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  االجتماعي التاریخ مدرسة.. عباس رؤوف
  2012أكتوبر  23

  

 عین بجامعة الحدیث التاریخ مدرسة في عبدالكریم عزت أحمد الدكتور ید علي تتلمذوا الذین السیتنات جیل إلي ینتمي
 تمكن االجتماعي التاریخ في مدرسة صاحب<  المصریة الجامعات بین بخصوصیتھا تمیزت التي المدرسة تلك شمس
 وفرنسا وألمانیا الیابان في الباحثین بعض تكوین في وساھم مصر في المجال ھذا في الباحثین من جیل تكوین من خاللھا

 عن رحل الذي عباس رؤوف الدكتور یعد إسكندر یوسف فاروق والبحثي الفكري التراث في خالدة اسھامات ترك وأمریكا
 الذین الرواد بین ومن والعربیة، المصریة الساحتین علي المؤرخین أبرز من 2008 عام یونیة 26 الخمیس یوم عالمنا
 االجتماعیة الطبقات تاریخ لدراسة مصریة مدرسة وتأسیس واالقتصادي، االجتماعي التاریخ لدراسة جدیدا مجاال فتحوا

 رؤوف الدكتور وكان. واالقتصادي االجتماعي مصر تاریخ في الباحثین من جیل وتكوین المجتمعات، حركة في وتأثیرھا
 مدرسة في ـ هللا رحمھ ـ عبدالكریم عزت أحمد الدكتور ید علي تتلمذوا الذین الستینات جیل إلي ینتمي ـ هللا رحمھ ـ عباس

 عباس رؤوف وكان. المصریة الجامعات بین بخصوصیتھا تمیزت التي المدرسة تلك شمس عین بجامعة الحدیث التاریخ
 رسالتھ إنتاج المدرسة ھذه بدایة كان والدكتوراه، والماجستیر اللیسانس علي منھا حصل والتي المدرسة لھذه نتاجا

 في االجتماعي النظام عن للدكتوراه رسالتھ كانت ثم 1968 عام نشرت والتي مصر في العمالیة الحركة عن للماجستیر
 التاریخ لدراسة خصبا ومجاال جدیدا فتحا ذلك فكان ،1973 عام نشرت والتي الكبیرة الزراعیة الملكیات ظل في مصر

 ھذا علي العلمیة مسیرتھ عباس رؤوف تابع وقد. المجتمعات حركة في وأثرھا االجتماعیة الطبقات وتاریخ االجتماعي
 واالقتصادي، االجتماعي بالتاریخ المتعلقة الموضوعات اختیار في والتنوع الرصین العلمي باإلنتاج تمیزت والتي النھج،
 تكوین من خاللھا تمكن االجتماعي، التاریخ في مدرسة صاحب عباس رؤوف الدكتور والمؤرخ. المقارنة الدراسات وكذا
 وألمانیا الیابان في أیضا المجال ھذا في الباحثین بعض تكوین في وساھم مصر في المجال ھذا في الباحثین من جیل

 الحركة« منھا بارزة كتبا والفكري البحثي العمل من عاما أربعین مدي علي وقدم األمریكیة، المتحدة والوالیات وفرنسا
 جماعیة«و »فرید محمد مذكرات«و »الكبیرة الملكیات ظل في مصر في االجتماعي النظام«و »مصر في العمالیة
 علماء یؤكد. وغیرھا »عاما أربعین بعد السویس حرب«و» 1952 یولیو ثورة علي عاما أربعون«و »القومیة النھضة
 صدي ثمة وتكوینھ، وجدانھ في بالظروف عالقة لھا والمعرفیة البحثیة واالختیارات الفكریة المنتجات أن المعرفة اجتماع
. العلمیة حیاتھ باكورة في معھم وعمل بینھم عباس رؤوف عاشھا التي طفولتھ بظروف وتاریخھم بالعمال باالھتمام ارتبط
 الحیاة عالم داخل یتحرك وھو طفولتھ في خبرھا التي الحیاة لھذه صاحبنا وجدان في تردد صدي ثمة العمالیة الحیاة

