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الصفحة األولى...

• «مو�سوليني وامل�سلمون»
• جانكارلو مازوكا وجامناركو وال�ش

• «من الأرجنتني �إىل املغرب»
• �أدريان باتروين

• «حديث من دون �أن يكون غربيا يف
�أ�صول يابان اليوم»
• بيريـ فرن�سوا �سويري

• «رومان�سية االحتاد ال�سوفيتي»
• فيودر رازاكوف

• «�إىل �أين يتجه العامل؟»..
• لبا�سكال المي ونيكول جني�سوتو

• «يف الإميان وال�سيا�سة»
• حليدر جمال

هالل الحجري
من الأطروحات العلمية التي �أجنزها الدار�سون العمانيون فـي
اخلارج� ،أطروحة دكتوراه بعنوان «مبادئ البحرية ال ُعمانية».
قدمها خمي�س بن �سامل اجلابري جلامعة �إك�سرت يف بريطانيا �سنة
.2012
يذكر الباحث يف ملخ�ص الدرا�سة �أ َّن الأهمية االقت�صادية والأمنية
للم�صالح البحرية وال�سيا�سية حول العامل قد تغريت مع تغري املناخ
الأمنيالدويل ،وكذلك تغريت �أهمية الطرق البحرية الآمنة تلبي ًة
للطلب العاملي .وي�ؤكد الباحث �أنّ عمان تعتمد ب�صورة متزايدة على
• «النا�س �أو ًال؛ قوة»
البحر من �أجل التجارة البحرية وا�ستغالل املوارد البحرية ،ولكن
• مون جيه �إن
يف غياب �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية بحرية م�شرتكة ملواءمة م�صاحلها
التجارية والبحرية ،ف�إ َّن مواردها البحرية �ستبقى ناق�صة .ويقول
الباحث �إ َّن م�صلحة عمان الرئي�سية هي �ضمان �أمنها البحري
الوطني من خالل احلفاظ على قوات بحرية وقوى �أخرى ف َّعالة؛
حلماية مياهها وجتارتها البحرية .ومع ذلك ،كما يزعم الباحث،
ف�إنها ال تزال حتتاج �إىل مبادئ بحرية ر�سمية لدعم �سيا�ساتها.
وعليه ،ي ج ادل ب�أن املبادئ البحرية �ستعني عمان على ا�ستخدام
قوتها البحرية وحماية م�صاحلها الوطنية.
ونظ ًرا لغياب الوثائق الأر�شيفية حول هذا املو�ضوع ،اعتمد الباحث
على امل ق ا بالت ال�شخ�صية مع اخلرباء واملمار�سني البحريني،
وحلل جمموعة وا�سعة من املن�شورات الر�سمية وامل�صادر الثانوية
املُتعلقة بال�سيا�سات واملبادئ البحرية ،و�سلط ال�ضوء على العالقة
بني النمو االقت�صادي والتجارة البحرية يف عُمان ،كما �أنه در�س
دور �صناعة النقل البحري يف عمان والأن�شطة املت�صلة بها ،وقارن
جتارب وخربات العديد من الدول التي و�ضعت مبادئ بحرية لها.
• «الرد والدليل يف ن�صرة الدين الذليل» وي�ؤكد الباحث �أ َّن حاجة عمان �إىل مبادئ بحرية حلماية م�صاحلها
الوطنية و�سيادتها �أمر ُم ِل ّح ،حيث ينبغي �أن توجد تن�سيقا وترابطا
• ليهودا الالوي
بني ق و تها البحرية ،و�إ�سرتاتيجيتها الع�سكرية ،و�سيا�ساتها،
و�إج ر ا ءاتها الت�شغيلية الدائمة عرب مبادئ بحرية واحدة من
أ�سا�سا للتفاهم املتبادل بني وحدات قوات ال�سلطان
�ش�أنها �أن توفر � ً
امل�سلح ة  ،والوحدات احلكومية ذات ال�صلة ،و�صانعي ال�سيا�سات
الوطنية ،و�ضماناً للكفاءة والدِّراية الت�شغيلية .يقرتح الباحث يف
نهاية درا�سته �إن�شاء هيئة �إدارية منف�صلة للإ�شراف على تدوين
املبادئ والإجراءات ،وهذا ما يك�سب �أطروحته �أهمية خا�صة؛ �إذ �إ َّن
�صياغة املبادئ البحرية �سي�سهم يف حماية م�صالح الدولة.
تنق�سم هذه الدرا�سة �إىل �سبعة ف�صول :يعر�ض الف�صل الأول بع�ض
التفا�صيل املوجزة للدرا�سة حمدداً �سياقها و�أهدافها ومنهجيتها.
وي�سلط الف�صل الثاين ال�ضوء على العالقة بني النمو االقت�صادي
والتجارة البحرية مناق�شا دور �صناعة النقل البحري والأن�شطة
التي تدعمها .ويناق�ش الف�صل الثالث �أهمية موانئ عمان كم�صادر
مل�صاحلها البحرية� .أما املوارد النفطية والغازية والأ�سماك البحرية
يف عمان فتم درا�ستها يف الف�صل الرابع .والف�صل اخلام�س يدر�س
دور البحرية ال�سلطانية يف حماية �سيادة عمان .ويناق�ش الف�صل
• «العامل اجلديد الغام�ض»
ال�ساد�س ع و ا م ل املبادئ البحرية التي يفرت�ض �أن ت�شمل جميع
• �ستفني د.كينغ
ال�سيا�سات املو�ضوعة مبعزل عن بع�ضها البع�ض .وقد َّ
مت تلخي�ص
النتائج وال ت و �ص ي ات الرئي�سية للدرا�سة يف الف�صل ال�سابع الذي
قدم ا�ستنتاجات حول دور املبادئ البحرية يف التنمية االقت�صادية
والأمن الوطني يف عمان.
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