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تعرتض كتابة تاريخنا العريب املعارص مشكالت جوهرية أساسية تتعلق
طويل يف واجهة الحوادث الصعبة من دون
بالتوثيق؛ إذ إننا عشنا زم ًنا ً
التوغل يف املضامني والتفاصيل أو قراءة بواطنها وما وراء النصوص
والتعابري أو حتى ما وراء الستار ،فتلك البواطن ال ميكن استكشافها إال
من خالل الوثائق الرسمية .فالوثيقة هي كل يشء مكتوب أو مطبوع
وتم ختمه رسميًا وصدر عن جهة رسمية سواء أكانت دبلوماسية
حكومية أم شبه حكومية ألي دولة من الدول.

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

ومثقفني وكتّاب سياسيني غري مختصني وال عالقة لهم بكتابة التاريخ أو
املنهج النقدي مطلقًا ،بل إ ّن بعضهم ر ّوج بأنه اعتمد يف كتاباته عىل
وثائق ،ومل يكن ذلك صحي ًحا .كام يؤ ّمن للمؤرخ أيضً ا تاريخًا بعي ًدا
عن الشعارات السياسية أو البيانات الحزبية والعسكرية أو املواقف
العاطفية التي راجت بني الناس ،واعتربت مضامينها حقائق ،وتبني
أنها ليست كذلك بعد إخضاعها للنقد واملعالجة ومقارنتها باملصادر.
وهناك بعض األخطاء املتعمدة التي ميارسها بعض املؤرخني الغربيني
وخصوصا تاريخ العراق املعارص؛ إذ
يف كتاباتهم لتاريخ الرشق األوسط
ً
ينطلق هؤالء من زوايا نظر مختلفة واتجاهات معينة ،ذلك أ ّن هذا
التاريخ مثقل بالحوادث والوقائع والشخوص والحركات والتناقضات
التي قد ال يفهمها بعض املؤرخني الغربيني ،فتكون أحكامهم خاطئة
يف كثري من األحيان.

وتعد الوثائق الدبلوماسية من أخطر تلك الوثائق يف التاريخ السيايس
لفهم العالقات بني الدول ،وكونها تتضمن معلومات رسية أو علنية
بالغة الدقة ومنقولة بأمانة من طرف إىل آخر ،وبخاصة ما يتعلق منها
بالعالقات بني الدول والشؤون السياسية الخارجية والداخلية .وفضالً
تعب عنها مواقف
عن ذلك ،تتضمن الوثائق معلومات رسية دقيقة ِّ
وقرارات وانفعاالت وآراء وأرسار مل يعرفها الكثري من الناس حتى من هنا نجد أ ّن ما تكشفه الدوائر الرسمية يف أي دولة من وثائق،
يومنا هذا؛ إذ مل تعرض تفاصيلها يف بيانات أو خطابات أو صحف وبعد مرور جيل كامل أو أكرث ،يص ِّوب إىل حد كبري املفاهيم الخاطئة
أو مجالت.
ويقدم مادة تدحض ما ساد من مواقف وآراء استندت إىل أكاذيب
وملا كانت للربيطانيني أدوارهم األساسية املؤثرة والقوية يف منطقتنا وشعارات واهية ،ويك ّمل ما نقص من معلومات مبتورة أو غري
فضل عن تقويم ما كان قد ُس ّجل من أفكار
العربية عىل امتداد القرن العرشين ،فإ ّن وثائقهم اليوم تحتوي قدرا معروفة حتى اليومً ،
ً
كبريا ج ًدا من املعلومات األساسية التي يحتاجها املؤرخون العرب ،بل متداولة أو ما كان قد أشيع بني الناس ،وحتى بني املؤرخني أنفسهم.
ً
واملختصون والباحثون واملثقفون العرب اليوم ويف املستقبل .ورمبا فاملؤرخون والوثائقيون يختلفون يف طريقة عرض املجموعات
يُشكَّك يف قيمة تلك الوثائق ،بل رمبا يُستخف بها كونها متثل أصحابها الوثائقية؛ فهنالك من يكتفي باختيار بعض املجموعات املنتقاة
وآراءهم ومواقفهم تجاه شؤوننا العربية الخارجية والداخلية .لكن األمر بدقة بشأن موضوع معني يف محاولة لتمكني متتبعي هذا املوضوع
ليس كذلك مطلقًا؛ إذ إ ّن مجموعة كبرية من تلك الوثائق هي عبارة من االطالع عىل التفاصيل الكافية ،بغض النظر عن الزمن الذي قد
عن رسائل خاصة وشيفرات دبلوماسية واستخبارية تنقل من خاللها يستغرقه تحرير الوثائق.
