تنمية م�ستدامة

ما�ض يتال�شى إ�ىل حا�ضر مفتوح على االحتماالت
من ٍ

حتوالت الواحات
اجلبلية العمانية

بقلم :اندريا�س بوكارت
�سليمان اخلنجري
ايڤا �شليخت
جوتا ها�رس
كارل هامر
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فالح يح�صد نوع نادر من القمح
يف بلد �سيت يف وادي بني عوف

آلالف من ال�سنني �شكلت الواحات العمانية
للن�سان العماين،
م�صدر العي�ش الرئي�سي إ
�سواء عرب الزراعة أ�و ال�صيد .ورغم
تاريخ عمان العريق و�شهرتها باعتبارها
أ�ر�ض اللبان وموطن ال�سندباد البحار� ،إال
أ�ن الو�صول �إليها بالن�سبة أ
للجانب مل يكن
بتلك ال�سهولة.

كدولة ت أ�خذ ب أ��ساليب النمو احل�ضاري والع�رصنة،
تعي�ش ُعمان حتوالت ثقافية واقت�صادية .فمن
بالد البدو الرحل املعروفني برتبية �أ�رسع �أنواع
اجلمال يف العامل ،ومن البحارة الذين و�صلت
�سفنهم موانئ الهند وال�صني� ،إىل جمتمع �أ�صبح
يعتمد اعتمادا رئي�سيا على النفط واخلدمات .ب�سبب
هذا التغري تراجع دور الواحات العمانية يف ع�صب
التبدالت االقت�صادية لتتحول الواحات �إىل نقطة
جذب �سياحي مثرية (ال�صورة  .)1ونتيجة لذلك
حتولت الواحات التي ي�سهل الو�صول �إليها عرب
والقامة
و�سائل النقل احلديثة �إىل �أماكن لل�سكن إ
البعد أ
الدائمة� ،أما تلك أ
والكرث ن أ�يا فقد حتولت
�إما �إىل حمطات لق�ضاء عطلة نهاية أ
ال�سبوع �أو
�أنها قد ُه ِج َرت بالكامل (ال�صورة .)2

اليمنى :أ�طالل قرية وادي بني
حبيب يف اجلبل أ
الخ�رض
الي�سار� :صورة جوية ملدرجات
قرية العني

ظل عدد الواحات العمانية جمهوال ل�سنوات
طويلة .واليوم قام م�ؤ�رش (دليل خمتلف �أنواع
النباتات)  NDVIبالتعاون مع القمر ال�صناعي
 LANDSATالذي التقط �صورا للجزء ال�شمايل
لل�سلطنة ،وكذلك بالتن�سيق مع املعلومات
الطوبغرافية التي قدمها مكوك ف�ضاء تخ�ص�صت
�إحدى مهامه يف امل�سائل الطوبغرافية� ،إ�ضافة
�إىل التعاون مع برنامج جوجل �إيرث Google
 ،Earth Proكل تلك العنا�رص ا�ستقرت �أخريا
على ح�رص عدد الواحات العمانية يف 2428

التالل (ت�شكل  %46من �إجمايل الواحات) وتقوم
على تدفقات املياه التي ت�شق م�ساربها بني
ال�صخور .وهناك �أي�ضا «الواحات اجلبلية» (ن�سبتها
الجمايل) و «واحات الكور» (ن�سبتها من
 %3من إ
الجمايل  )%0.5وهي تقع يف اجلبال يف مناطق
إ
و�سطى بني أ
الحجار الكل�سية وال�صخور اجلرداء.
�أما «واحات العيون املائية» فهي �أكرب الواحات
الجمايل
حجما يف �شمال عمان (ن�سبتها من إ
 )%0.3وتقوم على تواجدها �إىل جوار م�صدر
للت�رصيف املائي كالينابيع والعيون .و�أخريا

