
د. بالقاسم بن محمد المختار 
قسم الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس

مان التنمية والتحضر في الجبل األخضر: سلطنة عُ

ملخص

تُحدث عمليات التنمية يف املجتمعات القروية والريفية تحوالت عميقة تشــمل إعادة توزيع الســكان، 

وتغيري أمناط العمران وأشكاله، واألنشطة االقتصادية، أو ما يسمى “عملية التحرض”. وتختلف انعكاسات التنمية، 

سلبياً وإيجابياً، عىل التجمعات السكانية القروية بناًء عىل منط التنمية الذي يعتمده املخططون وأصحاب القرار. 

ونظراً إىل أن عملية التنمية تهدف يف األساس إىل إحداث تغيري نحو األفضل ملستوى العيش ولظروف حياة 

اإلنســان وألمناط تثمني املوارد املحلية، فإن تقييم انعكاســات هذه التنمية عىل املجتمعات املحلية يصبح أمراً 

رضورياً لتقييم منط التنمية ذاته، بغية إدراك أوجه النجاح ومواطن القصور فيه. 

يف هــذا اإلطار النظري، تبحث هذه الدراســة يف عملية التحرض الناتجة عــن عملية التنمية املعارصة يف 

إقليم الجبل األخرض بسلطنة ُعامن، محاِولًة رصد حركة السكان وتطورات العمران وتغري أمناط السكن يف إقليم 

الجبل األخرض املتكون من أكرث من ستني قرية جبلية، بهدف تقييم انعكاسات منط التنمية املعتمد عىل مكوناته 

القروية وأمناطه العمرانية. 

اتبعت الدراسة املنهجني الكمي والوصفي، حيث تم تحليل البيانات اإلحصائية املتعلقة بالسكان واملساكن 

واملرافق يف قرى الجبل األخرض. كام تم االعتامد عىل الخرائط املتوافرة واملالحظة امليدانية والصور الفوتوغرافية 

واملقابالت الشخصية، ورسم عدد من األشكال التي ساعدت عىل تحليل الظواهر وتوضيح النتائج. 

وقد توصلت الدراسة إىل أن عملية التنمية يف الجبل األخرض قد أحدثت تغيرياً جذرياً يف حياة الناس ويف 

أمناط العيش والعمران، ونقلت املنطقة من مجرد شتات قروي إىل ما يشبه تسلسالً حرضياً يرتأسه املركز الخدمي 

املحيل. كام وفرت عملية التنمية مقومات الحياة العرصية للسكان من خدمات ومرافق إدارية وتعليمية وصحية. 

غري أن درجة تفاعل مختلف القرى مل تكن بأنســاق متقاربة، فمنها ما ربط عالقات باملركز ومنا محلياً يف مجال 

جغرايف مختلف كلياً عن مجال النواة القروية القدمية، ومنها ما تم استقطابه فخال من سكانه.
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المصطلحات األساسية 

إقليــم الجبل األخرض، ســلطنة ُعامن، التنمية والتحــرض، أمناط العمران، التحديــث املجتمعي، العمران 

التقليدي، املجتمعات النامية.

المقدمة 

تعد عملية التنمية االقتصادية يف املجتمعات النامية أداة أساسية إلحداث التغيريات االجتامعية والثقافية 

والسياســية املنشودة، أو ما يسمى “عملية التحديث املجتمعي”. وتكون عملية التنمية بالرضورة جغرافية، أي 

تحــدث يف إطــار مكاين قد يكون وطنـاً، أو إقليمـاً، أو مــا دون ذلك. وينتـج هذا البعـد الجغرايف لكـون املجال 

)Space or Territory( هو، يف الوقت نفسه، املرسح الذي تجري فيه عملية التنمية، وامليدان الذي تنعكس عليه 

نتائجها وتظهر فيه تفاعالت عنارصه الطبيعية والبرشية. 

وتُحدث عمليات التنمية يف املجتمعات القروية والريفية تحوالت عميقة تشــمل إعادة توزيع الســكان، 

وتغيري أمناط العمران وأشكاله، واألنشطة االقتصادية، أو ما يسمى “عملية التحرض”. وتختلف انعكاسات التنمية، 

ســلبياً وإيجابياً، عىل التجمعات الســكانية القروية بناًء عىل منط التنمية الــذي يعتمده املخططون وأصحاب 

القرار. وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن هذه النتائج تتحدد إىل قدر كبري بالنامذج النظرية املعتمدة يف 

عملية التخطيط، التي يتم اختيارها عادة يف ضوء األهداف التنموية املنشودة عىل املستويات املحلية واإلقليمية 

والوطنيــة.1 ويف هــذا االتجاه، قدمت العديد من النظريات الواقعية مناذج تنموية مختلفة تهدف إىل تحســني 

التوزيع الجغرايف للموارد والسكان واألنشطة من أجل تحقيق نتائج اقتصادية واجتامعية أفضل.

بالنسبة إىل أمناط التنمية يف التجمعات السكانية القروية، تعددت النظريات واالجتهادات بتنوع األهداف 

التنموية املرســومة عىل املســتويات املحلية واإلقليمية والوطنية. عموماً، ميكن حرص هذه األمناط يف خيارين 

كبريين؛ يتمثل الخيار األول يف التنمية املحلية القامئة عىل مرشوعات صغرية موجهة أساساً لكل قرية عىل حدة، 

وتهدف غالباً إىل الرغبة يف تثبيت الســكان، وتحســني ظروف عيشــهم عرب تطوير أنشطتهم التقليدية، وتوفري 

الخدمات األساســية الدنيا لهم، ويكون ذلك ضمن مخطط إقليمي متكامل. ويتبنى هذا الخيار عدد من أنصار 

التنمية املحلية املناهضني للرتكز التنموي والحرضي. أما الخيار الثاين، وهو الغالب واألكرث شيوعاً، فيتمثل يف كل 

النامذج املنبثقة من نظريات التوطن واالستقطاب، القامئة عىل فكرة تركيز أدوات التنمية يف مركز إقليمي وسيط 

تتجمع فيه مختلف الخدمات واملرافق، ويرتبط مبختلف القرى عرب عالقات مكانية متنوعة. وقد اعتمد النمط 

املركزي للتنمية اإلقليمية عىل نظرية املكان املركزي )Central place theory( للجغرايف األملاين ولرت كريســتلر، 

ومفهوم الوظائف الحرضية التي استنبطها راتزل، أو نظريات االستقطاب )Polarization theories( التي طورها 

السويرسي مريدال، واألملاين – األمرييك هريشامن، وغريهام من املختصني. ويف النامذج املشتقة من هذه النظريات، 

تلعب مختلف شبكات االتصال دوراً أساسياً لتحقيق التفاعل املنشود بني مجمل مكونات اإلقليم، حيث ال ميكن 

للتجمعات السكانية القروية والريفية أن تتطور إال عرب “االتصال مبركز حرضي رسيع النمو )بصفته( عاماًل مهامً، 
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بل األهم، لتطور األرياف”.2 وحســب نظرية مريدال، مثاًل، يتم التفاعل بني املركز والقرى املحيطة عرب عمليات 

الجذب والطرد واالنتشار؛ ألن عملية التنمية املركزية ستوجد آثاراً خلفية سلبية )Backwash Effects( يف القرى 

واألرياف، وآثاراً انتشــارية إيجابية )Spread Effects( عند مريدال، أو )Trickle down effects( عند هريشامن، 

تنطلــق من املركز إىل الظهري القروي والريفي )Hinterland(. ويتمثل انتشــار النمــو )Growth spread( من 

املركــز إىل الظهــري نتيجة التفاعل املكاين بينهام، حيث إن منو حاجيات املركز ســيزيد من الطلب عىل منتجات 

الريف والقرى )الظهري(، كام سيزيد اعتامد القرى عىل خدمات املركز وأسواقه. ويرى هريشامن أن هذا التفاعل 

يؤدي إىل هجرة انتقائية للعاملة ولرأس املال والبضائع من الهامش نحو املركز، وهو ما يدفع عملية التحرض أكرث 

فأكرث. ونتيجـة نشـاط التنميـة املرتاكمـة يف املركـز، يصبـح الهيكل اإلقليمي مشكاًل مـن عنرصين: املركز والهامش 

3 وهذا املركز هو بالرضورة حرضي.
)Core-Periphery(،ا

وهكــذا تصبــح هذه املراكــز منطلقــات للتغيري االقتصــادي واالجتامعي املنشــود ولنــرش التحديث 

)Modernization diffusion( عىل مســتويات جغرافية عدة. ويف هذا الســياق، يجب التمييز بني “أقطاب 

النمو” )Growth Poles( التي تكون عىل مســتوى الدولة، و“مراكز النمو” )Growth Centers( عىل مستوى 

األقاليــم، و“مناطــق أو نقاط النمــو” )Growth places(، أو املراكز الخدمية عىل مســتويات إدارية أقل من 

مستـوى اإلقليم.

