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   ىخ الموضوعؤرالم  - رءوف عباس 
  

  بقلم: فاروق یوسف إسكندر

  2011سبتمبر  13

یسانس حصل على لرءوف عباس  رحل عن عالمنا المؤرخ الدكتور  ٢٠٠٨ھر یولیو عام شفى النصف األول من  
واه ینایر كتدوال  ١٩٦٦الماجستیر نوفمبر  ىوعل  ١٩٦١مایو عام  ىشمس ف  داب جامعة عینآلالتاریخ من كلیة ا

العامة والندوات المتخصصة  ن الكتاب والمقال والمحاضرات مبمختلف أشكالھ  مىالبحث العل ىف ھ وواصل طریق  ١٩٧١
  یر روالترجمة والتح

رغم الموضوعیة الصادقة فى كتابتھ للتاریخ وإستقاللھ السیاسى... إال أن ذلك لم یمنعھ من اإلنخراط فى الحركات 
  نظام الحكمالسیاسیة المعارضة ل

مارس من أجل تحقیق إستقالل الجامعة ثم  9فى مذكراتھ "خطى مشیناھا" كشف ألول مرة عن إنخراطھ فى مجموعة 
 حركة كفایة من أجل التغییر.

ة یر التوجھات الفكرطاوفى إ لدراسیةخ حسب المقررات اریع التاوى موضة فاءمذتھ كان منكبا على القرتلطوال فترة  
شركات  فى إحدى ھن بعد تخرجیا عمول لھجی ءبناأالنشاط السیاسى شأن كثیر من وابتعد عن  ،هتفكیر ساتذتھ كل حسبأل

شح نفسھ فى الوحدة یرن أكر فى فلك لم یذومع  ئمو التنظیم القاھكان االتحاد االشتراكى   1962م القطاع العام فى مطلع عا
 دكتوراهال دراسة ل تفرغ  لى منحة عا حصل دمعن  1966 خر عاماساسیة بالشركة وسرعان ما ترك الشركة فى أوألا

قیادات  عدادلم یلتحق بالدورات الخاصة إلالشباب االشتراكى ولكنة  نظمةزمن م كنذاآكان الوقت و - ن شمس یبجامعة ع
 -   1976سادات (یاة الحزبیة من جدید زمن الحبدأت ال عندماو - مات خدلقطاعات التعلیم واإلنتاج وا تلفالشباب فى مخ

بیة والتصفیات شھد الصراعات الحز اوكلم ،الساحة علىى حزب من األحزاب التى ظھرت أإلى  ینضم ) لم   1977
  موقفة. ب كثرفأ كثرأالسیاسیة تمسك 

   تاریخ مصر االجتماعى 

كان و -االجتماعى  صرم ریخطیة تاغمدرسة لت دعداإللبحث العلمى و وتفرغس بعیدا عن السیاسة اعب ءوفوھكذا نشأ ر 
اسة عن دركیات الزراعیة الكبیرة ولملعن ا  دكتوراهوال صر،الحركات العمالیة فى م ریخعد رسالتھ للماجستیر عن تاأقد 

لك من ذر غیة ویالمصر شیوعیةى كورییل والحركة النروحزب الفالح االشتراكى وھ صرالقومیة فى م ھضةجماعة الن
ایا ضب فى قتفلیس من یك -سیاسیا  یاان یكون یسار بعضحتى ظن اللثقافى ا -خ االجتماعى ریالدراسات فى مجاالت التا

  وا فى تنظیم سیاسى یسارى. ضرورة عضخ االجتماعى االقتصادى یكون بالریالتا

عباس واستقاللھ السیاسى إال ان ذلك لم یمنعھ من االنضمام  ءوفخ عند رریارمة فى كتابة التاصوعیة اللموضا ذهغم ھرو 
،  ھا"خطى مشینا" وھو ما كشف عنھ فى مذكرا تھ ھتھ، ارضة بحثا عن عدالة الحكم ونزاركات سیاسیة معمؤخرا إلى ح

البعض  علاألمر الذى ج ، من اجل التغییر "كفایة"ثم حركة  ة، الجامع اللمارس من اجل استق  9 وفى ارتباطھ بمجموعة
لتزما إال أنھ والحال كذلك مأ كما بد هیاسى عندقف السلمون اأاسیة لكى یبقى التأكید على ة السیضمج فى المعاردیظن انھ ان

  . موضوعیا لفى البحث العلمى ظ

 صادرھافقد استفاد من م ن،بھا إلى بر األما صولخیة والوییة التارعبالجم وضفى النھ صید عباس لھ ر ءوفن رأكما  
لى اإلفالس وكانت تعرضت الجمعیة إ ادموعن ،فى جامعة عن شمس ابمرحلة الدراسات العلی طالبخیة وھو یالتار
ع من رن المتفیع ناصر الدرشا  ٢ق بعد أن رفع صاحب العقار الذى كانت تقطنھ فى البنایة رقم یفى الطر تلقى یاتھا محتو