واحة خ�رضاء متتد م�ساحة كل منها بني 0.4
هكتار و  718هكتارا� .إ�ضافة لذلك فهناك نحو
 235وحدة �صغرية �-أظهرتها �صور أ
القمار
ال�صناعية -بني  0.08هكتار و  0.4هكتار،
غري �أن كونها واحات م أ�هولة �أو جمرد تكتالت
من أ
ال�شجار الربية ال يزال غري م�ؤكد بعد� .إن هذه
احل�صيلة البالغ مقدارها  2663واحة (ال�شكل )1
ميكن تق�سيمها �إىل �ست جمموعات فرعية هي:
„الواحات املنب�سطة“ (ت�شكل ما ن�سبته %49
من �إجمايل عدد الواحات) ومتتد ما بني �رشق
وغرب جبال احلجر وتقوم على املياه العذبة
التي ت�ستمدها من خمزون املياه اجلوفية حتتها.
وهناك «واحات ال�سفوح» التي تتوزع على �سفوح

الجمايل
هناك «واحات املدن» (ن�سبتها من إ
 )%1.7وتتكون من املنتزهات وجتهيزات
ممار�سة أ
اللعاب الريا�ضية ،وهي ال تعتمد على
م�صدر مياه طبيعي را�سخ.
أ
�سلوب الذي تعتمد
ك�شفت
ُ
الدرا�سات احلديث ُة ال َ
أ
عليه الواحات العمانية –�و ما تبقى منها -يف
ممار�سة دورها الوجودي كتجمع �سكني حيوي.
الجابات عن ت�سا�ؤالت الباحثني على �أ�سلوب
إ
عمل الواحات قدمتها كل من واحة مقطع اجلبلية
(ال�صورة  )3يف وادي بني جابر (وهي واحة
�صغرية تقع على ارتفاع  1050مرتا عن م�ستوى
�سطح البحر) ،وواحتا العني وال�رشيجة (وهما
واحتا «كور» �صغريتان تقعان على ارتفاع
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2000مرت عن �سطح البحر) يف اجلبل أ
الخ�رض
(ال�صورة  .)4وكذلك واحة �صوجرة التي مت ربطها
م�ؤخرا ب�شبكة الطرق احلديثة واخلدمات العامة
(ال�صورة � ،)5إ�ضافة �إىل واحة بالد �سيت (وهي
واحة «كور» تقع على ارتفاع  1000مرت عن
�سطح البحر ،ال�صورة  )6يف �شمايل منطقة جبال
احلجر.
تت�صف هذه الواحات جميعا باعتمادها على
أ
«الفالج العينية» (ال�صورة  ،)7وهي قنوات مائية
ت�ستمد مياهها من العيون املائية الطبيعية والتي
تتجدد مياهها نتيجة هطول أ
المطار مبعدل �سنوي
مقداره � 100إىل  200ملليمرت ،ويعتا�ش �أهلها
على نظام اقت�صادي يجمع بني زراعة املحا�صيل
الزراعية وتربية احليوانات .وقد ك�شفت عمليات

واملخ�صبات املعدنية .وقد دللت الدرا�سات �أن
نوعية القمح الذي ُيزرع يف هذه الواحات –والذي
هو يف طريقه للتال�شي املت�سارع -يعد �صنفا
نادرا حول العامل (ال�صورة ،8ال�شكل � .)2أما �أحدث
االكت�شافات فقد �أ�شارت �إىل �أن خم�سة �أنواع من
قمح اخلبز و�أربعة �أنواع �أخرى من احلنطة تزرع
بهذه الواحات ،ف�ضال عن نبات املوز ،كل هذه
العنا�رص ت�ؤكد وظيفة الواحة العمانية كمحمية
طبيعية للم�صادر الوراثية (اجلينات) .وقد ق ّدمت
الدرا�سات النباتية املقا ِرنة لقمح عمان وقمح
جريانها �أدلة على ان عمان قد �شكلت م�صدر
تزويد بالقمح لكافة جريانها يف املنطقة.
لن أ�خذ مثاال واحدا من الواحات التي ت�شكل
مو�ضوعا لدرا�ستنا �أال وهو واحة مقطع .تقع