وبغــض النظر عن حدوث النمو االقتصادي أو عدمــه يف القرى، فإن عملية التنمية تؤدي يف الحالتني إىل 

حــدوث منو حرضي )Urban growth( ملراكز دون أخرى. ويتمثل هذا النمو يف زيادة ســكان املراكز الحرضية 

وتوسع مساحاتها أفقياً ورأسياً، أو يف حدوث عملية تحرّض )Urbanization( تشمل مختلف مكونات اإلقليم، مبا 

يصاحبها من تركز سكاين، وتنوع يف األنشطة االقتصادية، وتغري يف السلوكيات االجتامعية وأمناط اإلنتاج والعيش. 

وهذا ما أجملته عبارة “نرش التحديث”، التي تعترب املدن “موطناً لإلبداع والتجديد واإلشعاع... وقاطرة للحركة 
املجتمعية نحو األفضل”.4

ونظراً إىل أن “التغريات االقتصادية تحتل مكانة مركزية بني القوى والعوامل التي تؤدي إىل عملية التحرض 

 )Comparative advantages( وتشكيلها”،5 يتم الرتكيز يف عمليات التخطيط التنموي عىل املزايا الخاصة للمواقع

مثل توافر عاملة نوعية، أو وفرة موارد طبيعية معينة، أو وجود مقومات ســياحية اســتثنائية. وفضاًل عن هذا 

الــرشط النوعي، فإن التجارب التنموية أثبتت أن صواب الخيار من عدمه يكمن يف مدى تالؤم الخطة التنموية 

مع أربعة متغريات أساسية عىل األقل، هي: 

• محتوى املكان، ويشــمل املعطيات الطبيعية )األرض واملوارد( واملعطيات البرشية )الســكان والعمران 	

واالقتصــاد( لإلقليم املســتهدف بالتنمية، ألنــه “ال ميكن تحقيق تنمية فعليــة إال إذا فهمنا جيداً واقع 
املجتمع املحيل ودوافعه ومعوقاته”.6
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• طبيعــة املرحلة التاريخيــة التي متر بها مجتمعــات اإلقليم من حيث تركيبتها االجتامعية وأنشــطتها 	

االقتصادية وعالقاتها املكانية بباقي مكونات اإلقليم.

• مدى واقعية األهداف املرسومة عىل املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية يف عالقة مع القيم الحضارية 	

 .)Flexibility( والثقافية التقليدية السائدة يف اإلقليم، وهو ما يُعرّب عنه أحياناً بدرجة املرونة

• مدى تفاعل املجتمعات املحلية مع مختلف أدوات التنمية املعتمدة، ونوعية مشــاركة األهايل يف صنع 	

القرار، ودرجة استجابتهم الواعية والالواعية للمشاركة يف تحقيق األهداف املرسومة.

ونظراً إىل أن عملية التنمية تهدف يف األســاس إىل إحداث تغيري نحو األفضل ملســتوى العيش ولظروف 

حياة اإلنســان وألمناط تثمني املوارد املحلية، فإن تقييم انعكاسات هذه التنمية عىل املجتمعات املحلية يصبح 

أمــراً رضوريــاً لتقييم منط التنمية ذاته، بغية إدراك أوجه النجاح ومواطن القصور فيه. ومبتابعة عملية التحرض 

وانعكاســاتها، ميكــن للمخطط أن يتصور ســبل التطوير وأدواته نحــو األفضل للتجارب التنمويــة القامئة، أو 

للمرشوعات التنموية املســتقبلية عىل السواء، لكون “التخطيط الفعال هو التخطيط الذي يوجه سلوك البرش 

نحو أنشطة معينة، ويوظـف العلـوم والتقنيـات لتطوير الحيـاة االقتصادية”،7 سواء يف املناطق الحرضية املركزية 

أو يف الهامش القـروي والريفـي. 

يف هذا اإلطار النظري، ستبحث هذه الورقة يف عملية التحرض الناتجة عن عملية التنمية املعارصة يف إقليم 

الجبل األخرض بسلطنة ُعامن بعد مرور ثالثة عقود تقريباً عىل إنشاء مركز خدمي رئييس فيه )سيح قطنة(، وبدء 

عملية تنموية قامئة بالدرجة األوىل عىل تطوير النشاط السياحي خالل العقد األخري. وقد حاولت الدراسة رصد 

حركة الســكان وتطورات العمران وتغري أمناط الســكن يف إقليم الجبل األخرض املتكون من أكرث من ستني قرية 

جبلية، بهدف تقييم انعكاسات منط التنمية املعتمد عىل مكوناته القروية وأمناطه العمرانية، واستنتاج خصائص 

عملية التحرض وأسس التنمية املستدامة املالمئة يف مثل هذه القرى، استدامة تجمع بني التحديث واملحافظة عىل 

وجود هذه القرى وعىل تراثها العمراين. 

منطقة الدراسة 

تتعلق هذه الدراسة بالحّيز املأهول من “هضبة سيق” يف الجبل األخرض املوجود يف وسط سلسلة الحجر 

الغريب يف شاميل سلطنة ُعامن )الشكل 1(، الذي متثله من الناحية اإلدارية “نيابة الجبل األخرض”8 التابعة لوالية 

نزوى مبحافظة الداخلية9 يف ســلطنة عامن.  ونظراً إىل عدم وجود حدود إدارية رسمية لهذه النيابة، فإنه ميكن 

تحديد هذه املنطقة جغرافياً بالجزء األوسط من سلسلة الحجر املعروفة باسم هضبة سيق. غري أن هذه الدراسة 

ســتغطي املســاحة املأهولة فقط، أو التي كانت مأهولة، والتي تشــهد عملية التنمية والتحرض. وتبلغ مساحة 

٪ من مساحة الجبل األخرض التي يقدرها مجلس الشورى10 بنحو 2,592  املنطقة ما يربو عىل 404 كم2؛ أي 15.6 

كم2.  ويبلغ عدد ســكان هذه املنطقـة سبعـة آالف نســمة تقريباً موزعني عىل ما يزيد عىل 37 قرية، توافرت 

للبحث بيانات بشأن 32 منها فقـط. )الشكـل 2(.
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الشكل )1(

موقـع منطقــة الدراســة وتضاريسهــا وإحداثيــات مركزهــا

خط العرض 23 درجة، 4 دقائق، 32 ثانية ش�الً

دون 100 مرت
100 مرت
500 مرت

1000 مرت
2000 مرت وأك�

0         100       200       300 كم تقريباً
خط الطول 57 درجة، 40 دقيقة، 32 ثانية رشقاً

ش

الشكل من إعداد الباحث.

منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدراســة املنهــج الدميغرايف – االجتامعي الذي يتنــاول عملية التحرض بوصفها عملية 

تركز السكان يف مواقع دون أخرى “كنوع من التكيف مع البيئة من أجل توفري وسائل معيشتهم وأمنهم”،11  

وكذلك بوصفها حركة أفقية ورأســية للمجتمع تتمثل يف تعاظم حجم تجمعات سكانية دون أخرى، وارتفاع 

كثافة السكان والبناء وتنوع الرشائح االجتامعية وتراتبها، مقابل تدهور العمران وتراجع النشاط يف التجمعات 

 )Approach( السكانية التقليدية الطاردة. ونظراً إىل تشعب العوامل املتدخلة يف عملية التحرض، فإن “املقاربة

الُفضــىل هي املقاربة الواقعية املتمثلة يف رصد كل أنواع التحوالت الحاصلة يف املجال الجغرايف الذي تحدث 
فيه عملية التنمية”.12

ولهذا اتبعت الدراســة املنهجني الكمي والوصفي، حيث تّم تحليل البيانات اإلحصائية املتعلقة بالسكان 

واملساكن واملرافق يف قرى الجبل األخرض، بناء عىل ما ورد يف التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت للسنوات 

1993، و2003، و2010، وكذلك البيانات الصادرة عن الدوائر العامنية الرســمية، مثل وزارات: اإلسكان والزراعة 

والســياحة. كام تم االعتامد عىل الخرائــط املتوافرة وعىل املالحظة امليدانية والصــور الفوتوغرافية واملقابالت 

الشخصية، ورسم عدد من األشكال التي ساعدت عىل تحليل الظواهر وتوضيح النتائج. 
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الشكل )2(

المكونات القروية لهضبة سيق – الجبل األخضر.
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الشكل من إعداد الباحث. 

1. اإلطار المكاني لمنطقة الدراسة

املــكان )Place( هو جزء من رقعة أرضية )Territory( ومن مجال جغرايف )Geographical Space( مبا 

فيه من مكونات طبيعية وبرشية متّيزه عن غريه من األماكن، وبالتايل فهو مجال ملموس ومحســوس قائم عىل 
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مبدأ التفرّد من ناحية، وعىل أســاس التفاعل الداخيل من ناحية أخرى. وهذا التفاعل هو الذي يكســبه مفهوم 

الوسط )Environment( الطبيعي والبرشي الذي وظفه اإلنسان لتحقيق مختلف أغراضه الحياتية، مثل: اإلنتاج 

واالحتامء والدفاع واالستدامة واالتصال باآلخر أو االنعزال. وهنا يُنظر إىل املكان من خالل مقوماته األساسية التي 

 Physical and( ومن خالل املحتويني املادي والبرشي ،)Location / Situation( واملوقــع )Site( هــي املوضع

Social Contents(، مع التشــديد عىل أن مقومات املوضع واملوقع واملحتوى تتغري بتغري الزمان، ومبا يطرأ من 

تطورات اقتصادية وتقنية واجتامعية وسياسية وغريها.

