
  ١  ٢٠٠٧ تشرين الثاني ٧  شربل نحاس

 
 
  

  " شاعم"جمعية 
 )العاممرقب الشأن (

 
  ميثاق التأسيس

  
 ٢٠٠٦تشرين الثاني 

 
 
 

 ٢....................................................................................................دواعي إنشاء الجمعية
 ٢..........................................................................مرارة الذاكرة وكبح الرغبة في المعرفة
 ٣.............................................................................تأصل القلق وحرف الرغبة في الفعل

 ٣............................................................التحديات بين الرموز والوقائع وبين العام والخاص
 ٥...................................................................موقع العمل النقدي والمعرفي، نهجه وميادينه

 ٥......................................................................................................................الصيغة
 ٥.........................................................................................................أهداف الجمعية

 ٦......................................................................................................المبادئ التنظيمية
 ٦........................................................................................................الهيكل التنظيمي

 ٧.....................................................................................................الحاجات والموارد
 ٧.................................................................................................................األعضاء
 ٧..................................................................................................................نهج العمل

 ٧.........................................................................................أدوات العمل وقنوات التأثير
 ٨.......................................................................................................المبادئ المنهجية

 ٩.................................................................................تحديد المحاور والمواضيع البحثية
 
  
 
 



  ٢  ٢٠٠٧ تشرين الثاني ٧  شربل نحاس

  دواعي إنشاء الجمعية

 مرارة الذاكرة وكبح الرغبة في المعرفة
غداة الحرب العالمية األولى، وبشكل أخص بعد استقاللها نشوئها منذ حفل تاريخ الجمهورية اللبنانية، 

ولم تكلل المحاوالت المختلفة التي . في سياق الحرب العالمية الثانية، بالخضات وباألزمات وبالعنف
اندفع إليها لبنانيون كثر لالستفادة من التطورات العالمية واإلقليمية والداخلية الكبرى، أو للتأثير في 

ا أملوا به من نتائج وإنجازات، على الرغم من تضحيات بالغة قدموها ومن مخاطر مساراتها، بم
ولم تكتسب مؤسسات الدولة من التجارب التي مرت بها البالد ما يكفي، من العبر . جسيمة تجشموها

بات اليوم و. بمقدرة جدية على مواكبة التقلبات التي تعصف بالمنطقةللمواطنين والمنعة، لجعلها توحي 
جيل خبر صف عديد كل جيل يغادر البالد قبل انقضاء الحقبة العمرية لنشاطه، في حين شارف آخر ن

  . على عتبة سن التقاعد" أيام ما قبل الحرب"في حياته العملية بعضا من 
 األوضاع االقتصادية واالجتماعية فإن الزائرين والمراقبين األجانب يقولون إنعلى الرغم مما سبق، 

 وإن التفاؤل مبرر وواجب،  متقدمة على مستوياتها في غالبية البلدان المجاورة تبدويومفي لبنان ال
أو في موسم ما  الوافدين السياحتحسن مؤشرات موضعية مثل تزايد أعداد ل بعض اللبنانيين تحمسوي

دة كهذه تبقى جامومؤشرات  لكن مقارنات .تجارة العقارات بنتيجة ارتفاع أسعار النفطارتفاع حركة 
تطور الموقع : المجتمعية، فهي تخفي مسارين حاسميناللبنانيين ال تعطي حقها لذاكرة هي ووظرفية 

النسبي للبنان قياسا على دول المنطقة ومجتمعاتها، وتطور الموقع النسبي لدول المنطقة ولمجتمعاتها 
  .قياسا على العالم

 لدى اللبنانيين بالحاجة إلى البحث في أمام حجم الخيبات والمخاوف، يتوقع المرء أن يشتد الشعور
األسباب وفي العوامل التي أدت إلى قيام هذه األوضاع وإلى اتّباع هذه المسارات، وأن تتحول هذه 

، وأن ينكب عليها المتعرضون  واقتراحية وحواريةالظواهر التاريخية إلى مواد معرفية وبحثية
فاللبنانيون يبدون أقل ،  لكن ما يحصل خالف ذلك.لمفاعيلها بشغف مرهف، تلمسا للمقابض والمخارج

من كان كان دافعه الفضول البريء أو منها من سواء من األطراف الخارجية،  "بالحالة اللبنانية"اهتماما 
كانت ، سواء التي أنشأها اللبنانيون معرفيةالمؤسسات ولم تتخطَّ غالبية ال.  التحكم والتطويعقصده

  . االستمرار وأالتأثير  وأا لناحية اإلنتاج رسمية أو خاصة، حدا حاسم
ن هذه األوضاع المستديمة والمسارات المستحكمة قد استولدت يصعب تفهم هذه المفارقة دون اإلقرار بأ

وال عجب في أن يتأثر وعي . "ضحاياها"لدى  أشكال الوعي والسلوك قولبتبدورها نتائج جسيمة، 
.  على التعامل معه بما يمرون به من تجارب شخصية وجماعيةالناس لما يحيط بهم وتصورهم لقدرتهم

التعلق بالسببيات السحرية، وااللتفاف حول : ومن هذا القبيل يجدر التوقف عند عدة ظواهر الفتة
وفي المحصلة، يبدو التنكر للذاكرة ثمنا مطلوبا . والموروثات، واستحداث األصوليات الرمزيات

