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مستخلص
دور كبيــر فــي تدميــر هــذا التــراث وقيمــه
ٍ  نظــرا ً لمــا تؤديــه مــن،يســتعرض هــذا البحــث مهــددات التــراث األثــري فــي ســلطنة عُمــان

. مــن أجــل الحــد أو التقليــل منهــا، ويهــدف البحــث إلــى لفــت االنتبــاه إلــى هــذه المهــددات علــى المســتويين الشــعبي والمؤسســاتي.المختلفــة
ولتحقيــق هــذا الهــدف س ـتُعرض أهــم هــذه المهــددات مــع تقديــم نمــاذج لحــاالت تعرضــت للتأثيــر المباشــر أو غيــر المباشــر لمثــل هــذه
 وذلــك اعتمــادا ً علــى مــا هــو متوافــر مــن معلومــات عــن بعــض المواقــع األثريــة التــي تعرضــت،العوامــل فــي مناطــق مختلفــة مــن عُمــان
، ويتضــح فــي البحــث أن هنــاك عوامــل بشــرية وطبيعيــة كثيــرة تؤثــر فــي هــذا التــراث.للدمــار أو أجريــت لهــا مســوحات أو حفريــات إنقاذيــة
 التــي يمكن، ويأتــي التوســع العمرانــي ومشــاريع التنميــة البشــرية فــي مقدمتهــا،والعوامــل البشــرية هــي مــن أكبــر هــذه المهــددات وأخطرهــا
 وســيقدم البحــث بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم. وأهمهــا الهويــة،أن تــؤدي إلــى خســارة كثيـ ٍـر مــن القيــم الخاصــة بالتــراث األثــري
.فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث األثــري فــي الســلطنة
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Threats to the archaeological heritage in the Sultanate of Oman
Nasser Said Al-Jahwari
Abstract
This paper presents the threats to the archaeological heritage in the Sultanate of Oman which play a major role
in the destruction of this heritage and its different values. It aims at drawing the attention of both the public
and governmental bodies to these threats in order to reduce or minimize their impacts. To achieve this goal,
the paper presents the most important of these threats and provides examples of cases that have been directly
or indirectly subject to the impact of such factors in different regions of Oman. This was based on the data
available from some archaeological sites that have been damaged or have been subject to surveys or rescue
excavations. The paper shows that there are many human and natural factors that have impact on this heritage.
Human factors are the largest and most serious of these threats in which urbanization and human development
projects are in the forefront. This may lead to the loss of many values of the archaeological heritage, particularly
the identity. Ultimately, the paper provides some recommendations that could contribute to enhancing the
awareness of the importance of preserving the Sultanate›s archaeological heritage.
Keywords: archaeological heritage, heritage protection, human threats, natural threats, Oman.
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مقدمة
أساســيتان
ــمتان
س
ممــا ال شــك فيــه أن التغيُــر والتغييــر همــا ِ
ِ
ِ
فــي التطــور البشــري عبــر الزمــن ،ف ُمنــذ أن خلــق هللا اإلنســان
وهــو يتطــور ويُطــور فــي مســكن ِه ،وملبسـ ِه ،ومأكلـ ِه ،ومشــرب ِه،
ـن آخــر ،ومــن
ـن إلــى زمـ ٍ
ويختلــف هــذا بطبيعــة الحــال مــن زمـ ٍ
مــكان آخــر حســب الظــروف وال ُمعطيــات المتوافــرة
مــكان إلــى
ٍ
ٍ
ـان والمــكان .إن التطــور والتوســع العُمرانــي هــو
ـ
الزم
ذاك
فــي
ِ
جــز ٌء ال يتجــزأ مــن هــذه المنظومــة البشــرية فــي التطــور ،فعبــر
الزمــن نجــد أن اإلنســان طــور فــي عمارتــه الســكنية ،والدينيــة،
والدفنيــة ،والتجاريــة ،وغيرهــا مــن عمــارة مرتبطــة بحياتــه
اليوميــة ،فقــد تأثــرت البيئــة والنســيج العمرانــي بمتطلبــات كل
مرحلــة مــن مراحــل التطــور البشــري وتغيــرت بتغيرهــا .ويُشــكل
التُــراث األثــري جــز ًءا مهم ـا ً مــن هــذه المنظومــة ،ويتأثــر بــكل
مرحلــة مــن مراحــل هــذا التطــور والتغيــر ،ويمكــن أن نلمــس
ـرا للتنميــة
ذلــك فــي القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين؛ نظـ ً
والتطــور الســريع الــذي حــدث وال يــزال فــي بلداننــا العربيــة
عامــةً ،ومنطقــة الخليــج العربــي خاصــةً ،وذلــك بعــد اكتشــاف
النفــط الــذي أحــدث طفــرةً عمرانيــة ،واقتصاديــة ،وديموغرافيــة
لــم تشــهد المنطقــة مثلهــا مــن قبــل.
ال يختلــف اثنــان فــي أن التطويــر فــي المجــاالت االقتصاديــة،
والصحيــة ،والتعليميــة ،واالجتماعيــة يأتــي فــي ســلم أولويــات أي
بلــد لدرجــة أن التــراث األثــري يُهمــل وتُدمــر عناصــره بحجــة هــذا
صــا
التطويــر .وهــي إشــكالية يواجههــا مخططــو التنميــة ،خصو ً
أن التــراث األثــري يعتبــر مــن المواضيــع الحساســة ألي بلــد؛
ـرا للقيــم المختلفــة التــي يحملهــا ،والتــي تأتــي فــي مقدمتهــا
نظـ ً
القيــم المرتبطــة بالهويــة ،إضافــةً إلــى القيــم األثريــة ،والعلميــة،
والتعليميــة ،والتاريخيــة ،والجماليــة ،والمعلوماتيــة ،والبحثيــة،
وغيرهــا .ومــن هنــا نجــد أن هنــاك إشــكالية فيمــا يتعلــق بعمليــة
الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى التــراث األثــري والتنميــة البشــرية،
ـرا فــي كثيـ ٍـر
حيــث يواجــه المخططــون ومتخــذو القــرار تحديًــا كبيـ ً
مــن األحيــان فــي مثــل هــذه الحالــة .فالحفــاظ علــى التــراث األثري
ـب أســاس؛ كونــه يمثــل هويــة المجتمــع وأفــراده ،ولكــن
هــو مطلـ ٌ
يجــد المخططــون والمطــورون أنفســهم أمام خياريــن أحالهما مر:
هــل يُحافــظ علــى التــراث األثــري علــى حســاب التنميــة البشــرية؟
أي هـ�ل التـ�راث أو مـ�ن صنـ�ع هـ�ذا التـ�راث؟ تضـ�م سـ�لطنة عمـ�ان
كبيــرا مــن المواقــع األثريــة والتاريخيــة المنتشــرة فــي
عــددًا
ً
كافــة أنحائهــا ،ومنهــا عــددٌ مــن المــدن والمســتوطنات القديمــة
المهمــة كـــ بــات ،ورأس الحمــراء ،ورأس الجنــز ،ورأس الحــد،
ســجل بعضهــا فــي قائمــة
وســمهرم ،والبليــد ،وبهــاء ،وقــد ُ
التــراث العالمــي باليونســكو بحســبانه تراثــا ماديــا (،)tangible
ً
مثــا مــع قلعــة وواحــة بهــا (أدرجــت عــام
كمــا هــو الحــال

١٩٨٧م) ،والمواقــع األثريــة فــي بــات والخطــم والعيــن (أدرجــت
عــام ١٩٨٨م) ،ومواقــع أرض اللبــان (أدرجــت عــام ٢٠٠٠م)،
ونظــام األفــاج (أدرج عــام ٢٠٠٦م) ،إضافــة إلــى إدراج بعــض
أنــواع الفلكلــور إلــى قائمــة التــراث غيــر المــادي ()intangible
فــي اليونســكو ،مثــل :فــن البرعــة (عــام 2010م) ،وفــن التغــرود
والعــازي (عــام 2012م) ،ويعطــي هــذا ،بــا شــك ،الســلطنة ثقـ ًـا
حضاريًــا مه ًمــا فــي المنطقــة .ورغــم أهميــة الحفــاظ علــى هــذا
التــراث األثــري إال أن بعــض متخــذي القــرار يــرى أن ذلــك يقــف
حجــر عثــرة أمــام التطــور والتخطيــط التنمــوي للبلــد ،وهنــاك
مــن يتعــدى عليــه بالعبــث ،والتخريــب ،والســرقة ،وغيرهــا مــن
العوامــل والمهــددات .وبموازنــة المتطلبــات واالحتياجــات ترجــح
كثيــر مــن األحيــان كفــة التنميــة البشــرية ،إذ ال بــد مــن
فــي
ٍ
إنشــاء البنــى التحتيــة الضروريــة ،فبحســاب التكلفــة والتأثيــرات
االجتماعيــة ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة لمشــروعات الحفــاظ علــى
التــراث األثــري ،وتلــك المتعلقــة بمشــروعات التنميــة البشــرية
نجــد أنفســنا بعــض األحيــان مجبريــن علــى اختيــار األخيــرة
ً
وعمــا بالقاعــدة التــي تــرى أن
لمــا فيــه المصلحــة العامــة،
«الضــرورات تبيــح المحظــورات» ،وال يعنــي هــذا بطبيعــة الحــال
أن كل مشــروع تنمــوي يجــب أن ينفــذ علــى حســاب الحفــاظ علــى
التــراث األثــري ،إذ ال بــد فــي بعــض األحيــان مــن الوقــوف أمــام
تأثيــر ســلبي فــي هــذا التــراث.
عجلــة التنميــة إذا مــا كان لهــا
ٌ
ومــا يحكــم هــذا األمــر هــو مجموعــةٌ مــن المعاييــر التــي تتعلــق
بأهميــة التــراث األثــري ،فبعــض عناصــر هــذا التــراث يجــب
الحفــاظ عليهــا باعتبارهــا مثــاال يمثــل رمــزً ا مــن رمــوز الهويــة
بكافــة أنواعهــا ،أو تمثــل تراثًــا وطنيًــا أو إنســانيًا؛ كونهــا نــادرة
أو ذات أهميــة تاريخيــة ،أو معماريــة ،أو إبداعيــة ،أو جماليــة
خاصــة ،وهــذا يجعــل الحفــاظ عليهــا واجبًــا.
يحــاول هــذا البحــث اســتعراض العوامــل التــي تهدد وتدمــر التراث
األثــري فــي الســلطنة بشــك ٍل عــام ،مــن أجــل لفــت االنتبــاه إليهــا،
ومحاولــة التوصــل إلــى حلــول واحتــرازات قصيــرة ومتوســطة
وطويلــة األمــد ،ومــن شــأنها أن تحــد مــن خطــر هــذا التهديـ�د،
وتحافــظ علــى مــا تبقــى مــن هــذا التــراث األثــري العمانــي.
وســيحاول البحــث تحقيــق هــذا الهــدف عــن طريــق عــرض أهــم
هــذه العوامــل التــي تهــدد التــراث األثــري بشــك ٍل عــام ،مــع تقديــم
نمــاذج لحــاالت تعرضــت للتأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر لمثــل
هــذه العوامــل فــي مناطــق مختلفــة مــن عمــان بشــك ٍل خــاص
(الشــكل  ،)1مــع ذكــر بعــض األمثلــة األخــرى الشــبيهة مــن
مناطــق أخــرى مــن العالــم بهــدف التوضيــح ال الحصــر .ويهــدف
هــذا إلــى لفــت االنتبــاه علــى المســتويين الشــعبي والمؤسس��ي
إلــى القيــم التــي يحملهــا التــراث األثــري ،ومــا يمكــن أن يحــدث
فــي حــال فقــدان هــذا التــراث .ويرتكــز البحــث فــي منهجيتــه علــى
المعلومــات التــي قــام الباحــث بتوثيقهــا ودراســتها عــن طريــق
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الزيــارات والمالحظــات الميدانيــة لبعــض المواقــع األثريــة فــي
مناطــق مختلفــة مــن عمــان ،التــي تعرضــت للدمــار أو أجريــت
لهــا مســوحات أو حفريــات إنقاذيــة أشــرف عليهــا الباحــث أو
شــارك فيهــا ،وسيُشــار إليهــا أثنــاء الحديــث عــن أنــواع المهددات
المختلفــة .وسـيُعتمد علــى الوســائل اإليضاحيــة التــي تــم التقاطهــا
فــي الميــدان ،تلــك التــي نُفــذت فــي المعمــل .وتجــدر اإلشــارة
فــي هــذا اإلطــار إلــى أنــه تــم أي ً
ضــا االســتعانة بالصــور الجويــة
المتوافــرة عبــر برنامــج جوجــل إيــرث ( ،)Google Earthوذلــك
لتتبــع مراحــل التطــور التــي مــرت بهــا هــذه المواقــع األثريــة
عبــر الزمــن ،والتغيــرات التــي طــرأت علــى محتواهــا األثــري،
نتيجــة لتأثــره بالعوامــل الطبيعيــة والبشــرية المختلفــة .وفــي
الختــام ســيحاول البحــث تقديــم بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن
تســهم فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث األثــري
فــي الســلطنة.
وقبــل الخــوض فــي مناقشــة أهــم مهــددات التــراث األثــري فــي
ســلطنة عمــان ،مــن المهــم القــول إن هــذا الموضوع القــى اهتما ًما
كبيــرا فــي أوربــا وأمريــكا ،وتمــت دراســته وتســليط الضــوء
ً
عليــه فــي كثيـ ٍـر مــن الدراســات (انظــر مثـ ًـا ;Somers 1991
;Siebe, et al. 1996; Harris 2000; Machida 2002

Ufuk 2005; Plunket & Uruñuela 2008; Flatman

; )2009; Nikolova, Nedkov & Nikolov 2012التــي
ســاعدت الحكومــات فــي هــذه المناطــق علــى وضــع اســتراتيجيات
وآليــات لصــون التــراث األثــري وحفظــه .إال أنــه -علــى الرغــم من
التأثيــر الكبيــر والخطيــر الــذي تحدثــه العوامل الطبيعية والبشــرية
فــي المشــهد األثــري فــي بلــد مثــل عمــان تتســارع فيــه التنميــة -ال
توجــد وال محاولــة واحــدة خصصــت لدراســة هــذا الموضــوع؛
ومــن هنــا وألهميــة هــذا الموضــوع ولمــا لــه مــن تبعــات تعمــل
علــى فقــدان التــراث األثــري الــذي هــو هويــة المجتمــع ،فقــد
ارتأينــا أنــه مــن المهــم تســليط الضــوء علــى مهــددات هــذا التراث
فــي ظــل التحــوالت والتغيــرات التــي تشــهدها المنطقــة ،ومــن
المؤمــل أن يســاعد الجهــات المعنيــة علــى وضــع ضوابــط وآليــات
معينــة تســاعد علــى عمليــة الموازنــة بيــن التنميــة والمحافظــة
علــى التــراث األثــري وصونــه وحمايتــه.