معلومات دقيقة يف أي شأن من شؤوننا .كام أ ّن من قام بكتابتها يتمتع
يعترب أخطر ما يشوب هذا النوع من العروض الوثائقية ،هو عملية
باحرتاف وأمانة يف نقل ما يحدث بكل دقة وصدقية ال يف تسجيله لها
االنتقاء التي يلجأ إليها الوثائقي .ويف الواقع ،يكمن مبعث الخطورة
فحسب ،بل أيضً ا يف نقل املعلومات التي شهدها أو سمعها إىل رؤسائه
يف إهامل انتقاء زمن الواقعة املحددة وما يحيط بها من وقائع أخرى،
واملسؤولني يف الدوائر الخارجية واملختصة يف دولته.
ومن ثم ،يعرضها الوثائقي لتصبح حالة جامدة بال حيوية.
تعب تعب ًريا رصي ًحا إىل حد كبري عن مواقف
إ ّن الوثائق الرسمية ّ
تعرض مجموعات أخرى مجردة من دون إخضاعها للربط والتحليل
حكومات وزعامء ورأي عام وأحزاب وتيارات وترشيعات .من هنا
فهم أوسع
نعلم أ ّن توظيف الوثائق السياسية يؤمن للمؤرخ تاريخًا فيه نسبة والتفسري الذي ميكن أن يس ّهل للقارئ فهم النصوص ً
ّ
وأشمل .بل نجد أحيانًا أ ّن الوثائق معروضة من دون أن يقدم
عالية من الرصاحة والوضوح واألرسار بعي ًدا عن املفاهيم الرائجة
املحررون تقو ًميا لها وتحدي ًدا ملدى الخطأ والصواب يف اآلراء واملسائل
والسائدة واملتداولة منذ أكرث من نصف قرن ،وبعي ًدا عن تلك
التي تتناولها الوثيقة الواحدة .ونجد غياب تحليل املحررين ألسباب
الكتابات السياسية والصحافية والشخصية واالستعراضية والنقلية التي
التغيري يف اآلراء كليًا أو جزئيًا ،ومن وثيقة إىل أخرى.
تزدحم بها كتب املذكرات والذكريات والسري الشخصية والبيوغرافية
التمجيدية ،وبعي ًدا عن الكتابات التاريخية العادية التي راجت  -وال ويف القضية املعروضة يف هذا الكتاب ،وجد املؤلف أ ّن من املفيد
تزال  -يف حياتنا الثقافية والفكرية العربية بأقالم صحافيني وأدباء عرض مجموعة وثائقية تخص مرحلة تاريخية محددة من الزمن،
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وهي الفرتة املمتدة من كانون الثاين /يناير إىل متوز /يوليو  .1958تركيا وإيران والعراق واململكة املتحدة والواليات املتحدة وباكستان،
وهذه املجموعة متكاملة إىل حد كبري من زاوية عرض املوضوعات وكشفت وثائقه جوانب مهمة بشأن ما كان يجري خلف األبواب
املغلقة من طروحات وما كان يُعد من خطط.
التي تضمنتها.
ض ّم الكتاب الذي نراجعه هنا الرتجمة الكاملة لنصوص  215وثيقة
بريطانية ،قام برتجمتها املؤرخ العراقي مؤيد الونداوي ،وق ّدم لها
بدراسة تحليلية مسهبة املؤرخ والكاتب سيار الجميل.