بة لدى الخاضعين لهذه السيرورة التاريخية في التعرف على أسبابها، الستمرار السكينة، وتلجم الرغ
كما يتغاضى من يثق بأنه مصاب بمرض شائن وعضال عن فحص مرضه ويفضل التهام الحياة ما دام 

 . قادرا
وال بد بالتالي، لمن أراد اإلحاطة ببعض أسباب هذه السيرورة التاريخية، أن يجعل من تأثيرها في كبح 

ي المعرفة مادة معرفية وبحثية أيضا، طابعها منهجي وفلسفي وإنساني، تواكب مادة المعرفة الرغبة ف
  . التاريخي والمجتمعي األولية، ذات الطابعوالبحث

، واقتفاء قنوات تأثر المحليين منهم، على ندرة "المثقفين"يجدر بالتحديد تتبع التيارات الفاعلة في أجواء 
 . ين والمثقفين الخارجييننتاجهم، بالمعقبين والمتابع
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  تأصل القلق وحرف الرغبة في الفعل
غالبيتها ال تختفي بل وباستمرار تتجدد ، فهي تعدد مواضيع الخالف بين اللبنانيينال يختلف اثنان حول 

 أن ما أفرزته التجربة اللبنانية بمجملها ، حتى في نظر اللبنانيين، لكن الثابت.ها فوق قديمهادجديتراكم ي
  : بصفتين ظاهرتين يتسم

عجز المؤسسات العامة من تمثيلية وإدارية وأمنية وفكرية عن تأدية أدوارها  
  الكالسيكية في إدارة شؤون االقتصاد والمجتمع،

وشدة تأثر األجواء واألهواء الداخلية بالعوامل الخارجية، اإلقليمية والدولية، من  
  .سياسية ومالية واقتصادية وأيديولوجية وغيرها

ا تكن األسباب التي تنسب إليها هاتان الصفتان، وحتى لو اعتبرتا نتيجة قدر غادر ال يرد، وأيا تكن أي
المواقف التي يتخذها هؤالء أو أولئك حيالهما، تسليما وتكيفا أو مراهنة وتحينا، فإن مجرد اإلقرار بهما 

 صعيد الفرد وعلى صعيد قلق أمني داخلي على: يترجم قلقا شديدا، ينعكس مباشرة على صعد مختلفة
 ... غرافيوقلق ديمحتى الجماعة، وقلق أمني خارجي، وقلق اقتصادي ومالي و

 تصنيف بعضها في خانة سهليفرض هذا القلق المستحكم والمستديم أشكاال محددة من السلوك، ي
 وهو يمثل ركيزة، للحماياتالدؤوب هجرة األوالد، واقتناء الهويات، والسعي (السلوك الخاص 

العالقات الزبائنية وأشكال الخضوع المختلفة للقوى الخارجية، ومنها على سبيل الذكر ال الحصر، 
في خانة السلوك واقعا  بعضها اآلخر بدوبينما ي) ... واالجتهاد في السلوك التماثلي،،النظام السوري

غير . ...)اع،، وتحاشي االبتداسترضاء األقوياء، وتحين الفرص، وكسب الوقتالحرص على (العام 
يبقى الحيزين العام والخاص فالحد بين : هالتحفظ حيالخادع ويتوجب   الثنائيهذا التصنيف أن

ال يغير في  بحكم تحول القلق، بوصفه شعورا فرديا مكتوما، إلى محرك اجتماعي، والتبسبالضرورة م
 ةستعار والسياسية اللالعتماد على النخب الثقافيةملزمة  هذا المحرك بحاجة األمر شيئا أن يكون

يمكن القول إن السلسلة السببية التي تنطلق من القلق . رموز المتوافرة من سوق ال الالزمةشعاراتال
 االصطفافات في األطر المجتمعية الموروثة، فتتجدد هذه األطر وتعاد صياغتها وتخترع أحيانا، فسرلت

وإنما الكيانية، البغيضة  ،"الطائفية"تنسب إلى سلسلة ال تقل صالبة عن السلسلة السببية المعاكسة التي 
  .مصائب البلد وضعف بنيانه وقلق أبنائه

ونجد بالتالي، على صعيد السلوك كما على صعيد المعرفة، تأثيرا متبادال بين الوقائع التاريخية واألطر 
معين، ما ينسبون، المفهومية، فالناس، بامتناعهم عن نقد وقائع يئسوا من مواجهتها، باتوا ينفذون، مجت

   .في عزلة ذاتياتهم، إلى أفعال القدر والمقتدرين
ال تتوقف عند اإلسهام في اإلنتاج المعرفي حول يجب أإن الغاية من قيام جمعية تعنى بالشأن المعرفي 

تعديل العالقة السلوكية الشؤون العامة بل تتعداه إلى التأثير في مسار الشأن العام من خالل العمل على 
 . فرد وللجماعة بالمعرفة وبالفعللل

  التحديات بين الرموز والوقائع وبين العام والخاص
  .يشعر اللبنانيون بأنهم يواجهون تحديات عدة