مهددات التراث األثري
المعــروف فــي الوســط األثــري أن مهــددات التــراث األثــري تنقســم
بشــك ٍل عــام إلــى نوعيــن همــا مهــددات بشــرية وطبيعية ،وســيحاول
هــذا البحــث اســتعراض أهــم هــذه المهــددات التــي تتعــرض لهــا
المواقــع والشــواهد األثريــة فــي ســلطنة عمــان ،وســنبدأ بالعوامــل
البشــرية كونهــا مرتبطة بالتنمية وهي ،كما ســنرى ،األكثــر تواجدًا،
ولهــا تأثيــرات كبيــرة مســتمرة فــي التــراث األثــري فــي عمــان.
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إن التأثيــر البشــري فــي التــراث األثــري أكبــر بكثيــر مــن تأثيــر
العوامــل الطبيعيــة ،فالتطــور التكنولوجــي أســهم فــي التســريع
مــن وتيــرة التطــور العمرانــي فــي الكثيــر مــن دول العالــم الثالــث
التــي كانــت فــي بدايتهــا تريــد أن تســرع فــي عمليــة التنميــة،
ـرا بقضيــة الحفــاظ علــى التــراث األثــري،
ومــن ثــم لــم تكتــرث كثيـ ً
صــا فــي ظــل غيــاب وعــي أهميتــه آنــذاك .وإن التطــور
خصو ً
التكنولوجــي أســهم فــي صناعــة أســلحة ذات قــوة فتاكــة أبــادت
البشــر والحجــر ،إضافــةً إلــى التطــور الصناعــي الــذي أدى أي ً
ضــا
إلــى زيــادة التلــوث البيئــي ،وأدى أيضــا إلــى التأثيــر فــي التــراث
األثــري .وتشــير نتائــج األعمــال الميدانيــة التــي قــام بهــا الباحــث
إلــى أن العوامــل البشــرية بكافــة أنواعهــا هـ�ي أهـ�م عوامـ�ل
تهديــد المواقــع األثريــة وتدميرهــا فــي عمــان ،وتعتبــر المشــاريع
تأثيــرا ،وتــؤدي
التنمويــة العمرانيــة مــن أكثــر هــذه العوامــل
ً
فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان إلــى االختفــاء التــام للكثيــر مــن المعالــم
األثريــة .وتأتــي بعــد ذلــك أعمــال العبــث والتخريــب والســرقة،
عــاوةً علــى قلــة الوعــي األثــري لــدى أفــراد المجتمــع .ويمكــن
حصــر هــذه العوامــل البشــرية فيمــا يلــي:

 -1التوسعات والتجديدات المعمارية:
ال تختلــف ســلطنة عمــان عــن غيرهــا مــن دول المنطقــة مــن
حيــث تأثــر تراثهــا األثــري بشــك ٍل كبيــر بالتطــورات والتغيــرات
االقتصاديــة ،والثقافيــة ،واالجتماعيــة لســكانها .فقبــل اكتشــاف
النفــط كان ســكان عمــان ومنطقــة الخليــج بشــكل عــام يعيشــون
حيــاةً بســيطة كان لهــا أثرهــا وانعكاســاتها علــى النســيج
العمرانــي ذي الطابــع التقليــدي الخــاص والمميــز الــذي يتناســب
مــع الظــروف االقتصاديــة والبيئيــة لســكانها آنــذاك ،وهــذا مــا
نالحظــه ،علــى ســبيل المثــال ،فــي الحــارات العمانيــة القديمــة
المنتشــرة فــي كل أنحــاء الســلطنة (Al-Jahwari, 2006: 35-
( )44الشــكل  .)2لقــد أحــدث اكتشــاف النفــط فــي المنطقــة فــي
الخمســينيات مــن القــرن العشــرين طفــرةً اقتصاديــة نتــج عنهــا
تغيــرات وتطــورات ليســت فقــط اقتصاديــة بــل واجتماعيــة،
وثقافيــة ،وديموغرافيــة ،وسياســية ،وتنمويــة ،وتكنولوجيــة.
ولعــل التطــور العمرانــي والتنمــوي كان مــن بيــن أهــم هــذه
التطــورات ،فقــد بــدأ الســباق فــي إنشــاء أشــكال مختلفــة مــن
العمــارة متعــددة الوظائــف ،وذات النمــط المختلــف عــن أنمــاط
العمــارة التقليديــة الســابقة ،وذلــك نتيجــةً النفتــاح المنطقــة علــى
صــا فــي ظــل عــدم وجــود
مناطــق مختلفــة مــن العالــم ،خصو ً
الكفــاءات والشــركات الوطنيــة المتخصصــة ،حيــث فتــح البــاب
علــى مصراعيــه للشــركات والخبــراء األجانــب الذيــن خططــوا
مشــاريع معماريــة ونفذوهــا بطــرز وأنمــاط حديثــة مغايــرة
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ســا طبيعيًــا لمــا
ألنمــاط المنطقــة الخليجيــة التقليديــة ،فــكان انعكا ً
ت اقتصاديــة ،واجتماعيــة ،وثقافيــة،
تشــهده المنطقــة مــن تغيــرا ٍ
وسياســية .وأدى هــذا األمــر إلــى إزالــة الكثيــر مــن المــدن القديمة
التــي كانــت تضــم الكثيــر مــن عناصــر العمــارة التقليديــة ،أو حتــى
بقايــا لشــواهد أثريــة ،فقــد اســتبدلت هــذه المــدن بأخــرى حديثــة
مختلفــة عنهــا تما ًمــا مــن كافــة النواحــي.
ومــع بدايــة عصــر النهضــة العمانيــة فــي الســبعينيات مــن
صــا
القــرن العشــرين كان النطــاق العمرانــي فــي الســلطنة ،خصو ً
العاصمــة مســقط ،ال يتجــاوز مناطــق جغرافيــة صغيــرة المســاحة،
ومــع خطــط الحكومــة الخمســية بــدأت عمليــة التنميــة فــي
التســارع ،وكان مــن بينهــا بنــاء المســكن المناســب للمواطــن،
لذلــك بــدأ االمتــداد العمرانــي ينمــو بشــك ٍل كبيــر حتــى وصــل إلــى
مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ولــم تكــن مأهولــة بالســكان،
إال أن التنميــة الســريعة فيهــا ســهلت عمليــة الوصــول إليهــا
واســتيطانها .فوصــول الخدمــات األساســية ،والبنــى التحتيــة
المختلفــة إلــى هــذه المناطــق أدى ذلــك إلــى ظهــور الكثيــر مــن
المخططــات الســكنية ،التــي كانــت فــي كثيـ ٍـر مــن األحيــان تضــم
معالــم أثريــة أزيلــت بســبب التوســع العمرانــي ،حيــث لــم يكــن
هنــاك أي اهتمــام بقضايــا اآلثــار آنــذاك ،فتنميــة العنصــر البشــري
وتوفيــر ســبل العيــش الكريــم مــن مســكن ،وملبــس ،ومــأكل،
وتعليــم ،وصحــة كانــت هــي األســاس ،لذلــك لــم يكــن هنــاك
أي تنســيق مــع الجهــات المختصــة بقطــاع اآلثــار فيمــا يتعلــق
مثـ ًـا باســتحداث مخططــات ســكنية وتوزيعهــا علــى المواطنيــن،
وإقامــة مشــاريع ســكنية عليهــا ،أو إنشــاء غيرهــا مــن المشــاريع
الخدميــة المرتبطــة بالعمــران مثــل الطــرق المعبــدة ،وخطــوط
الكهربــاء ،وشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي ،وغيرهــا مــن
المشــاريع التنمويــة التــي ســنتحدث عنهــا بشــيءٍ مــن التفصيــل
الحقًــا ،ممــا أدى إلــى تدميــر الكثيــر مــن المواقــع األثريــة،
أي ً
ضــا فــي ظــل غيــاب الوعــي األثــري علــى المســتويين الشــعبي
والمؤسســاتي آنــذاك .فنــرى مثـ ًـا الكثيــر مــن الحــارات والمبانــي
القديمــة فــي مناطــق مختلفــة مــن عمــان أزيلــت وحــل محلهــا
العمــران الحديــث ،وبعضهــا أعيــد ترميمــه أو أزيــل جــز ٌء مــن
ـان أخــرى ظلــت تحتفــظ
المبانــي وبنُيــت بطــراز جديــد وســط مبـ ٍ
بطابعهــا القديــم ،فتداخــل الحديــث بالقديــم ،ممــا أفقــد التــراث
األثــري هويتــه ،وقيمتــه األثريــة والجماليــة.
ومنطقــة بوشــر فــي مســقط مــن بيــن المناطــق التــي تضــم مواقــع
أثريــة فــي ســلطنة عمــان تأثــرت -ومــا زالــت تتأثــر -بالتوســع
ً
أعمــال أثريــة ميدانيــة،
العمرانــي ،وقــد أجــرى فيهــا الباحــث
وتضــم بوشــر شــواهد أثريــة مــن مراحــل مختلفــة ،بــد ًءا مــن
األلــف الرابــع قبــل الميــاد إلــى العصــور اإلســامية الحديثــة،
حيــث أجريــت تنقيبــات إنقاذيــة فــي الموقــع علــى مــدار ثالثــة