وتعد املجموعة الوثائقية هذه مصد ًرا أساسيًا لتاريخ العراق املعارص
شملت مرحلة مهمة من تاريخه وتاريخ محيطه اإلقليمي ،فقد شكّلت
مهم يف
مجمل الحوادث الصغرى والكربى للفرتة املبحوثة منعطفًا ً
تحوالت العراق التاريخية يف منتصف القرن املايض؛ إذ تحول النظام
املليك إىل النظام الجمهوري .وإذا كان ذلك التغيري التاريخي قد نقل
العراق من أحوال إىل أحوال أخرى ،فإ ّن هذه الوثائق تلقي مزي ًدا من
الضوء عىل حوادث مهمة ج ًدا ليس يف ما يتعلق بالعراق فحسب ،بل
أيضً ا باملنطقة العربية كلها أولً  ،ومحيط العراق اإلقليمي ثان ًيا.
تكمن أهمية هذه املجموعة يف أنها تتناول بشكل مهم املسائل
واملوضوعات اآلتية :الشؤون الداخلية العراقية ،نشاط حلف بغداد،
إقامة االتحاد العريب بني مملكة العراق واململكة األردنية الهاشمية،
واملوقف الربيطاين  -األمرييك من إقامة الجمهورية العربية املتحدة،
واملطالب العراقية باستعادة الكويت أو انضاممها إىل االتحاد العريب،
واملوقف الربيطاين  -األمرييك املساند لالتحاد العريب واملعارض النضامم
الكويت إليه ،وموقف إرسائيل من إقامة االتحاد العريب والجمهورية
العربية املتحدة ،والتنافس الربيطاين  -األمرييك عىل املصالح يف العراق،
واالتفاق الربيطاين  -األمرييك عىل محاربة الرئيس جامل عبد النارص
والسعي إلسقاطه ،وإقامة حكومة االتحاد العريب برئاسة السيايس
العراقي املخرضم نوري باشا السعيد.

يعرض الكتاب أيضً ا الوثائق املتصلة بإقامة االتحاد الهاشمي ،والتي
تبي حقائق جديدة وكثرية عن املقدمات واملسار الذي شجع ملك
ّ
األردن الحسني بن طالل عىل التقدم إىل العراق والسعودية مبقرتح
إقامة هذا االتحاد ،ثم بيان أسباب استجابة القادة يف العراق له
واندفاعهم الرسيع إلقامة االتحاد بني العرشني الهاشميني.
وتقدم الربقيات والرسائل املتبادلة بني وزير خارجية بريطانيا وسفريه
يف بغداد السيد مايكل رايت وسفريه يف عامن تشارلز جنستون تفاصيل
واسعة مل يتناولها جميع من كتب عن هذا االتحاد يف حينه أو بعد
حله عقب الثورة يف العراق التي جاءت بعد أسابيع قليلة من إقامته.
أعلن االتحاد العريب الهاشمي يف  1شباط /فرباير  1958بني العراق
واألردن املرتبطني بعائلة مالكة واحدة ،وهي العائلة الهاشمية؛ فقد
ورث ملكا البلدين فيصل الثاين يف العراق والحسني بن طالل يف األردن
الحكم من جدهام األكرب الرشيف الحسني بن عيل ،وكان اتحا ًدا غري
اندماجي .أما رسم ًيا فقد أعلن عن االتحاد يف  14شباط /فرباير ،1958
كرد مبارش عىل خطوة الوحدة السورية  -املرصية عىل يد جامل عبد
النارص.
وأصبحت قضايا العالقات الخارجية والدفاع والسياسة الجمركية
والتعليم من صالحيات الحكومة االتحادية املشرتكة بني العراق
واألردن.
ويف آذار /مارس  ،1958تم إقرار دستور االتحاد وإنشاء برملان اتحادي،
ثم اندمج الجيشان العراقي واألردين .ويف أيار /مايو ،أعلن تأليف
حكومة اتحادية ،وبأ ّن امللك هو رئيس االتحاد وأ ّن مقر حكومة
االتحاد يكون بصفة دورية ستة أشهر يف بغداد وستة أشهر يف عامن.