وإن سئلوا عن مخاوفهم ودواعي قلقهم، فهم يوردون أوال العناوين ذاتها التي تتصدر صفحات 
الالفت و. برامج الحوار السياسي التلفزيونية، وتوجه أسئلة نجوم "أسرار اآللهة" وتسكن زوايا ،الصحف

 أنها تدور أساسا حول خيارات سياسية دولية وإقليمية وحول ، عدا طابعها المتكرر،في هذه العناوين
، علما أن ال تأثير يذكر أو يرجى ألي من هذه مواقع األطراف السياسية المحلية من هذه الخيارات

نظر إلى مضامين البرامج الوزارية أو إلى جداول أعمال ويكفي ال. األطراف على هذه الخيارات
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الوطني أو إلى البرامج التي تعلنها بعض األحزاب بين الحين واآلخر " الحوار والتشاور"جلسات 
 .بمعناه االحترافي الضيق يستحوذ على اهتمامات الناس العامة" السياسي"للتحقق من أن الهم 

الطائفية في (ن الفعلية عموما، أو مصلحة هذه أو تلك من فئاتهم ليس من السهل تفهم مصلحة اللبنانيي
على في المقابل تغلب . المطروقة" السجال السياسي"خصوصا، في غالبية مواضيع ) معظم األحيان

، ليس بمعنى تكتل قوة معينة لتحقيق هدف معين على "الحزوبية"هي موحدة سمة السلوك السياسي 
اللتزامهم بالتكتل المجتمعي الذي من قبل األفراد واألفخاذ واألسر  بل إثباتا ، أو المحليةالساحة الوطنية

وليس من . في خصومه" النكي"، والتشبث برموزه، و"أبطاله"ينتسبون إليه من خالل حشد التأييد لـ
. االستعراضي المستحكم في الحياة السياسية العامةولى البعد الرمزي ع التعرفُعلى من أراد الصعب 

لكنه يرتب على المراقب تلمس اآلليات لدى الناس،  ال يعني بتاتا غياب الغايات الموضوعية هذا
وال يمكن إال اإلقرار بأن هذا السلوك، وإن . المركبة التي تربط بين الرهانات النهائية وأشكال الحشد

بل قياسيا للكيانات الدولة السياسي، يؤمن ثباتا الفتا ال كيان كان ال يوفر الحد المقبول من المنعة ل
 .  من مرتبة ما دون الدولةالسياسية المجتمعية

. هذا ال يعني أن الحاجات المادية للناس ملباة أو أن همومهم الحياتية غائبة، ال بل على العكس
 ومديونية األفراد ، والقلق على الغد مستحكم،فالمصاعب االقتصادية واالجتماعية والنفسية ضاغطة

لكن التعامل مع هذه الحاجات والهموم .  ونوعية الخدمات متردية،وآفاق العمل ضحلة ،ثقيلةواألسر 
مشهودة، " شطارة"يقع في مكان آخر، خارج الساحة العامة، ويتم تدبرها على المستوى الخاص، بـ

  . ر العمل السياسي على الساحة العامة أداة من أدواتهاتسخّ
 أو عالمة تقدمهو في المقابل اج تخلف أو تأخر وال ال يجوز اعتبار هذا التشكل بخصوصياته نت

وهو يوفر، على صعيد األفراد، أو أقله لنسبة . المؤكد أنه، بمجمله، محكم المنطق واألداءلكن . تحضر
ال يجوز ) في رحاب العالم إن لم يكن في لبنان(غير قليلة منهم، مكاسب ومجاالت ارتقاء وتكيف 

سواء أثناء الحرب أو خالل (يد األطر المجتمعية، ثباتا ومنعة الفتين االستهانة بها، ويؤمن، على صع
كما أنه قادر على إنتاج مواقف وخطابات . مشهودين في العيشوتلذذا ولطافة ) األزمة المالية الالمنتهية

و الفردية الباهرة التي يحققها هذا أ" النجاحات"متنوعة ومتالئمة مع الظروف المتبدلة، تشهد عليها سير 
فهو مرتفع الكلفة، ألنه يدمر : لكن أثمانه على الصعيد العام جسيمة. ذاك من اللبنانيين في بلدان العالم

باستهالك الرساميل (واالقتصاد ) بالهجرة الجارفة(والمجتمع ) بتشويهها وتلويثها(موارد الطبيعة 
 .ارج وعليهوهو ضعيف المردودية طمأنينة وعلما ومنعة وتأثيرا تجاه الخ) المستجلبة

وهو ما يترجم وهنا للدولة بوصفها . التباس مواقع الشؤون العامة والخاصةهو إن الجامع في هذا كله 
وباختالف طبيعته ضرورته أحقية الشأن العام وببتجسيدا مؤسسيا ووظيفيا إلقرار األفراد والجماعات 

فالدولة . لى حيز األدوار الرديفةمقام الدولة في لبنان فعليا إانحسر وقد . عن مجموع الشؤون الخاصة
رة في صياغتها، امهمن اللبنانيون موفقة، مهما أبدى ال تكتسب شرعيتها ومنعتها من ترتيبات رمزية 

على أصال تكتسبها من توليها الوظائف العامة لمصلحة المجتمع، وهي وظائف ال قدرة لألفراد هي بل 
  .تهاإدارفي مجال د واحترام قيود توليها، فترتضي األطراف السياسية اعتماد قواع