1-1. عناصر الموضع الطبيعي إلقليم الجبل األخضر

املوضع هو الرقعة الطبيعية التي أقيمت عليها النواة األوىل للتجمع السكاين، ويتم النظر إىل املوضع رأسياً؛ 

أي إن دراسته تشمل ما تحت السطح وما فوقه وما يف جّوه. وهذه املستويات الثالثة ملكونات املوضع هي:

• ما تحت سطح األرض من طبقات صخرية وبنية جيولوجية وثروات طبيعية )مياه جوفية، معادن(.	

• ما فوق سطح األرض من أشكال تضاريسية وتربة ونبات وموارد مائية سطحية، إلخ. 	

• مــا يف جــّو املكان من هواء ومكونــات غازية وصلبة، ويُنظر إىل هذا من حيــث النوعية كدرجة النقاء 	

والرطوبة ومستوى التلوث، وتأثريه يف الصحة إيجابياً أو سلبياً، وهو ما يُعربَّ عنه باملناخ املحيل.

وتختلف قيمة املواضع بناء عىل اختالف هذه املكونات بصفتها عوامل جذب أو عوامل طرد للسكان، فضاًل 

عن دورها يف تحديد أمناط العمران والبناء والنشاط االقتصادي. 

يف ضوء هذا املفهوم، نجد أن الجبل األخرض يشكل إقليامً جغرافياً متمّيزاً، حيث إنه ميثل “حالة استثناء” 

يف سلطنة ُعامن من حيث االرتفاع والترّضس واملناخ املحيل.

البنية والتضاريس 

يوجد الجبل األخرض ضمن سلســلة جبال الحجر الغريب يف شامل سلطنة ُعامن. وتتكون هذه الجبال من 

طبقات جريية محدبة ومقعرة أســهمت كثرياً يف تخزين املياه وتدفقها من ينابيع عديدة. ومن حيث األشــكال 

األرضية، تظهر هضبة ســيق، التي توجد منطقة الدراســة يف وسطها، ككتلة مرتفعة، شديدة الترّضس ومقطعة 

بعدد كبري من املجاري املائية السطحية التي تأخذ عند ملتقاها شكل أودية عميقة ومتعرجة وحادة الحافات. 

ويبلغ متوسط االرتفاع ملجموع جبال هضبة سيق ألفي مرت فوق مستوى سطح البحر؛ لكن أعىل القمم يف جبل 

شــمس تتجاوز 3 آالف مرت. أما يف منطقة الدراســة )نيابة الجبل األخرض( فترتاوح االرتفاعات ما بني 1,651 مرتاً 

و2,003 أمتار فوق مستوى سطح البحر؛ أي بفارق رأيس يقارب 350 مرتاً بني املكونات التضاريسية لهذه املنطقة، 

وبهذا تتعمق األودية وتشتد انحداراتها. 

وتؤدي هذه األودية دوراً مهامً جداً يف تحديد أمناط العمران واتجاهات التحرض يف املنطقة، حيث تنتظم 

التجمعات الســكانية يف مستويات ارتفاع مختلفة تشّكل مشــاهد طبيعية خالبة ومتنوعة من قرية إىل أخرى. 
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أما النظر إىل املنطقة عىل مستوى إقليمها العام، فُيظهر لنا مدى متّيز املنطقة مبوقعها الفريد وسط كتلة صامء 

معزولــة عن باقي اإلقليم، وهو ما يفرّس، يف الوقت نفســه، صعوبة التنقــل وارتفاع تكلفة بناء الطرق وضعف 

التفاعل املكاين.

المناخ المحلي

ميثل املناخ املحيل يف منطقة الدراسة حالة استثنائية واضحة مقارنة ببقية مناطق سلطنة عامن والجزيرة 

العربية، حيث تتفرّد هذه املنطقة مبناخ شــبه متوســطي يف إقليم شــبه صحراوي يسود معظم سلطنة عامن 

وجزيــرة العرب عمومــاً. وبناء عىل البيانات املناخية ملحطة األرصاد الجوية يف ســيق، نجد أن أقىص معدالت 

الحرارة الشهرية )26.5 درجة مئوية يف شهر يوليو(؛ أي إن درجة حرارتها يف الصيف أقل بعرش درجات أو أكرث 

عن مجمل مناطق سلطنة عامن والخليج. 

بالنســبة إىل هطول األمطار يف منطقة الدراســة، نالحظ أن محطة ســيق تستقبل أكرب الكمّيات السنوية 

من األمطار مبجموع ســنوي يبلغ يف املتوســط 317 مم، وهو ما ميثل ثالثة أضعاف متوسط الهطول السنوي يف 

مجمل سلطنة عامن، وعرشة أضعاف مجموع األمطار السنوية يف أقل املناطق أمطاراً، وهي مثريت يف الجنوب 

الغريب للسلطنة. واملالحظ أن هذه الكمية )317 مم(، تجعل نطاق الجبل األخرض منطقة شبيهة مبناطق جنوب 

العروض املعتدلة، وتســمح، ولو نظرياً، مبامرســة الزراعات املطرية، وهو أمر مســاعد عىل االستقرار واالرتباط 

باألرض وتوزيع العمران بناء عىل توزع الرتبة الزراعية. 

الموارد الطبيعية

أســهمت مجمل املعطيات الطبيعية الجيولوجية واملناخية يف توفــري موارد طبيعية متنوعة، أهمها: املاء 

والرتبــة والنبات الطبيعي الرعوي. وتوجد يف املنطقة كميات كبرية نســبياً من املياه الجوفية التي تظهر أحياناً 

عىل شكل ينابيع، أو تستخرج بشق األفالج13 وحفر اآلبار.  ولهذه العيون واألفالج واآلبار تأثري حاسم يف النشاط 

الزراعي وأوضاع عيش السكان وتوزيع العمران التقليدي. 

أما الرتبة الزراعية يف منطقة الدراسة فهي أكرث املوارد ندرة، حيث إن الترضس الشديد وحدة االنحدارات مل 

يسمحا برتاكم الرواسب وتكّون الرتبة إال يف مواقع قليلة وضيقة، ولذلك لجأ السكان إىل بناء املدرجات لحجز الرتبة 

وامليــاه، بل إنهم يقومون أحياناً ببناء املدرجات ثم ملئها بالرتبة التي يجلبونها من األودية. وتبلغ مســاحة الرتبة 

القابلة للزراعة يف املنطقة ما يربو عىل 354 فداناً )143.3 هكتار(، ال يستغل منها غري ثالثة أرباعها تقريباً. 

أما بالنســبة إىل الرثوة الحيوانية يف منطقة الدراســة، فالتقديرات متفاوتة، ولعل أقربها إىل الواقع ما تقدمه 

املديرية العامة للزراعة يف محافظة الداخلية، التي تشري إىل وجود 11 ألفاً و817 رأس ماشية، 90 ٪ منها من املاعز.14  

أما املصادر األخرى فتقدر الرثوة الحيوانية يف الجبل األخرض ما بني “12 و14 ألف رأس من املاشية، أغلبها من املاعز 

ونصفها يف قرية حيل املسبت”،15 إضافة إىل عدد غري معروف من الحمري السائبة يف األودية واملرتفعات والقرى. 
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وما تجب اإلشــارة إليه يف عالقة هذا املورد باالســتقرار والعمران، أن تربية املاشية يف املنطقة نادراً ما 

تكون منفصلة عن العمل الزراعي وعن الحياة االجتامعية اليومية؛ إذ يندرج االهتامم بها ضمن املشــاغل 

اليومية ملختلف أفراد األرسة الواحدة، بل تشكل أحياناً مقوماً من مقومات النظام االجتامعي املحيل، ففي 

قرية وادي بني حبيب مثاًل، يتمثل نظام الرعي يف أن ترشف كل عائلة، أو فرد من عائلة، من عائالت القرية 

عــىل رعي قطيــع القرية كاماًل بالتناوب اليومي. أما عىل مســتوى منط تربية املاشــية، فنالحظ أنه خليط 

بني الرتبية الشاســعة )Extensive( والرتبية املكثفة )Intensive(، فخالل النهار، ترعى القطعان يف األرايض 

املفتوحة وعند ســفوح الجبال املرتفعة، ويف املساء تعود لتتجمع يف زرائب داخل القرى أو خارجها لتتلقى 

دعامً غذائياً إضافياً. كام يعمد السكان إىل عملية الرتحال الرأيس بني املنخفضات واملرتفعات حسب الفصول 

املناخية لتوفري املرعى الالزم لقطعانهم كام يفعل ســكان مصرية الرشيقيني )1,250 مرتاً عن ســطح األرض( 

الذين ميارسون الزراعة وتربية املاشية املكثفة يف الشتاء، ثم يصعدون إىل املحيبس )1,900 مرت( يف الصيف 

ملامرسة الرعي فقط. 

ولقد كان لهذا النمط اإلنتاجي تأثري كبري يف العمران التقليدي من ناحية، ويف درجة تفاعل الســكان مع 

املستجدات االقتصادية والعمرانية من ناحية أخرى، فضاًل عن أنه كان أكرث املكونات تأثراً بهذه التحوالت وأشدها 

تراجعاً يف ظل عملية التحرض الحديثة. 