ويف  19أيار /مايو ،شكلت أول حكومة لالتحاد ،وكان نوري السعيد
رئيسا لوزرائها .وانتهى االتحاد الهاشمي بزوال الحكم الهاشمي يف
ً
العراق يف  14متوز /يوليو .1958

تتكون املجموعة الوثائقية املعروضة التي ترجمها الونداوي بال ترصف
من محارض اجتامعات مجلس الوزراء الربيطاين ومناقشاته للفقرات
املتصلة مبوضوع هذا الكتاب ،وكذلك مجموعة الربقيات التي تبادلها
السفراء الربيطانيون العاملون يف بغداد وعامن وبريوت وطهران
وكراتيش وأنقرة وباريس وواشنطن وغريها ،وتلك الربقيات املتبادلة
فضل عن مراسالت املقيم السيايس
مع وزارة الخارجية الربيطانيةً ،
إن فكرة إقامة معسكر امللوك – العراق واألردن والسعودية  -بهدف
الربيطاين يف البحرين والوكيل السيايس يف الكويت.
مواجهة املعسكر املرصي  -السوري ،برزت أول مرة وبشكل واضح
مهم من وثائق حلف بغداد وبخاصة بعد انتهاء الحملة العسكرية الربيطانية –الفرنسية  -اإلرسائيلية
تضم املجموعة الوثائقية جانبًا ً
تلك املتعلقة باجتامع املجلس الوزاري لقادة الحلف يف إسطنبول يف الفاشلة عىل مرص عام  ،1956وتحدي ًدا يف مؤمتر برمودا؛ إذ اتفق
كانون الثاين /يناير  ،1958وهو االجتامع الذي شارك فيه رؤساء وزراء رئيس الوزراء الربيطاين هارولد ماكميالن مع الرئيس األمرييك داويت
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أيزنهاور عىل سياسة مشرتكة يف شأن قضايا الرشق األوسط ،وشجعا تناولت مجموعة وثائقية أخرى هذا املوضوع ،وأكدت جميعها أ ّن
عىل التقارب العراقي  -السعودي بعد زمن طويل من انعدام الثقة .طريف االتحاد وبريطانيا والواليات املتحدة يرون أن ال حاجة إىل
التخوف من إقامة االتحاد ،ما دام هدفه منافسة الجمهورية العربية
وبهذا ،ق ّدم امللك حسني قبل نهاية عام  1957مقرتحه املتضمن
املتحدة والسعي إلفشال التجربة املرصية  -السورية يف الوحدة
إمكانية قيادة امللك سعود دولة تضم املاملك الثالث .وما أن طُرح
وحرمانها من التوسع لضم دول عربية أخرى.
احتامل النضامم امللك سعود إليه ،حتى
ً
موضوع االتحاد ،وبأ ّن مثة
بدأت سلسلة من املراسالت ،وبهذا تكونت مجموعة أخرى مهمة من إ ّن هذه املجموعة الوثائقية تعد من املجموعات التاريخية املهمة
املتصلة بقضايا الوحدة العربية؛ إذ دونت – بصورة دقيقة  -يوميات
الوثائق حول موقف السعودية من االتحادات العربية.
االتحاد العريب خالل الفرتة التي استغرقتها املفاوضات ومهدت لقيام
وعىل الفور أبرز عدم انضامم السعودية إىل االتحاد العريب موضوعا
ً االتحاد ،ثم اإلجراءات الدستورية كافة ،وحتى إقامة أول حكومة
آخر إىل الواجهة وهو موضوع الكويت .ومن املهم هنا ،اإلشارة إىل وبرملان اتحاديني.
أ ّن العراق الرسمي والشعب العراقي مل يتوقفا مطلقاً عن الحديث
مع الجانب الربيطاين أو مطالبته بإنهاء الحامية الربيطانية عىل أما املوضوع املدهش حقًا ،فهو أ ّن قادة البلدين وبوجه خاص امللك
الكويت .يف مقابل ذلك ،استمرت بريطانيا ،ومبنهج ذي هدف ثابت ،حسني ووزير خارجيته سمري الرفاعي وويل العهد يف العراق األمري
بإبقاء الكويت بعيدة عن العراق وبتعزيز مكانة أرسة آل صباح عبد االله بن عيل ونوري السعيد ،كانوا جمي ًعا حريصني عىل إبالغ
أول بأول يف كل يوم تقري ًبا تفاصيل ما كانوا
السفراء الربيطانيني ً
الحاكمة .وازدادت بريطانيا متسكًا بالكويت تدريجيًا جراء أهمية
يفكرون فيه ويعملون ألجله ،وما كان يجري من محادثات مبا يف
األخرية النفطية والحجم الكبري املتنامي للودائع الكويتية يف املصارف
فضل عن النصائح والتوجيهات التي ميكن أن
ذلك النيات والخططً ،
الربيطانية.