ر�صد وحتليل �أن�شطة هذه الواحات �إىل �أن هناك
قطعانا من أ
الغنام واخلرفان يبلغ عددها املئات
تعي�ش نهارا يف التخوم اجلبلية حول الواحات� ،أما
م�ساء فيقوم ال�سكان ب إ�طعامها التمور أ
وال�سماك
والدقيق وبقايا طعامهم .وخالل القرون املا�ضية
متكن ال�سكان املحليون من نقل �آالف أ
الطنان
من تر�سبات طمي أ
الودية وحتويلها �إىل تربة
للزراعة .وحتى اليوم ف إ�ن هذه الرتبة اال�صطناعية
ي�ستخدمها �سكان الواحات للزراعة وهي تت�صف
بوفرة من املعززات املغذية م�صدرها أ
ال�سمدة

هذه الواحة يف �أطراف ه�ضبة «�شري» ،وتوجد
بها �أبراج كل�سية مت اكت�شافها عام 1992م
ويرجع عمرها ح�سب التقديرات �إىل � 4500سنة،
ومتتد الواحة �إىل م�ساحة مقدارها 25كم مربع
(ال�صورة .)9ي�صعب حتديد تاريخ دقيق لبناء
�أبراج ه�ضبة �شري ب�سبب اال�ستيطان املتوا�صل
للرعاة لها .ومقارنة بالنمط املعماري ال�شائع يف
املناطق املجاورة ميكن القول ب أ�ن هذه أ
البراج
كانت مبثابة قبور� .إن تركيز هذه أ
البراج على
ه�ضبة �شري ميكن �أخذه كم�ؤ�رش على احتمالية �أن
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اليمنى :فلج عيني بقرية
بلد �سيت

الي�رسى :مدرجات زراعية يف
بلد �سيت

الواحات العمانية التقليدية
التي تعي�ش على الزراعة.
منوذج قرية مقتى يف وادي اخلبة

تكون هذه أ
البراج قد ا�ستخدمت كعالمات ت�شري
�إىل مواقع وجود عيون املياه .وفرت هذه أ
البراج
للدار�سني فر�صة لدرا�سة تغريات املناخ يف
املنطقة كما تدل عليها �آثارها على قِ طع ال�صخور
التي بنيت منها أ
البراج والتي تعك�س التغريات
يف املركبات الكيميائية الناجتة عن تبدالت
املناخ (ال�صورة  .)10وتدل الدرا�سات �أن تغريات
مناخية جذرية قد وقعت منذ بناء �أبراج �شري ،هذه

هطول أ
المطار الذي حدث خالل فرتة �إعداد هذه
الدرا�سة (بني عام  2000و ،)2003ف إ�ن العديد
من ربوع الواحة قد هجرها �سكانها ،و�أن نوعا
واحدا من �أنواع القمح النادرة التي اكت�شفت
م�ؤخرا قد انقر�ض (ال�صورة  .)11وكنتيجة ل�شح
املياه ف إ�ن هذه الواحة معر�ضة للهجران الكامل،
بغ�ض النظر عن اجلهد احلكومي املبذول لتوفري
البنية أ
ال�سا�سية للواحة.

التغريات ترتبط بدورة هبوب الرياح املو�سمية
وانعكا�س ذلك على م�ستوى الرطوبة املحفور يف
ذاكرة �صخور هذه أ
البراج .كما �أ�شارت الدرا�سات
املروية يف واحة مقطع قد ابتد�أت
�إىل �أن الزراعة
ّ
منذ  600عام فقط ،بينما كان االعتماد قبل ذلك
على العيون املائية أ
والمطار .يبلغ عدد املباين
املركزية للواحة  59مبنى حجريا ،وقد ا�ستعملت
يف املا�ضي كمخازن ،ويف يومنا هذا تظل هذه
املباين ذات �أهمية ل�سكان الواحة البالغ عددهم
الرحل هم وقطعان
نحو  200ن�سمة من البدو ّ
�أغنامهم وخرفانهم� ،إ�ضافة لوجود  16م�سطح
زراعي يغذيها  22جدوال مائيا ،وترتبع على
م�ساحة مقدارها  4.5هكتار .وب�سبب تدين معدل