ا العمالیة  الصغیرة الحجرة ھذه إلي بورسعید، في الحدیدیة السكك عمال مساكن في فیھ ولد الذي الصغیر البیت من بدءً
 من وفرارا للرزق طلبا القاھرة إلي نزحوا مھاجرون عمال یسكنھا التي »ھرمیس« قریة في جدتھ مع فیھا یعیش التي
 وتعاستھا الحیاة ھذه بقسوة الفتي روح تشعبت لقد. والده بھا عمل التي األماكن بكل ومرورا والشقاء البؤس إلي الفقر

 والفقر السكن في شركاء جمیعا والسكان بائسة واألحیاء صغیرة والحجرات ضیقة، متالصقة بیوتا حولھ من ولیشاھد
 الضوء، بؤرة في العمال تضع 1952 عام یولیو ثورة ووجدان الجامعة، في تخرج حتي الحیاة ھذه مشقة تالزمھ وظلت

 في للحسابات كمراجع بعملھ سعیدا وكان. واألرباح اإلدارة في للمشاركة مكاسب العمال وتمنح الصناعة في وتتوسع
 بالونس یشعر كان أنھ لنا یحكي ونراه مباشرة، الجامعة في تخرجھ بعد الزیات بكفر المصریة والصناعیة المالیة الشركة

 وكان حقوقھم نیل أجل من الشركة داخل السیاسي ونضالھم ھمومھم، ویشاركھم الغداء طعام لیتناول معھم یجلس وھو
 حسمت: «یقول بالعمال عالقتھ سرد من فرغ أن بعد فكتب لموقف، اختیارا الماجستیر رسالة لموضوع صاحبنا اختیار

 النقابیة اللجنة إسقاط في نجحوا الذین العمال أولئك أن الحظ فقد اختیاره، الزیات كفر عمال بین عشتھا التي التجربة
 نطالع وعندما. مصر في النقابیة الحركة تاریخ حول الرائد عملھ كان ثم ومن ،»فراغ من تأت لم نضالیة خبرة وراءھم

 في نجد ال »والنشر للطباعة العربي الكتاب دار عن 1968 عام األولي طبعتھ في نشر« مصر في العمالیة الحركة كتاب
 ھذا للعمال، المنحاز موقفھ النص ثنایا في نجد بل التاریخي، البحث في جدیدا موضوعا وال فحسب، رصینا بحثا الكتاب
 الكتابة من جدیدا نوعا قدمت الرائدة الدراسة ھذه أن حقیقة وشبابھ، طفولتھ مرحلة من تشكل الذي الصریح الوعي

 لألحداث التفصیلي السرد تتجاوز التي الكتابة تلك وأعني بعد، ألفتھا قد والثقافیة األكادیمیة الدوائر تكن لم التي التاریخیة
 التاریخ مدرسة. واجتماعیة اقتصادیة مختلفة لمستویات تحلیل سیاق في األوسع والتاریخي البنائي اإلطار إلي وتتابعھا،

 بتمصیر وأربعینیاتھ العشرین القرن ثالثینات في التاریخیة بالكتابة المختصین األكادیمیین من الرواد جیل اھتم االجتماعي
 دراستھم بحكم عشر التاسع القرن نھایة قبل أوروبا في تبلورت التي الحدیثة االتجاھات من واإلفادة لمصر، التاریخ كتابة

 محمد بھا قام التي المحاولة في االتجاھات، بھذه مصر في لإلفادة المبكرة المحاوالت وتجلت مبكرة محاوالت. بالخارج
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 التاریخیة الموضوعات في لدراسات طالبھ بعض وجھ عندما. التقلیدیة التاریخیة المدرسة ثوابت علي للقفز غربال شفیق
 واستكمل أستاذه، بدأھا التي المسئولیة ھذه تحمل الذي عبدالكریم عزت أحمد الدكتور بینھم من كان والذین واالقتصادیة

 كتابة في أصیل اتجاه تأسیس في أساسیا دورا لعب الذي عباس رؤوف طلیعتھم في كان الذین وتالمیذه أبنائھ في مشروعھ
 التاریخي الظرف إلي یعود بعضھا عباس رؤوف عند االتجاه ھذا في كثیرة ظروف شكلت قد. االجتماعي مصر تاریخ

 من تخرجھ تزامن حیث والطبقي، االجتماعي انتمائھ إلي اآلخر وبعضھا البحثیة إرادتھ فیھ تكونت الذي والمجتمعي
 واالتجاه المجتمع شھده الذي االشتراكي الفكر في المسبوق غیر االنفتاح مع العشرین للقرن الستینات مطلع في الجامعة