  ا لعجزھا عن سداد اال یجار. ھالبستان قضیة لطرد

 ندوقتیر أمینا للصثم اخ ، میالكرعبد د عزت ور أحمدكتال ذه ستاأمجلس إدارة الجمعیة بمعاونة س إلى اف عبءوانضم ر 
 طویرھانیة لتضذلك بنل جھودا م اللوفى خ ،العام للجمعیة ألمینتولى منصب ا   1993وفى عام    27/9/1992 فى

لك ذل الكتور إبراھیم نصحى قاسم وخدلفا للمرحوم الخسة الجمعیة رئاوف عباس ءتولى ر  1999 ورفعة شأنھا وفى عام
ت قكما توث تب، افة ودار الكقعلى للثلثقافیة خاصة المجلس األسسات اؤبالم القاتدت العدتعو ة،الجمعی یونتم سداد د
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، حیث  یكاو أمرأ باأورو  وأفى مصر  ءسوا أطرافھم  ختلفم على اإلنسانیة دراسات بحقل ال ینقات بكل العاملالالع
 انسلط یخ جابة من الشالجمعیة است تن لقیأیجار بعد اإل دیونوسداد  ھا ،على الجمعیة یشاركون فى نشاط فدواتوا

نشاط  لزیادة  مھمة  طالقةكان ذلك بمثابة انو   2001مایو عام   ٢٢ر فى صفى مدینة ن صاخا صراوأھداھا ق القاسمى
 ،واتقة وطباعة البحوث للندیتسع مجالھا فى مجال النشر لمجلتھا العروإجانب المحاضرات وحلقات النقاش  الجمعیة فى

  یة. ائة على الفترة المسصرن كانت مقتأوم كلھ بعد یلزاخرة لكل الباحثین فى الا كتبتھاكما فتحت الجمعیة م

التى  عشقھ لمصرمكانتھا الالئقة بھا، وھكذا كان ریخیة الجمعیة التا ن تأخذأعلى  ایصعباس حر ءوفوھكذا كان ر  
  لھا مبھرا.  انتماؤه  وكان  علمتھ،

  لیةتطور الرأسما 

كتبة المترجمة تسعة  بلغت و صر، خ الحدیث والمعاریفى مجال التا جمینعباس وأحدا من شوامخ المتر ءوفما یعد رك 
كتاب ھاتشیا  علىلستینات حتى وقع االف الصفحات  فلم یكد یسافر إلى الیابان فى مھمة علمیة فى آضخمة ضمت  كتب

وآثاره المدمرة، فترجم ھذه الیومیات على  والذى یؤرخ لقصف ھیروشیما بالسالح النووى األمریكى عن ھیروشیما
  . 1975شھادات الناجین  وأصدرھا فى كتاب على نفقتھ الخاصة وكانت ھذه باكورة ترجماتھ عام 

ھو من المراجع و 1978"موریس دوب" دراسات فى تطور الرأسمالیة ب تاثالث سنوات نشر ترجمة رصینة لك بعد  
نحو ثالث سنوات فى تغرق وقد اس قدمت نظریة متكاملة للتطور االقتصادى، التى  لمىخ االقتصادى العاریالمھمة فى التا

 إلى استیعاب  خاصة  فى عرض أفكاره واستنباط النتائج، النتائج تحتاج بعد ترجمتھا   یقةالن المؤلف لھ طر ھ ترجمت
 ف عباس حتى جعل المؤلف وكأنھ یخاطب القارئءواللغة العربیة وھو ما نجح فیھ رإلى  أمین  كامل ثم نقلوھضم 
  بلسانھ  ولم یكتفى بترجمة النص األصلى للمؤلف بل قام بترجمة الحوار العلمى الخصب الذى دار حول الكتاب. العربى 

ة من زمن الثور صریةالم شولش عن الحركة الوطنیة لكسندرا  لكتاب ترجمة    1983  عباس عام قدم رءوف كذلك 
 ھنال ب "1882- 1878جتماعیة والسیاسیة من عام اإلر صزمة مأ - صر للمصریینم"العرابیة التى نشرت تحت عنوان 

خ مصر مھمة من الزوایا االجتماعیة ریلحقبة من تا، وقدم فیھ رؤیة مؤرخ غربى  1981 لمانیا عامأفى  الدكتوراهدرجة 
 للكتابوفر تالتى لم تالمؤلف فضال عن موضوعیة  ؤرخ واحد،لما تتاح لمقر دل مصاالخمن  واالقتصادیة والسیاسیة