املثال الثاين هو امل�سطحات اخل�رضاء باجلبل
أ
الخ�رض والتي و�صلت �شهرتها خارج حدود
البالد باعتبارها «جنائن معلّقة» .لقد �أتاحت
ال�صور الرقمية عالية الكفاءة امللتقطة من
تقدمي �صورة
طائرات مت جتهيزها لهذه املهمة،
َ
وا�ضحة عن ان�سيابية احلياة يف القرية .ي�ستوطن
املزارعون الذين ي�سكنون قريتي العني وال�رشيجة
على ارتفاع  1980مرتا عن �سطح البحر ،منطق ًة
م�ساحتها  2.4هكتار ،ويحرتفون زراعة الورود
التي ت�ستخدم لتقطري نوع فاخر من ماء الورد
(ال�صورتان  12و  ،)13ف�ضال عن ا�ستخدامهم
لـ  10هكتارات من امل�سطحات لزراعة الرمان
واجلوز والليمون والرب�سيم وال�شعري والب�صل وذلك
103

ال�صورة اليمنى :ندرة املياه أ�حد
امل�شاكل الرئي�سية لتطوير الزراعة
يف الواحات.
ال�صورة الي�رسى :بروج أ�ثرية تعود
�إ ىل القرن الثالث قبل امليالد
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ال�ستخدامهم اخلا�ص وكذلك لغر�ض البيع .كما
يربي ال�سكان املحليون قطعانا من احليوانات
على ر�أ�سها أ
الغنام واخلرفان تعي�ش يف التالل
املحيطة بالقرية (ال�صورة  .)14وفقا لل�سكان
املحليني ف إ�ن ثلث م�ساحة القرية قد مت هجرها يف
العقد أ
الخري ب�سبب �شح املياه .وقد �أرجع الفالحون
المر �إىل انخفا�ض معدل أ
املحليون أ
المطار� ،إال
�أن بع�ض ال�صور املبكرة للمنطقة ت�شري �إىل �أن

ما يعني وجود جهود فعلية من قبل املزارعني
إلنتاج حما�صيل �صحية طبيعية� .إن الزراعة
الع�ضوية النقية قد تفتح �سوقا ا�ستثماريا جديدا
ألبناء املنطقة كون الثمار النقية اخلال�صة �أغلى
�سعرا من تلك التي ي�ستخدم �أ�صحابها املخ�صبات
ال�صناعية واملبيدات احل�رشية� .أما حت�صيل ر�سوم
ب�سيطة على زيارة القرى من قِ ـبـَل الزوار وال�سياح
فهو �أمر م أ�لوف لل�سكان املحليني وقد يلعب

نق�ص املياه يعود كذلك �إىل الت�سارع العمراين
املتزايد للبناء يف ه�ضبة «�صياه» وا�ستنزاف
املياه يف املزارع احلديثة .ال�سبب آ
الخر لنق�ص
القبال ال�سياحي احلديث على املنطقة،
املياه هو إ
لكن ال�سكان التقليديني للمنطقة ي�ستخدمون هم
�أنف�سهم كميات �أكرب من املياه عما اعتادوا عليه
واحلمامات ومغا�سل
قبل � 30سنة ،فدورات املياه
ّ
أ
املطابخ وغ�سالة املالب�س الكهربائية قد ��صبحت
متوفرة يف كل بيت من بيوت القرية .تت�صف
الزراعة يف م�سطحات اجلبل أ
الخ�رض ب أ�نها
زراعة ع�ضوية نقية (�أورجانيك) ال ُت�ستخدم فيها
املخ�صبات ال�صناعية �إال يف �أ�ضيق احلدود ،كما
تت�صف بغياب ا�ستخدام املبيدات احل�رشية ،وهو