1-2. الموقع النسبي إلقليم الجبل األخضر 

املوقع هو مكان التجمع السكاين من مجمل مكونات املجال اإلقليمي ومن شبكة املواصالت، سواء كانت 

طبيعية مثل املعابر والسهول واألودية، أو كانت اقتصادية مثل: املسالك املهيأة والطرق والجسور وغريها. املوقع 

إذاً، هو العالقة األفقية للتجمع الســكاين مع محيطه الطبيعــي واالقتصادي. وبالتايل يأخذ مفهوم املوقع أبعاداً 

عدة، منها ما هو إقليمي يتمثل يف خريطة الفرتة الزمنية الدنيا التي متّكن من تحديد مجال االستقطاب اليومي 

للســكان، ومنها ما هو محيّل يتمثل يف التفاعل املكاين بني املكونات الطبيعية والبرشية ملنطقة الدراســة، علامً 

بأن التفاعل املكاين يتحدد مبستوى شبكة املواصالت املحلية ومدى قدرة املحليني عىل تحمل كلفة النقل مادياً 

وجسدياً ونفسياً.

ويُعّد إدراك مستويات التفاعل املكاين )Spatial Interaction( رشطاً أساسياً لحسن اختيار مواقع الخدمات 

العامة املشرتكة وتحديد املواقع املثىل للمؤسسات اإلنتاجية، فضاًل عن أن التفاعل املكاين هو أهم أدوات تحّول 

املنطقة من مجرّد عدد من التجمعات السكانية املتقاربة جغرافياً واملتباعدة اجتامعياً وتنموياً، إىل إقليم متفاعل، 

متكامل ومتجانس. 

وبالنســبة إىل منطقة الدراســة، نالحظ أن التضاريس املعقدة قد عملت عىل عزلها عن باقي البالد لفرتة 

طويلة جداً من تاريخها، وما زالت هذه العزلة ملحوظة حتى بعد بناء طريق عرصية تربطها بنيابة بركة املوز، 
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عند ســفح الجبل، ومنها ببقية والية نزوى ومحافظة الداخلية والسلطنة عموماً. وتالحظ ظاهرة االنعزال حتى 

داخل نيابة الجبل األخرض نفسها، حيث توجد التجمعات السكانية يف مستويات ارتفاع مختلفة تفصلها األودية 

العميقة والسفوح الحادة والقمم املترضسة. وبهذا كان االتصال صعباً واملبادالت قليلة وظرفية، ال تحدث إال يف 

املواسم الزراعية )جني الرمان، وتقطري ماء الورد واألعشاب العطرية، وبيع املوايش، إلخ( وخالل األعياد الدينية. 

وكانت هذه العمليات تقترص عىل نزول األهايل إىل أقرب املدن املجاورة مثل بركة املوز ونزوى. ويف ظل ضعف 

شــبكات االتصال الداخلية عاشت مختلف التجمعات السكانية معزولة عن بعضها ومكتفية باملوارد الطبيعية 

املتوافرة يف مواضعها. وعىل الرغم من انفتاح املنطقة وربطها بالنشــاط الســياحي منذ أوائل العقد املايض، فإن 

صعوبة االتصال واملبادالت ما زالت قامئة. 

1-3. محتوى المكان: المقومات البشرية والعمرانية 

يتمثــل محتوى املكان يف املقومات البرشيــة والعمرانية؛ أي ما ظهر فيه من تجمعات ســكانية، وأمناط 

عمرانية، وتراكيب اجتامعية، وأنشطة اقتصادية. وترتبط هذه املقومات عادة مبوارد املوضع أو مبقومات املوقع 

الخاصة لكل تجمع سكاين من ناحية، وهي عوامل داخلية )Endogenous factors(، أو مرتبطة بدرجات التفاعل 

 )Exogenous factors( القامئة بني مختلف املكونات اإلقليمية والوطنية من ناحية أخرى، وهي عوامل خارجية

تساعد عىل التطور أو تدفع نحو التدهور. وستعمل مجمل العوامل الداخلية مشرتكة عىل منو تجمعات سكانية 

وتراجع أخرى، أو عىل هيمنة )Primacy( تجمع سكني معني وتبعية )Dependency( تجمعات سكانية أخرى. 

يف منطقة الدراسة، ونتيجة تشتت املوارد الطبيعية الالزمة للعمران البرشي التقليدي، كان عدد التجمعات 

السكانية كبرياً مقارنة باملساحة، حيث كان يوجد فيها، إىل بداية سبعينيات القرن العرشين، ما يزيد عىل 64 قرية 

صغرية، ال يتعدى عدد مساكن بعضها بضعة مباٍن، بل إن كثرياً منها دون ذلك. 

ويف يومنا هذا، مل يعد مأهواًل من هذه القرى غري نصفها تقريباً، فالتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 

لســنة 2010 يشــري يف نتائجه إىل 32 قرية فقط )الجدول 1(، ويرتاوح عدد سكانها ما بني 14 نسمة يف أصغرها 

)قرية الســاقة(، و2,118 نســمة يف أكربها )سيح قطنة(. ويبلغ مجمل ســكان هذه القرى ما يربو عىل 7 آالف 

نسمة )6,681 نسمة سنة 2010(، موزعني عىل 813 أرسة معيشية )مبتوسط 8.2 من األفراد يف كل أرسة(، و1,554 

مسكناً )مبتوسط 4.29 من األفراد يف املسكن الواحد(، مع مالحظة أن الفرق بني املتوسطني ناتج عن امتالك عدد 

كبري من األرُس ألكرث من مسكن.

عىل املســتوى العمراين، تظهر قرى الجبل مشــتتة ومعزولة عن بعضها بقمم عالية وسفوح وعرة وأودية 

عميقــة، وهو ما جعلها منفصلة ومتباعدة، عىل الرغم من قربها الجغرايف من بعضها بعضاً. وتأخذ كل قرية يف 

الغالب شكل تجمع متكتل من املساكن، يف سفح جبل أو حافة واٍد، يرشف عىل يشء من األرض الزراعية أو عىل 

مدرجات )مصاطب( بناها السكان لتجميع الرتبة وحجز املياه. )الشكل 3(.
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الشكل )3(
 موضع قرية جبلية بنيابة الجبل األخضر

)الحظ تكتل المباني في سفح الجبل والمدرجات الزراعية عند أقدامه(

الصورة التقطت بمعرفة الباحث.

أما املباين السكنية واملرافق الجامعية القليلة )املصىل ومجلس القرية أو ما يسمى السبلة( فتكون صغرية 

ومتالصقة ال يفصلها عن بعضها غري ممرات ضيقة، تكون أحياناً مسقوفة )الشكل 4(. وحرصاً عىل توفري األرض 

الزراعية واتقاًء للمخاطر الطبيعية، غالباً ما يلجأ األهايل إىل البناء الرأيس. 

فضاًل عن هذا النمط العمراين الذي حددته املعطيات الطبيعية واالجتامعية، فإن العزلة الجغرافية وتواضع 

املوارد مل يســاعدا عىل منو التجمعات الســكانية وتطورها، حيث ظلت صغرية يف أحجامها ويف أعداد ســكانها 

)جــدول 1( ويف إمكاناتها االقتصادية. وهكذا، مل يرَق أي منها إىل مســتوى مركز حــرضي قادر عىل أداء األدوار 

القيادية الحرضية يف اإلقليم. وهذا ما حدا باملخططني الحقاً إىل بناء مركز خدمي جديد كلياً )سيح قطنة( ضم 

أهم الخدمات واملرافق العامة واملخططات السكنية ليكون قاطرة للتحديث والتنمية املحلية. ولقد أحدثت هذه 

العملية تحوالت كبرية يف املجتمع املحيل، ويف عالقة القرى بعضها ببعض وباملركز املحيل املستحدث. 
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الجدول )1(

قرى الجبل األخضر المأهولة حسب عدد السكان سنة 2010

عدد املساكنعدد السكانعدد األرسالقريةعدد املساكنعدد السكانعدد األرسالقرية

118827الروس2552118417سيح قطنة

وادي بني 
188290الرشيجة94898117حبيب

87513حيل الحدب114784199سيق

107212الزكت3933182حيل اليمن

86822سلوت3225470املناخر

85417قيوت2021141العليعلينة

44517الجرير2320639صفي صحراء

5378السوجرة1919039الدار

63513املعقل1518118لحيالت

5259سيح البوتة2317632الغليل

32235العقر1313434العتم

1221محيبس1411925القشع

مروح + 1311019معبت
62011الجديدة

مصرية 
51723الشيف139977الرواجح

3145الساقة169931العني

99511عقبة البيوت

8136,6811,554اإلجاميل

املصدر: املركـز الوطنـي لإلحصـاء واملعلومـات، خصائـص التجمعـات الســكانيـة من واقـع تعداد عام 2010، محافظة الداخلية، املوقع اإللكرتوين 
http://www.moneoman.gov.om/publications.aspx?view=41
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الشكل )4(

التصاق المباني وضيق الممرات في قرى الجبل األخضر 

الصورة التقطت بمعرفة الباحث.

2. عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية الحديثة ومالمحها

انطلقت ســلطنة ُعامن يف عملية التنمية الحديثة يف وقت متأخر جــداً مقارنة بدول العامل النامي ودول 

الخليــج العــريب األخرى، حيث مل تبدأ يف وضع ركائز التنمية إال يف ســنة 1970. وقد كانت الفرتة من عام 1970 

إىل عام 1975 مبنزلة مرحلة التمهيد النطالقة التنمية.16 وقد أُوكلت هذه املهمة إىل مجلس التنمية بعد التحول 

السيايس يف ُعامن سنة 1970. ويف نهاية تلك الفرتة، رشعت ُعامن يف انتهاج أساليب التخطيط لوضع اسرتاتيجية 

طويلة املدى للفرتة ما بني عامي 1976 و1995 تم تنفيذها عرب أربع خطط خمسية. وقد هدفت هذه الخطط 

إىل تنميــة مصادر الدخل، ودعم الصادرات النفطية متهيداً لتنويع االســتثامر، وتنمية املوارد البرشية وخصوصاً 

من خالل التعليم والصحة، والتخفيف من التفاوت اإلقليمي، واســتكامل البنية األساسية، وتنمية املوارد املائية، 

واســتكامل مقومات اقتصــاد وطني يرتكز عىل القطاع الخاص وحرية املنافســة، ورفع كفــاءة الجهاز اإلداري 
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للدولة. ويف ضوء “الصعوبات والعقبات التي اعرتضت تنفيذ الخطط الخمسية األربع األوىل، تم وضع اسرتاتيجية 

التنمية الثانية املتضمنة يف الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين – ُعامن 2020”.17 وميكن إجامل أهداف مختلف 

خطط هذه االسرتاتيجية يف السعي إىل توفري إطار اقتصادي كيل ومستقر يعمل عىل إيجاد توازن بني اإليرادات 

واالســتخدامات العامــة، وتطوير دور الحكومة يف توفري الخدمات األساســية، وتنمية املــوارد البرشية، وتعزيز 

عمليات التنويع االقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مستوى معيشة املواطنني، وتكثيف ارتباط االقتصاد 

العامين مع االقتصاد العاملي. 

ومن أبرز نتائج هذه املساعي، ارتفاع الناتج املحيل اإلجاميل العامين من نحو 104 ماليني ريال عامين سنة 

1970 إىل ما يزيد عىل 15,202.3 مليون ريال يف الربع الثاين من ســنة 2012؛ أي مبعدل منو ســنوي بلغ 17.4 ٪. 

كام زاد نصيب الفرد الواحد من الناتج املحيل من 1,527 ريااًل عامنياً ســنة 1980 إىل 21,359 ريااًل ســنة 2012، 

18 غري أن عمليات التنمية مل تحدث بالنسق 
٪ خالل الفرتة ما بني عامي 1980 و2012.ا مبعدل منو سنوي بلغ 24.8 

نفسه يف مختلف مناطق البالد، حيث تتباين محافظات السلطنة ومناطقها يف مستويات التنمية البرشية،19 وهو 

ما استوجب تركيزاً خاصاً عىل املناطق األقل تطوراً، واملناطق التي تتمتع مبزايا خاصة، مثل منطقة هذه الدراسة 

يف الجبل األخرض.

ولقد عرف التخطيط التنموي اإلقليمي يف ســلطنة ُعامن تحواًل مهامً ســنة 1985، عندما ُشــكلت اللجنة 

العليا لتخطيط املدن باملرسوم السلطاين )27/ 85( لسنة 1985. ولقد فوضت هذه اللجنة، وزارة اإلسكان يف إعداد 

املخططات التنمويــة اإلقليمية والحرضية، ومن ضمنها مخطط تنمية الجبل األخرض. ولقد اعتمد هذا املخطط 

“عنرصين رئيســيني، هام: التنمية العامة التي تتطلب التدخل يف إجاميل منطقة التخطيط، واســرتاتيجية القرى 

الرئيســية التي تم تكييفها وفق كل من مناطق التخطيط الفرعية”.20 وتشــمل اسرتاتيجية التنمية العامة برامج 

تطوير موارد املياه والزراعة، والرثوة الحيوانية، والبيئة، واملوارد البرشية، والسياحة، والحرف اليدوية، وغريها. وبناء 

عىل االسرتاتيجية الثانية، تم تقسيم إقليم الجبل إىل أربعة أقسام كربى، يتمحور كل قسم منها حول قرية رئيسية، 

بحيــث تكون كل واحدة منها مركزاً خدمياً محلياً تتمحور حوله مختلــف القرى، ويتوافر فيه مجمل الخدمات 

واملرافق العرصية، ويرتبط ببقية التجمعات السكانية بشبكة عرصية من الطرق املعبدة أو املهيأة. وبالنسبة إىل 

منطقة الدراسة، فقد كان لشكل التضاريس دور حاسم يف اختيار موقع هذا املركز املحيل، إذ تم بناؤه حيث توافر 

يشء من االنبساط يف سطح األرض، وكان ذلك يف سيح قطنة.21 وكانت هذه العملية بداية لسلسلة من التغريات 

ُوظِّفت لها أدوات تنمية متنوعة، مثل: الخدمات العرصية، وتطوير اإلسكان، وإدراج أنشطة اقتصادية حديثة.

2-1. تطوير الخدمات

بغية توفري الخدمات اإلدارية والعامة، تم رفع املنطقة إدارياً إىل مستوى نيابة )تابعة لوالية نزوى(، ونجم 

عن ذلك ظهور فروع مختلف الوزارات واملديريات، مثل: الزراعة والبلدية والصحة والتعليم والطرق وغريها، التي 

تتبع املديريات العامة يف مركز محافظة الداخلية )نزوى(. كام تم تعبيد الطريق الجبلية الرابطة بني بركة املوز 
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)عند الســفح( وبعض قرى الجبل، ما ســمح يف الوقت نفسه بربط املنطقة ببقية البالد من ناحية، وربط بعض 

القرى فيام بينها وبني املركز الخدمي الجديد من ناحية أخرى.

ويف إطار هذه الخطة، اســتقطب املركز الخدمي )سيح قطنة( مكتب نائب الوايل واملساكن الحكومية 

للموظفني واملسجد الرئييس واملدارس اإلعدادية والثانوية واملستشفى املحيل ومركز الرشطة ومحطات الوقود 

والســوق املركزي، إلخ. ثم تعــززت هذه الخدمات العامة، فظهرت مؤسســات خدمية خاصة مثل املطاعم 

واملحال التجاريـة والوحـدات الســياحيـة كالفنادق والشقق الفندقيـة ومؤسسات إيجار معـدات التخييـم 

وغـري ذلـك. 

وبرسعــة، اكتســب املركز الخدمي املحيل وظائف حرضية جديدة مل تكن معهــودة يف املنطقة إىل نهاية 

مثانينيات القرن املايض تقريباً. وأصبح مجااًل جاذباً جداً للسكان املحليني. ونجم عن ذلك عالقات مكانية كثيفة 

مع بعض القرى وضعيفة للغاية مع قرى أخرى.

2-2. توفير المساكن 

إىل جانب تطور مستوى الدخل وظهور أمناط جديدة من السكن الحديث، كام يف جميع أنحاء السلطنة 

عموماً، ظهرت حاجة سكان الجبل األخرض إىل مساكن جديدة ألن مساكنهم التقليدية كانت يف الغالب صغرية 

وتفتقر إىل املرافق األساســية الدنيا، فضاًل عن أن أغلبها كان مبنياً مبواد محلية تحتاج إىل صيانة دورية، يف زمن 

مل يعــد فيــه املختصون متوافرين. وهذا الوضع أدى إىل ظهور رغبة شــاملة لدى الســكان يف االنتقال إىل بيت 

عرصي فسيح ومرتبط بشبكات املاء والكهرباء والهاتف والرصف الصحي، وقريب من املرافق والخدمات العامة 

كاملدارس واملصحات واألســواق واإلدارة العامة ومواقع العمل املســتحدثة يف املنطقة. وقد أدى هذا الوضع إىل 

رضورة توفري مخططات ســكنية عرصية، باإلضافة إىل األرايض الالزمة لبناء املؤسســات الحكومية والخاصة. ويف 

هذا اإلطار، تم منذ سنة 2005 توفري ما يربو عىل ثالثة آالف قطعة أرض صالحة للتعمري ُخصص أغلبها )88 ٪ من 

٪ للمرافق العامة.22  ٪ لالستعامالت الصناعية والتجارية، و1.3  العدد اإلجاميل( لالستعامالت السكنية، مقابل 4.5 

ويف مرحلة الحقة، تم تخصيص مساحات كبرية لالستعامالت السياحية. وقد تم بيع هذه القطع للمواطنني بسعر 

رمــزي يبلغ نصف ريال عــامين )1.25 دوالر أمرييك( للمرت املربع الواحد، كام هــي الحال يف كل القرى واملدن 

العامنية عدا مسقط وصاللة.