 إقناع محاوالت أعیتھ أن بعد بنفسھ التنمیة بأعباء القیام النظام قرر عندما یولیو قوانین وصدور االشتراكیة، نحو
 في دور االجتماعي عباس رؤوف النتماء كان كذلك -  أولویاتھ رأس علي اعتبرھا التي -األمیریة االجتماعیة الرأسمالیة

 من وزاد. ومصالحھا حقوقھا وعن عنھا یدافع من إلي حاجة في لطبقة ابنا نفسھ اعتبر أنھ خاصة البحثیة اھتماماتھ تشكیل
 في تعمل التي األجنبیة الشركات بإحدي الوظیفي بالجھاز التخرج بعد عملھ عنھا االنسالخ وعدم الطبقة بھذه ارتباطھا

 ھذا مثل دراسة حساسیة ولعل - للماجستیر موضوعھ دراسة حساسیة ولعل.. التأمیم إلیھا متدوا المصریة المدن إحدي
 الرسالة علي اإلشراف بصدد عبدالكریم عزت أحمد بالدكتور حدا - العشرین للقرن الستینات منتصف في الموضوع

 في األثر أكبر بموضوعھ عباس رؤوف لقناعة وكان - الموضوع ھذا بدراسة عباس رؤوف تمسك سر عن والبحث
 أحمد محمد الدكتور عنھ عبر ما وھذا التاریخ في المتخصصین جمیع قبول تلقي الدراسة جعل مما وإخالص، بھمة إعداده
 االجتماعیة المدرسة من جدید مؤرخ مولد تشھد أن القاعة لھذه قدر لقد: «بقولھ الرسالة مناقشة استھل عندما أنیس

 في الكبیرة الزراعیة الملكیة تطور« موضوع في الدكتوراة لدراسة عباس رؤوف اتجھ االتجاه لھذا وإخالصاً . »للتاریخ
 نشوءھا كان والتي الكبیرة الملكیات ونمو واستقرار نمو شھدت التي الفترة وھي» 1914 - 1837 عامي مابین في مصر
 نمو فبقدر الحدیثة، لمصر واالقتصادي واالجتماعي السیاسي البناء في خطیرة آثارا البعید المدي علي أحدثت ثورة

 وتصدي. كلھ البناء إلي االتزان وإعادة األوضاع لتصحیح أخري ثورة إلي األمر احتاج حتي خطرھا اتسع الملكیات
 أمامھ فتح والدكتوراة للماجستیر أطروحیتھ في مصر في الزراعیین المالك وكبار العمالیة الحركة لدراسة عباس رؤوف

 المصریة االجتماعیة المسألة أبعاد معظمھا في تناولت االجتماعي مصر لتاریخ المختلفة الجوانب استكشاف لمواصلة آفاقاً 
 الفالح وحزب االنجلیزیة الوثائق ضوء في العمالیة الحركة عن دراستھا جاءت ھنا من. لحلھا طرحت التي والبدائل

 للنقد فریدا نموذجا قدمت وألنھا.. االجتماعیة المسألة رؤي في البحث ثم الزراعیة األراضي وحیازة االشتراكي
 بتأسیس عباس رؤوف واھتمام.  1952 حتي 1923 دستور من مصر عرفتھ الذي اللیبرالي النظام داخل من االجتماعي

 ھذه تخدم لموضوعات الدقیق اختیاره حد عند یتوقف لم الحدیث العصر في االجتماعي مصر تاریخ كتابة في اتجاه
 فاھتمت علیھا، أشرف التي والدكتوراة الماجستیر برسائل التنظیم محكمة علمیة خطة إطار في امتدت بل االتجاھات،
 فاھتمت إطاره، في یعمل الذي المشروع تخدم حتي فائقة بعنایة موضوعاتھا اختیرت والتي علیھا أشرف التي الدراسات
 وأثر.. التبعیة ظل في المصري واالقتصاد المصریة، اإلدارة ظل في والمصریین األجانب الموظفین دور عن بالكشف

 واالقتصادیة االجتماعیة وآثارھا والسخرة الزراعیة االحتالل وسیاسة المصري االقتصاد في وسقوطھ االحتكار نظام
 ما حقیقة الستعادة اتجاھا عباس رؤوف قاد كذلك. األھمیة غایة في موضوعات وھي الزراعیة األراضي مالك وصغار