 تشكالت سياسية فتجليات. حالة فريدة لنقص شرعية الدولةيمثل  لبنانالمقصود بتاتا اإليحاء بأن ليس 
يجب أال . باختالف أوضاع كل منها تختلفظاهرة في غالبية بلدان المنطقة، وإن بتالوين  مماثلة

 المدخل الوحيد لفهم اكأنها وفرض ذاتهفتالعنف تنوع مستويات وأشكال إدارة التشابه يحجب ذلك 
نقدي يطل حكما على مسائل مشتركة مع تلك التي تحليل ال لل هذه التشكالتولذا فإن إخضاع. األوضاع

أو ة خصوصي نتاجهو هذا التشكل اإليحاء بان على صعيد آخر المقصود وليس . تواجه هذه البلدان
للطبيعة المتعددة ثل تجليا تاريخيا بين التجليات الثقافية ، بل هو يملهذه المنطقة" حضارية"هوية 
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نقدي يلقي الضوء بالتالي على هذه الطبيعة بصفتها العامة، من خالل خصوصية تحليله الالبشرية، و
 .تجليها

 موقع العمل النقدي والمعرفي، نهجه وميادينه
تشكل يولي الشأن العام اهتماما إن االنتقال من التشكل المفهومي والسلوكي والسياسي القائم، إلى 

مستقال، فيقر للدولة بضرورتها لتولي رعايته، يستدعي توافر شرطين، قد ال يكون أيهما كافيا لوحده، 
 التمكن من أدوات معرفية -١:  من العملأو هو، بشكل أدق، يستدعي التقدم المتوازي على خطين
وإيالء هذه األدوات المعرفية بالتالي سياسية تقبض على سيرورة األمور المجتمعية واالقتصادية وال

 أمام التأثير في هذه جموح وإنما دون استعفاء،، دون وفتح الباب بالتالي(قدرا معينا من الثقة، 
دروع الذاتيات لمنطق السببيات السحرية والرمزية والسجن الوثير لمن األذهان  تحرر -٢و) السيرورة

  .السياسيين، بإخضاعها لألدوات المعرفية الوضعيةالجماعية ومن ضوابط الكبت والقلق 
 لكميات المعروضة من المعرفة وليس المطلوب إطالق حملة تثقيف وتبشيراليست المسألة مسألة زيادة 

، يفترض سلفا أنها فخمة، بمعنى ملء وعاء فارغ بمادة معرفية محددة ومتاريخية-وال" كونية"باسم قيم 
 جاز التشبيه، مملوء ال ذافالوعاء، إ. وهو افتراض أدهىعلن أو مضمر، تأتي تلبية لطلب غير مشبع، م

بل محشو بالمواد المفهومية وبالنظم السلوكية وهو قادر على هضم التأثيرات الخارجية وتجييرها 
لخدمة مرجعياته القيمية وقادر على صياغة مواقفه وفقا لتقديره النتظارات المحيط ولموازين القوى 

 . متفتحةواإلغراء  الهضم والصياغة توالمواهب في مجاالعجبها، فيوالمصالح، 
، أو نقدي وإحالليإنشائي وتفكيكي ، ولها وجهان متالزمان استبداليلذا فإن العملية المعرفية لها طابع 

وال يصح بالتالي حصرها في ميدان . لكونها تتصل بتعديل نهج مقاربة الوقائع والسيرورات المجتمعية
  .تعطيل لهاو محدد ألن في ذلك إخفاء لخصوصية مقاربتها المنهجية معرفي حرفي

 السلوكي –إن العمل النقدي مكون ال بد منه لخلخلة القدرة الدفاعية واالستغنائية للتشكل المفهومي 
ويتوجب اختيار مضامير البحث وفقا لمقتضيات العمل . الغالب، ولتوليد طلب على النتاج المعرفي

 . النقدي

  الصيغة

  أهداف الجمعية
  :التاليةعناوين التحت أهداف الجمعية وفق مراتب وآفاق زمنية متفاوتة، ويمكن إدراجها تندرج 

 على ومشتركةثابتة  ومنهجيةتأسيس مراجع فكرية المساهمة في الهدف األساسي واألبعد هو  .١
، الفرديةالسلوك أنماط  ولى التعامل الوضعي والنقدي مع الوقائع المجتمعيةد إتقو ،مستوى البلد

 تدرأ عنشرعية الدولة، فتاليا تكرس لشأن العام والمقام المستقل مفهوميا وإجرائيا لوتكرس 
 إيقاظ يمكن توصيف هذا الهدف بالقول إنه .الصعبة التشتت والضياع في المنعطفات المجتمع

  .على المعرفة" للطلب"استثارة أو 

التوجه الدائم، الذي يرسم محطات الدرب المؤدية إلى الهدف األساسي فيوفر له مواده بشكل  .٢
 في مختلف مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية، توسيع المعرفة الوضعية والنقديةتراكمي، هو 

