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 ية بني العرب والغرباجلمعيات العلم

 عيات البةـث العلميـة املتخصصـة مـن أهـم اجلهـات الـع        ُتعد 

تسهم يف تطوير املستوى العلمي وتدعم األإلاث وتساهم يف التطـور  

العلمـي يف جمــال ختصصـها, وعــالوة علــى ذلـك فــإن اجلمعيــات يف    

ـــ ذات دور يف رســم بعــا       ــان ـ ـــ يف كــثري مــن األحي العــام الغربــي ـ

لداخليـــة واخلارجيـــة لتلـــك الـــدول, كمـــا تعقـــد تلـــك  السياســـات ا

اجلمعيات املؤمترات العلمية الع يلتقي خالهلا املتخصصون يف فرع 

اإلطـالع علـى آخـر اإلجنـازات     الفروع العلمية, لتالقح األفكـار  من 

ر لي قبل عامني حضور مـؤمتر  د العلمية يف جمال ختصصهم. وقد ُق

ــرق     ــات الشــ ــة لدراســ ــة األمريكيــ ــمة  اجلمعيــ ــط يف العاصــ األوســ

, وقــد الحنــت أن هنالــك امل ــات مــن األإلــاث ناألمريكيـة واشــنط 

عن املنطقة سواء منهـا يف جمـاالت التـاريخ واللغـة واالجتمـاع, أو يف      

جماالت العالقات السياسـية واالقتصـادية بـني دولـه والعـام اآلخـر.       
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ــات      ــؤمتر للدراسـ ــبرية يف املـ ــاحة كـ ــاك مسـ ــت أن هنـ ــا الحنـ كمـ

ة عــن الشــرق األوســط, ويــا اســرتعى انتبــاهي أن بعــا   املســتقبلي

ـــ   ــابعون ألإلاثــــه هــــم مــــن املسـ لني ؤواحلضــــور هلــــذا املــــؤمتر واملتــ

األمـــــريكيني يف الـــــدفاع أو اخلارجيـــــة أو االســـــتخبارات أو وزارة  

ــاءات      ــاركني يف اللقـ ــن املشـ ــب مـ ــم يف الغالـ ــا, وهـ ــة وغريهـ اخلزانـ

دائمـون فيهـا,   السنوية هلذه اجلمعيـة, وبعضـهم أعضـاء مؤسسـون و    

ن األإلاث الع تطرح فيه هلا ترثري بطريقـة أو أخـرى علـى    إولذلك ف

رســم السياســات األمريكيــة يف املنطقــة, كمــا أن تلــك اجلهــات       

ــاحثني مــن       ــان بتكليــف العلمــاء والب ــة تقــوم يف بعــا األحي الريي

ــات مــن املختصــني بدراســات الشــرق األوســط      ــك اجلمعي أعضــاء تل

لدراسات حول موضوعات معينة تساهم يف بإعداد بعا األإلاث وا

 رسم سياسة تلك اجلهات يف املنطقة.

ونالحـــد أن تلـــك اجلمعيـــات العلميـــة يف أمريكـــا وغريهـــا مـــن  

الدول الغربية, ال تتـرثر بـاألحوال السياسـية داخـل تلـك الـدول مقـر        

اجلمعيــة وغريهــا, حيــث ال تــؤثر األحــداث أو تغــري احلكومــات يف  

 اهاتهــا العلميــة البةتــة وحياديــة أإلاثهــا  حريــة تلــك اجلمعيــات وا

ــة       ــة املالي ــات مــن الناحي ــك اجلمعي ــة, و كمــا أن تل ــا العلمي ولقاءاته

ــن اشـــرتاكات     ــائها مـ ــه أعضـ ــا يدفعـ ــى مـ ــى نفســـها وعلـ تعتمـــد علـ

للعضوية وللمؤمترات, وبالتالي فإنها غري مدعومة مباشـرة مـن تلـك    
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ن يبعـدها عـ  احلكومات يا يساعد على احملافنة على حياديتهـا و 

 الضغوط املختلفة.

ــة     ــات العلميـــ ــن اجلمعيـــ ــد مـــ ــاك العديـــ ــروم أن هنـــ ــن املعـــ ومـــ

ــا أن       ــع يفــرتض فيه ــي وال ــام العرب ــى مســتوى الع ــة عل واألكادني

تكــون مســاعدة بدرجــة معقولــة علــى منــو األإلــاث والدراســات يف  

ن تلـك  إ ـــ  مـع األسـف الشـديد   ـــ  جمال ختصصها, ولكن املالحـد  

ب شــبه مشــلولة أو ميتــة, حيــث أن كــثرًيا مــن    اجلمعيــات يف الغالــ 

أعماهلا تتوقف على الدعم املادي مـن قبـل احلكومـات يـا يعرقـل      

أعماهلــا ويؤخرهــا ويعرضــها للــروتني الســائد واملعتــاد يف األجهــزة        

العلميــة احلكوميــة, كمــا أن هــذه اهلي ــات العلميــة علــى مســتوى    

 بعا األحيان العام العربي, تتعرض لتوقف وتعطيل أعماهلا بل يف

و نتيجة ملا يسود العام العربي من اضطرابات وسوء عالقات يـؤدي  

إىل القطيعة بني أعضاء تلك اجلمعيـات والبـاحثني فيهـا بسـبب تلـك      

ن بعا تلك اجلمعيات على املستوى احمللي يف بعـا  إالنروم, بل 

ــام     ــن التةـــرك والقيـ ــز عـ ــل وتعجـ ــن العمـ ــة تتوقـــف عـ ــبالد العربيـ الـ

لميــة بســبب بعــا األوضــاع الداخليــة, ولــذلك يقــل       برنشــطتها الع

 اإلنتـــاج العلمـــي املـــننم واملفيـــد يف تلـــك اجلمعيـــات, وتنعـــدم فيهـــا 

كما أنه ال يستفاد منها كما ينبغي املؤمترات واللقاءات العلمية, و

علــى مســتويات رييــة للقيــام بــبعا األإلــاث أو اخلــدمات العلميــة 
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