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الصفحة األولى...
هالل الحجري

• «االنهيار»..
• مي�شال �أونفراي

• «مكيدة الأ�ساتذة»
• �إدوارد مكاريفيت�ش

• «الفقر :الأ�سباب ،الأ�شكال واحللول»
• فيليب�س ليني�س

• «�ضد الزحف الفا�شي»
• �ألك�سندر ريد رو�س

• «تلحني القوة ..وغناء احلرية»
• روت هَ كوهني-فينت�شوفر ،ويارون �إزراحي

• «الر�أ�سمالية بدون ر�أ�س املال»
• جلوناثان ها�سكل و�ستيان وي�ستليك

• «منظمة التعاون الإ�سالمي»
• لأغني�شكا غريين�سكا

• «التاريخ امل�ضاد للزمن الراهن»
• غابرييل روكهيل

• «احرتام الت�سامح»
• بيرت بالينت

• «الدين واالرهاب»
• م�ؤلف جماعي

• «احليــــاة ال�سريــــــة للألـــــوان »
• كا�سيا �سانت كلري  ،تر� :أنيمي دي فريز

من الأطروحات العلمية التي �أجنزها العُمانيون يف اخلارج ر�سالة
دكتوراه بعنوان «العالقات الإن�سانية يف عُمان :االت�صاالت ،وقطعها،
والعوملة» ،قدمتها الباحثة مرمي بنت علي بن زاهر الهنائية لق�سم
ال�صحافة والإعالم بجامعة نيو مك�سيكو ،يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وتقول الباحثة يف ملخ�ص درا�ستها �إنها ا�ستك�شفت املمار�سات الزراعية
كنافذة للتوا�صل البيئي الثقايف (الإيكو-الثقايف) .وبا�ستخدام ال ُق َرويني
للممار�سات الزراعية يف �إحدى ال ُقرى العُمانية ،كدرا�سة حالة ،ا�ستك�شفت
الطر َق التي يفهم بها القرويون وامل�س�ؤولون احلكوميون العالقات
الب�شرية ،والقوى التي تعزز هذه العالقات �أو تعرقلها .وحددت الباحثة
� َ
أهداف درا�ستها على النحو الآتي:
 -1بناء فهم تف�سريي للتوجهات البيئية-الثقافية للقرويني وامل�س�ؤولني
يف عُمان ،وكيفية ت�صور عالقاتهم الإن�سانية.
 -2درا�سة الأيديولوجيات ب�شكل نقدي ،وك�شف القوى الهيكلية التي
ُت ِّكن العالقات الب�شرية �أو تقيدها.
 -3امل�ساهمة يف خلق عمل جمتمعي حملي يُقدِّر احلكمة البيئية-
الثقافية للمزارعني ،و ُي َن ّمي اجلدوى االقت�صادية ،ويُع ِّزز اال�ستدامة
البيئية-الثقافية.
وبنا ًء على هذه الأهداف ،طرحت الباحثة ثالثة �أ�سئلة؛ الأول :ما
امل ُ َ�س َّلمات البيئية-الثقافية الأ�سا�سية التي يتناقلها القرويون العمانيون؟
والثاين :ما امل ُ َ�س َّلمات البيئية-الثقافية الأ�سا�سية التي حتملها الوثائق
احلكومية الر�سمية واخلطاب الر�سمي يف عُمان؟ والثالث :كيف ميكن
لتحليل املُكوِّنات الأ�سا�سية للعمل املجتمعي اجلاد �أن يُفيد يف خلق
تعاون بني الباحثني والقرويني واحلكومة من �أجل بناء ممار�سات
م�ستدامة؟ وللإجابة عن هذه الأ�سئلة ،جمعت الباحثة البيانات
الالزمة من خالل جمموعات الدرا�سة ،واملقابالت الفردية ،ومالحظات
امل�شاركني ،والوثائق احلكومية الر�سمية .وبا�ستخدام «حتليل اخلطاب
الثقايف» و»�إطار امل�شاركة املجتمعية» ،متكنت الباحثة من حتديد ثالث
م َُ�س ّلمات بيئية-ثقافية يف اخلطاب ال�شعبي هي :عالقات املكان ،و َق َرابة
املكان ،وحُ ُن ّو املكان ،وكذلك �أربع م َُ�س ّلماتٍ �أخرى يف اخلطاب احلكومي؛
هي :الزراعة احلديثة �أكرث فاعلية من الزراعة التقليدية ،والأغذية
امل�ستوردة والتكنولوجيا احلديثة تر�ضي املجتمعات النا�شئة ،والزراعة
التكنولوجية جتذب ال�شباب ،والزراعة احلديثة واملمار�سات ذات الدوافع
الربحية حتقق اال�ستدامة ولكن الزراعة التقليدية لي�ست م�ستدامة.
وقدمت الباحثة ا�ستعارة النخيل كمبد�أ تنظيمي ي�صوِّر العالقات
الب�شرية والعوامل ال�سياقية التي تعزز هذه العالقات �أو تعرقلها .ولأن
�أ�شجار النخيل �أظهرت مرونة على الظروف البيئية القا�سية عندما
كانت املياه �شحيحة واحلرارة مرتفعة يف عُمان ،ا�ستخدمت الباحثة يف
هذا امل�شروع النخيل كا�ستعارة جمازية تظهر خطابا بديال للخطابات
الأيديولوجية النيوليربالية العاملية.
تكونت هذه الدرا�سة من �سبعة ف�صول :ت�ضمن الف�صل الأول و�صفا لبيان
امل�شكلة ،و�أهداف الدرا�سة ،و�أ�سئلتها ،و�أهميتها .وت�ضمن الف�صل الثاين،
مراجعة للأدبيات ال�سابقة و�شرحا للإطار املنهجي .واقت�صر الف�صل
الثالث على و�صف املنهجية التي ا�ستخدمتها الباحثة .وا�ستك�شف الف�صل
الرابع املُ�س ّلمات البيئية-الثقافية ال�شعبية كما مت تناقلها يف جمتمع
امل�س ّلمات البيئية-الثقافية احلكومية
الدرا�سة .وتناول الف�صل اخلام�س َ
التي حملتها اخلطابات الر�سمية والوثائق احلكومية .و�شمل الف�صل
ال�ساد�س ،مقرتحا يف �إطار امل�شاركة املجتمعية خللق م�ساحة للتعاون بني
امل�شاركني والدار�سني لبناء املمار�سات امل�ستدامة .وقدم الف�صل ال�سابع
تلخي�صا للم�شروع البحثي وجتميعا لر�ؤاه الرئي�سية با�ستخدام ا�ستعارة
النخيل كمبد�أ توجيهي.
hilalalhajri@hotmail.com
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