جغرافياً، تركزت أغلب األرايض املعدة للسكن واملرافق يف املركز الخدمي املحيل بسيح قطنة. أما يف القرى 

األخرى فقد كان من الصعب إنجاز مخططات كبرية “نظراً إىل ندرة األرايض الصالحة إلعداد املخططات، ووقوع 

عدد كبري منها يف حرم وزارة الدفاع”.23 ونتيجة صعوبة التضاريس وضيق املســاحات، ظهرت املســاكن الحديثة 

منفصلة عن النويات األصلية للقرى التقليدية.
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2-3. تطوير األنشطة االقتصادية

إىل نهاية مثانينيات القرن املايض، عاشت قرى الجبل األخرض عىل أنشطة زراعية وحرفية تقليدية محدودة، 

أهمها: الزراعة، وغرس األشــجار املثمرة، والرعي، وتربية املاشــية، وتقطري النباتــات العطرية. وقد كانت هذه 

األنشطة يف األساس معيشية تهدف إىل توفري حاجيات السكان املحليني. غري أن خصوصية بعض املنتجات كالرمان 

والجوز وماء الورد وماء الياس مّكنت أحياناً من تحقيق فائض يرّوج يف األسواق القريبة، مثل: نزوى وبركة املوز 

وإزيك، سواء خالل األسواق األسبوعية أو الدورية التي تقام يف هذه املدن، أو خالل زيارة السياح ملنطقة الجبل 

األخــرض. وعىل الرغم من هذه األهمية، فإن هذه األنشــطة مل تكن كافية لتوفري موارد مالية مناســبة لألجيال 

الجديدة للسكان، فبدأت تشهد تراجعاً واضحاً يف أعداد املشتغلني بها ويف كميات املنتجات. ونتج عن هذا رغبة 

كبــرية لدى القادرين عىل العمل يف النزوح مــن قراهم نحو املركز املحيل أو نحو مدن أخرى خارج اإلقليم. ويف 

ضوء هذا الواقع، هدفت خطة تنمية الجبل األخرض إىل تنويع النشاط االقتصادي عرب تطوير األنشطة التقليدية 

وتحديثهــا من ناحية، وإدخال أنشــطة جديدة من ناحيــة أخرى. ويف هذا اإلطار، تم تأطري أنشــطة اإلنتاجني 

الزراعــي والرعوي، وتنظيم عمليات التســويق واملراقبة والحامية، كام تم إنشــاء مركز عرصي لتقطري النباتات 

العطرية، وتشجيع النشاط السياحي املنظم. وبفضل ما وفرته الدوائر الحكومية واألنشطة السياحية الحديثة من 

مواطن عمل يف القوات املسلحة ويف املؤسسات الخدمية واإلدارية املدنية )تعليم، وصحة، وزراعة، ورقابة، إلخ(. 

ويف القطاع الخاص التجاري والســياحي، أصبحت نســبة كبرية من املواطنني مرتبطة مبارشة بالدورة االقتصادية 

املنظمة، فأصبحت تتمتع بـ “رواتب قارّة” وتغطية صحية واجتامعية. وأدى هذا الواقع الجديد إىل رفع مستوى 

عيش السكان، وزاد من قدرتهم الرشائية يف مجال السكن. 

3. نتائج الدراسة: عملية التحضر

نتيجة تفاعل مختلف العوامل الســابقة، بدأت املنطقة تشــهد تطورات رسيعة وعميقة متثلت يف إعادة 

توزيع الســكان ويف ظهور منط عمراين ومعامري جديد متناقض متاماً مع الصورة الفريدة للعمران التقليدي يف 

الجبل األخرض. 

3-1. حركة السكان

24 وحقق 
زاد عدد ســكان نيابة الجبل األخرض من 4,545 نســمة سنة 1993 إىل 6,681 نسمة سنة 2010، 

٪ يف الســنة. وهذا النمــو الرسيع يف الجبل األخرض يعود بالدرجــة األوىل إىل النمو  بذلــك معدل منو بلغ 2.29 

٪ من مجموع  الطبيعي املرتفع؛ ألن نســبة الوافدين ظلت ضعيفة خالل الفرتة كلها، ومل تبلغ نسبتهم غري 11.2 

الســكان، فضاًل عن أن جلهم من الذكور غري املصحوبني بأرسهم. ونظراً إىل أن معدل النمو الســكاين يف منطقة 

الدراســة أعىل من معدل النمو السكاين يف السلطنة كلها، الذي كان متوسطه خالل الفرتة نفسها 1.89 ٪ سنوياً، 

فإن تأثري عنرص الهجرة الداخلية من الجبل إىل خارجه ليس ملموساً، وهذا نجاح واضح لعملية التنمية املحلية 



سما116 ياؤاسةيةدياؤ رمةلاةياون ةيف رمحةخقوايةلن

التي استطاعت شد السكان إىل منطقتهم، عىل الرغم من محدودية إمكاناتها االقتصادية. علامً بأن املنطقة كانت 

طاردة للسكان إىل نهاية مثانينيات القرن العرشين.

لكن معدل النمّو الســكاين املرتفع يف الجبل األخرض عموماً يخفي تفاوتاً كبرياً بني املكونات القروية فيه، 

حيـث تم تســجيـل معـدالت شــديدة االرتفـاع يف عدد من القرى، أهمها املركز الخدمي املحيل يف سيح قطنة 

)11.93 ٪ ســنوياً(، مقابل تراجع شديد للســكان يف قرى أخرى، مثل الرشيجة التي سجلت تراجعاً كبرياً مبعدل 

٪ سنوياً )تراجع عدد ســكان هذه القرية من 530 نسمة سنة 1993 إىل 82 نسمة فقط سنة  ســلبي بلغ 10.40 

2010(. ويبني الشكل )5( أن 11 قرية من مجموع 32 قرية سجلت تراجعاً سكانياً عام كانت عليه سنة 1993، 

مبعدالت سلبية تراوحت ما بني 11.93 ٪ و0.28 ٪ سنوياً.

الشكل )5(

تفاوت معدالت النمو السكاني في قرى الجبل األخضر بين سنتي 1993 و2010

مصدر البيانات: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. خصائص التجمعات السكانية من واقع تعداد عام 2010، محافظة الداخلية )مسقط: 2012(، 
http://www.moneoman.gov.om/publications.aspx?view=41 :في

ويف ضوء ارتفاع معدالت منو السكان يف مجمل منطقة الجبل األخرض، يتأكد أن تراجع عدد السكان يف عدد 

من القرى يعود بالدرجة األوىل إىل حركة أفقية للســكان داخل إقليمهم. فبفعل جاذبية املركز الخدمي املحيل 

٪ من سكان املنطقة، يف ثالث قرى فقط تتمحور  والقرى القريبة منه، ظهر مجال مستقطب يضم ما يربو عىل 38 

حول املركز يف سيح قطنة. كام شهدت القرى، التي توافرت قربها مساحات منبسطة قابلة للتعمري، وظهرت فيها 

مخططات ســكنية حديثة، نوعاً من النمو الرسيع نتيجة تجمع عدد من ســكان القرى الصغرية واملعزولة فيها. 

ولقد أكدت الزيارات امليدانية أن أكرث القرى تأثراً بحركة النزوح هي القرى القدمية املتناثرة يف األودية وســفوح 
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الجبال، والتي ال ترتبط بالطريق املعبدة وال تتوافر فيها أي مرافق عرصية. عموماً ميكن تصنيف قرى الجبل بناء 

عىل معدالت منوها السكاين يف أربع فئات )الشكل 6(. 

الشكل )6(

تفاوت معدالت النمو السنوي للسكان في قرى الجبل األخضر بين عامي 1993 و2010

الشكل من إعداد الباحث.

• الفئــة األوىل، تضم أربع قرى يتجاوز فيها النمو الســكاين املعدل الوطنــي واملعدل اإلقليمي بأكرث من 	

٪ / س وأكرث(، وهي قرى تشهد حركة عمرانية كثيفة ومتارس استقطاباً شديداً عىل بقية القرى. الضعف )4 

• الفئة الثانية، تضم مثاين قرى تسجل معدالت منو سنوي قريبة من املتوسطني اإلقليمي والوطني )من ٪2 	

إىل 4 ٪(، وهي بالتايل يف وضعية عادية؛ أي أنها تســتفيد من حركة التنمية من دون أن تفقد جزءاً من 

سكانها، فضاًل عن أنها مرشحة لنمو أكرب يف املستقبل.

املفتاح
�و سكا� مرتفع جداً (أعىل من 4 ٪ /س)

�و سكا� متوسط (2 - 4 ٪ /س)
�و سكا� دون املتوسط (0 - 2 ٪ /س)

تراجع سكا� أو قرى قد�ة مهجورة

مالحظـة:
من  أكرب  الخريطة  يف  سكانياً  املرتاجعة  القرى  عدد 
تشمل  الخريطة  ألن  اإلحصائية  البيانات  يف  عددها 
يف  بيانات  بشأنها  تظهر   ¤ التي  املهجورة  القرى 

التعداد األخ§.

