل،  ، وفى العام التالى1974القرویة لألرض الزراعیة، والتى شارك بھا فى ندوة عن األرض والفالح أقامتھا الجمعیة التاریخیة عام 

لعمالیة فى خالل فأعد دراسة قدمھا لندوة عبد الرحمن الجبرتى تناول فیھا تصویر الجبرتى للمجتمع الریفى ودراسة أخرى عن " موقف االنجلیز من المصالح ا

  الثالثینات". 

  

اعى فیقول عنھ الدكتور "عاصم الدسوقى" مقدم الفصل: "یذكر أن سبب اتجاه رءوف وجاء الفصل الثانى متضمنا إنجازات "عباس" فى المجال االقتصادى االجتم

وكانت الشركة قد  1962االجتماعى یعود إلى عملھ عقب تخرجھ بالشركة المالیة والصناعیة بكفر الزیات عام  –عباس لدراسة موضوعات فى التاریخ االقتصادى 

حركة نقابیة نشطة إلسقاط النقابة القائمة والتى جاءت بتدخل من أصحاب الشركة الرأسمالیین وانتخاب نقابة ووجد أن الشركة تمر ب 1961خضعت لتأمیم یولیو 

 جدیدة، فدفعھ ھذا إلى البحث فى حركة النقابیة فكانت الماجستیر التى وضعتھ فى أول تاریخ ھذا الفرع".

د.بیتر جران، والفصل الرابع تناول تجربة د.مجدى جرجس الذاتیة مع رءوف عباس، أما الفصل  وتناول الفصل الثالث أھم الدراسات المبكرة لرءوف عباس وجاء بقلم

ر وقدمھ د. جمال حجر، الخامس فقدمھ د.عبد المنعم إبراھیم ویتناول انجازات عباس فى الجمعیة التاریخیة، والفصل السادس یناقش دوره فى كتابة التاریخ المعاص

ه فى تطور مدرسة التأریخ العثمانى فى مصر وقدمھ د.حسام محمد المعطى، والفصل الثامن عن نقد االستشراف فى فكر رءوف عباس أما الفصل السابع فناقش دور

  وكتبھ د.ناصر إبراھیم، أما التاسع فعن تجربة عباس مع الیابانیة بقلم د.إسماعیل محمد زین الدین.
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