   یین.اإلنجلیز والفرنس

، األستاذ شارل عیسوى تحت عنوان ھلفأبترجمة سفر ضخم  عربیةمركز الدراسات للوحدة ال عھد إلیھ  1990 وفى عام 
فى  القتصادىخ اریفى التا صینةة الریألعمال التأسیسمن ا ، وھو"1919 - 1800"التاریخ االقتصادى للھالل الخصیب 

المصالح الغربیة تكالب ن فى عصر دواألر فلسطینو بنانول وسوریا الخصیب العراق  اللشر لبلدان الھعالقرن التاسع 
غا فى لیسد فرا ءفجا لمنطقةا القتصادیات رةیالذى یملك خبرة كب لمؤلفب حصیلة جھد اتاشكل الكوی المنطقة، على بلدان

  . المجال من التاریخ اللغة الفرنسیة فى ذلك

  تجار القاھرة 

ر صعن تجار القاھرة فى الع "نیللى حناالدكتورة " كتاب زمیلتھ عندما یترجم  ح العالمووف عباس رءوتتضح فى ر 
بالعصر  ینھتمالم ؤرخینضافیة تبلور قضیة مھمة ال تزال تشغل بال الم بمقدمة 1997عام   العثمانى فینشر الترجمة

المحاكم الشرعیة  ثائقالجدیدة من و اریخیةالت  ضوء المصادر ر تحتصوالحداثة فى ھذا العقضیة النھضة العثمانى وھى 
   تلك المركزیة األوربیة.ر فى تدو ستشراقیة التى تجعل نھضة بلداتنا اإل مدرسةوالمخطوطات وغیرھا والتى تخالف ال

 16 فى مصر العثمانیة بین القرنین   "ثقافة الطبقة الوسطى ب نیللى حنا التالى عناتترجمة لك قدم رءوف عباس كذلك 
 ریخىالثقافة من المجاالت المھمة فى البحث التا اریخن تأمشیرا إلى    2002 الترجمة التى صدرت عام تلك ،   "18و

  ترجمة.  وتألیفا  المكتبة العربیة إلیھما تفتقر وھو 

ستورس التى د كرات السیر رونالذم قولھ أنھ یترجمب اجأنىفف ؟،اآلن فعلماذا ت  2001عام  صیف ھى سألتنكر أنذأو 
لعب دورا خطیرا  ذى وال ،سدر والحاكم العسكرى للقصنیة فى ماطیى للسفارة البرقوالمستشار الشر  1927 صدرت عام

لم  لكتابوھذا ا ،ون العربیةئقعة كخبیر للشمن خالل مو لمنطقةفى ا ریطانیةبالسیاسة الب صالقرار الخا توجیھ صناعة فى
سلوبھ وحساسیة ما أ بةصفحة وصعو  611 على ترجمتھ لضخامة حجمھ دمغم ذلك لم یقریطلع علیھ احد وان یفید منھ و

تحت عنوان "توجھات  2004 القومى للترجمة عام شروعفى الم هنشرو على ترجمتھ أستاذنا أقدم لكن  أمور، من لھیتناو
  یة".قشر بریطانیة

  ؟فراعنة من 

 فراعنة من؟كتاب دونالد رید " ولھماأ غایة األھمیة فى كتابان القومى للترجمة شروع لھ عن الم صدر 2005عام  فى 
  رددتھا الكتابات الغربیة األفكار التى یلخصو إلمبریالیةبالھیمنة ا  یؤرخ لعلم المصریات وصلتھ "المصریةالثقافة  ریختا
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 على مؤلف كتابات الجبرتى والطھطاوى وقیمتھا فیرصد ال قدرونباعتبارھم ال ی  مصریین بآثار بالدھمال  عدم أحقیة بشأن
لرواد علم  ریخأبالتد یكما اھتم ر  ،آلثارخیة لیوعیھم باألھمیة التار ضحامصر القدیم مو ریخمبارك عن اآلثار وعن تا

  . صریةاآلثار الم

وتكمن  2004والذى صدر باإلنجلیزیة عام  "الى والحاكم العسكرىیاإلمبر ركروم اللورد"عن  أوینوثانیھما كتاب روجر  
أھمیة الكتاب  غمرو 1907-  1883الحقیقى لمصر من الذى كان الحاكم العسكرى  لكرومر  یؤرخ  الكتاب فى انھ أھمیة

تجھ المؤرخون أنما  أغفل انھ ماك لیلال یتسم بالتح دیاسرره منھج المؤلف باعتبا نتقدإومصداقیة المؤلف إال انھ 
  . رفى سیاسات كروم المصریة من إبراز وجھة النظر ھمما حرم یون مصرال

لعمیقة التى النظرة العلمیة ا تكشفوف عباس ترجماتھ وھى ءم بھا ردالنقدیة التى قدمات من المھم ان نلفت النظر إلى المق 
  رفیع. ومثقف كأستاذ متمیز وتمیزهتحسن العمل المترجم 

h p://www.alkaheranews.com/pdf/588/p.06.588.pdf  