 واجتماعیاً  اقتصادیا علیھا كان التي الصورة رسم وإعادة - قرون ثالثة -العثماني العصر خالل المصري للمجتمع حدث
 في مصر موضوعات لدراسة واألجانب والمغاربة المصریین الباحثین من مجموعة أمام المجال فتح عندما.. وثقافیاً 
 انقالبا تمثل والتي - الفترة ھذه بتاریخ عنت التي العلمیة األعمال بترجمة نفسھ السیاق في اھتم وكذلك. العثماني العصر

 والتي حنا لنیللي »العثماني العصر في القاھرة تجار« منھا -  والجمود بالتخلف العثماني العصر نعتت التي المقوالت علي
 ساحل من الممتدة العالمیة التجاریة شبكتھا بناء أعادت المنطقة، في تجاریة رأسمالیة مولد شھد العصر ھذا ان انتھت
 ارتبط وما الزراعة، وتنشیط السكر صناعة في وساھمت الغربي، السودان إلي بأوروبا اإلیطالیة المدن إلي بالھند الملیار

 الدراسة ھذه ولعل.. التجاري المال رأس بین المصالح وتشابك السلطة ھیكل في وتغیرات االجتماعیة التحوالت من بھذا
 مماثلة الشرق في انجازات تحقیق في المصریة الرأسمالیة إخفاق أسباب عن بالبحث عباس رؤوف اھتمام وراء كانت
 بترجمتھا عباس رؤوف اھتم العثماني العصر في أخري دراسات وھناك. أوروبا في التجاریة الرأسمالیة حققتھا التي لتلك
 مجموعة نسف شأنھا من مقوالت طرحت والتي حنا لنیللي »م18 - 16 ق العثمانیة مصر في الوسطي الطبقة ثقافة« منھا
 العصر في بالمنطقة تجاریة رأسمالیة وجود أن إلي انتھت عندما العثماني، بالتاریخ المشتغلین بین سادت التي األفكار من

 اجتماعیة أسس علي وجودھا ارتكز حضاریة، وسطة طبقة بروز إلي أدي نشاطھا عن الناجم والرخاء العثماني
 تكون وبھذا السائدة، الدینیة الثقافة عن اختلفت والتي. ومصالحھا وجدانھا عن المعبرة ثقافتھا ولھا واضحة، واقتصادیة

 بطبقة وتعرف األولي: طبقتین إلي العثماني العصر في المجتمع بتقسیم أصحابھا تمسك التي المقوالت صححت الدراسة
 وتشمل العامة طبقة فھي األخري الطبقة أما الكبار، العلماء من بھم الذ من والعقد حلال من السلطة أھل وتضم الخاصة

 »الشرقي االستبداد« مفاھیم مع یتسق تقسیم وھو المالیة، أوضاعھم عن النظر بصرف الناس من عداھم ما كل
 اھتم االتجاه ھذا مع وتمشیا. وسطي طبقة بوجود یعترف ال والذي »الخراجي المجتمع«و »الرأسمالي قبل ما المجتمع«و

 الجذور« عن بیترجران دراسة منھا مسبوق غیر نظري إطار في جاءت أجانب لباحثین أعمال بترجمة عباس رؤوف
 االجتماعیة مصر أزمة« ودراسة »الخصیب الھالل« عن عیساوي شارل ودراسة »اإلسالمیة للرأسمالیة التاریخیة
 مدرسة في عباس رؤوف تركھ الذي التأثیر تعدي وقد». 1882 - 1878« الفترة في شولش أللكسندر »والسیاسیة

 كامل جدید جیل تكوین في المساھمة إلي والترجمة العلمیة الرسائل علي واإلشراف التألیف مصر في االجتماعي التاریخ
 التاریخ في الباحثین شباب استقطبت والتي تنظیمھا أجاد التي والسیمنارات النقاش وحلقات المؤتمرات ترتیب خالل من