الخريطة تقريبية وال يعتمد عليها يف غ§ هذه الدراسة

كمة املديفيمروح

وادي بني حبيب

الدار
الحيل

الهجار

كان العقبة
القورةالعقر

املناخر

رويـس األحمــر
مصـ�ة الرواجـحالســراه

الشيـف

سيق القشع

سيح قطنة

الرشيجة
سلوت

وادي املعيدنحيـل سيســة

الدار

السوجرة

شنوت
العتم

سيح البوتة
كهف األحمر

العليعلينة
الغليل

الرهض�

لحليالت

محيبسالرساب

ش

حيل الديار

مص�ة الرشيقي�
املسمودة

الكهوف
الصليلة
دعـن الحمراء صفي صحراء

الساقة  املعقل
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• الفئة الثالثة، وتضم كذلك مثاين قرى، كان النمو السكاين فيها دون املتوسط اإلقليمي، حيث تنمو مبعدالت 	

تــرتاوح بني ما يزيد عىل صفر وما يقل عن 2 ٪ ســنوياً. وهذه الوضعية تــدل عىل أن هذه القرى تفقد 

جزءاً من زيادتها الطبيعية لصالح القرى املستقطبة، وخاصة املركز الخدمي يف سيح قطنة. ومن الناحية 

النظريــة، تبدو قرى هذه الفئة مهددة بالتناقــص، ورمبا باالندثار، يف حال تواصل الظاهرة وعدم تدارك 

الوضع بخطط تنموية عاجلة لصالحها.

• الفئة األخرية تتكون من القرى التي تشهد تراجعاً سكانياً شديداً ينذر باندثارها قريباً. وباعتامد البيانات 	

اإلحصائية املتوافرة، يبلغ عدد هذه القرى إحدى عرشة قرية. أما بالرجوع إىل تاريخ املنطقة )كان فيها 

64 قرية مأهولة( وإىل الزيارات امليدانية، فيتأكد أن عدد القرى التي ُهِجرت يقارب الثالثني.

وهكــذا عملت خطة التنمية املحلية عىل إعادة توزيع الســكان وإنتــاج نوع من الهرمية الحرضية من 

ناحية، وظهور منط تنموي مركزي يوّفر كثرياً من الخدمات لتحســني عيش الســكان من ناحية ثانية، وتدهور 

عدد من القرى التقليدية أو اندثارها من ناحية ثالثة. ولقد أدت وعورة تضاريس املنطقة الدور األكرب يف هذه 

الظاهرة، حيث ال نجد أي عالقة طردية بني النمو/التدهور واملســافة، أو املوقع بالنسبة إىل املركز، يف حني كان 

عامــل االنعزال مؤثراً جداً. وقد شــملت ظاهرة الرتاجع قرى قريبة من املركز وقرى بعيدة، كام شــملت قرى 

مرتبطة بالطرق املعبدة وأخرى بالطرق املمهدة. وبالتايل فإن مصري كل قرية قد تحدد بدرجة تفاعلها املكاين مع 

ما يحيط بها، فالقرى التي كانت لها عالقات مكانية كثيفة، خصوصاً مع املركز، صمدت ومنت، أما التي كانت 

لها عالقات ضعيفة جداً، أو منعدمة، فقد مال أهلها إىل النزوح فاندثرت أو كادت تندثر. وهكذا تشكلت مالمح 

منط عمراين جديد.

3-2. تغير أنماط العمران

أدت عمليات تنمية البنى التحتية وتوزيع األرايض السكنية واألرايض اإلنتاجية الجديدة )تجارية، وصناعية، 

 )Coexistence( تتمثل يف وجود )Spatial Duality( يف نيابة الجبل األخرض إىل ظهور ثنائية مجالية )وسياحية

حّيز )مجال/Space( تقليدي مرتاجع ومتأزم وحّيز عرصي متنام ومستقطب. ويختلف منط العمران واملساكن بني 

الحّيزين بشكل واضح جداً، إىل درجة أنه أوجد نوعاً من االنقسام )Dichotomy( بني مكونات مجمل املنطقة 

من ناحية، ومكونات كل قرية من ناحية ثانية. 

عىل مســتوى املنطقة، متّيز النمــط العمراين التقليدي بخصائص فريدة تتمثل يف ظهور ما يشــبه القرى 

املعلقة. فكل قرية، تقريباً، تضم عدداً من املنازل املتكتلة املرشفة عىل واٍد، أو حوض رسويب صغري جداً، أو عىل 

عدد من املدرجات الزراعية، التي تعمل كذلك كحواجز لعرقلة سيل مياه األمطار، ورفع نسبة املياه املترسبة إىل 

الطبقات الجريية الســائدة يف املنطقة. وكانت كل قرية تعيش عىل مقدرات مواضعها الطبيعية، حيث مل يكن 

تفاعلهــا املــكاين مع بقية قرى الجبل إال لغايات اجتامعية )مصاهرة، وزيارات، إلخ(. ومل يســمح غياب العنرص 

االقتصــادي عن هذا التفاعل، وانعدام الطرق املعبدة أو املمهــدة إىل أوائل مثانينيات القرن العرشين، بنمو أي 

قرية دون القرى األخرى بشكل واضح، فظلت تعيش يف توازن نسبي يف األعداد واإلمكانات. وهذه الوضعية التي 
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تشــبه وضعية مجتمعات ما قبل التصنيع، كام يسميها فريدمان، مل تسمح بظهور أي هرمية حرضية، وال بربوز 

قطب، أو قاطرة، للتطوير والحداثة. 

ومــن حيث الرتكيب الداخــيل للمجال املبني )Built-up area(، ال تخضــع القرى التقليدية ألي خطة 

واضحة، بل تبدو غري منتظمة، وال يخفف من عشــوائيتها غــري الغايات االجتامعية الكامنة خلف تصميمها. 

كام مل يكن يوجد يف القرية التقليدية بالجبل األخرض أي مساحات عامة أو تدرج وظيفي لألحياء والقطاعات، 

بل إن مجمل القرية يظهر يف الغالب، وكأنه حي واحد )الشــكل 7(، من قبيلة واحدة، ويف تناســق اجتامعي 

واقتصادي كبري. ولعل التصاق املباين وضيق املمرات وتجاور امللكيات الزراعية، ومنط اإلنتاج املعييش، عوامل 

قد صهرت سكان كل قرية يف كتلة واحدة ذات حّس انتامء ترايب شديد )Territoriality( يصل إىل حد االنغالق 

 .)Territorialism(

الشكل )7(

 نمـوذج قريــة ُعمانيــة تقليديــة في الجبــل األخضـــر
التصاق المباني وغياب الساحات العامة

 
الشكل من إعداد الباحث.

فلـج )قناة ماء(

مسجــد

السبلة )املجلس القروي(

مساكــن

الشوارع الداخلية واألزقة املغلقة
مساحة زراعية

مساحة زراعية 
جـرداء

وادي
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ويف مثل هذه الحدة يف حس االنتامء، قد ال يكون من الســهل تحقيق عمليات التنمية والتحديث وبناء 

الهوية الجامعية عىل مســتوى اإلقليم أو مســتوى الوطن. غري أن خصائص العمران الحديث قد يرست إىل حد 

بعيد هذه النقلة النوعية يف حياة السكان.

يتميز منط العمران الحديث الذي أدخل يف نيابة الجبل األخرض باتباع تخطيط عمراين مســبق قائم عىل 

مفهــوم الوظائف الحرضية وعىل الرتاتب الهرمي لقرى اإلقليم وعىل الربط بالشــبكات. أما التخطيط الحرضي 

فقد قام عىل مخططات تشمل قطعاً لالستعامالت الخدمية والسكنية واإلنتاجية، وهي قطع يف معظمها كبرية 

املســاحة، حيث ال تقل مســاحة األرض املخصصة للمســكن الواحد عن 600 مرت مربع؛ أي ما يزيد عىل أربعة 

أضعاف متوسط مساحة املسكن يف القرى القدمية يف املنطقة )الشكل 8(.

الشكل )8(

نموذج تقريبي لمخطط خدمي - سكني حديث في الجبل األخضر

مسجـد
مدرســة

ساحة رياضية
منتـزه

مباٍن إدارية حكومية
خدمات وتجارة

مقاسم سكنية ومساحات مبنية

طرق معبدة

الشكل من إعداد الباحث.