زيادة في "يمكن توصيف هذا التوجه بالقول إنه يمثل . وترسيخ موقعها وتدريب الباحثين
  . المعرفي" اإلنتاج" أو "العرض
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المساهمة  والتأثير في الرأي العام وفي آليات القراراألداة العمالنية، أي ميدان العمل، هي  .٣
ومن  وبلورتها من ضمن المؤسسات العامة سياساتفي صياغة الوغير المباشرة المباشرة 

 صحافة وندوات من والمتاحة  المنابر المؤثرةباستخدامتفعيل الحوار لدى الرأي العام خالل 
  .وغيرها

  المبادئ التنظيمية
  :يستدعي تحقيق األهداف المذكورة توافر عدد من الشروط

، يتماشى مع الطابع الطويل األمد والمتعدد الساحات للعمل ي جماعي ومستديمشكل مؤسسإنشاء  .١
  ".الجمعية"المنشود، ومن هنا اعتماد شكل 

ريسا للهدف المنهجي والسلوكي العام للمشروع  بين األعضاء العاملين، تكتنوع مهنيتوفير  .٢
وعدم أسره في إطار احترافي محدد، وانسجاما مع المنطق الشمولي للتشكل الفكري والسلوكي 
القائم، وتجسيدا في تركيبة الجمعية وعملها لضرورة تخطي حالة االنفصام الالفتة بين 

  .الممارسات المهنية والمواقف المجتمعية لدى اللبنانيين

 بين األعضاء العاملين، إغناء للنقاش الداخلي، وتوسيعا لشبكة االتصاالت تنوع سياسيتوفير  .٣
  والتأثر والتأثير، ونأيا بالجمعية عن أسرها ضمن االصطفافات القائمة في السياسة اليومية

 يسمح بالحفاظ على مستوى مرتفع وثابت من إنتاجية العمل، ويوفر أطرا  تنظيمياحترام انضباط .٤
 .ددة إلدارة النقاشات ولحل الخالفات بين األعضاءمح

  الهيكل التنظيمي
، وينحصر العمل عادة في الهيئة اإلدارية أو في ما "هيئة إدارية"و" هيئة عامة"يميز نظام الجمعيات بين 

  . تنشئه من لجان
زبا وال تجمعا فالجمعية ليست ناديا وال ح. لكن هذا التمييز ال يتوافق مع غايات الجمعية ونمط عملها

مهنيا وال بالطبع مؤسسة تجارية، وهي ال ترمي بالتالي إلى توسيع حلقة االنتساب إليها بوصفه غاية 
  . قائمة بذاتها

المباشر  تصميما على اإلسهام -٢ التزاما بأهداف الجمعية وصيغة عملها و-١: فاالنتساب يعني أمرين
إن كل عضو في الجمعية يصبح حكما عضوا في لجنة وعليه ف. بالنشاط الذي تنشأ الجمعية للقيام به

  .محددة المهام، وتبقى اللجنة اإلدارية مكلفة باألعمال المشتركة وبالتنسيق العام

  :تتألفوعليه فإن الجمعية 

 :أعضاء عاملين يتوزعون علىمن  .١
  تتولى توجيهها وإدارتها ) بعد المرحلة التأسيسية(هيئة إدارية  -
   ون كل لجنة مسؤولة عن برنامج بحثي محددجموعة من اللجان وتكوم -

أعضاء داعمين، يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، يوفرون للجمعية موارد ومن  .٢
 .مادية وعالقات خارجية مطلوبة

ويضبط النشاطات ويولف الملفات ويؤمن اإلنتاج العادية جهاز ثابت يتابع األعمال ومن  .٣
 .واستمراريته ويدققه
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أن تتعامل مع باحثين غير أعضاء فيها ومع مؤسسات علمية وجامعية وإعالمية لتحقيق للجمعية 
 .أهدافها وتنفيذ برامجها

  الحاجات والموارد
  :، من خالل جهازها الثابتتوفر الجمعية ألعضائها العاملين وللباحثين المتعاملين معها

 ويمكم تصورها متركزة حول قاعدة معلومات ميومة ومدققة، تغطي ميادين البحث التي تتابعها .١
  محور اقتصادي ومالي، محور تاريخي وسياسي، ومحور اجتماعي وسكاني: محاور ثالثة

  مدخال إلى المكتبات والمنشورات المحلية والعالمية ذات الصلة .٢

والتدقيق، والترجمة،  دعما فنيا في مجاالت الخبرة اإلحصائية واألعمال الميدانية، والتوثيق، .٣
  إلنترنت، والنشر، وإدارة الندواتوالطباعة، وا

ومتابعة منهجية لألبحاث في مختلف مراحلها من تحديد المواضيع واإلشكاليات ومناقشة النتاج  .٤
 .خالل مراحل تقدمه وحتى الموافقة عليه عند إنجازه

تتركز الحاجات المالية للحلقة حول أجور الجهاز الدائم وبدالت األبحاث المتخصصة الخارجية 
  .ات المكتبية والتشغيلية وأكالف التمثيلوالنفق

ومساهمات الهيئات وتقديماتهم النقدية والعينية،  األعضاء انتساب اشتراكاتوأما الموارد فتتوزع بين 
) وغيرهم سياسيين وإعالميينمن متابعين و(فراد والمؤسسات األاشتراكات ودفعات  و،المشجعةالمدنية 

