ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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»

الصفحة األولى...

• «متفائل ،اجلزء الثاين»
• �أوري �أفنريي

• «الربيع العربي»
• عدة م�ؤلفني

• « رهبان الكني�سة و�أباطرة املافيا»
• �إي�سايا �سالِز

• « �سبينوزا ودولوز»
• عدة م�ؤلفني

• «واقع التوا�صل االجتماعي»
• ماريا فيل

• «ثمة خمطئون يف الإنرتنت»
• �آ�سيا كازانت�سيفا

• «ال�سعادة»
• بوب نيون

• هل الأيام القادمة �أف�ضل �أيام الب�شرية؟
• عدة م�ؤلفني

هالل الحجري
تناولتُ يف افتتاحيات العام املا�ضي من «ملحق مراجعات»
َ
بع�ض امل�صادر الأجنب ّية املتع ِّلقة ب ُعمان ،ومعظ ُمها كانت مَ�صاد َر
من�شور ًة باللغ ِة الإجنليزية يف حِ َقبٍ تاريخية خمتلفة �شمِ لتْ
الرحالة وامل�ؤرخني وال�سيا�سيني .و�س�أنتقل بداية
كتابات
ّ
من العدد القادم �إىل نوع � َآخ َر جديرٍ بالتنويه والتعريف،
• «دا�ؤنا ي�أتينا من بعيد»
الطالب العمانيون
وهو الأطروحات العلم ّية التي �أجنزها
ُ
• �أالن باديو
ريهم يف اجلامعات الربيطانية ،والأمريكية ،والأ�سرتالية،
وغ ُ
وغريها من اجلامعات العاملية التي تعتمد اللغة الإجنليزية يف
مناهجها .ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه �أطروحات علمية جِ دُّ
مُ ِه ّمة؛ تتناول عُما َن يف جماالت عدة ت�شمل الأدب ،والتاريخ،
والعلوم ،والزراعة ،والهند�سة ،والطب ،والنفط ،وعلوم
الكومبيوتر ،والآثار ،والرتبية والتعليم .و لو اقت�صرنا هنا فقط
على الأطروحات الإجنليزية ،لهالنا عددُها املتا ُح يف اجلامعات
الربيطانية والأمريكية ،ناهيك عن الأطروحات املكتوبة
باللغات الأخرى .وي�شري ،مثال ،موقع Index to Theses
املتخ�ص�ص يف ر�سائل الدكتوراه التي �أُجنِ زَتْ يف بريطانيا من
�سنة � 1716إىل الآن� ،إىل وجود �أكرث من � 300أطروحة تتعلق
ب ُعمان يف خمتلف التخ�ص�صات .كما �أن موقع ProQuest
• «القيمة االقت�صادية للغة الإ�سبانية» ي�شري �إىل ما ال يقل عن � 400أطروحة ماج�ستري ودكتوراه
• عدة م�ؤلفني
نز معظ ُمها يف اجلامعات الأمريكية والك َندية.
تتعلق ب ُعمان� ،أُ ْ ِ
ُ
ِّ
الهامة ،التي ت�ستحق الرتجمة
ومن الأطروحات امل َبكرة
ّ
ر�سالة دكتوراه �أجنزها قا�سم علي �شعبان يف جامعة تك�سا�س
بالواليات املتحدة الأمريكية� ،سنة  ،1977بعنوان «فونولوجيا
َع َرب ّي ِة عُمان» .در�س فيها �شعبان الأ�صواتَ اللغوية يف اللهجة
العمانية ،معتمدا بالدرجة الأوىل على لهجة �أهل م�سقط يف
ذلك الوقت .كما ُيكنني �أن �أن ّوه �أي�ضا بر�سالة دكتوراه �أجنزتها
�أمل ندمي غزال يف جامعة ادمونتون� ،ألربتا ،بكندا� ،سنة ،2005
بعنوان «الإ�سالم وال ُعروبة يف زجنبار :النُّخْ ب ُة ال ُعمانيةُ َ ،
العال
و�ص ْن ُع الهو ّية» .جتادل �أمل ندمي يف هذه الدرا�سة ب�أن
العربيُ ،
العالقات الوثيقة بني ال ُّن َخب العمانية يف زجنبار يف الفرتة
من � 1880إىل  ،1930واحلركاتِ الفكرية وال�سيا�سية يف َ
العال
«من الإمرباطورية �إىل اجلمهورية» العربي ك ّونتْ مقاو َم ًة �أيديولوج ّية لال�ستعمار .وتركز �أمل
•
واملثقف �أبي م�سلم البهالين يف تعاطيه
ندمي على دور ال�شاع ِر
ِ
روختو�س
ديريك
•
مع التيارات الفكرية يف العامل الإ�سالمي حفاظا على الهو ّية
العربية يف زجنبار .ومن الدرا�سات الهامة التي �أجنزها
الباحثون العمانيون ،درا�سة دكتوراه حول الأفالج ال ُعمانية،
�أعدها الدكتور عبد اهلل الغافري يف جامعة هوكيدو باليابان،
�سنة  ،2004بعنوان «�إدارة توزيع املاء يف نظام رَيّ الأفالج
ب ُعمان» .تناول الغافري يف �أطروحته التعريف العلمي للأفالج،
وا�ستخدامات ماء الفلج ،و�إدارة الفلج ،وكيفية توزيع ماء الفلج،
وجدولة الري ،والعدل يف توزيع ماء الفلج ،وامل�شكالت التي
تهدد الأفالج.
ع�سى �أن يكون التعريف بهذه الأطروحات داف ًعا للم�ؤ�س�سات
العلمية عندنا لتختا َر طائف ًة منها بالطباعة والن�شر والرتجمة
�إىل اللغة العربية.
• كيف �ستنتهي الر�أ�سمالية؟
• لفولفانغ �سرتيك
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