مواســم تــم فيهــا توثيــق عــد ٍد مــن القبــور مــن عصــور مــا قبــل
اإلســام ،وهــي تقــع فــي مخططــات ســكنية باشــر أهالــي المنطقــة
فــي بنائهــا ،ممــا أثــر فــي الشــواهد األثريــة (الشــكالن  3و)4
(الجهــوري والماحــي34-7 :2007 ،؛ البلوشــي والماحــي،
 .)80-47 :2008ومنهــا أيضًــا موقــع المركــز الثقافــي فــي
جامعــة الســلطان قابــوس فــي محافظــة مســقط الــذي تبيــن أثنــاء
عمليــات اإلنشــاء وجــود أدوات أثريــة عبــارة عــن أوان وطاســات
وأســلحة (رؤوس أســهم ،وحــراب ،وســيوف ،وخناجــر) وأدوات
شــخصية ،حيــث أجريــت حفريــة إنقاذيــة لتوثيــق الشــواهد
األثريــة فــي المنطقــة (الماحــي والجهــوري .)2003 ،ولعــل
مــن بيــن المناطــق التــي يتعــرض تراثهــا األثــري أي ً
ضــا للزحــف
العمرانــي هــي جعــان بنــي بــو حســن فــي محافظــة جنــوب
الشــرقية ،التــي تبيــن مــن خــال أعمــال المســح األثــري الــذي
أجــراه الباحــث غناهــا بالمواقــع األثريــة مــن مراحــل مختلفــة،
ومــن أهمهــا قبــور العصــر البرونــزي المبكــر (فتــرة حفيــت)
(الجهــوري22-7 :2011 ،؛ ،).Al-Jahwari, 2013: 1-20
والمبانــي التقليديــة القديمــة (الشــكالن  5و .)6يضــاف إلــى هــذه
المناطــق نتائــج المســح األثــري الــذي أجــراه الباحــث فــي منطقــة
الفليــج فــي محافظــة شــمال الباطنــة ،التــي تضــم شــواهد أثريــة
تعرضــت للدمــار بســبب الكثيــر مــن العوامــل البشــرية بمــا فيهــا
التوســع العمرانــي (الجهــوري والبلوشــي2013 ،؛ الجهــوري
والمزينــي واألغبــري ،)2014 ،إضافــة إلــى موقــع ســنت فــي
واليــة بهــاء (الجهــوري )2014 ،بمحافظــة الداخليــة ،الــذي
دمــرت فيــه بعــض القبــور مــن العصــر البرونــزي المبكــر (فتــرة
أم النــار) (الشــكل .)7
يتضــح مــن خــال المســوحات والتنقيبــات األثريــة التــي أجراهــا
تعــرض الكثيــر مــن الشــواهد
الباحــث فــي المناطــق المذكــورة
ُ
األثريــة للدمــار بفعــل حركــة العمــران الســريع ،حيــث اســتحدثت
مخططــات ســكنية جديــدة تــم توزيعهــا علــى المواطنيــن ،وال
يــزال العمــل جاريًــا فــي اســتحداث هــذه المخططــات؛ نتيجــةً
لتزايــد طلبــات المواطنيــن المســتحقين للحصــول علــى أراض
ســكنية .فقــد لوحــظ وجــود الكثيــر مــن عالمــات تحديــد ملكيــة
األراضــي التــي وضعتهــا وزارة اإلســكان أو المواطنــون أنفســهم؛
وقــد ُوضــع قســم مــن هــذه العالمــات فــي بعــض األحيــان فــوق
القبــور لتحديــد ملكيــات األراضــي (الشــكل  .)8ويضــم الكثيــر مــن
هــذه األراضــي عــددًا مــن الشــواهد األثريــة .ومــن خــال مقارنــة
الصــور الجويــة مــن جوجــل إيــرث ( )Google Earthبيــن عــام
(2004م) و (2013م) تتضــح التغيــرات والتطــورات التــي
حدثــت فــي هــذه المناطــق ،التــي تضــم شــواهد أثريــة (األشــكال
مــن  9إلــى  ،)11حيــث نلحــظ اختفــاء بعــض الشــواهد التــي
كانــت فــي هــذه المناطــق ،ويتضــح أيضًــا بشــك ٍل جلــي تداخــل
العمــران القديــم بالحديــث (األشــكال  3ومــن  5إلــى .)7
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 -2مشاريع التنمية والبنى التحتية:
مــا ينطبــق علــى التوســع العمرانــي ينطبــق علــى المشــاريع
الخدميــة والبنــى التحتيــة مــن حيــث حقيقــة تأثــر التــراث األثــري
كبيـ�ر بالتطـ�ورات والتغيـ�رات االقتصاديـ�ة،
فـ�ي عمـ�ان بشـ�ك ٍل
ٍ
والثقافيــة ،واالجتماعيــة لســكانها .فبعــد اكتشــاف النفــط حدثــت
طفــرة اقتصاديــة وتنميــة بشــرية ســريعة نتــج عنهــا تغيــرات
صــا مــا يتعلــق بإنشــاء
وتطــورات فــي كل المجــاالت ،خصو ً
المشــاريع العمالقــة مــن مستشــفيات ،ومــدارس ،وطــرق،
وموانــئ ،ومطــارات ،وفنــادق ،وحدائــق ،ومراكــز خدميــة،
وشــبكات كهربــاء وميــاه وصــرف صحــي ،إضافــةً إلــى المشــاريع
الســياحية المختلفــة .وأدى هــذا األمــر إلــى إزالــة الكثيــر مــن
المواقــع األثريــة التــي حــل محلهــا مشــاريع تنمويــة مختلفــة كانت
مطلبًــا أساســا فــي التنميــة البشــرية ونهضــة الدولــة .فكمــا أشــرنا
مســبقا أنــه فــي بدايــات النهضــة لــم يكــن هنــاك تركيــز كبيــر علــى
قضايــا اآلثــار ،فتنميــة العنصــر البشــري وتوفيــر ســبل العيــش
الكريــم لــه كانــت مــن ضمــن أوليــات الحكومــة ،لذلــك لــم يكــن
هنــاك أي تنســيق مــع الجهــات المختصــة بقطــاع اآلثــار فيمــا
يتعلــق مثـ ًـا بإجــراء مســوحات أثريــة قبــل الشــروع بإنشــاء أي
مشــروع تنمــوي.
مــن هنــا نجــد أن الكثيــر مــن المواقــع األثريــة يقــع ضمــن نطــاق
أراض تــم تخصيصهــا فــي ذلــك الوقــت إلنشــاء مشــاريع تنمويــة
وســياحية معينــة ،إال أن األمــر اختلــف اليــوم نوعًــا مــا ،فبــات
علــى الشــركات المنفــذة ألي مشــروع الحصــول علــى تصريــح
مــن وزارة التــراث والثقافــة ،يفيــد بــأن األرض ومــا يجاورهــا
خاليــة مــن أي شــواهد أثريــة ،وعلــى الشــركات أيضــا التوقــف
عــن العمــل فــي حــال العثــور أثنــاء عمليــات الحفــر علــى شــواهد
أثريــة ،إال أن األمــر ال يخلــو مــن بعــض التجــاوزات التــي تــؤدي
إلــى فــرض عقوبــات تبعًــا للقانــون ،ولكنهــا ليســت بنفــس درجــة
الجــرم المنفــذ ،فقانــون التــراث القومــي فــي عمــان ،الــذي
صــدر فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن العشــرين ،ضعيــف مــن
ناحيــة العقوبــات ،لذلــك تشــرع الحكومــة حاليًــا فــي تحديــث هــذا
القانــون بمــا يتــواءم مــع التغيــرات االجتماعيــة ،واالقتصاديــة،
والسياســية ،والقانونيــة ،والبحثيــة ،والعلميــة ،والتقنيــة التــي
طــرأت علــى المجتمــع.
لقــد أجريــت فــي عمــان العديــد مــن الحفريــات األثريــة اإلنقاذيــة
لكثيـ ٍـر مــن المواقــع التــي كانــت مهــددة بالــزوال بســبب المشــاريع
صــا مشــاريع الطــرق وإمــدادات الكهربــاء
التنمويــة ،خصو ً
والميــاه ،ولعــل مــن بينهــا مــا قــام الباحــث بــه مــن مســوحات
وحفريــات إنقاذيــة فــي مواقــع ،مثــل :منــال فــي واليــة ســمائل
بمحافظــة الداخليــة ()Elmahi & Ibrahim, 2003: 77- 98
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(الشــكل  ،)12والرجلــة فــي واليــة الرســتاق بمحافظــة جنــوب
الباطنــة (الجهوريــن  ،)2004والغرييــن (الجهــوري:2010 ،
112-93؛ )Al-Jahwari & Kennet, 2010: 161-172
(الشــكل  ،)13ومحليــاء بمحافظــة شــمال الشــرقية (ElMahi
& Al-Jahwari, 2005: 57-69; Al-Jahwari, 2011: 73-

 ،)100حيــث تعرضــت الشــواهد األثريــة فــي هــذه المناطــق
لخطــر إنشــاءات الطــرق .ومــن المواقــع األخــرى التــي تعرضــت
للخطــر موقــع بوشــر (الشــكالن  9و )10فــي محافظــة مســقط
(الجهــوري والماحــي  ،)34-7 :2007الــذي دمــرت فيــه
الشــواهد األثريــة بســبب إنشــاءات الطــرق وإمــدادات خطــوط
الكهربــاء .وهنــاك أيضــا شــواهد أثريــة تقــع فــي محيــط مينــاء
خصــب فــي محافظــة مســندم (البلوشــي والجهــوري والهنائــي
 ،)2009بمــا فيهــا قلعــة خصــب التاريخيــة التــي تعرضــت لحجب
الرؤيــة البصريــة بســبب العمــل علــى إنشــاء بعــض المجمعــات
التجاريــة فــي واجهتهــا األماميــة (الشــكل  .)14ويضــاف إلــى
ذلــك المواقــع األثريــة فــي جعــان بنــي بــو حســن فــي محافظــة
جنــوب الشــرقية (الجهــوري 22-7 :2011؛ Al-Jahwari,
 ،)2013: 1- 20التــي ألحقــت بهــا إنشــاءات الطــرق وإمــدادات
ضــررا فاد ًحــا (األشــكال مــن  15إلــى ،)17
خطــوط الكهربــاء
ً
وهنــاك أي ً
ضــا مواقــع الفليــج (الشــكل  ،)18ودهــوى فــي محافظــة
شــمال الباطنــة (الجهــوري والبلوشــي 2013؛ الجهــوري
والمزينــي واألغبــري ،)2014 ،والبريمــي (الشــكالن  8و)19
(;Power, Al-Jahwari, Sheehan & Strutt 2014a-b

 .)Strutt, Power, Al-Jahwari & Sheehan, 2014وتبيــن
مــن خــال كل هــذه األعمــال الميدانيــة تعــرض التــراث األثــري
للدمــار بســبب تســارع التنميــة فــي هــذه المناطــق ،فكــم مــن
الشــواهد األثريــة التــي أزيلــت بســبب إقامــة مشــاريع تنمويــة أيًــا
كان نوعهــا.

 -3االستثمار واالحتياجات السياحية وإلحاقها الضرر
بالمواقع األثرية:
لكثيــر مــن الــدول،
مصــدر مهــم مــن مصــادر الدخــل
الســياحة
ٌ
ٍ
صــا تلــك التــي ال تملــك مــوارد طبيعيــة ،أو بهــا شــح فيهــا،
خصو ً
ـرا مه ًمــا
فتعــوض ذلــك عــن طريــق الســياحة التــي تشــكل عنصـ ً
فــي نموهــا االقتصــادي ،وهــذا هــو الحــال بالنســبة لســلطنة عمــان
نظــرا
التــي أنشــأت فــي عــام 2004م وزارة تعنــى بالســياحة؛
ً
لمــا تحظــى بــه الســلطنة مــن عناصــر جــذب ســياحي .ومــن بيــن
مــوارد الســياحة هــو اســتثمار التــراث األثــري بشــتى أنواعــه،
أو مـ�ا يطلـ�ق عليـ�ه «السـ�ياحة األثريـ�ة» .فعناصـ�ر التـ�راث
األثــري عامــة ،والمعمــاري خاصــة ،مــن أهــم عناصــر الجـ�ذب
للســياحة الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء .وألن الســياحة
مطلــب أســاس فــي هــذه الــدول فــإن ذلــك شــكل بطبيعــة الحــال
ٌ

ناصر الجهوري

صــا إذا
ضغ ًطــا
كبيــرا علــى المــوارد األثريــة وأثــر فيهــا ،خصو ً
ً
مــا وضعنــا فــي االعتبــار اآلليــة المتبعــة فــي التعامــل معهــا مــن
منظــور ســياحي .فهنــاك مواقــع أثريــة غيــر مؤهلــة ســياحيًا
ٍ
الســتقطاب الــزوار ،فهــي مفتوحــة فــي الهــواء الطلــق وال تتوافــر
بهــا عناصــر الحمايــة ،وبذلــك فــإن الزيــارات المتكــررة قــد تــؤدي
ب عــدة منهــا الــوطء
إلــى اإلضــرار بهــا .ويعــود ذلــك إلــى أســبا ٍ
باألقــدام ،واالهتــزازات التــي تســببها حركــة البشــر ،أو حتــى
وســائل المواصــات والنقــل ،ورمــي المخلفــات ،أو رمــي مــادة
معينــة كالحجــر؛ لإلشــارة إلــى أثـ ٍـر معيــن ،أو الكتابــة عليــه ،أو
ً
دليــا
معيــن مــن األثــر كتــذكار وهــو مــا قــد يحمــل
نــزع جــزءٍ
ٍ
مه ًمــا عــن الموقــع وتاريخــه .أمــا المواقــع األثريــة المغلقــة
كالكهــوف والمالجــئ الصخريــة فإنهــا قــد تكــون عرضــة للضــرر
عــن طريــق اإلضــاءة مثـ ًـا التــي قــد تســتخدم إلنــارة الكهــف أو
المغــارة ،أو حتــى عمليــة التنفــس فــي حــال كانــت أعــداد الــزوار
كبيــرة ،األمــر الــذي قــد يزيــد مــن درجــات الحــرارة والرطوبــة،
ممــا قــد يــؤدي إلــى تراكــم البكتيريــا علــى ســطوح األثــر ومــن ثــم
اإلضــرار بــه (انظــر :العوامــل الطبيعيــة).
فــي المقابــل فــإن عمليــة التأهيــل الســياحي للمواقــع األثريــة قــد
يكتنفهــا بعــض المخاطــر واإلضــرار بالمواقــع األثريــة؛ لذلــك يجب
مراعــاة العناصــر المختلفــة لهــا وإبرازهــا بالطريقــة الصحيحــة
التــي توفــر لهــا الحمايــة .وهنــا يجــب أن ينظــر إلــى الســائح علــى
أنــه “المســتخدم للتــراث» بطريقــة تولــد لديــه تجــارب إنســانية
وتاريخيـ�ة مرتبطـ�ة بهـ�ذا التـ�راث ،إال أن عمليـ�ة االسـ�تخدام هـ�ذه
ـر مباشــر فــي التــراث ،فقــد يكــون هــذا االســتخدام ســيئ ًا
لهــا تأثيـ ٌ
فــي بعــض األحيــان ،أو ليــس فــي موضعــه ،لذلــك ال بــد مــن
تعــرف نوعيــة الســائح ورغباتــه ،وطريقــة اســتخدامه للتـ�راث
العمرانــي ،والتجربــة اإلنســانية التــي يمــر بهــا؛ بهــدف رفــع
الوعــي األثــري ،ومــن ثــم حمايــة هــذا التــراث (محجــوب )1995
.فنمــو الســياحة يجلــب مشــاكل جديــدة فيمــا يتعلــق بصــون
صــا إذا لــم يكــن محميــا بشــك ٍل
التــراث األثــري فــي أي بلــد ،خصو ً
جيــد ضــد العوامــل البيئيــة والبشــرية .وتتطلــب الســياحة ،أيًــا كان
حجمهــا وجودتهــا ،أنشــطة تتعلــق بالبنــاء والتشــييد ،كمــا هــو
الحــال مثـ ًـا فــي بنــاء منتجعــات ســياحية جديــدة ،األمر الــذي ربما
يــؤدي إلــى إلحــاق أضــرار فــي المواقــع األثريــة فــي ظــل غيــاب
خطــة إدارة طويلــة األجــل .فعمليــة الحفــاظ علــى التــراث تتطلــب
أي ً
ضــا الحفــاظ علــى البنيــة االجتماعيــة ،وطريقــة حيــاة الســكان
مــكان يــراد تطويــره
المحلييــن ،وعاداتهــم ،وتقاليدهــم فــي أي
ٍ
ســياحيًا ،فالســياح هــم عــادةً مــن جنســيات وثقافــات مختلفــة،
لذلــك يجــب الحفــاظ علــى الطابــع الخــاص بالموقــع وســكانه،
وعــدم التحــول مــن طريقــة الحيــاة المحليــة اســتجابةً لمطالــب
الســياحة؛ ألن ذلــك قــد يــؤدي إلــى تدهــور البنيــة االجتماعيــة
القائمــة ،وفقــدان الهويــة الثقافيــة للمجتمــع .مــن هنــا فإنــه ال

بــد مــن وضــع سياســات وطنيــة طويلــة األمــد لتشــجيع الســياحة
الثقافيــة ً
بــدل مــن العمــل علــى إرضــاء اتجاهــات أو احتياجــات
الســوق الســياحية بشــكل عــام (.)Ufuk, 2005: 1-7
وينطبــق هــذا األمــر علــى االســتثمار الســياحي فــي ســلطنة عمــان
ـرا مــع تســارع التنميــة البشــرية فــي بدايــة نهضــة
الــذي بــدأ مبكـ ً
البلــد فــي القــرن العشــرين ،فكــم مــن المواقــع األثريــة التــي ال
نعلــم عنهــا شــيئ ًا تضــررت أو أزيلــت بســبب إنشــاءات المشــاريع
الســياحية العمالقــة مــن فنــادق ،ومنتجعــات ،ومراكــز تجاريــة،
وغيرهــا ،ويمكــن اإلشــارة إلــى بعــض المشــاريع الســياحية التــي
أنشــئت وســط مناطــق مأهولــة بالشــواهد األثريــة ،كمــا هــو
الحــال فــي منطقــة حماســة األثريــة فــي البريمــي (Power, Al-
Jahwari, Sheehan & Strutt, 2014a-b; Strutt, Power,

