االفتتاحية
استجاب ًة لطلب العديد من األساتذة والباحثني يف الوطن العريب وخارجه ،قرر املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا ،إضافة دورية إىل باقة دورياتهام األكادميية املتخصصة هي دورية
حِ كامة لإلدارة والسياسات العامة ،إذ يواجه املتخصصون يف َ
مجال اإلدارة العامة والسياسات العامة مشكلة قلة منابر النرش
العربية العلمية املح ّكمة ،س ًريا عىل نهج إهامل هذه التخصصات ً
حفاظا عىل الفراغ القائم بني العلوم االجتامعية والسياسية
من جهة ،ومناهج اإلدارة والسياسات املطبقة يف الدول من جهة أخرى .أما علم اإلدارة فبات مقصو ًرا عىل إدارة األعامل فقط.
والحقيقة أن إدارة مؤسسات الدول واملؤسسات العامة ،ووضع السياسات العامة يف االقتصاد والصحة والتعليم والبيئة وغريها،
هام عِلامن أيضً ا .يدرك صناع القرار ذلك ،ويستعينون بخرباء متخصصني وموظفني مدربني يف مدارس اإلدارة وغريها ،ولكنهم
يتجنبون تشجيع األبحاث يف اإلدارة والسياسات العامة .وليس هذا "املزاج" غري املكرتث بالبحث العلمي مقصو ًرا عىل هذين
املجالني ،فحالهام كحال العلوم االجتامعية عمو ًما.
وينوي املركز العريب تقديم إسها ٍم متواضع يف سد هذا الفراغ عرب تأسيس هذه الدورية املح ّكمة التي تبدأ نصف سنوية،
وميكن تحويلها إىل فصلية بعد تقييم مدى نجاح التجربة لناحية توافر الدراسات النوعية.
فهم ضيقٌ لإلدارة والسياسات العامةُ ،يح َّول مبوجبه متيز هذه املجاالت وخصوصيتها إىل فصل عن السياسة .وبحسب
يشيع ٌ
هذا الفهم نفسه ،فإن عملية صنع السياسات العامة تنحرص يف جوانبها الفنية والتنفيذية ،ويقوم عليها متخصصون فنيون
ٌ
فعملية تنظيمية خالصة ،يتوالها موظفون يعملون لدى
فقط ،أ ّما تنفيذ هذه السياسات وإدارة املؤسسات العامة للدولة
الدولة .وتُعالَج إشكاليات اإلدارة والسياسات العامة ،غال ًبا ،باعتبارها مسائل فنية تغيب عنها اإلشكاالت املفهومية واألهداف
االسرتاتيجية املتعلقة بالتنمية والنهوض بالبلدان العربية ومجتمعاتها .وال شك يف أن الجانب املهني وإتقانه والبحث فيه
مهم ،ولهذا س ّمينا هذه الدورية حِ كامة ،عىل وزن فِعالة الذي غال ًبا ما يصوغ ألفاظ النشاط اإلنساين املهني مثل صناعة
أمر ّ
وتجارة وإدارة ،فرتجمنا يف تسمية املجلة لفظ " Governanceحِ كامة" (وليس حوكمة ً
مثل) .ولكن الدورية ،إذ تشدد عىل
ذلك ،فهي تشدد أيضً ا عىل تجاوزه إىل البحث النظري النقدي الذي ال يفصل اإلدارة والسياسات العامة عن فهم السياسة
التي تصنع السياسات.
ضعف اهتامم املؤسسات التعليمية َ
ُ
بحقل اإلدارة العامة والسياسات العامة ،وندرة املراكز واملشاريع البحثية التي
ويفاقم
تهتم بدراسة موضوعاتهام عىل هذا النحو ،ح ّد َة اإلشكالية.
منهجا علم ًيا يف وضع السياسات ويف اإلدارة،
تتطلب جهود اإلصالح والتنمية السياسية وبناء الحكم الرشيد يف بلداننا العربية ً
كام تتطلب نظر ًة أشمل لإلدارة والسياسات العامة ،بحيث تعالج الجوانب اإلدارية والفنية لإلدارة والسياسة ،ولكن ال تفصل
ومستحق لهام.
فهم جديد
ٍ
بينهام وبني السياسة ،وإمنا تقوم عىل بناء ٍ
هذه هي الغاية األساسية املرج ّوة من دورية جديدة ،بعنوان حِ كامة .وهي الدورية املح ّكمة السادسة التي يصدرها املركز
ضمن رسالته الرامية إىل النهوض بالبحث يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،وتعزيز إنتاج املعرفة العلمية باللغة العربية.
دفع فكري جديدة غاي ُتها تشجيع البحث العلمي يف التخصصني املذكورين ،يف حدود
نطرح حِ كامة يف هذا اإلطار باعتبارها قو َة ٍ
حقل التخصص ،ويف تجاوزه أيضً ا نحو تداخل التخصصات ،وعرب توسيع حدود الحقل مبا يستعيد األركان السياسية واالجتامعية

لإلدارة والسياسات العامة ،ومساح ًة للتفكري والنقاش العلمي حول ما ينبغي لنظم الحكم العربية ،بقيمها ومؤسساتها
وأجهزتها وسياساتها ،أن تقوم به وتنهض إليه من أجل نقل املجتمعات العربية إىل مجتمعات حديثة سياس ًيا وعادلة اجتامع ًيا.
ننشد يف حِ كامة أن تكون من ًربا مهن ًيا أكادمي ًيا رصي ًنا ،ومساحة للنقاش العلمي وطرح الرؤى البحثية النظرية والتطبيقية
َ
مجال اإلدارة العامة والسياسات العامة يف الوطن العريب ،انطال ًقا من تقييم األثر الذي تحدثه السياسات العامة
يف
يف حياة املواطنني  ،Citizen-Centeredبهدف إنتاج معرفة موجهة لحل مشكالت اإلدارة والسياسات العامة
 Problem-Solving Oriented Researchيف القطاعات كافة.
تأمل حِ كامة أن تكون عونًا للباحثني املتخصصني؛ ليس فقط بتقديم منصة للنرش يف أجواء بحثية أكادميية هي أجواء
املركز العريب لألبحاث ومعهد الدوحة للدراسات العليا ،وإمنا أيضً ا ببذل الجهد يف تحكيم األوراق الواردة عند أفضل الزمالء
املتخصصني ،وتحريرها علم ًيا ولغو ًيا .كام تأمل هيئة تحرير الدورية أن يخدم صدورها وتوزيعها الدائرة األوسع من املعنيني
مبجال الحكم وصنع السياسات ،وتنفيذها ،وإدارة املؤسسات العامة للدولة ،سواء أكانوا من نخبة الدولة ومسؤوليها والعاملني
فيها ،أم من مؤسسات املجتمع املدين املنتمية إىل الفضاء العام ،والتي يرتبط مجال اهتاممها بالسياسات العامة.
ليس التأسيس ً
سهل ،وبناء املؤسسات ٌ
عمل سا ٍم ونبيل ،واالستمرار والحفاظ عىل املستوى يف حالة املؤسسات األكادميية،
ال ّ
يقلن صعوبة ،ولكن التجربة علمتنا أنه يف حالة الدوريات العلمية توضع مقومات االستمرار منذ البداية ،بوضع معايري
فالكم يأيت الح ًقا عىل أسس سليمة.
الكم،
ّ
النرش وعدم التهاون بشأنها من العدد األول ،حتى لو كان الكيف عىل حساب ّ
نبارك لهيئة تحرير املجلة وللباحثني يف َ
مجال تخصصها هذا اإلنجاز ونتمنى لهم التوفيق.
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