وقد ســمح كرب املساحة بإحاطة املسكن بحديقة وسياج يعزالنه عن الخارج، يف تناقض واضح مع النمط 

التقليــدي الذي تتالصق فيه املباين. غري أن طرقاً فرعية ومســاحات عامة قد ظهرت لتخفف من حدة االنعزال 

والفردية، حيث أصبحت الطرق واملساجد واملحال التجارية يف هذه املخططات مفتوحة للجميع، يف حني كانت 

مقصورة عىل سكان الحي أو القرية يف النمط العمراين القديم. 
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ويف إطار هذه السياســة التخطيطية، برز املركز الخدمي املحيل عــىل رأس الهرم ليكون النواة التي تدور 

حولها وترتبط بها مختلف القرى املحيطة، دون أن تفقد هويتها وكيانها. وقد كان لتعبيد بعض الطرق الداخلية 

أو متهيدهــا دور كبــري يف ذلك، فضاًل عام توافر من وســائل نقل خاصة حديثة ومالمئــة لطبيعة املنطقة )جل 

الســكان ميلكون سيارات دفع رباعي( بفضل ارتفاع مستوى العيش واملقدرة الرشائية يف املنطقة، ويف السلطنة 

عمومــاً. وهكذا ظهــرت املناطق املعمورة حديثــاً، وخصوصاً يف املركز الخدمي املحيل، عىل شــكل مخططات 

شــطرنجية مقسمة جغرافياً إىل قطاعات وظيفية مختلفة عىل شــكل حلقات، أو قطاعات، متتالية. حلقة أوىل 

خاصة بالخدمات العامة، وتوجد يف وسط النسيج العمراين، تليها ثانية ألنشطة القطاع الخاص، ثم ثالثة للسكن 

ومســاحات الرتفيه. وبهذا تتشــكل اآلن نواة مدينة جديدة ذات تركيب حرضي منظم لتؤدي دوراً قيادياً عىل 

املســتويات السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتامعية. ومن الطبيعي أن يجر هذا التجديد إىل تغرّي يف أمناط 

عيش السكان وتفكريهم، ويف نوع أنشطتهم ونسق حركتهم اليومية، حيث صار لهم مركز يلتقون فيه، ويتبادلون 

فيه الخربات واملعلومات والبضائع واألحاسيس، ويتلقون فيه األوامر القيادية املرسلة من مركز املحافظة، أو من 

العاصمة ذاتها. وهذا التحول يعني أن شتاتاً من القرى املنغلقة عىل نفسها قد بدأ يتحول إىل إقليم مرتابط داخلياً 

من ناحية، ومرتبط بالوطن من ناحية أخرى. وهذه إحدى أهم غايات التنمية.

أما عىل مســتوى مكونات النســيج العمراين، فإن تجاور الجديد والقديم مل يكــن موفقاً يف كل الحاالت، 

حيث أصبحت كل قرية تقريباً )باستثناء التي هجرت( مكونة من جزأين: األول هو النواة التقليدية، والثاين هو 

التوسعات الحديثة. وهذه الثنائية العمرانية قد أدخلت يف بعض الحاالت نوعاً من التشويه عىل املنظر الطبيعي 

وعــىل البعد الحضاري للقرى التقليديــة، وخصوصاً أن العمران الحديث قد تزامن مع مّد مختلف الشــبكات 

البارزة، مثل أعمدة الكهرباء والهاتف واملياه. كام كان دور محاور النقل كبرياً يف توطني األنشطة وتوطني األرس؛ 

حتى طغى الشكل الرشيطي عىل التوسعات العمرانية الحديثة. وانعكست هذه الثنائية عىل منط عيش السكان 

فقسمتهم إىل فئتني. تعيش األوىل، التي ترتفع فيها نسبة كبار السن، متشبثة بأمناطها التقليدية يف القرية القدمية، 

يف حني تعيش الثانية يف األحياء الجديدة. ويف هذه الفئة، تطغى نســب الشــباب والكهول املرتبطني بأنشــطة 

اقتصادية عرصية كالوظائف اإلدارية والخدمية والسياحية والصناعية، يف املنطقة نفسها أو خارجها. ويف العالقة 

بني الجزأين، نالحظ أن أفراد الفئة األوىل يتنقلون إىل األحياء الجديدة لقضاء الشــؤون أو لزيارة األبناء، يف حني 

يتنقــل أفراد الفئة الثانية إىل الجزء القديم من القرية يف نهاية األســبوع أو يف اإلجــازات واألعياد لزيارة األهل 

والعودة إىل الطبيعة واألصول. ويف الحالتني، يجد املتنقل نفسه يف منط سكني مختلف متاماً عن اآلخر.

3-3. تغير نمط المسكن

تتميز مســاكن القــرى التقليدية يف منطقة الدراســة عموماً بوجود طابقني، ويف بعــض الحاالت جزأين 

منفصلني. يخصص الطابق األريض لتخزين املؤونة وإيواء الحيوان والطبخ ومامرسة الحرف اليدوية التقليدية، يف 

حني يخصص الطابق العلوي لغرف النوم. وبهذا التقسيم الوظيفي الصارم بني فضاء سكني رصف وفضاء إنتاجي 

شــبه عام، يتحدد التنظيم الداخيل للمســكن بناء عىل منط العيش والنشاط االقتصادي. وهكذا يتميز العمران 
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التقليدي باالنغالق والضيق والتكتل االجتامعي، فال نجد يف القرية أو املســكن أي مســاحات عامة أو مشرتكة، 

ويقترص االلتقاء بني السكان أو بينهم وبني الزوار عىل “السبلة” أو عىل املساجد. 

أما من الخارج، فال نكاد نجد فروقاً كبرية بني املســاكن، حيث تتشــابه يف مظهرها الخارجي ومواد بنائها 

وألوانها وأحجامها، وهو ما يحول دون التمييز بني السكان اجتامعياً واقتصادياً. وهذه الخاصية تتوافر يف الواقع 

يف القرى واملدن العربية اإلسالمية التقليدية كعالمة تواضع ودعامة تجانس وتكاتف بني السكان.

أما يف املخططات الســكنية الجديدة فقد كان أغلب املســاكن من نوع “الفيال” املحاطة بحديقة وسياج، 

واملخصصة كلّياً للسكن. وهكذا، مل نعد نجد فيها ذلك الفضاء اإلنتاجي املتمثل يف ورش الحرف وحظائر الحيوان 

وغريه، باستثناء ما ألصقه بعض السكان مبساكنهم من مساحات صغرية إليواء بعض املاشية أو زراعة بعض األشجار 

بصورة غري قانونية، تعرضهم كثرياً للمساءلة من قبل السلطة البلدية. يف املقابل، اكتسبت املساكن الحديثة وظائف 

جديــدة قامئة عىل معايري اجتامعية بحتة، حيث أصبحت مــواد البناء وواجهات املنازل عالمات خارجية تعكس 

القــوة االقتصادية والقدرة الرشائية ألصحابها. أما يف الداخل، فقد أصبح املجلس، بحجمه وأثاثه، مؤرشاً إىل القوة 

االقتصاديــة واملكانة االجتامعية لصاحب البيت، كــام يراها الناظر عىل األقل. أما الغرف فقد أصبحت أكرث عدداً 

وتخصصاً، فمنها ما هو للجلوس، ومنها ما هو للضيوف أو للمعينات املنزليات، أو لألكل، أو للنوم، وغري ذلك. 

بتجــاور هذين النمطني الســكنيني، يتجاور منطان حضاريان، أحدهام يف تراجــع واحتضار، واآلخر يف منو 

وانتشار، وهو ما يثري مسألة مصري العمران التقليدي يف املنطقة. 

خاتمة: مستقبل العمران التقليدي

 أحدثت عملية التنمية يف الجبل األخرض تغيرياً جذرياً يف حياة الناس ويف أمناط العيش والعمران، ونقلت 

املنطقة من مجرد شــتات قروي إىل ما يشــبه تسلسالً حرضياً يرتأســه املركز الخدمي املحيل. كام وّفرت عملية 

التنمية مقومات الحياة العرصية للســكان من خدمات ومرافق إدارية وتعليمية وصحية وغريها. غري أن درجة 

تفاعل مختلف القرى مل تكن بأنساق متقاربة، فمنها ما ربط عالقات باملركز ومنا محلياً يف مجال جغرايف مختلف 

كلياً عن مجال النواة القروية القدمية، ومنها ما تم اســتقطابه فخال من ســكانه. ففي التعداد العام للســكان 

واملساكن واملنشآت لسنة 2010، مل ترد أي بيانات عن 25 قرية، كانت مأهولة بأعداد بسيطة سنة 1993. وعدم 

ورودها يف التعداد دليل عىل خلوها، فضاًل عام تم تسجيله يف الزيارات امليدانية من أطالل قرى )الشكل 9( وبقايا 

مدرجات زراعية متدهورة وأفالج ميتة. ويف ضوء كرب أعامر سكان القرى القدمية وتواصل حركة النزوح واالستقرار 

يف األحياء الحديثة، يبدو أن هذه الظاهرة مرشحة للتواصل لفرتة طويلة. 

وباعتبار العمران التقليدي مكوناً حضارياً تراثياً، ومقوماً سياحياً مهامً يف منطقة الدراسة، فإن تناقص عدد 

القرى التقليدية يؤدي بالرضورة إىل تدهور املدرجات الزراعية، وتقلص األرايض املنتجة، واندثار الحرف التقليدية 
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واملناظــر الطبيعية املرتبطة بها، وهو ما يُفقد املنطقة شــيئاً من خصوصيتها وجاذبيتهــا. وهذا الواقع الجديد 

يتعارض مع سياسة تنويع مصادر الدخل القامئة عىل النشاط السياحي كركيزة أساسية. 

ويف ضوء ما سبق، يصبح من الرضوري اتباع سياسة إنقاذ عاجلة عرب تنفيذ خطط قادرة عىل صيانة هذه 

القرى وإعادة تأهيلها وربطها باالقتصاد العرصي، والسيام الخدمي والسياحي، مبشاركة فعلية للسكان املحليني 

يف مدخالت العملية ومخرجاتها.

الشكل )9(

قرية جبلية خلت من سكانها، تاريخ الصورة يونيو 2011

الصورة التقطت بمعرفة الباحث.
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