 ،)Al-Jahwari & Sheehan, 2014وبــر الجصــة ،وخصــب
(البلوشــي والجهــوري والهنائــي( )2009 ،الشــكل .)14

 -4قلة الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية اآلُثار:
علــى الرغــم مــن الجهــود الحاليــة المبذولــة مــن الجهــات التــي
تُعنــى بالتــراث األثــري فــي الســلطنة لرفــع مســتوى الوعــي لــدى
المواطــن ألهميــة هــذا التــراث ومــا يحملــه مــن قيــم ،إال أنــه ال
يــزال كثيــر مــن شــرائح المجتمــع قليــل وعــي لهــذه األهميــة،
صــا فــي ظــل غيــاب الخطــط والبرامــج التوعويــة آنــذاك،
خصو ً
ـر طبيعــي ألن الحكومــة كانــت تســعى فــي البدايــة إلــى
وهــو أمـ ٌ
التنميــة البشــرية ،وإدارة التــراث كانــت فــي بداياتهــا ،فــأول
قانــون صــدر لحمايــة التــراث فــي ســلطنة عمــان كان بالمرســوم
الســلطاني رقــم  80/6فــي عــام 1980م ،وال يــزال معمـ ً
ـول بــه
إلــى اليــوم ،رغــم مــا حــدث مــن تطــورات فــي مجــاالت علــم اآلثار
وظهــور مفاهيــم وتقانــة جديــدة تســتدعي تحديــث هــذا القانــون،
وهــذا مــا تقــوم بــه حاليًــا الجهــات المختصــة.
يــؤدي غيــاب وعــي أهميــة الحفــاظ علــى التــراث األثــري ومــا
قيــم حضاريــة ،وثقافيــة ،واقتصاديــة ،واجتماعيــة،
يمثلــه مــن ٍ
وعلميــة ،وغيرهــا إلــى فقــدان هــذا التــراث عــن طريــق الكثيــر
مــن الممارســات البشــرية التــي تضــر المواقــع األثريــة ومعالمهــا.
وحقيقــة األمــر أن قلــة الوعــي األثــري ظاهرة نشــاهدها ونلمســها
علــى أرض الواقــع ،مــن خــال مالحظــة بعــض الممارســات
والتعديــات الجائــرة علــى المواقــع األثريــة ســواء بقصــد أو عــن
جهــل المواطنيــن .ولعــل مــن بيــن هــذه الممارســات هــو القيــام
بمشــاريع إنشــائية مــن دون أخــذ التصاريــح والموافقــات مــن
الجهــات المعنيــة بأمــر اآلثــار ،وفــي بعــض األحيــان قــد يُعثــر بعــد
اســتصدار التصاريــح وأثنــاء اإلنشــاءات علــى آثــار مطمــورة فــي
باطــن األرض ،فــا يبلــغ عنهــا بــل يتواصــل العمــل تفاديًــا مــن
أن يــؤدي ذلــك إلــى إيقــاف المشــروع ،وبذلــك تُدمــر هــذه اآلثــار.
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فــي ســلطنة عمــان هنــاك الكثيــر مــن المواقــع األثريــة التــي
طمــرت فــي باطــن األرض بســبب الترســبات الفيضيــة المســتمرة
عبــر الزمــن (;Al-Jahwari & Kennet, 2008: 203-214
 ،)Al-Jahwari, 2013: 3-5, 39-40فهــي غيــر مكشــوفة ،وال
ً
مثــا
يتــم الكشــف عنهــا إال عــن طريــق الصدفــة ،عندمــا يتــم
الحفــر ألغــراض إنشــائية أو زراعيــة ،وتقــع فــي بعــض األحيــان
ضمــن ممتلــكات خاصــة ،كمــا هــو الحــال فــي بســاتين النخيــل
التــي تنتشــر فــي كل أنحــاء الســلطنة ،فعندمــا يقــوم أصحابهــا
أضــرارا بهــذه
باســتصالحها مــن وقــت آلخــر فإنهــم يلحقــون
ً
البقايــا األثريــة المطمــورة ،وال يقومــون باإلبــاغ عنــد اكتشــافها
ً
مثــا فــي مســاومة
إال فــي حــاالت نــادرة ،عندمــا يرغبــون
الجهــات المختصــة فــي مســألة التعويضــات إمــا ببيــع القطــع
المكتشــفة ،وإمــا ببيــع مزارعهــم فــي حــال أنهــم غيــر قادريــن
علــى اســتصالحها ،أو أنهــا غيــر صالحــة لالســتزراع .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك مــا عثــر عليــه بالصدفــة عــام 2010م فــي
قريــة خــور الحمــام علــى ســاحل واليــة صحــم عندمــا كان أحــد
المواطنيــن يقــوم باســتصالح أرضــه الزراعيــة حيــث اصطــدم
جــرارا ،وأوانــي
بوجــود عــد ٍد مــن اللقــى األثريــة تتضمــن
ً
فخاريــة ومعدنيــة ،وأســلحة معدنيــة ،ربمــا تعــود إلــى األلفيــن
الثالــث والثانــي قبــل الميــاد ،حيــث قــام المالــك بالتواصــل مــع
وزارة التُــراث والثقافــة التــي بدورهــا أجــرت حفريــات إنقاذيــة

كثيــر مــن األحيــان تُهجــر هــذه المبانــي
بأخــرى جديــدة .وفــي
ٍ
القديمــة فتكــون عرضــة لعبــث الــزوار أو المــارة أو األطفــال
ً
مثــا إلــى مالجــئ وأوكار ،أو تتحــول
والمراهقيــن ،وتتحــول
إلــى مكبــات أو مــرادم للنفايــات ،وتتعــرض أحيانًــا للعبــث كأن

ـان أخــرى -كمــا
يُكتــب أو يُرســم عليهــا (الشــكل  .)20وفــي أحيـ ٍ
ذكرنــا ســابقًا -يقــوم الســكان بالتوســع العمرانــي ســواء األفقــي
أو الرأســي فــي األماكــن القريبــة مــن المواقــع األثريــة ممــا يــؤدي
صــا
إلــى تدميرهــا ،أو حجــب الرؤيــة البصريــة عنهــا ،خصو ً
عندمــا يكــون التوســع رأس ـيًا ،أو عنــد اســتخدام ألــوان صارخــة
تفســد المشــهد العــام لألثــر بســبب عــدم مراعــاة الحــرم األثــري
أو النســق الحضــاري أو النســيج العمرانــي (الشــكالن  20و.)21
ومــن األمثلــة علــى عمليــة نهــب وإعــادة اســتخدام الســكان
المحلييــن حجــارة الشــواهد األثريــة القديمــة مــا تــم مالحظتــه
خــال المســح األثــري الــذي أجــراه الباحــث فــي منطقــة جعــان
بنــي بــو حســن فــي محافظــة جنــوب الشــرقية ،حيــث لوحــظ
أن الســكان قامــوا بنقــل حجــارة المبانــي أو القبــور القديمــة،
واســتخدموها فــي بنــاء بعــض اإلنشــاءات الحديثــة كالمســاكن،
وحظائــر الحيوانــات ،وقنــوات األفــاج ،وفــي القبــور كشــواهد
قبــور أو لحــود أو تســقيف غــرف الدفن ،وغيرها من اإلنشــاءات.
وقــد اســتخدمت بقايــا بعــض المبانــي القديمــة كالقبــور فــي بعــض

فــي الموقــع (الجهــوري ،عبــدهللا.)2004 ،

صــا قبــور فتــرة حفيــت الركاميــة وخاليــا النحــل،
األحيــان ،خصو ً

ومــن بيــن مظاهــر التعــدي علــى اآلثــار؛ نتيجــة لقلــة الوعــي

كأماكــن لحفــظ صغــار الماعــز مــن قبــل الرعــاة الذيــن يمارســون
الرعــي فــي المنطقــة ،وبنــاء مصائــد للحيوانــات ،إضافــةً إلــى

هــو إعــادة اســتخدام بقايــا الشــواهد األثريــة كالقوالــب الحجريــة،
واألعمــدة وتيجانهــا ،والمــواد األثريــة الفخاريــة والحجريــة
والمعدنيــة التــي يســتغلها بعــض النــاس كعناصــر معماريــة أو
جماليــة داخــل أو خــارج منازلهــم أو فــي منشــآت أخــرى ،وهــي
كثيــر مــن المناطــق التــي أجــرى
ظاهــرة الحظهــا الباحــث فــي
ٍ
فيهــا مســوحات أثريــة ،كمــا هــو الحــال مثـ ًـا فــي وادي عنــدام،
وجعــان ،وصحــم ،وغيرهــا الكثيــر ،حيــث يقــوم المواطنــون
باســتخدام حجــارة المبانــي القديمــة فــي بنــاء حظائــر لحيواناتهــم،
أو فــي إنشــاءات تتعلــق بالزراعــة كاألفــاج والقنــوات المائيــة
ومخــازن الحبــوب وغيرهــا ،أو حتــى اســتخدامها فــي تســقيف
القبــور أو كلحــود وشــواهد لهــا .ويعمــد بعــض المواطنيــن إلــى
ترميــم منازلهــم أو ممتلكاتهــم القديمــة مــن دون الرجــوع إلــى
الجهــات المعنيــة باآلثــار ،ويقومــون باســتخدام مــواد وطــرق
ومواصفــات مختلفــة عــن تلــك المــواد األصليــة للمبنــى (الشــكل
 ،)6وعــادة مــا تكــون حديثــة ،ممــا يؤثــر فــي النمــط المعمــاري
والطابــع األثــري لــه ويفقــده أصالتــه .ويمكــن أيضــا أن تضــاف
عناصــر معماريــة (كالنوافــذ ،واألبــواب ،والفتحــات ،وغيرهــا)
جديــدة لــم تكــن فــي المبنــى ،أو إزالــة عناصــر أو اســتبدالها
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اســتخدامها أبــراج ُمراقبــة فــي مراحــل ليســت بالبعيــدة لحمايــة
ـرا لوقوعهــا فــي
المنطقــة مــن أي هجــوم أو اعتــداء خارجــي؛ نظـ ً

مناطــق مرتفعــة تطــل علــى القــرى الحديثــة ،ممــا يكســبها موقعًــا
اســتراتيجيًا مهمــا فــي الدفــاع عــن المســتوطنات .وتبيــن أثنــاء
المســح أن الكثيــر مــن قبــور فتــرة حفيــت تــم نهبهــا وإعــادة
صــا خــال العصــر الحديــدي
اســتخدامها فــي أوقــات الحقــة ،خصو ً
والعصــور اإلســامية المتأخــرة والحديثــة ،وهــذا مــا تؤكــده اللقى
األثريــة مــن فخــار وأدوات حجريــة ومعدنيــة (Al-Jahwari,

 .)2013: 1-20وأدى هــذا بطبيعــة الحــال إلــى إلحــاق الضــرر
بالشــواهد األثريــة بمــا فيهــا القبــور.

 -5التنقيب غير المشروع ولصوص اآلثار:
نــدرك تما ًمــا نحــن المتخصصيــن ،أن هنــاك مبــادئ وقواعــد
وشــرو ً
طا تتعلــق بالعمــل األثــري ومــا يرتبــط بــه مــن مســوحات
وحفريــات منظمــة ال يمكــن أن نغفــل عنهــا؛ لمــا لهــا مــن أهميــة
فــي فهمنــا لمحتواهــا وســياقها األثــري الدقيــق .وتعتبــر ســرقة
اآلثــار مــن بيــن األعمــال التخريبيــة التــي تعانــي منهــا دول