  . ليست غاية الجمعية تجارية.تقديمات الهيئات العلمية الدولية و،أعمالهاالذين يتزودون بنتاجات 

  :على الوجه التالي، ألف دوالر أميركي ٣٠٠حدود بلعمل الجمعية قدر الحاجات المالية السنوية ت

  ١٠٠،٠٠٠  ) أشخاص٤-٣(جهاز إداري وفني 
  ٦٠،٠٠٠  إشراف نصف متفرغ

  ٣٠،٠٠٠  ندوات وسفرات ونشرات
  ٧٥،٠٠٠  )حثا ب١٥-١٠(بدالت أبحاث 
  ٣٥،٠٠٠  مختلفإيجار ومواد و

  ٣٠٠،٠٠٠  المجموع

 األعضاء

  نهج العمل

  أدوات العمل وقنوات التأثير
  :بنتيجة ما تقدم، يمكن تقسيم أنشطة الجمعية على ثالثة بنود

من خالل صياغة يمر العمل البحثي، ويمكن أن يكون وصفيا توثيقيا وتحليليا، أو نظريا  .١
  ...ونقدها، أو استشرافيا النماذج والمفاهيم 

العمل االقتراحي سواء كانت وجهته طرحا لسياسات وإجراءات جديدة أو مناقشة ونقدا  .٢
 ،لسياسات وإجراءات مطروحة
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  . وهو يكتسب مواده من البندين األولين،العمل الحواري واإلعالمي .٣
اتب وفقا لطبيعة من الواضح أن شكل ودرجة التزام الجمعية بوصفها هيئة معنوية تتدرج على مر

  :األنشطة
إال موادها هم، وال تنشر نمالجمعية فالندوات تتمثل فيها آراء المساهمين، حتى أعضاء  

 . في حال توافقوا على ذلكتنشر دون تحديد لهويات المتداخلينهي بموافقتهم أو 
في اختيار المواضيع والمشاركين وفي ضمان الطابع بالتالي وينحصر دور الجمعية 

  . بين الندوات المفتوحة والندوات المغلقةالواجب والمجدي للنقاش، مع التمييز الحر 
وفق ، فصحيح أنها تمثل آراء كاتبيها،  وتنشرها التي ترعاها الجمعيةأما األبحاث 

بموافقة الجمعية لناحية أهمية موضوعها وجدية بالضرورة لكنها تحظى العرف، 
  .  ضمن هذا الحدةمعنويعية حكما بصفة  الجمتلزمبالتالي إسهامها البحثي، وهي 

يجب أن وتلزمها طبعا من مسائل محددة فهي التي قد تعلنها الجمعية وأما المواقف  
  .تتحدد في النظام الداخلي آليات اعتمادها ونشرها

والتأثير في المجاالت الفكرية والمعرفية طويل . ال تتحقق أهداف الجمعية إال بقدر ما تؤثر في محيطها
  :ويمر التأثير من خالل قنوات ثالث. دى في غالب األحيانالم

على الرأي العام الداخلي عموماً وبشكل خاص على الباحثين والطالب وعلى في الداخل،  .١
  ،النخب االجتماعية والمهنية وعلى الصحافة

شؤون لبنان  ومراكز أبحاث مهتمة ب،على الخارج، من مؤسسات دولية، ودول أجنبية .٢
  .ن خالل ما للخارج من سطوة، على الداخل وعلى نخبه، ارتداداوالمنطقة، وم

على السياسيين المحترفين من خالل حاجتهم إلى المواد الخطابية والفنية، وال سيما في  .٣
 .األزمات والمفاصل الحادة

  المبادئ المنهجية
، في المطلق، ذلك أنه يستحسن. تطرح المزاوجة بين العمل البحثي والعمل االقتراحي إشكاليات جدية

أن يبقى عمل المؤسسات البحثية منفصال عن التزامها  بأي مواقف سياسية أو عامة، على أن تستقبل 
وهذا أحد . كافة التيارات الفكرية من قبل الباحثين، وإنما في مقابل تشددها الصارم حيال مسائل النوعية

  . للمصالح القائمة االرتهانالشروط التي تسهل حصولها على الدعم والتمويل، دون السقوط في
وكل مقولة الخبراء تتوقف على هذه (أما العمل االقتراحي فهو يتغذى، دون شك، من اإلنتاج البحثي 

 ، إذا رفض االنضواء في جوقات السلطة الترويجية،، لكنه يفترض)العالقة الواقعية أو االفتراضية
بمجرد أن تكتسب المواضيع  لعامةاوضوحا في حسم الخيارات ويؤدي إلى تموضع على الساحة 

  المثارة بعدا سياسيا، وهو األمر الطبيعي والمرتجى 
الحلول متعددة وهي تشمل التنازل عن أحد الشقين أو إيالء كل من المهمتين إلى هيئة متخصصة أو 

  .القبول بتمايز الوجهين واإلفصاح عنه في مقابل التزام مبادئ محددة في كل من المجالين
  . استدعى توضيح الغايات الذي تضمنته هذه الورقةوهذا ما

  :ويمكن استعادة بعض أهم هذه المبادئ المنهجية

، بما هي تشمل المعطيات والقوانين المادية المعرفة الوضعيةالحرص على  
 :واالجتماعية، وذلك من خالل
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ل  المستخدمة في الخطاب العام وبشكمدلول التعابير والمفاهيمالتركيز على تحديد  -
 أخص في أدبيات الجمعية،

