ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

ذو القعدة  1438هـ  -أغسطس 2017م

الصفحة األولى...
هالل الحجري

• «�آ�شور� ..إمربيالية ما قبل التاريخ»
• ماريو ليفِراين

• «العدالة للجميع»
• مارك براي�س

• «م�أ�ساة الكني�سة الرو�سية»
• ليف ريغيل�سون

من الدرا�سات املهمة التي �أجنزها العمانيون يف اخلارج �أطروحة
دكتوراه بعنوان «�إدارة املوارد الأثرية يف عمان» ،قدمها حممد
بن علي البلو�شي ملعهد الآثار والع�صور القدمية ،كلية الدرا�سات
التاريخية ،جامعة برمنجهام� ،سنة .2004
«من �أجل فل�سفة جديدة للرعاية الطبية» «كل العالقات تبد�أ من طرق احلديث!» وي�شري الباحث يف ملخ�ص �أطروحته �إىل �أن عمله يدر�س كفاية
•
•
الإدارة احلالية للآثار يف �سلطنة عمان ،م�ستعينا بالنظريات
• �إريك فورنريي
• كيم بوم جون
واملمار�سات ال�سابقة يف جمال �إدارة الآثار ،مر ّكزا على درا�سة
وقيا�س مدى
الو�ضع احلايل لل�سجالت الأثرية العمانية،
ِ
مالءمتها لال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية ملوارد الآثار العمانية
ً
ً
وتخطيطا.
وحفظا ،وا�ستك�شا ًفا ،وا�ستخدامًا،
حتديدا ،و�إدار ًة،
ولتحقيق ذلك اتبع الباحث مزيجا من طرائق الدرا�سة
النوعية والكمية ،مت�ضمنا مراجعة نظام الإدارة الأثرية
وخ�صائ�ص املوارد نف�سها .ومن �أبرز هذه الطرق َ َ
تكُّنُ
العماين
ِ
الباحثِ من ت�صميم �سِ ٍّ
جل �إلكرتوين �شاملٍ جديدٍ للبقايا
الأثرية ال ُعمانية (قاعدة البيانات الوطنية الأثرية يف عُمان)
مع بنائه وتنفيذه .كما َو ّفر الباحث لأول مرة ،على امل�ستوى
الوطني ،قيا�سا كميا �أوليا للموارد العمانية وحتليال لطبيعتها
وخ�صائ�صها.
• «املباراة الطويلة»
• «ديناميات ت�سو�س النظام ال�صيني» ويرى الباحث ب�أن عمله هذا يعترب �أول بحث يتم �إجرا�ؤه ،يف ذلك
• ديريك �شوليت
• ملينك�سني بي
الوقت ،حول �إدارة املوارد الأثرية العمانية .وقد �سعى من خالله
�إىل الت�أكيد على �أهمية مثل هذه الدرا�سات التي �أهملت ب�شكل
عام منذ �أن بد�أ البحث يف علم الآثار يف عُمان يف اخلم�سينيات من
القرن املا�ضي .وقد دعا البلو�شي يف بحثه هذا �إىل �إعادة النظر
يف املمار�سات احلالية للإدارة العمانية ومناهج بحثها ،مقرتحا
حزمة من التح�سينات عليها.
تتكون هذه الأطروحة من ثمانية ف�صول .الف�صل الأول ا�شتمل
على املقدمة ،وحدد �أهداف الدرا�سة ونطاقها و�أهميتها .وقدم
الف�صل الثاين ا�ستعرا�ضا للأدبيات املتعلقة بالتطور التاريخي
والأطر النظرية والعملية ال�سابقة واحلالية يف جمال �إدارة
املوارد الأثرية .وحدد الف�صل الثالث املنهجية امل�ستخدمة يف
�إجراء البحث .والف�صل الرابع ا�شتمل على مقدمة عامة عن
عمان واجلوانب ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلية لنظام �إدارة املوارد
• «�أرجمدون ال�سوري»
• «�أحاديث عن الإ�سالم»
الأثرية فيها ،وو�صف اخللفيات البيئية وال�سيا�سية واالقت�صادية
• جمموعة م�ؤلفني
• جمموعة م�ؤلفني
واالجتماعية للبلد من �أجل ا�ستك�شاف طبيعة العالقة بني هذه
البيئات و�إدارة املوارد الأثرية ،و�أعطى مقدمة للتطور التاريخي
والو�ضع احلايل للبحوث الأثرية و�إدارة املوارد الأثرية يف عمان.
والف�صل اخلام�س َو ّفر فح�صا لل�سجالت الأثرية احلالية يف
عمان وتقييما لها .والف�صل ال�ساد�س عر�ض نتائج التحليل
الأويل ملحتويات ال�سجل اجلديد ،هادفا �إىل �إظهار املزايا
املحتملة ال�ستخدام ال�سجالت الأثرية يف حتديد طبيعة املوارد
الأثرية يف عمان وخ�صائ�صها .وا�ستك�شف الف�صل ال�سابع القيم
املحتملة لل�سجالت الأثرية يف �إقامة �شراكة بني �إدارة املوارد
الأثرية وال�سياحة يف عمان� .أما الف�صل الثامن فقد ارتكز على
جمموعة من التو�صيات لإدارة املوارد الأثرية العمانية.

• «الكارثة والإبداعية والتجديد احل�ضاري»
• توما�س هومر  -ديك�سون

• «الرحلة �إىل الربيع العربي»
• دود جوفرين

hilalalhajri@hotmail.com