ناصر الجهوري

العالــم ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال عُمــان ،ومنطقــة الخليــج،
كثيــر مــن
وغيرهــا مــن الــدول ،وتحــدث هــذه الســرقات فــي
ٍ
األحيــان عندمــا ال توجــد هنــاك تشــريعات وقوانيــن صارمــة
تحــد مــن االتجــار غيــر المشــروع بالممتلــكات األثريــة ،وأي ً
ضــا
أثنــاء الحــروب واالضطرابــات التــي تعطــي مجـ ً
ـال لســارقي اآلثــار
ومهربيهــا ،وذلــك كمــا حــدث مثـ ًـا فــي العــراق وفلسـ�طين (أبـ�و
الهيجــاء .)45-44 :2008
بالنســبة لســلطنة عمــان فــإن المســوحات والحفريــات غيــر
المنظمــة التــي حدثــت فــي الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات
مــن القــرن العشــرين مــن قبــل بعــض الهــواة والخبــراء األجانــب
فــي مجــاالت مختلفــة ،كالنفــط والقطــاع العســكري أدت إلــى
خــروج عــد ٍد مــن القطــع األثريــة مــن األراضــي العمانيــة إلــى
دول مختلفــة ينتمــي لهــا هــؤالء الخبــراء والهــواة .ولعــل هــذا
األمــر حــدث آنــذاك نتيجــةً لعــدم وجــود التشــريعيات والقوانيــن
التــي تمنــع التهريــب واالتجــار غيــر المشــروع بالقطــع األثريــة،
أو إجــراء المســوحات والحفريــات العشــوائية غيــر المشــروعة.
ولعــل مــن بيــن القطــع األثريــة التــي تــم مؤخــرا الكشــف عنهــا
مــا تــم عرضــه عــام 2009م مــن أدوات صوانيــة مــن جنــوب
عُمــان فــي مــزاد علنــي فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن ،ممــا
أدى إلــى تشــكيل لجنــة عــام 2010م علــى مســتوى رفيــع تعنــى
باالتجــار غيــر المشــروع بالممتلــكات الثقافيــة وإجــراء الحفريــات
غيــر المشــروعة فــي المواقــع األثريــة.
إن ظاهــرة ســرقة اآلثــار قديمــة فهنــاك الكثيــر مــن «صائــدي
الكنــوز» والباحثيــن عــن المعــادن النفيســة كالذهــب ،طالــت
صــا القبــور التــي تضــم الكثيــر
أياديهــم المواقــع األثريــة ،خصو ً
مــن الحلــي والمتعلقــات الشــخصية للمتوفــى ،ونهبوهــا بغيــة بيعها
أو إعــادة صياغتهــا واســتعمالها مــن جديــد .وتجــدر اإلشــارة إلــى
أنــه ظهــرت نصــوص قديمــة (مثــل نقــش الكاهــن رمنــوكا ومنـ�ى
وغيرهــم) علــى مداخــل اآلثــار والمقابــر (المرجــع الســابق-44:
 )45تحــذر مــن التعــدي علــى محتويــات المقابــر ســواء بالســرقة
أو التخريــب ،وتشــير هــذه النصــوص إلــى العقوبــة التي ســيتعرض
لهــا المعتــدي .وفــي بدايــة القــرن الثامــن عشــرالميالدي أصبحــت
ســرقة اآلثــار هوايــة يمارســها جامعــو التحــف األثريــة ،بخاصــة
األثريــاء األوربيــون ،إضافــة إلــى أن الكثيــر من المتاحف الشــهيرة
أخــذت تتنافــس فــي اقتنــاء اآلثــار مــن مختلــف بقــاع العالــم،
صــا العالــم العربــي ،كمــا هــو الحــال فــي اآلثــار المصريــة،
خصو ً
والعراقيــة ،والفارســية ،وآثــار دول البحــر المتوسـ�ط ،وجنـ�وب
أمريــكا ،وغيرهــا ،نشــاهدها اليــوم بكميــات كبيــرة فــي الكثيــر مــن
متاحــف العالــم الشــهيرة .ومــن هنــا أضحــت تجــارة اآلثــار مــن
ـرا
أهــم االســتثمارات التــي تــدر علــى جامعيهــا عائـدًا اقتصاديًــا كبيـ ً
(المرجــع الســابق.)45 -44 :

هــذا وتــؤدي أعمــال الحفــر والنهــب التــي يقــوم بهــا لصــوص
اآلثــار إلــى إلحــاق الضــرر ،ليــس فقــط باآلثــار المنقولــة ،بــل أي ً
ضــا
الثابتــة ،حيــث تتســبب حفرياتهــم غيــر الشــرعية والعشــوائية
إلــى تدميــر المواقــع األثريــة بعــد نهبهــا وإزالــة طبقاتهــا األثريــة
وتشويشــها ،ممــا يــؤدي إلــى فقــدان قيمتهــا العلميــة والثقافيــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســرقة اآلثــار تطــورت وأصبحــت هنــاك
عصابــات منظمــة ومنظمــات دوليــة ســرية مهمتهــا شــراء وبيــع
القطــع األثريــة (اللحيانــي ،)278 :2002 ،وتقــوم هــذه المنظمات
بتدريــب مهربــي اآلثــار عــن طريــق دراســة مواقــع اآلثــار ،وكيفيــة
التنقيــب عنهــا وســرقتها وتســويقها (األنصــاري.)35 :2002 ،

 -6امتداد الرقعة الزراعية:
كانــت الزراعــة مــن أهــم مصــادر الدخــل فــي المجتمــع العمانــي
قبــل أن تتناقــص هــذه األهميــة بعــد اكتشــاف النفــط ،والتخلــي
عــن األراضــي الزراعيــة مــن أجــل إقامــة المشــاريع العمرانيــة
عليهــا .وتشــغل مســاحة األراضــي الزراعيــة فــي عمــان حوالــي
 61500هكتــار ،ويمــارس مهنــة الزراعــة  10300مواطــن
( .)Ministry of Information 2002/3: 162ويعتبــر ســهل
الباطنــة مــن أكثــر المناطــق كثافــةً زراعيــة ،إال أن المســاحات
الزراعيــة فــي هــذا الســهل بــدأت فــي التناقــص نتيجــةً للزحــف
العمرانــي ،والمشــاريع التنمويــة والســياحية ،ولعــل طريــق
الباطنــة الســاحلي مــن بيــن أبــرز وأكثــر هــذه المشــاريع التــي
أدت إلــى إزالــة الكثيــر مــن المناطــق الزراعيــة علــى طــول الخــط
الســاحلي مــن بــركاء إلــى خطمــة مالحــة ،وهــذا أدى إلــى إزالــة
الكثيــر مــن الشــواهد األثريــة المطمــورة فــي باطــن األرض ،وذلك
ألن مواقــع االســتيطان القديمــة التــي نشــأت علــى هــذا الشــريط
الســاحلي هــي عرضــة للطمــر؛ بســبب الترســبات الفيضيــة
الناتجــة عــن جريــان األوديــة القادمــة مــن أعالــي الجبــال باتجــاه
البحــر ،فــا نعلــم كــم مــن المواقــع األثريــة التــي طمــرت بفعــل
هــذه العمليــة ،ممــا ال يســاعدنا علــى فهــم التطــور الحضــاري
لهــذه المنطقــة الســاحلية.
تشــير الدراســات الميدانيــة (Al-Jahwari & Kennet 2008:
203-214; Al-Jahwari, 2013: 3-5, 39-40; Al-Jahwari

 )2013: 1-20إلــى أن الكثيــر مــن المواقــع األثريــة طمــرت فــي
باطــن األرض بفعــل الترســبات الفيضيــة والرمليــة المســتمرة
عبــر الزمــن ،التــي يصعــب الكشــف عنهــا بواســطة المســح
الســطحي ،لذلــك فهــي غالبًــا مــا يتــم الكشــف عنهــا بالصدفــة
ـرا لجهــل الكثيــر مــن
عندمــا تُســتصلح األراضــي الزراعيــة .ونظـ ً
المواطنيــن بــأن مــا يعثــرون عليــه هــو جــز ٌء مــن التــراث األثــري
لهــذا البلــد فإنــه عــادة مــا يكــون مصيــره الدمــار ،فالمواطــن همــه
الوحيــد هــو اســتصالح األرض الزراعيــة التــي تــدر عليــه دخـ ًـا.
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وبعــض المواطنيــن يعلمــون أهميــة مــا يتــم الكشــف عنــه إال أنهــم
إمــا يتجاهلونــه وال يقومــون بإبــاغ الجهــات المختصــة ،وإمــا،
كمــا ذكرنــا مســبقًا ،يقومــون بمســاومة الجهــات المختصــة فــي
مســألة التعويضــات ،أو ببيــع القطــع المكتشــفة أو بيــع مزارعهــم
فــي حــال أنهــم غيــر قادريــن علــى اســتصالحها أو أنهــا غيــر
صالحــة لالســتزراع ،ولعــل المثــال المذكــور آنفــا فــي صحــم لخيــر
دلي ـ ٍل علــى ذلــك.
وتوافــر الوظائــف أيضــا فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،إضافــةً
إلــى رغبــة المزارعيــن فــي مواكبة التطــور ،أو تنويع ممارســاتهم
فــي اســتخدام األراضــي لضمــان البقــاء اقتصاديًــا ضمــن ســوق
تنافســية للغايــة ،أدى إلــى إحــداث بعــض التغييــرات الجذريــة فــي
الممارســات واألنمــاط الزراعيــة التقليديــة ،التــي هــي جــز ٌء مــن
التــراث بشــقيه المــادي وغيــر المــادي.
ويــؤدي التوســع فــي المســاحات الزراعيــة إلــى تدميــر المواقــع
ً
مثــا فــي بقايــا المبانــي أو المنشــآت
األثريــة ،كمــا هــو الحــال
صــا تلــك المرتبطــة بالزراعــة،
الطينيــة والحجريــة ،خصو ً
كالمخــازن والقنــوات المائيــة التــي عــادةً مــا توجــد داخــل
األراضــي الزراعيــة أو بالقــرب منهــا ،والتــي تُــزال أحيانــا بهــدف
توســعة المســاحة الزراعيــة أو إعــادة بنائهــا بمــواد حديثــة ،وهــذا
مــا أوضحتــه الدراســات والمالحظــات الميدانيــة التــي قــام بهــا
الباحــث فــي أنحــاء مختلفــة مــن عُمــان.

سارات والمقالع والتعدين:
 -7المحاجر والك ّ
تتميــز ســلطنة عمــان باحتوائهــا علــى منطقــة جبليــة طويلــة
تســمى جبــال الحجــر بشــقيها الغربــي والشــرقي ،وتغطــي المنطقة
الواقعــة بيــن ســاحل الباطنــة والمــراوح الحصويــة فــي وســط
عمــان ،وتمتــد علــى مســاحة حوالــي  700كيلومتــر مربــع
مــن مضيــق هرمــز فــي أقصــى الشــمال إلــى رأس الحــد فــي
الجنــوب الشــرقي ،ويبلــغ عرضهــا مــا بيــن  30إلــى  130كــم
( .)Glennie, et al, 1974: 19وتحتــوي هــذه الجبــال علــى
أنــواعٍ مختلفــة مــن الصخــور والمعــادن التــي اســتغلها اإلنســان
منــذ العصــور القديمــة ،ومــن أهمهــا النحــاس ،والفضــة،
والفحــم ،والكروميــت ،وخــام الحديــد ،والرصــاص ،والذهــب،
والحجــر الجيــري ،والصــوان ،والكلورايــت ،والرخــام ،والجبــس
وغيرهــا (Compiler, 1981: 27; Weeks 2004: 240-
 .)252; Weeks 2004كل هــذه الصخــور والمعــادن كانــت
محــط اهتمــام المســتثمرين الذيــن تهافتــوا علــى الحصــول علــى
تصاريــح بإقامــة محاجــر أو كســارات ،أو مقالــع ،أو مناجــم لمــا
لهــا مــن مــردو ٍد اقتصــادي ٍ كبيــر ،مــن دون مراعا ٍة للتــراث األثري
الــذي قــد يوجــد فــي بعــض األحيــان ضمــن النطــاق الجغرافــي
المخصــص لمثــل هــذه المحاجــر والمقالــع .فمثــل هــذه األنشــطة
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دورا
المرتبطــة باســتخراج المعــادن الطبيعيــة أو الحجــارة تــؤدى ً
كبيــرا لــه،
كبيــرا فــي فقــدان التــراث األثــري ،وتمثــل تهديــدًا
ً
ً
ففــي الســابق أعطيــت تصاريــح إلنشــاء محاجــر ،أو كســارات،
أو مقالــع ،أو مناجــم للتعديــن فــي أماكــن تضــم مواقــع أثريــة
أزيلــت بفعــل هــذه األنشــطة ،ومثــال ذلــك مــا الحظــه الباحــث فــي
ينايــر 2013م أثنــاء مســحه فــي منطقــة الفليــج بواليــة صحــم،
حيــث اســتخدمت إحــدى الشــركات واحــدًا مــن جبــال المنطقــة
مقلعًــا رغــم أنــه كان يضــم مجموعــة مــن قبــور فتــرة حفيــت فقــد
أزيلــت بأكملهــا ،وتــم بعــد ذلــك إيقــاف الشــركة مــن العمــل ألن
كل المنطقــة المحيطــة بالموقــع غنيــة بالشــواهد األُثريــة ،إضافــة
إلــى مــا قامــت بــه بعــض الشــركات مــن تدميــر لآلثــار فــي منطقــة
دهــوى بواليــة صحــم أثنــاء عمليــات البحــث عــن المعــادن،
صــا خــام النحــاس .ولوحــظ وجــود عمليــات نقــل للتربــة
خصو ً
مــن قيعــان األوديــة التــي تقــع علــى ضفافهــا شــواهد أثريــة،
كمــا هــو الحــال فــي الفليــج وجعــان بنــي بــو حســن .وبطبيعــة
الحــال فــإن مســاحة هــذه األنشــطة تتوســع تبعًــا للطاقــة اإلنتاجيــة
وتوافــر المــادة الخــام ،ويــؤدي هــذا إلــى فقــدان المواقــع األثريــة
الواقعــة ليســت فقــط ضمــن حــدود هــذه المحاجــر والمناجــم بــل
تلــك التــي تقــع فــي الجــوار .ويجــب أيضــا أال نغفــل حقيقــة أن
بعضًــا مــن هــذه المناجــم أو المقالــع ذاتهــا تعتبــر تراثًــا أثريًــا،
ً
مثــا فــي مواقــع بيضــا ،وعرجــاء ،واألســيل
كمــا هــو الحــال
فــي وادي الجــزي ،حيــث تــم اســتخدامها منــذ عصــور مــا قبــل
صــا مناجــم النحــاس التــي اشــتهرت عمــان منــذ
التاريــخ ،خصو ً
األلــف الثالــث قبــل الميــاد علــى األقــل بتصديــره إلــى األقاليــم
المجــاورة كبــاد الرافديــن ،وبذلــك فــإن اســتمرار العمــل فــي هــذه
المناجــم ،أو إقامــة مناجــم فــي نفــس القطــاع الجبلــي الــذي فيــه
المناجــم القديمــة ،أو حتــى بالقــرب منهــا ســيؤثر بــا شــك فــي
هــذه المناجــم القديمــة ،وســيطمس هويتهــا األثريــة.
ومــن األمثلــة األخــرى علــى مثــل هــذه التعديــات لوحــظ فــي منطقــة
ـدر مهــم القتــاع
جعــان بنــي بــو حســن ،حيــث إن المنطقــة مصـ ٌ
الحجــارة مــن سلســلة جبــال جعــان ،ونقــل التربــة مــن قيعــان
أوديتهــا ،حيــث توجــد بعــض الشــركات العاملــة فــي قطــاع صناعــة
األحجــار تعمــل جرافاتهــا علــى اقتــاع أنــواع مختلفــة مــن الحجارة
مــن الجبــال المحيطــة بالمواقــع األثريــة (الشــكالن  22و.)23

