
  www.RaoufAbbas.org    
 

 
 

 قضایا و اراء
 

  1999یونیو  22
 

 حول العروبة والثقافة
 رءوف عباس حامد  . بقلم : د

 رئیس الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة
 
وتحفل   ، تقاس درجة تقدم االمم في مدارج الحضارة بما یخصص من مواردھا لالنفاق علي البحث العلمي والثقافة 

فیأتي الغرب والیابان في مقدمة بالد العالم التي   ، الیونسكو بما یشیر إلي معدالت االنفاق في ھذا المجالاحصاءات 
وعلي نقیض   ، تخصص نسبا عالیة من دخلھا القومي للنھوض بالعلم والثقافة ویكاد عالمنا العربي یلحق بذیل القائمة

واالمثلة العدیدة علي انفاق أثریاء الوطن العربي علي مظاھر ذلك تحفل وسائل االعالم الغربیة باالشارات الواضحة 
الترف واالبھة دون غیرھا من متطلبات التنمیة في عالم تتصارع فیھ األمم علي احتالل موقع مناسب لھا علي طریق 

  . التطور متسلحة بالعلم
قدوة الحسنة لما یجب ان یكون علیھ إال ان ھناك نموذجا یبعث األمل لل  ، ورغم قتامة صورة الغد في وطننا العربي
  . یتمثل تحدیدا في شخص الشیخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة  ، توجیھ الموارد العربیة لخدمة العلم والثقافة

مرت بمحنة   ، اقدم الجمعیات العلمیة المعنیة بتاریخ ھذه األمة  ، فقد مرت الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة
للضیاع وفقد مقرھا بسبب قانون االیجارات المتعلق باالماكن غیر المخصصة للسكني الذي ضاعف القیمة عرضتھا 

وكتبنا إلي بعض   ، ولجأنا إلي الرأي العام بدعوة لالنقاذ  ، االیجاریة للمقر بما یعادل عشرة اضعاف موارد الجمعیة
ورغم استجابة البعض لنا في مصري بتقدیم   ، الشخصیات العربیة التي نتوسم فیھا رعایة المؤسسات العلمیة والثقافیة

  . بعض العون المالي المحدود إال ان ذلك لم یكن كافیا لتأمین وجود ھذه الجمعیة العلمیة العریقة
اذا سارع الرجل إلي تقدیم دعم مادي   ، لدعوتنا فوق كل ماكنا نتصوروجاءت استجابة الشیخ الدكتورسلطان القاسمي 

  ، وفاض كرمھ فقرر شراء مقر مناسب للجمیعة یتكلف نحو الملیوني جنیھ مصر  ، ساعد الجمعیة علي مواجھة المحنة
رة مكتبة حدیثة تكلفت فھو یبني لكلیة الزراعة جامعة القاھ  ، ولم یكن ھذا غریبا من رجل عرف برعایتھ للعلم والثقافة

وبذلك   ، وامتدت رعایتھ للمؤسسات العلمیة في الوطن العربي شرقا وغربا  ، حتي اآلن اثني عشرة ملیون جنیھ مصري
  . اعطي الشیخ سلطان القاسمي مفھوما راقیا لعروبة الثقافة وضرب مثال یحتذي بھ ألثریاء امتنا

 
الخیر باق في امتنا وان غد الثقافة العربیة سیكون اكثر اشراقا لو اقتدي  تحیة إلي الرجل الموقف الذي جعلنا نوقن ان

   . بھ اآلخرون
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