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ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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الصفحة األولى...
هالل الحجري

«التنوير اآلن»
ستيفن آرثر بينكر

«الحكمة من المال»
باسكال بروكنر

«قواعد بال حقوق»
تيم بارتلي

«في الطبيعة البشرية»
روجر سكروتون

«برميل البارود العربي»
مارك هيرمان

«فوكو وبورديو»
كريستيان الفال

«الحوار الديني في القرآن»
محمد سمير مرتضى

«في أصول العرب»
رومولو لوريتو

إصدارات عالمية جديدة

من الصفحة  18إلى 23

من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة
دكتوراه بعنوان «التجارة المتعددة األطراف مقابل التجارة
الثنائية :خيارات السياسة العامة في عمان» ،قدمها الدكتور
خميس بن سيف الجابري لجامعة درم في بريطانيا سنة .2009
يذكر الباحث في ملخص دراسته أن عمان أصبحت عضوا رسم ًيا
في منظمة التجارة العالمية في  9نوفمبر سنة  ،2000وفي 19
يناير  ،1966وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة
األمريكية .وعليه ،اتبعت عمان مسلكين مختلفين في التجارة؛
مسلك منظمة التجارة العالمية المتعدد األطراف القائم على
عدم التمييز ،والمسلك الثنائي التفاقية التجارة الحرة القائم
على أساس االمتيازات التجارية مع شريك واحد .يؤكد الباحث
أن دراسته تسعى إلى تقييم خيارات السياسة التي تواجه
التجارة العمانية في كل من المسلكين المذكورين ،والتحقق
من النظام الذي يوفر ترتيبات أكثر مرونة لعمان .واعتمد
تقييم الباحث على منهجية نوعية ،حيث استخدم ثالث
طرق بحثية لجمع البيانات؛ الوثائق الرسمية ،والمقابالت شبه
المنظمة ،ومجموعات التركيز .وبعد جمع البيانات وتحليل
محتواها توصل الباحث إلى أن السلطنة بشكل واضح لديها
خيارات سياسية أفضل في إطار منظمة التجارة العالمية
وأن ترتيبات منظمة
مقارنة مع النهج الثنائي للتجارة الحرة ّ
التجارة العالمية هي أكثر مرونة من االتفاقية األمريكية.
تتكون هذه الدراسة من تسعة فصول؛ يتناول الفصل األول
مقدمتها وأسئلتها وافتراضاتها ،ومنهج ّيتها .ويستعرض
الفصل الثاني الدراسات السابقة حول ظاهرة تكاثر اتفاقيات
التجارة التفضيلية .وينقسم الفصل الثالث إلى قسمين
رئيسين؛ األول يستكشف طبيعة السياسة التجارية للواليات
المتحدة األمريكية فيما يتعلق بظاهرة اتفاقات التجارة
التفضيلية ،وكيف تغ ّيرت هذه السياسة من التعددية إلى
الثنائية منذ عام  2001فصاعدا .ويقدم القسم الثاني بعض
المعلومات عن األنشطة التجارية العمانية للفترة 2007-1995
أن الواليات المتحدة ليست شريكا مهما لتجارة
التي كشفت ّ
عمان؛ بل هناك الكثير من الشركاء التجاريين اإلقليميين
يكتسبون أهمية أكبر في عمان من الواليات المتحدة ،مثل
اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية،
والصين ،واليابان ،والهند .ويحدد الفصل الرابع منهجية
البحث من خالل شرح أسباب ذلك واعتماد منهجية نوعية،
استنادا إلى حالة عمان،
واصفا تصميم البحث كدراسة مقارنة
ً
أما الفصول
وتوضيح االستراتيجية االستقرائية للبحوثّ .
الخامس ،والسادس ،والسابع ،والثامن فتقدم نتائج الدراسة
وتحليلها؛ حيث يركز الفصل الخامس على تحليل البيانات
المجمعة من الوثائق الرسمية المتعلقة بمنظمة التجارة
العالمية ،واتفاقية التجارة الحرة ،والتجارة واالقتصاد العماني
من خالل أربعة أبعاد؛ وصول السلع إلى األسواق ،وقواعد
المنشأ ،وتسوية المنازعات ،والعمل.
ويستأنف الفصل السادس تحليل البيانات عبر أربعة أبعاد
أخرى :المنسوجات والمالبس ،والمشتريات الحكومية،
واالتصاالت السلكية والالسلكية ،واالستثمار .الفصالن السابع
والثامن يركزان على تحليل البيانات المجمعة من المقابالت
أما الفصل التاسع فيلخص
شبه المنظمة ومجموعات التركيزّ .
نتائج البحث الرئيسية ويقدم بعض التوصيات حول كيفية
قيام السلطنة بتحسين تفاعلها مع االقتصاد العالمي ،وال
سيما فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية .كما يقدم
هذا الفصل بعض التوصيات للبحوث المستقبلية المتعلقة
باالتفاقيات التجارية العمانية.
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