 -8المكبات والمرادم ومواقع الصرف الصحي:
هنــاك الكثيــر مــن األراضــي التــي خصصتهــا الحكومــة مــرادم
ومكبــات للنفايــات أو الصــرف الصحــي ،تقــع ضمــن حــدود
دور كبيــر فــي تهديــد المعالــم األثريــة
المواقــع األثريــة ،وكان لهــا ٌ
فــي هــذه المواقــع ،ولعــل مــن بينهــا تلــك المواقــع التــي أجــرى
ً
أعمــال ميدانيــة ،مثــل مكــب النفايــات فــي موقــع
فيهــا الباحــث

ناصر الجهوري

وادي الصفافيــر فــي واليــة ســمائل بمحافظــة الداخليــة (الشــكل
 )24الــذي يضــم موقعًــا لتنجيــم النحــاس وصهــره مــن العصــور

اإلســامية الوســيطة (Ibrahim & ElMahi, 1998: 125-

صــا المبانــي
 ،)137حيــث تأثــر بعــض منهــا بالمــردم ،خصو ً
الســكنية .وهنــاك أيضًــا مكبــات النفايــات ومحطــات الصــرف
الصحــي فــي منطقــة جعــان بنــي بــو حســن التــي تقــع ضمــن
حقــول مدافــن مــن العصــر البرونــزي (Al-Jahwari, 2013:

( )1-20األشــكال مــن  25إلــى  ،)28حيــث تضــم المنطقــة
مردميــن أو مكبيــن للنفايــات ،أحدهمــا فــي الجهــة الشــمالية
الغربيــة ،واآلخــر فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية ،أدى وجودهمــا
إلــى إزالــة جــزء كبيــر مــن القبــور التــي وقعــت داخــل نطاقهمــا
وحدودهمــا .عــاوةً علــى هذيــن المردميــن ،يوجــد أيضًــا فــي
جعــان بنــي بــو حســن محطتــان للصــرف الصحــي (الشــكل
 ،)29إحداهمــا مالصقــة لمكــب النفايــات فــي الجهــة الشــمالية
الغربيــة ،واألخــرى إلــى الجنــوب ،وقــد أضرتــا بالشــواهد األثريــة
التــي كانــت تقــع فــي نطاقهمــا أو تلــك التــي تحيــط بهمــا ،ســواء
باإلزالــة الكاملــة أو الجزئيــة ،أو حتــى بســبب الطريــق الترابــي
لناقــات الصــرف الصحــي الــذي يــؤدي إلــى هــذه المحطــات،
إضافــةً إلــى تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي المنطقــة التــي
تشــغلها هــذه الشــواهد األثريــة.
وفــي واليــة البريمــي بمحافظــة البريمــي هنــاك مــردم للنفايــات
يقــع بالقــرب مــن مدافــن مــن العصــر البرونــزي (الجهــوري،
 .)2004ففــي عــام  1998قــام الباحــث بإجــراء مســح أثــري
للهضــاب الصخريــة المطلــة علــى مصنــع األدويــة بالواليــة،
والشــواهد األثريــة فــي حديقــة آثــار هيلــي بمدينــة العيــن بدولــة
ـرا مــن
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وتبيــن أنهــا تضــم عــددًا كبيـ ً

مدافــن فتــرة حفيــت الركاميــة ،وكانــت هنــاك محطــة للصــرف
الصحــي ومكــب للنفايــات فــي المنطقــة المحيطــة بالهضــاب
الصخريــة (الشــكل  ،)30ولكنهــا فــي ذلــك الوقــت لــم تُلحــق بعــد
ضــررا فاد ًحــا بالمدافــن ،أمــا اليــوم فنــرى أن المنطقــة ُجرفــت
ً
بأكملهــا؛ بســبب تحويلهــا إلــى منطقــة صناعيــة ،ممــا أدى إلــى

إزالــة كل المدافــن باســتثناء عــدد قليــل منهــا .وقــد تحولــت
المنطقــة أيضــا إلــى مكــب للنفايــات (الشــكل .)31

 -9الرعي:
تكمــن خطــورة الرعــي فــي أن الرعــاة عندمــا يتجولــون أثنــاء
رعــي مواشــيهم يعثــرون علــى بعض الشــواهد األثريــة كالنقوش،
أو الكتابــات ،أو الرســومات الصخريــة ،فيقومــون إمــا بتقليدهــا
علــى موضــع الشــواهد نفســه ،باســتخدام أدوات حــادة مــن
الحجــر أو المعــدن ،أو أنهــم يأخــذون بع ً
ضــا منهــا إلــى منازلهــم

ممــا يــؤدي إلــى فقــدان أو طمــس معالــم هــذه اآلثــار القديمــة
(األنصــاري .)33 :2002 ،وإن القروييــن والمزارعيــن مربــي
المواشــي يتركــون مواشــيهم ترعــى فــي المراعــي ،ســواء فــي
األراضــي الخاصــة بهــم ،أو فــي المراعــي العامــة ،وعندمــا تكــون
هنــاك مواقــع أثريــة فــإن هــذه المواشــي تطؤهــا وتتحــرك فوقهــا
باســتمرار؛ ممــا يســرع مــن وتيــرة تدهورهــا .وتضــم الكهــوف
والمغــارات أو المالجــئ الصخريــة بقايــا أثريــة ،كمــا هــو الحــال
مثـ ًـا فــي رســومات الكهــوف فــي إقليــم ظفــار ،واســتخدام الرعــاة
لهــا فــي حفــظ المواشــي أثنــاء عمليــة الرعــي ينتــج عنــه بعــض
التأثيــرات الســلبية فــي اآلثــار .وفــي ســلطنة عمــان هنــاك الكثيــر
مــن المجتمعــات الرعويــة التــي تقطــن نظــم بيئيــة مختلفــة جبليــة،
وســهلية ،وصحراويــة ،وتمــارس الرعــي فــي المناطــق المفتوحــة
القريبــة منهــا ،وقــد تضــم هــذه المناطــق بعضًــا مــن المواقــع
األثريــة .وقــد يســتخدم أصحــاب المواشــي المالجــئ الصخريــة
الطبيعيــة اســتراحات ،أو حظائــر لماشــيتهم ،وهــذا ممــا يؤثــر
بطبيعــة الحــال فــي الشــواهد األثريــة (الشــكل .)32

 -10الحرائق:
هنــاك مجموعــات ســكانية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى وقتنــا
هــذا مارســت الصيــد وجمــع الطعــام والرعــي ،وأنشــأت لنفســها
مبانــي مــن مــواد عضويــة كالخشــب والقمــاش قابلــة للتحلــل عبــر
الزمــن أو االشــتعال فــي حــال شــب بهــا أي حريــق متعمــد ،ويمكــن
العثــور علــى نمــاذج لهــذا النــوع مــن المبانــي فــي مــدن مختلفــة
مــن الســلطنة ،تحتــوي مكوناتهــا علــى مــواد قابلــة لالشــتعال
كالعرائــش أو الباراســتي ،والحــارات القديمــة (الشــكالن  2و)33
التــي تحتــوي علــى عناصــر مبنيــة مــن الخشــب ومنهــا األبــواب،
والنوافــذ ،والســقوف ،واألعمدة ،وغيرهــا (Al-Jahwari, 2006:
 ،).35-44إضافــةً إلــى بقايــا بعــض األدوات الخشــبية ،أو تلــك
المصنوعــة مــن الغــزل والنســيج والقطــن التــي تكــون فــي بعــض
األحيــان معروضــة فــي قاعــات عــرض المتاحــف .هــذه المــواد قــد
تشــتعل فــي حــال شــب أي حريــق متعمــد أو عرضــي فــي هــذه
المبانــي ،أو حتــى فــي المتاحــف نفســها فــي حــال لــم تكــن مجهــزة
بوســائل الســامة المناســبة.

 -11التلوث الصناعي:
إن التلــوث البيئــي الناجــم عــن المصانــع ،والعــوادم ،والمحــارق،
وغيرهــا يؤثــر علــى المــدى البعيــد ســلبًا فــي اآلثــار ،حيــث
يــؤدي تلــوث الهــواء إلــى تفاعــل الغــازات الملوثــة فــي الهــواء
مــع مكونــات المبانــي الحجريــة الجيريــة أو الطينيــة فتــؤدي إلــى
تآكلهــا وطمــس معالمهــا .ولعــل مــن بيــن أبــرز األمثلــة التــي
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لوحظــت علــى هــذا التلــوث البقايــا األثريــة فــي موقــع البليــد فــي
ظفــار ،حيــث تعرضــت الكثيــر مــن معالمــه األثريــة إلــى التلــوث؛
نتيجــة لســقوط كميــات كبيــرة مــن الــرذاذ المشــبع بالرطوبــة
صــا فــي فصــل الخريــف .وال يقتصــر
المحملــة بأحمــاض ،خصو ً
هــذا النــوع مــن التلــوث علــى نــوع معيــن مــن الشــواهد األثريــة،
فهــي جميعهــا معرضــة لخطــر هــذا التلــوث البيئــي بطريقــة أو
بأخــرى ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال التــآكل الــذي تعــرض لــه
تمثــال أبــو الهــول فــي مصــر (البكــري.)419-418 :2002 ،

 -12اآلثار الغارقة:
تعتبــر اآلثــار الغارقــة تحــت المــاء ،أو تلــك التــي تقــع داخــل
منطقــة المــد والجــزر ،جــز ًءا ال يجتــزأ مــن التــراث األثــري
للشــعوب ،إال أن االهتمــام بهــذا النــوع مــن التــراث شــبه معــدوم
فــي عمــان بشــكل خــاص ،ومنطقــة الخليــج بشــك ٍل عــام ،حيــث
ال يوجــد متخصصــون فــي هــذا المجــال مــن أبنــاء المنطقــة ،وال
توجــد بعثــات أجنبيــة تجــري دراســات فــي هــذا الشــأن .وتتعــرض
اآلثــار الغارقــة تحــت المــاء لسلســلة غيــر مســبوقة مــن تهديــدات
صــا
العوامــل البشــرية ،ســواء الشــرعية أو غيــر الشــرعية ،خصو ً
تلــك األنشــطة التــي ال تحتــرم القوانيــن أو المبــادئ األساســية
المتعلقــة بهــذا النــوع مــن اآلثــار ،وتجهــل أهميــة المحافظــة
عليهــا (الســعود.)220-219 :2002 ،
وتتمثــل هــذه المهــددات فــي عمليــات الســرقة الســرية مــن قبــل
أفــراد أو جماعــات منظمــة ال تبالــي بمــا يمكــن أن ينتــج عــن
عمليــات النهــب والتخريــب فــي الوســط الــذي كانــت تقبــع فيــه
هــذه اآلثــار الغارقــة .وهنــاك مهــددات بشــرية أخــرى مثــل
اســتخدام المصــادر الطبيعيــة للمناطــق البحريــة ،وأعمــال اإلنشــاء
المتعلقــة بالجــزر الصناعيــة ،والموانــئ وأرصفتهــا ،ومــا يتصــل
بهــا مــن أعمــال حفــر وتنظيــف ،وحفــر آبــار النفــط ،واســتخراج
المعــادن الثمينــة وغيــر الثمينــة ،والصيــد البحــري ،وأعمــال
الهندســة البحريــة (إمــدادات األنابيــب والكابــات ...إلــخ)،
واســتخدام أعمــاق المحيطــات للتخلــص مــن النفايــات الســائلة
البشــرية والحيوانيــة ،وإنتــاج الطاقــة المتجــددة البحريــة فــي
المنطقــة (.)Flatman, 2009: 6
وتواجــه علمــاء اآلثــار تحديــات أخــرى فيمــا يتعلــق باآلثــار الغارقة
تحــت المــاء ،ومنها تحديد أولويــات الموارد وإدارتهــا ،وأخالقياتها
المهنيــة ،حيــث ال توجــد مثـ ًـا إدارة واضحــة للمواقــع «الدوليــة»
بســبب الثغــرات فــي اإلدارة الحاليــة أو األطــر التشــريعية (مثــل
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقانــون البحــار) (المرجــع الســابق.)7-6 :
وينطبــق هــذا األمــر بطبيعــة الحــال علــى وضــع اآلثــار الغارقــة
فــي ســلطنة عمــان ،حيــث ال توجــد أي تشــريعات أو قوانيــن
تعنــى بهــذا النــوع مــن اآلثــار ،بمــا فيهــا قانــون حمايــة التــراث
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القومــي ،فقضايــا علــم آثــار مــا تحــت المــاء غيــر حاضــرة فــي
هــذا القانــون .وال يوجــد متخصصــون ســواء عمانيــون أو أجانــب
مهتمــون بهــذا النــوع مــن التــراث األثــري فــي الســلطنة ،إذ ال
يوجــد إلــى اآلن أي بعثــة أثريــة متخصصــة ،فــي ظــل وجــود
بعــض البعثــات األجنبيــة التــي تنتظــر الفرصــة للبــدء فــي مثــل
هــذا النــوع مــن المشــاريع المتعلقــة بتوثيــق اآلثــار الغارقــة فــي
ـرا الجهــات المعنيــة فــي الســلطنة
الســلطنة .ولقــد انتبهــت مؤخـ ً
إلــى ضــرورة االهتمــام بهــذا الجانــب ،وبــدأت تفكــر فــي فتــح
المجــال للبعثــات إلجــراء أعمالهــا الميدانيــة لآلثــار الغارقــة.