دورا م�ساعدا يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي
للمزارعني.
الواحة الثالثة التي نتناولها هي واحة ال�صوجرة
الخرى تقع باجلبل أ
وهي أ
الخ�رض .تت أ�لف القرية
من �ستة بيوت مبنية من ال�صخر وب�ضع عنزات
تتهادى على حواف املنحدرات ال�صخرية للجبال
املحيطة ،حيث تطل هذه املنحدرات على وادٍ
�ضيق مزروع ب أ��شجار اجلوز والرمان واخلوخ.
ونظرا للتدفق املتوا�ضع لعني املياه الوحيدة
املوجودة بالقرية (متو�سط تدفقها  0.7مرت
مكعب يف ال�ساعة الواحدة) فقد توقف املزارعون
منذ عدة �سنني عن زراعة نباتات تتطلب كميات
كبرية من املياه كالقمح أ
والعالف .الو�صول �إىل

راعي ما�شية على مرتفعات
اجلبل أ
الخ�رض

القرية ،التي ي�سكنها  50ن�سمة فقط� ،أ�صبح مي�سورا
منذ عام  2004فقط حني مت ت�شييد طريق ح�صوي
متفرع من طريق ا�سفلتي قريب� .إال �أن �إكمال الرحلة
يف اجلزء أ
الخري من القرية –عرب الوادي -اليزال
يتطلب ال�سري على أ
القدام ،مع ت�سلق �صخور كبرية
احلجم� .إذا حدث وهجر القري َة �سكا ُنها ،ف إ�ن بيوتها
وعمرانها �سيكونان عر�ضة لالندثار—كما حدث
بالفعل يف تلك البيوت التي تركها �سكانها م�سبقا،
وذلك ما مل يتم �صون القرية ككنز ثقايف وتاريخي
على هيئة قرية متحفية.
ولن أ�خذ مثاال �أخريا :م�ستوطنة واحة بالد �سيت ،تقع

املياه �إىل �أن أ
المطار الهاطلة على الواحة حتتاج
نحو خم�س �إىل �ست �سنوات لتت�رسب عرب �شقوق
ال�صخور الكل�سية ثم ت�ستقر عند عيون املياه التي
تغذي الواحة� .إن وفرة املياه جتعل واحة بالد
�سيت خمتلفة عن بقية الواحات ،خ�صي�صا عن
واحة مقطع ،من حيث كون املياه قد جعلت الواحة
تاريخيا م أ�هولة بال�سكان ب�شكل منتظم ،ويف ذات
الوقت يلوح م�ستقبل الواحة زاخرا ب إ�مكانيات
التنمية والتطوير .عملية ع�رصنة الواحة -من
حيث متتعها باخلدمات احلديثة والبيوت الع�رصية
وقربها من �شارع رئي�سي م�سفلت� ،-ساهمت يف

على ال�ضفة الغربية ملنحدرات اجلبل أ
الخ�رض .يبلغ
�سكانها حاليا  600ن�سمة وتتمتع مبزارع نخيل
ممتدة (ال�صورة  .)15لقد �أثبتت الدرا�سات أ
الثرية �أن
الواحة ظلت م أ�هولة بانتظام منذ الع�رص احلديدي
الثاين (قبل نحو � 1100سنة قبل امليالد) .ونظرا
لوجود م�صبات مياه كبرية ،ف إ�ن ع�رشات الينابيع
املائية التي تغذي الواحة قادرة على توفري مياه
وفرية لب�ساتني النخيل أ
والعالف ،وذلك على الرغم
من بع�ض فرتات اجلفاف التي متر بها املنطقة.
وقد �أ�شارت درا�سات حديثة خا�صة بقيا�س ُعمر

حتول الواحة �إىل مركز جذب لل�سياحة الداخلية
الجانب ال�سيما لعطالت نهاية أ
ولل�سياح أ
ال�سبوع.
�إن ازدياد حركة ال�سياحة يف واحة بالد �سيت من
املرجح �أن ت�صاحبه نف�س التبعات التي حدثت
الماكن أ
يف أ
الخرى والتي �أ�رشنا �إليها �أعاله� .إن
كل هذا ي�ؤكد �أهمية جمع البيانات عن أ
الن�شطة
احليوية والطبيعية (الفيزيقية) للواحات العمانية
ما�ضيا وحا�رضا ،وذلك من �أجل امل�ساهمة يف
عمليات التخطيط للم�ستقبل واتخاذ القرار ال�سليم.
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