تقدمها بريطانيا لهم.
منذ عام  ،1955مارست الحكومة العراقية وبخاصة ويل العهد ونوري
ولعل أهم ما تضمنته املجموعة الوثائقية املعروضة يف هذا الكتاب،
السعيد ضغطًا شدي ًدا عىل بريطانيا للتوصل إىل حل يريض العراق
إحساس القادة العراقيني العميق ،بأ ّن نهاية النظام املليك اقرتبت،
يف ما يتعلق بالكويت ،وبلغ ذلك الضغط ذروته بعد إقامة االتحاد
طويل ،بل توقعوا سقوطه خالل أشهر.
وأنه لن يستمر ً
العريب؛ فتكونت مجموعة وثائقية مهمة مل تتناولها املصادر التاريخية
أكد هذا النوع من اإلحساس بوجه خاص ويل العهد ونوري السعيد
بشكل واسع.
من خالل أحاديثهام املتكررة مع السيد مايكل رايت يف بغداد .وكان
إ ّن أهم ما تظهره هذه الوثائق هو املعارضة الربيطانية  -األمريكية
السفري الربيطاين هو اآلخر يدرك متا ًما حقيقة املوقف الصعب الذي
املشرتكة ملوضوع انضامم الكويت إىل االتحاد العريب بشكل أو آخر .كان يعيشه املسؤولون العراقيون .وكان كل يشء متوقفًا عىل الدعم
كام تظهر أ ّن البلدين اتخذا الرتتيبات لتقديم املساعدات املالية إىل الذي ميكن أن تقدمه بالده والحكومة األمريكية يف مساعدة العراق
االتحاد بهدف إسقاط حجة العراق القائلة بأ ّن من شأن انضامم للوقوف أمام التأييد الشعبي العارم الذي كان يحظى به الرئيس عبد
الكويت إىل االتحاد أن يخفِّف عن العراق األعباء املالية التي كان النارص داخل العراق ويف كل مكان يف الوطن العريب.
عليه أن يتحملها عن األردن.
كان ال بد من عزل سورية عن مرص ،وأن ينجح كميل شمعون يف لبنان،
فضل
وعىل أي حال ،فإ ّن املحادثات العراقية  -اإليرانية يف شأن الكويت مل وأن يجري االقتناع الربيطاين  -األمرييك بضم الكويت إىل االتحادً ،
تتوقف حتى وقوع الثورة يف العراق يف  14متوز /يوليو  ،1958ومرت عن أقطار عربية أخرى.
هذه القضية بعد ذلك مبرحلة جديدة ال تزال قامئة حتى يومنا هذا.
واملدهش أنّه يف الوقت الذي كان صناع السياسة يف الخارجية
أما ما يخص موقف إرسائيل التي تعاظمت مخاوفها وقلقها بسبب قيام األمريكية يعلنون عن العزم عىل دعم حلفائهم العرب ،كانوا مطلعني
الجمهورية العربية املتحدة ،فقد هالها إقامة االتحاد العريب أيضً ا الذي متا ًما عىل أ ّن بعض هؤالء الحلفاء ،ومن بينهم النظام يف العراق،
أي لحظة نتيجة حصول انقالبات عسكرية .لهذا
يعني بالنسبة إليها إمكانية وصول الجيش العراقي إىل حدودها.
معرض للسقوط يف ّ
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فضل عن الوثائق األمريكية املعنية بشؤون
اكتفت الخارجية األمريكية بنصح الخارجية الربيطانية ،بأ ّن عليها أن أيضً ا بكل من تركيا وإيرانً ،
الرشق األوسط كافة.
تتوقع مثل هذا االنقالب يف العراق.
يسهم مضمون هذا الكتاب يف كشف بعض املعلومات املهمة ،ويف
إماطة اللثام عن جزء مهم من تاريخ مثقل بالوقائع والحراك السيايس
واإلقليمي والعريب؛ وهي حقائق ال ميكن نكرانها بوصفها مذكورة يف
الوثائق ،وكونها مكاتبات رسمية دبلوماسية ألهم دولة استعامرية
كانت لها ارتباطاتها التاريخية بالعراق املليك ،وهي بريطانيا.