ثانيا :العوامل الطبيعية:
تعانــي الكثيــر مــن المواقــع األثريــة مــن خطــر عــدد مــن العوامــل
والكــوارث الطبيعيــة التــي تحــدث ضمن النظــام البيئــي والجغرافي
الــذي تقــع فيــه ،وتتفــاوت هــذه العوامــل فــي تأثيرهــا في الشــواهد
األثريــة حســب نوعيــة العامــل الطبيعــي ،وقوتــه ،وديمومتــه،
وتفاعالتــه ،وأي ً
ضــا حســب نوعيــة األثــر ،وطبيعــة المــادة التــي
صنــع منهــا ،وظــروف حفظــه ،وموضعــه فــي المجــال الجغرافــي.
وتتضمــن هــذه العوامــل الطبيعيــة الــزالزل ،والبراكيــن ،والســيول
الجارفــة ،والفيضانــات ،والمــد والجــزر البحــري ،والتيــارات
البحريــة ،والعوامــل الجويــة والمناخيــة ،ومنهــا األعاصيــر،
والريــاح ،والزوابــع ،والرمــال ،والحــرارة ،والرطوبــة النســبية
المرتفعــة والمنخفضــة ،واألمطــار ،والصواعــق ،والحرائــق،
واألمــاح ،والصــدوع ،والهوابــط ،وارتفــاع مناســيب الميــاه
الجوفيــة وغيرهــا .ويعتبــر تغيــر المنــاخ العالمــي الــذي يتوقــع أن
يســبب زيــادة مســتمرة فــي عــدد وقــوة هــذه الظواهــر الطبيعيــة
مــن أكثــر المشــكالت التــي تواجــه العالــم اليــوم (Nikolova,
.)Nedkov & Nikolov, 2012: 90
تعتبــر هــذه األخطــار الطبيعيــة مــن بيــن األســباب الرئيســة
لألضــرار التــي تســبب مهــددات وآثــار مباشــرة أو غيــر مباشــرة
فــي المعالــم األثريــة .ال يمكــن فــي بعــض األحيــان بشــك ٍل واضــح
تمييــز أثــر تأثيــر الكــوارث الطبيعيــة مــن آثــار العوامــل واألنشــطة
البشــرية ،والتلــوث والتأثيــرات المختلفــة األخــرى المرتبطــة
بالتغيــر العالمــي بشــكل عــام (المرجــع الســابق.)96 :
ورغــم أن العوامــل البشــرية ،كمــا ســبق أن أشــرنا ،هــي أكبر مهدد
للتــراث األثــري ،إال أن العوامــل الطبيعيــة تــؤدي أي ً
دورا مهمــا
ضــا ً
ـض أهــم هذه
فــي تدميــر المواقــع األثريــة .وســوف نتطــرق هنــا لبعـ ٍ
المهــددات الطبيعيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،فهــي كثيــرة
لدرجــة أن كل مهــدد مــن المهــددات التــي سنســتعرضها ينبثــق منه
مهــددات أخــرى ،ولكــن ســنكتفي بذكــر أهمهــا ومــا يؤثــر بطريقـ ٍة
مباشــرة وكبيــرة فــي التــراث األثــري فــي ســلطنة عمــان.

ناصر الجهوري

 -1الهزات األرضية أو الزالزل:
ـرا فــي المواقــع
الــزالزل هــي أكثــر أنــواع المهــددات الطبيعيــة تأثيـ ً
األثريــة ،وتكــون خطورتهــا بحســب درجــات قوتهــا ،والمــدة
الزمنيــة التــي تســتغرقها ،وبحســب أي ً
ضــا طبيعــة األثــر ،وطريقــة
البنــاء والتصميــم ،والموقــع ،ومــادة البنــاء ،ولكنهــا فــي أغلــب
األحيــان مدمــرة وتلحــق الكثيــر مــن األضــرار بالمبانــي األثريــة
والتاريخيــة ،وقــد تدمرهــا إمــا جزئيًــا وإمــا بشــك ٍل كامــل .فقــد
كثيــر مــن دول العالــم
تعــرض -وال يــزال -التــراث األثــري فــي
ٍ
التــي تقــع ضمــن نطــاق الــزالزل إلــى الدمــار ،بــل أدت مثــل هــذه
الهــزات األرضيــة إلــى تدميــر مــدن ومســتوطنات بأكملهــا.
كبيــرا بحكــم أن معظــم
يعتبــر تأثيــر الــزالزل فــي عمــان ليــس
ً
الهــزات التــي حدثــت عبــر الزمــن نــادرة ،وهــي ليســت قويــة،
ويــكاد الشــخص ال يشــعر بهــا ،حيــث تختلــف الــزالزل فــي
قوتهــا ،فهنــاك الكثيــر منهــا تقــع علــى مــدار العــام فــي بقــاع
كثيــرة مــن العالــم ،وتســجلها أجهــزة الرصــد الزلزالــي ،ولكنهــا
ضعيفــة وال يشــعر بهــا الســكان .ولعــل مــن بيــن المواقــع التــي
يعتقــد أنهــا تأثــرت بمثــل هــذه الهــزات هــو موقــع أوبــار (شــصر)
فــي محافظــة ظفــار جنــوب عمــان ،فقــد كشــف العمــل الميدانــي
عــن تعــرض الهضبــة الصخريــة التــي أنشــئ عليهــا الموقــع إلــى
زلــزال ،أدى إلــى انشــطار الهضبــة وهبــوط جــزء منهــا ،ممــا أدى
إلــى تدميــر جــزء مــن الموقــع األثــري .وبالرغــم مــن محدوديــة
الــزالزل وتأثيرهــا فــي عمــان فــإن الخبــرة فــي حمايــة اآلثــار غيــر
متوافــرة حتــى اآلن ،وال توجــد خطــة علميــة واضحــة لحمايــة
اآلثــار مــن المخاطــر الطبيعيــة كالــزالزل فــي المنظــور القريــب،
وربمــا يعــود األمــر إلــى حقيقــة أنــه يصعــب التحكــم فيهــا والتكهن
بأوقــات حدوثهــا وقوتهــا وتأثيراتهــا.

 -2الرياح وزحف الرمال:
تتكــون عمــان مــن صحراويــن رئيســتين تحيطــان بهــا فــي الجــزء
الشــرقي علــى طــول ســاحل بحــر العــرب ،متمثلــة فــي رمــال
الشــرقية ،إلــى أجزائهــا الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة والمتمثلــة
فــي صحراء الربع الخالــي (Pease, Tchakerian & Tindale,
 .)1998: 480; Preusser, et al, 2005: 396وتعتبــر
الريــاح الموســمية اإلقليميــة والريــاح المحليــة مصــادر مهمــة
لنقــل الرواســب الرمليــة مــن األوديــة والســاحل إلــى الصحــراء،
وبخاصــة رمــال الوهيبــة البحريــة (& Pease, Tchakerian
 .)Tindale, 2002: 416وتعتبـ�ر ش��به الجزي��رة العربي��ة،
بخاصــة ســلطنة عمــان ،المصــدر الرئيــس للغبــار فــي المنطقــة
علــى مــدار العــام (المرجــع الســابق.)477 :

وممــا ال شــك فيــه أن الريــاح واحــدة مــن العناصــر التــي تعمــل
علــى تلــف المعالــم األثريــة ،بحكــم أنهــا تكــون محملــة باألتربــة
والرمــال التــي تــؤدي إلــى عمليــات النحــت والتعريــة المســتمرة
علــى ســطوح اآلثــار ،ويتفــاوت تأثيرهــا تبعًــا لشــدة وســرعة
الريــاح ،ومــا تحملــه مــن كميــات مــن الرمــال واألتربــة .ويــزداد
هــذا التلــف الميكانيكــي فــي اآلثــار التــي عــادةً مــا تكــون فــي
مناطــق صحراويــة تتكــون مــن كثبــان رمليــة عاليــة االرتفــاع
حيــث تقــوم الريــاح بحمــل الرمــال ،وطمــر المبانــي األثريــة
دورا مه ًمــا
ـرا كامـ ًـا لدرجــة ال يمكــن رؤيتهــا .وإن للريــاح ً
طمـ ً
فــي تغيــر درجــات الحــرارة والرطوبــة وتذبذبهــا ،ويؤثــر هــذا
بطبيعــة الحــال ســلبًا فــي العناصــر الكيميائيــة للمــواد المســتخدمة
فــي بنــاء البقايــا األثريــة ،ويحــدث تلفًــا فيزيائيًــا .وال يقــف تأثيــر
الريــاح فــي اآلثــار عنــد هــذا الحــد بــل يتعــداه إلــى تلــف ناتــج عــن
التلــوث البيئــي؛ إذ تعمــل الريــاح علــى حمــل الملوثــات والغــازات
المنتشــرة فــي الجــو ،وترســيبها علــى ســطوح األثــر .ومــن
هنــا تــؤدي الريــاح إلــى حــدوث مجموعــة مــن التأثيــرات فــي
المعالــم األثريــة كالتشــققات ،والتشــوهات ،والتــآكل ،والنحــت،
واالنهيــارات بمختلــف درجاتهــا.
صــا
تشــير الدراســات إلــى أن الكثيــر مــن الشــواهد األثريــة ،خصو ً
تلــك التــي تقــع فــي مناطــق الصحــراء والكثبــان الرمليــة أو
بالقــرب منهــا ،طمــرت وتآكلــت بواســطة هــذه الكثبــان الرمليــة،
وحتــى فــي حالــة الحفريــات األثريــة تعمــل الرمــال علــى طمــر
المواقــع األثريــة التــي يُنقــب عنهــا فــي موسـ ٍـم مــا ،فعندمــا تتــرك
ثــم يُرجــع إليهــا فــي الموســم القــادم تكــون الرمــال قــد غطــت
أجــزا ًء كبيــرة ممــا تــم التنقيــب عنــه مســبقًا .ففــي عمــان هنــاك
الكثيــر مــن المناطــق تضــم فــي أجــزاء منهــا كثبانًــا رمليــة أدى
زحفهــا إلــى طمــر الكثيــر مــن القــرى ،والحــارات ،والمســتوطنات
القديمــة ،وهــذا مــا نلمســه فــي الكثيــر مــن المبانــي الحجريــة
والطينيــة التــي طمــرت بهــذه الرمــال ،وعملــت لهــا عمليــة نحــت
وتعريــة ونخــر ثــم تســاقط (الشــكل  .)34وإذا مــا أردنــا أن نقــدم
أمثلــة شــبيهة مــن خــارج عمــان فإننــا نشــير إلــى أنــه مــن بيــن
أهــم المواقــع األثريــة التــي طمــرت بالرمــال وكُشــف عنهــا مــن
خــال التنقيبــات األثريــة هــي قريــة الفــاو ،وثــاج ،وآثــار الجــوف،
وســور تيمــاء ،ومــدن وادي الدواســر فــي المملكــة العربيــة
الســعودية (األنصــاري.)33 :2002 ،

 -3الرطوبة:
للرطوبــة أي ً
ضــا دورهــا فــي تلــف التــراث األثــري لمــا لهــا مــن
تأثيــرات فيزيائيــة ،وكيميائيــة ،وبيولوجيــة فــي عناصــر التــراث
األثــري المختلفــة ،فهــي تــؤدي إلــى تكــون الفطريــات والعفــن
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عندمــا تالمــس ســطوح األثــر وتزيــل طبقاتهــا ،وتــؤدي أيضــا
إلــى نمــو الطفيليــات واألعشــاب بيــن المســامات والشــقوق،
وتبــدأ فــي التمــدد ،فتزيــد بذلــك مــن مســاحة التشــقق والصــدوع،
وتعمــل علــى إحــداث خلخلــة وتلــف وضــرر فــي مــواد البنــاء
المســتخدمة فــي المبانــي األثريــة ،ومــن ثــم انهيارهــا .وتنتــج
الرطوبــة عــن مجموعــة مــن المصــادر البيئــة مثــل ميــاه
األمطــار ،والميــاه تحــت الســطحية ،وعمليــة الـتكاثـــف .فاألمطار
عنــد ســقوطها علــى ســطوح األثــر تحــدث عمليــة تعريــة ونخــر،
إضافــةً إلــى أنهــا تتجمــع فــي أركان المبنــى أو األثــر وحوافــه،
والثقــوب والفتحــات الصغيــرة ممــا يــؤدي إلــى نــزع الطبقــات
الســطحية لألثــر وحفــر قنــوات شــعرية ،وإحــداث تعفــن ونمــو
كثيــر مــن األحيــان محملــة
فطريــات .وتكــون األمطــار فــي
ٍ
بأحمــاض ناتجــة عــن التلــوث الصناعــي الــذي أشــرنا إليــه
مســبقًا ،ممــا يــؤدي إلــى تحلــل المعــادن األساســية لمــادة البنــاء،
مثــل الطــوب اللبــن .إضافــةً إلــى ميــاه األمطــار هنــاك أيضًــا
الرطوبــة المرتبطــة بارتفــاع منســوب الميــاه تحــت الســطحية
(مثــل الميــاه الجوفيــة ،وميــاه شــبكات شــرب المــاء والصــرف
الصحــي ...إلــخ) التــي تؤثــر فــي أساســات المعالــم األثريــة ،ممــا
يــؤدي إلــى تلفهــا ألنهــا محملــة بأمــاح ومــواد عضويــة تعمــل
علــى تقليــل الخــواص الميكانيكيــة والفيزيائيــة لمــادة البنــاء،
ومــن ثــم تســبب خل ـاً وعــدم اتــزان للمبنــى وأساســاته ،وبعــد
ذلــك يحــدث لــه تصــدع وتشــقق وانهيــار.
أمــا التكاثــف الــذي ينتــج عــن تحــول بخــار المــاء بعــد التشــبع
إلــى مــادة ســائلة ،كمــا هــو الحــال بالنســبة للســحب ،والغيــوم،
والنــدى ،والثلــج ،وغيرهــا ،فــإن لــه أي ً
ت فيزيائيــة،
ضــا تأثيــرا ٍ
وكيميائيــة ،وبيولوجيــة .فمــن ناحيــة فيزيائيــة فــإن المــاء الناتــج
عــن التكاثــف يــؤدي إلــى حــدوث تمــدد لمــادة البنــاء المســتخدمة
فــي األثــر ،ممــا يعمــل علــى إحــداث صــدوع وشــقوق؛ نتيجــةً
لزيــادة الضغــط علــى ســطوح وجــدران المبانــي األثريــة .أمــا
عــن التأثيــر الكيميائــي فــإن الرطوبــة الناتجــة عــن التكاثــف
والتــي تتغلغــل داخــل الجــدران وفــي الشــقوق تتكــون مــن أمــاح
ذائبــة ،وعنــد جفافهــا تتبلــور ممــا ينتــج عنــه تلــف لعناصــر
المبنــى .مــن ناحيــة أخــرى فإنــه كلمــا زادت نســبة التكاثــف أدى
ذلــك إلــى نمــو الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالبكتيريــا ،والفطريــات،
والطحالــب التــي تنمــو علــى أســطح المعالــم األثريــة مســببةً
قشــرة صلبــة نتيجــة العفــن والبقــع التــي تخلفهــا ،أو تحــدث
ثقوبًــا تشــوه شــكل األثــر ،أو تقــوم الفطريــات بالتطفــل والتغــذي
علــى المــواد العضويــة فــي المبنــى وتحللهــا وتتلفهــا.
وكل هــذه المؤثــرات الناتجــة عــن الرطوبــة أثــرت وال تــزال فــي
الكثيــر مــن المواقــع األثريــة فــي عمــان ،حيــث ال يــكاد يخلــو
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موقــع مــن تأثــر شــواهده األثريــة بهــا ،واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة
ال مجــال لحصرهــا ،وقــد لوحــظ ذلــك فــي الكثيــر مــن المواقــع
التــي عمــل عليهــا الباحــث .ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا كشــف
عنــه مــن أدوات معدنيــة فــي القبــور التــي تــم التنقيــب عنهــا
فــي الحفريــة اإلنقاذيــة فــي موقــع محليــاء فــي واليــة المضيبــي
بمحافظــة شــمال الشــرقية ،حيــث تعرضــت جميعهــا إلــى التأكســد
والتــآكل نتيجــة الرتفــاع درجــة الرطوبــة داخــل القبــر (ElMahi
( )& Al-Jahwari, 2005: 57-69الشــكل .)35