  في توصيف الوقائع وتظهير العالقات السببية،القياس والتكميمالسعي إلى  -
 إلى الخطاب التوصيفي أو التفسيري، وإنما التفسيرات الرمزيةتالفي تسلل  -

 وضعها، نشوءا ومدلوال واستخداما، في موضع التحليل،
أدائها سياسية واالقتصادية من االنطالق في التعامل مع المؤسسات االجتماعية وال 

، دون السقوط في األشراك الشكلية واألخالقية، واالنتقال من ثم إلى الوظيفي الفعلي
  . فهم العالقات بين هذا األداء الفعلي والشرائع والخطب المعلنة

 نهجا في العمل البحثي، وتظهير المفاضالت المقاربة النقدية واإلحالليةاعتماد  
ادها الفعلية في العمل االقتراحي، ونبذ األطروحات التوليفية والخيارات بأبع

  ).بدءا بأعمال الجمعية ذاتها(والبديهيات، وتكريس أحقية الشك والنقاش والمراجعة 

أي أن السلوك اإلنساني ، المساواة األصلية بين البشربمبدأ والمنهجي االلتزام الفلسفي  
بما يعني ، في كل المجتمعات والظروف، يخضع لالعتبارات المعنوية والمادية ذاتها

في الخبيثة الدمثة، وبأشكالها التشدد في رفض العنصرية بأشكالها الصريحة الفجة و
في ، وبصيغهما المختلفةللجماعات  نزيهالتخوين والتالمقوالت التي تنطوي على رفض 
  .اإلعدامعقوبة وأيا كانوا األفراد تقديس رفض 

سواء في امل مع األنشطة االجتماعية واالقتصادية، تعأن يتضمن كل السهر على  
ألبعادها الزمنية أخذا صريحا باالعتبار ، ت بشأنهااقتراحا تقديم وأا هتحليلمعرض 
التي تنطوي على خسائر آجلة ، تحسبا لخطورة المقايضات الزمنية المبيتة والبيئية

  .لحياةنماط االشروط البيئية ألاستدامة توفير حرصا على واجب و

  تحديد المحاور والمواضيع البحثية
يمثل تحديد المحاور والمواضيع البحثية أحد أبرز مهام الجمعية، وهي ستتواله من خالل هيئاتها 

  .لكنه من الممكن إيراد بعض التوجهات والمالحظات العامة. المختصة
لكن . نه وبذاتهغاية الجمعية اإلسهام في تحقيق نقلة منهجية ومفهومية في عالقة المجتمع بشؤو

التوصيف الفلسفي لهذه اإلشكالية ال يعني أبدا أن النقلة المنشودة ممكنة الحصول من خالل النقاش 
الفلسفي بل هي ممكنة، وإن بدا السبيل عرضيا، من خالل السجال في ساحات المعرفة العلمية 

هذه أو تلك منها، ومن والممارسات العملية، على تنوعها وعلى اختالف درجة مالءمة الظروف لطرق 
لذا يتوجب اعتماد نهج محدد في اختيار . خالل التأثير في صيغ تشكل النخب، على خصوصياتها

محاور العمل سيما وأن العلوم اإلنسانية محكومة بطابع موضعي وتمايز حرفي نافر يفرضان الحرص 
  .على حسن ربط الزوايا المعرفية في سياق الهدف العام

 برامج مترابطة لناحية مواضيعها ومنهجيتها وتجسد -١: ي مواضيع البحث، بين فئتينيجدر التمييز، ف
 من ضمن هذه البرامج أو إلى جانبها، أعمال وأنشطة -٢المقاربة واألهداف األساسية للجمعية، و

  .موضعية تشكل إسهامات معرفية أو حوارية محددة ال تتجلى فيها المنهجية العامة للجمعية
  :الحوارية ألبعاد ثالثةاالقتراحية و المواضيع البحثية ويخضع اختيار
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 فيأتي فهوميلعمل الملبحيث تشكل المواضيع المختارة مادة : البعد التصويري، وهو األساس .١
  .وهي تتشكل ضمن برامج العمل الثابتة للجمعية ببعديها الوضعي والمنهجي معااعتمادها 

باقا لمواضيع تثار على الساحة العامة وترى تلقفا ومواجهة وتصويبا واست: البعد الحدثي .٢
  .الجمعية ضرورة أو إفادة من ولوج مضمارها

حفظا لمعلومات وروايات وخطابات مهددة باالندثار أو بالتحوير، أو استباقا : البعد الذاكري .٣
  .لحاجة قادمة إلى مواد يتوجب توليفها سلفا إلحراز تقدم زمني أو معرفي محدد

 يتبين أن المقاربات العلمية المعنية تشمل علوم االقتصاد والجغرافيا والتاريخ وعلى أساس ما تقدم،
  ...اإلستراتيجياالسكان وواألنثروبولوجيا و

  :ة لمحاور البحث تشملبينما العناوين العام

صياغة ذاكرة األحداث والمواقع، جغرافيا القيم : الذاكرة والمرجعيات القيمية والمفهومية .١
 المراجع واإلبالغ،استعادة لخطاب بين والرموز، قواعد ا