 أن منذ التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة أروقة تشھده الذي المتمیز العلمي األداء بذلك ویشھد االجتماعیة، والعلوم
 في ونجح. متتالیتین لفترتین لھ رئیسا الرجل كان عندما القاھرة بآداب التاریخ قسم قبل ومن إدارتھا، مجلس رئاسة تولي
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 شھرتھ ذاعت أن بعد المحروسة بأنحاء التاریخیة بالدراسات المتھمین كل قصیر وقت في استقطب للتاریخ سیمنار تأسیس
 إن أقول كنت إذا مبالغاً  أكون ولن. الشھریة نصف جلساتھ في تعرض كانت التي الموضوعات واختیار التنظیم دقة في
 ھناك ان أدرك وعندما اآلن، الساحة علي ھم ممن والحضارة التاریخ في الباحثین من كبیر قطاع بھ تأثر السیمنار ھذا

 یستمر أن لھ قدر حیث -فعل وخیرا -  التاریخیة الدراسات جمعیة مقر إلي نقلھ قرر السیمنار منابع لتجفیف اتجاھا
 تناول في متخصصة أخري وسیمنارات نقاش حلقات ھامشھ علي نمت أن بعد - العثماني العصر في ویتخصص
 بالترجمة واھتماماتھ البحثیة ومشاریعھ عباس رؤوف دراسات جاءت وھكذا. والحضارة التاریخ في أخري موضوعات

 التاریخ مدرسة رواد أبرز أحد جعلھ مما االجتماعي، مصر تاریخ أبعاد الستكشاف رؤیة إطار في عاما ثالثین من ألكثر
 مصر تاریخ في الموضوعات من كثیر لدراسة منطقاً  العلمیة وخططھ دراساتھ ستظل والتي مصر في االجتماعي
 التي المواقع كل في واضحة بصمة یترك ان عباس رؤوف استطاع لقد التاریخیة الجمعیة. قادمة ألجیال االجتماعي

 لإلفالس تعرضت أن بعد األمان بر إلي بھا والوصول التاریخیة بالجمعیة النھوض في المؤثر دوره لھ وكان شغلھا،
 الدین ناصر شارع 3 رقم البنایة في تقطنھ كانت الذي العقار صاحب رفع أن بعد الطریق في تلقي امحتویاتھ وكادت
 بیئتھ كانت التي التاریخیة بالجمعیة عباس رؤوف وعالقة اإلیجار، سداد عن لعجزھا لطردھا قضیة البستان من المتفرع

 شمس عین جامعة التاریخ بقسم العلیا الدراسات بمرحلة طالب وھو التاریخیة مصادرھا من استفاد فقد قدیما ومقصدھا
 عزت أحمد الكبیر ألستاذه الیمني الید بمثابة فكان إدارتھا مجلس إلي انضمامھ منذ وخبرتھ بعلمھ وأفادھا 1962 عام

 ثم 17/12/1979 انتخابات بعد الجمعیة إدارة لمجلس عباس رؤوف انضم ألستاذه، الوفي والتلمیذ إدارتھا في عبدالكریم
 عباس رؤوف بذل ذلك وخالل للجمعیة العام األمین منصب تولي 1993 عام وفي 17/9/1992 في للصندوق أمینا اختیر
 نصحي إبراھیم الدكتور للمرحوم خلفا الجمعیة رئاسة عباس رؤوف تولي 1999 عام وفي لتطویرھا، الجھود من العدید
 الكتب ودار للثقافة األعلي المجلس خاصة الثقافیة المؤسسات من بالعدید الجمعیة عالقات توسعت ذلك وخالل قاسم،

 أو مصر في سواء أطرافھم مختلف علي واإلنسانیة التاریخیة الدراسات حقل في بالعاملین عالقتھا توثقت كما المصریة
 طالبا العربي الوطن في الثقافة رعاة لبعض ولجأ. أنشطتھا في مشاركین الجمعیة علي توافدوا حیث وأمریكا أوروبا
 ولقیت المتأخر، اإلیجار دفع علي قدرتھا وعدم المالیة أحوالھا تعثر بعد بھا خاص قصر امتالك في الجمعیة مساعدة
 بموجب نصر مدینة في الحالي مقرھا الجمعیة فأھدي الشارقة حاكم القاسمي سلطان الشیخ من وترحیبا استجابة الجمعیة

 الحیاة ورموز الدولة رجال كبار بحضور 2001 عام مایو 23 األربعاء مساء الجمعیة افتتاح حفل في توقیعھ تم ھبة عقد
  . عملتھ التي لمصر عشقھ كان وھكذا الثقافیة،
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