مثة مشكلة أساسية تتضمنها تلك الوثائق ،وهي أ ّن ما يرد فيها رمبا ال
ميثل الحقيقة التي ينتظرها بعضهم؛ كون ما أرسل هو مجرد دعايات
مضادة وشائعات مغرضة وأكاذيب ال صحة لها سواء أكانت عفوية أم
مقصودة ،لكنها ترسل جمي ًعا مبا فيها من مضامني صائبة أو خاطئة،
رمبا تصحح الحقًا أو ال تصحح مطلقًا .ومن ث ّم ،ال ميكن اعتبار تلك
املضامني حقيقية ،وال بد من أن يخضعها أي مؤرخ حصيف محرتف
أو أي قارئ ذيك للنقد.
تتضمن املجموعة الوثائقية التي ضمها الكتاب دراسات وتقارير عدة
مختلفة املوضوعات ،وهي ال تخلو قط ًعا من أهمي ٍة الطالع الباحثني
واملؤرخني واملتتبعني يف أقطار عربية عدة ال يزالون بحاجة إىل تكوين
رؤية أوضح بشأن ما حصل ،وكيف حصل؟ ومن ساهم يف ما حصل
خالل األشهر الستة التي سبقت سقوط النظام املليك يف العراق؟
إ ّن ما تضمنته الوثائق الربيطانية عن العراق والدول اإلقليمية والعربية
ذات العالقة ال تقدم صورة كاملة للتاريخ الوثائقي الجديد للمنطقة،
من دون الكشف عن الوثائق الربيطانية للفرتة نفسها املتعلقة بكل
من مرص والسعودية واألردن والكويت بصفة خاصة ،ثم املتعلقة

وعىل الرغم من أ ّن املؤلف مل يتدارس الوثائق ومل يق ِّدم نق ًدا واس ًعا
ملضامينها ،فإنه نجح يف تنظيمها يف شكل جداول مع التعريف مبا
يتوسع يف عرض الهوامش حتى ال يربك
تتضمنه كل وثيقة .ومع أنه مل ّ
القارئ ،ويك يبقى الكتاب بصيغته الوثائقية ،فإنه وجد من املناسب أن
يدرج يف نهاية كتابه عد ًدا من املالحق املهمة املتضمنة مجموعات من
الوثائق الربيطانية التي تق ِّدم صو ًرا مساعدة ت ُظهر األوضاع يف العراق،
وتاريخ املطالبة العراقية بالكويت.
إ ّن املــواد التاريخية التي تتضمنها وثائق الشهور الستة األوىل
من عام  1958يف هذا الكتاب ،أوضحت مبا ال يدع مجالً للشك،
جملة من الحقائق واملعلومات املؤكدة يف شأن األوضاع التي عاشها
العراق واملنطقة العربية .ولن تغري هذه الحقائق واملعلومات بعض
االقتناعات فحسب ،بل ستعمل أيضً ا عىل إغناء التفكري الجمعي مبزيد
من املعلومات التاريخية من خالل املقارنة بني الفروق ،كام ستعمل
أسسا لبناء املنطلقات،
عىل تغيري األحكام املس ّبقة التي شكلت ً
وبخاصة إذا اعتربت الوثائق مصد ًرا أساس ًيا وتاريخ ًيا يف قراءة تكوين
العرب املعارص أو كتابته التاريخية ،وستوضح لألجيال التالية حقائق
مخيفة أو أرسا ًرا منشورة.
يتضمن هذا الكتاب كشف وثائق ومواقف وأرسار ،ويظهر بيانات
ورسائل متبادلة خالل الفرتة الزمنية املعنية ،وهي تجيب يف مجملها
رسا أو عالنية عىل امتداد ما يزيد
عن أسئلة ال حرص لها طرحها الناس ً
عىل خمسني عا ًما ،بل إنها قد تبدل اقتناعات جيل جديد مبا يخالف
ما اقتنعت به األجيال السابقة.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
ة،
ي
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كذلك
ّ
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ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
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ون ــدوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