  والتكيفية،السلوك المعرفي، الصيغ االستداللية: منطق السلوك وأنماطه الفردية والجماعية .٢
  تأطير العنفتشكل الذاتيات، التعامل بالرموز، أشكال السلوك الطقسية، 

 استخدام المجال الهجرة، العمل والبطالة، الديمغرافيا،: حركية المجتمع البشرية والمجالية .٣
  الطبيعي

 اإلنتاجية واألسعار وتخصيص الموارد، استخدام الناتج وتوازن :عالقات اإلنتاج والتبادل .٤
 العالقات الخارجية، المفاضالت الزمنية

رقعة الوظائف العامة، عالقة العام بالخاص، أداء الوظائف العامة، : الموقع الوظيفي للدولة .٥
 كلفة وكفاءة

التمثيل  (مقومات شرعيتها الوظيفية والرمزية، أشكال السلطة: للدولةالموقع السياسي  .٦
 )المنطقة، سوريا، إسرائيل، النفط، أوروبا (، العالقات الخارجية)والمركزية والضبط

  

ال بد من تخصيص لجنة لكل من هذه المحاور تتولى رصد التطورات األساسية المتصلة بها والتعامل 
 .معها

مدخل الحقل المعرفي من جهة ومدخل : من المواضيع البحثية مبوبة وفقا لمدخليننورد فيما يلي عددا 
في محور أو أكثر من محاور الممكن لكل من المواضيع البحثية ) تفكيكا أو بنيانا(اإلسهام المنهجي 

  :، من جهة أخرىرة أعالهوالبحث المذك



  ١١  ٢٠٠٧ تشرين الثاني ٧  شربل نحاس
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 x x x  x x األدوار اإلقليمية والمشاريع المحلية في التاريخ الحديث التاريخ١
 x x   x x التاريخ المحلي، مراجع األسر والطوائف التاريخ٢
 x  x x   بنانيةمعالم ومفاصل تفكك الدولة الل التاريخ٣
 x x x   x الديمغرافيا التاريخية للبنان والمنطقة، وقائع ومفاعيل السكان٤
 x x x x   الديمغرافيا التحليلية واالرتتقابية السكان٥
    x x x أوضاع األسر والسلوكيات األسرية السكان٦
  x x x x x حركات الهجرة الداخلية والخارجية السكان٧
 x  x x x x  التوازن بين التماثل والتكاملومسألةاالقتصاد المناطقي  اداالقتص٨
 x x x x x  "المرض الهولندي"األنظمة الريعية و  االقتصاد٩
  x  x x x التاريخ االقتصادي الطويل للبنان والمنطقة، المصالح والمفاعيل االقتصاد١٠
  x x x x  واردالتنافسية القطاعية وأنماط تخصيص الم االقتصاد١١
  x x  x x السلوك المالي واإلدارة المالية االقتصاد١٢
   x     ),,,رسملة، عمالة، مديونية، ملكية،(أوضاع المؤسسات االقتصادية  االقتصاد١٣
  x  x x x توزع الثروة والدخل االقتصاد١٤
 x x x x   الخيارات القطاعية في تأدية الخدمات العامةالسياسة االقتصادية١٥
 x x x    العالقات االقتصادية الخارجيةالسياسة االقتصادية١٦
  x  x x  أنظمة الجباية والتوزيع، غاياتها ومفاعيلهاالسياسة االقتصادية١٧
  x x  x x هيكلية القرار المالي واالقتصادي واإلعالميالسياسة االقتصادية١٨
 x    x x لحةالذاكرة والعدالة والمصا السياسة١٩
 x x x  x x انتخابات، إعالم، آراء، قولبة: الرأي العام السياسة٢٠
 x    x x الرصد االستراتيجي اإلقليمي السياسة٢١

 السياسة٢٢
أشكال ودرجات المركزية، درجات التدخل، : الصيغ الممكنة للدولة في لبنان

 x    x x سياسات التوزيع، سياسات الدفاع

 x x x  x x تشكل النخب، تجددها وتبدلها السياسة٢٣
 x x x   x مفردات الخطاب السياسي ومفاهيمه، أصولها ومدلوالتها السياسة٢٤

 والتي ترفد األبحاث وهي تأتي إلى جانب عدد من المحاور التوثيقية التي يتوالها الجهاز الثابت
  :المذكورة

 الموضوع الحقل رقم
 ؤسسات الدينية والشرعيةوثائق األسر والم التاريخ ١
 المراجع العثمانية التاريخ ٢
 تقارير الرحالة والوثائق التصويرية التاريخ ٣
 مذكرات الحرب التاريخ ٤
 سجالت النفوس السكان ٥
 الدراسات االجتماعية الميدانية السكان ٦
 المؤشرات االقتصادية  االقتصاد ٧
 المؤشرات المالية االقتصاد ٨
 حسابات القطاع العام المفصلة والمجمعة  االقتصاديةالسياسة ٩
 مؤشرات الخدمات العامة السياسة االقتصادية ١٠
 مجموعة استطالعات الرأي السياسة  ١١
 الجداول والنتائج االنتخابية السياسة   ١٢

  