 -4الحرارة:
يؤثــر التذبــذب فــي درجــات الحــرارة ارتفاعًــا وانخفاضًــا فــي
صــا عندمــا يحــدث التغيــر فــي
عناصــر معينــة مــن األثــر ،خصو ً
درجــات الحــرارة بشــك ٍل مفاجــئ ،فمثـ ًـا عندمــا تنخفــض درجــة
الحــرارة بشــك ٍل كبيــر فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تجمــد المــاء المتســرب
إلــى مــواد البنــاء ،فيتمــدد ويشــكل ضغ ً
طــا علــى مــادة البنــاء ثــم
يتلفهــا .أمــا عندمــا ترتفــع درجــة الحــرارة فــإن مــواد البنــاء إمــا
تتمــدد وإمــا تنكمــش .وهنــاك عنصــر آخــر مهــم يــؤدي إلــى تلــف
األثــر وهــو اإلخــراج المفاجــئ لــه مــن البيئــة التــي تحيــط بــه إلــى
بيئــة أخــرى مختلفــة تما ًمــا ،فمثـ ًـا لــو أخرجــت مــواد معينــة كانت
فــي بيئــة مظلمــة تتصــف بالرطوبــة وانخفــاض درجــات الحــرارة
إلــى بيئــة مشمســة تتصــف بارتفــاع درجــات الحــرارة ،فــإن ذلــك
ســيؤدي مباشــرةً إلــى تلفهــا .مــن هنــا فــإن علمــاء اآلثــار دائ ًمــا
مــا يحاولــون إيجــاد بيئــة مشــابهة لتلــك التــي كان يعيــش فيهــا
األثــر؛ تفاديًــا لحــدوث مثــل هــذا التلــف .وإن اآلثــار المكشــوفة
التــي تتعــرض لضــوء الشــمس المباشــر ،والتغيــر فــي درجــات
الحــرارة ،إضافــةً إلــى العوامــل الطبيعيــة األخــرى التــي تؤثــر
فيهــا كالرطوبــة المحملــة باألمــاح ،هــي أي ً
ضــا عرضــة لعميــات
التمــدد واالنكمــاش ،ثــم التشــقق والتصــدع والتلــف .وفــي ســلطنة
عمــان الكثيــر مــن الشــواهد والمــواد األثريــة التــي كُشــف عنهــا
تعرضــت لمثــل هــذه التغيــرات والضــرر.

 -5األمطار:
أمطــارا حمضيــة
صــا إذا كانــت
تؤثــر األمطــار فــي األثــر خصو ً
ً
ناتجــة عــن النشــاط البشــري الصناعي الــذي يلوث البيئــة والغالف
الجــوي ،فعندمــا تســقط هــذه األمطــار علــى اآلثــار فإنهــا تكــون
محملــة بمــواد كيماويــة وأحمــاض تعمل علــى إزالة الطبقــة العازلة
كالمــاط والمونــة ،وتتســرب بين الســقوف واألساســات ممــا يؤدي
إلــى إضعافهــا وانهيارهــا ،وكمــا ذكرنــا مســبقًا ،فــإن األمطــار عنــد
ســقوطها علــى ســطوح األثــر تحــدث عمليــة تعريــة ونخــر ،إضافــةً
إلــى أنهــا تتجمــع فــي أركان المبنــى أو األثــر وحوافــه ،والثقــوب
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والفتحــات الصغيــرة ممــا يــؤدي إلــى نــزع الطبقات الســطحية لألثر
وحفــر قنــوات شــعرية ،وإحــداث تعفــن ونمــو فطريــات .ويــؤدي
ســقوط األمطــار الغزيــرة إلــى ســيول وفيضانــات هــي عامــل طبيعي
ـر كبيــر فــي التــراث األثــري .وهذا هــو حــال الكثير من
آخــر لــه تأثيـ ٌ
صــا
الشــواهد األثريــة بجميــع أنواعهــا فــي ســلطنة عمــان ،خصو ً
تلــك المبنيــة مــن الطيــن ،فكــم مــن المبانــي أزيلــت أو تهدمــت بفعل
تعرضهــا للتــآكل والتعريــة الناتجــة عــن ســقوط األمطــار أو جريــان
األوديــة (الشــكالن  33و.)36

 -6األعاصير:
تعــد األعاصيــر مــن بيــن الظواهــر الطبيعيــة المدمــرة ســواء فــي
المــاء أو اليابســة ،وعــادة مــا يصاحبهــا ريــاح وأمطــار رعديــة
وصواعــق ،وقــد تتحــول إلــى تســونامي مدمــر ،كمــا حــدث فــي
بعــض مناطــق العالــم مثــل إندونيســيا وجــزر هــاواي (Somers,
 ،)1991: 133-145ولهــا تأثيرهــا فــي المواقــع األثريــة .وتقــع
سلــطنة عم�اـن ضم�نـ منطق�ةـ األعاصيـ�ر ،فهــي تتأثــر بتلــك
األعاصيــر التــي تحــدث فــي بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي،
فحدودهــا الجغرافيــة تقــع علــى طــول ســواحلهما ممــا يجعلهــا
عرضــة للتغيــرات المناخيــة كاألعاصيــر التــي تحــدث فيهمــا .ولعل
ـررا فاد ًحــا ،ليــس فقــط
مــن بيــن أهــم األعاصيــر التــي أحدثــت ضـ ً
بالتــراث األثــري بــل أيضًــا بالممتلــكات الخاصــة ،هــو إعصــار
جونــو عــام 2007م ،وإعصــار فيــت عــام 2010م اللــذان نتــج
صــا مبانــي
عنهمــا تدميــر لكثيــر مــن الشــواهد األثريــة ،خصو ً
الطيــن القديمــة التــي كانــت محافظــة علــى جدرانهــا وعناصرهــا
المعماريــة ولكــن اإلعصــار أدى إلــى تصدعهــا وانهيارهــا (الشــكل
 .)37وســبق أن ذكرنــا عنــد حديثنــا عــن «المــرادم والمكبــات»
أن مــن نتائــج إعصــار فيــت فــي منطقــة جعــان بنــي بــو حســن
هــو تدميــر الكثيــر مــن بســاتين النخيــل ،حيــث تــم التخلــص مــن
مخلفــات اإلعصــار فــي أماكــن خصصــت مكبــات ومــرادم لبقايــا
أشــجار النخيــل ،عل ًمــا أن هــذه األماكــن غنيــة بالمواقــع األثريــة
ممــا أضــر بهــا (الشــكل .)27

 -7السيول والفيضانات:
يصاحــب جريــان الســيول واندفاعهــا بقــوة الكثيــر مــن عوامــل
الهــدم والدمــار ،بخاصــة أنــه ال يمكــن التنبــؤ بتوقيــت حدوثهــا،
وال بدرجــة قوتهــا ،وال بكميــات الميــاه ،ومــا تحملــه معهــا مــن
مــواد تعمــل علــى ترســيبها الحقًــا .للســيول قــوة دفــع ميكانيكيــة
وقــوة تفاعــل كيميائيــة (الماحــي،)283- 263 :2008 ،
فالقــوة الميكانيكيــة تتمثــل فــي أنهــا تعمــل عمليــة نحــت،
وتفتيــت ،وتجويــة ،وينتــج عنهــا أخاديــد ،ومضايــق ،ووديـ�ان،

ومجــار مائيــة ،بينمــا تتمثــل قــوة التفاعــل الكيميائيــة فــي أنهــا
تحلــل وتذيــب العديــد مــن التركيبــات الصخريــة لتحملهــا القـ�وة
الميكانيكيــة ذاتهــا لتترســب بعيـدًا ،ولعــل المــواد األثريــة هــي مــن
بيــن مــا تقــوم بحملــه ونقلــه مــن أماكنهــا األصليــة لترســبها فــي
أماكــن أخــرى ممــا يفقدهــا قيمتهــا العلميــة والبحثيــة ،وتعطــي
معلومــات مضللــة عــن محتواهــا األثــري األصلــي.
تكمــن خطــورة الســيول فــي أنهــا تدمــر مــا تقابلــه أمامهــا بمــا
فيهــا البقايــا األثريــة ،فالكثيــر مــن المواقــع األثريــة تقــع علــى
ضفــاف األوديــة واألنهــار ومجاريهــا وبطونهــا ممــا يعرضهــا
لخطــر التعريــة ،والنحــت ،والترســيب الناتــج عــن جريــان الســيول
والميــاه واندفاعهــا بقــوة ،وعــادةً مــا تكــون أي ً
ضــا محملــة باألتربة
والطمــي والحصــى ،ويــؤدي هــذا بطبيعــة الحــال إلــى عمليــات
إزالــة ،وهــدم ،وجــرف ،ونحــت لآلثــار ونقلهــا مــن مواضعهــا
األصليــة ،وترســيبها وطمرهــا فــي مواضــع أخــرى .وتتميــز عمان
كبيــر مــن األوديــة التــي
كثيــر مــن مناطقهــا بوجــود عــد ٍد
فــي
ٍ
ٍ
اســتغلت ضفافهــا ومصاطبهــا بجعلها مواقع إلنشــاء المســتوطنات
الســكنية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ ،فهــي األماكــن الوحيــدة
التــي تصلــح لالســتيطان المتواصــل (Al-Jahwari, 2008:
 .)106-108; Al-Jahwari, 2009: 122-133ففــي مواســم
األمطــار الغزيــرة تجــري الســيول فــي هــذه األوديــة ،وقــد ترتفــع
مناســيب الميــاه فيهــا وتؤثــر فــي المســتوطنات القديمــة التــي
أنشــئت عليهــا .وهــذا مــا لوحــظ فــي كثيـ ٍـر مــن المناطــق التــي
ً
مثــا
أجــرى الباحــث فيهــا مســوحات أثريــة ،كمــا هــو الحــال
فــي وادي عنــدام ( ،)Al-Jahwari, 2008: 106-108ووداي
بنــي غافــر (الجهــوري  ،)2004والفليــج (الجهــوري والبلوشــي
2013؛ الجهــوري والمزينــي واألغبــري ،)2014 ،وجعــان
(( )Al-Jahwari, 2013: 1-20الشــكل .)37
ومــا يحــدث فــي عمــان ينطبــق علــى مــا هــو موجــود فــي بلــدان
أخــرى مجــاورة ،فاألنهــار الكبيــرة مثــل دجلــة والفــرات والنيــل،
فقــد أدى تغيّــر مناســيب الميــاه فيهــا وارتفاعهــا فــي أوقــات معينة
إلــى إغــراق وطمــس الكثيــر مــن المواقــع األثريــة ،فنهــر دجلــة
مثـ ًـا غطــى بالطمــي حضــارات كثيــرة ومدنًــا بأكملهــا ،وينطبــق
هــذا األمــر أي ً
ضــا علــى نهــر النيــل (األنصــاري.)32 :2002 ،

 -8المد والجزر والتيارات البحرية:
المواقــع األثريــة التــي تقــع تحــت المــاء ،أو داخــل منطقــة
المــد والجــزر ،أو حتــى بالقــرب مــن الســاحل ،هــي عرضــة
لعمليــات التــآكل والنحــت ،وأي ً
ضــا الطمــر بســبب ارتفــاع الميــاه
وانخفاضهــا ،أو تمددهــا وانحســارها ،وهــي عــادةً مــا تكــون
محملــةً برمــال البحــر التــي تعمــل مــع المــاء واألمــاح علــى
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نحــت أساســاتها ومــواد بنائهــا ،ومــا يرتبــط بهــا وتآكلهــا ،ومــن
ثــم تســاقطها وانهيارهــا مــع مــرور الزمــن .وكمــا أشــرنا مســبقًا
فــإن التذبــذب فــي درجــات الحــرارة يؤثــر فــي اآلثــار الغارقــة
تحــت المــاء .وينطبــق هــذا األمــر علــى الكثيــر مــن المســتوطنات
التــي أنشــئت علــى ســواحل بحــر عمــان وبحــر العــرب والخليــج
العربــي أو بالقــرب منهــا وتأثــرت بمثــل هــذه العوامــل الطبيعيــة،
كمــا هــو الحــال فــي بعــض المواقــع العمانيــة فــي رأس الحمــراء
ورأس الجنــز ورأس الحــد ،والســويح وغيرهــا ،وقــد أظهــرت
المســوحات والتنقيبــات أنهــا تضــم شــواهد أثريــة مهمــة طمــرت
فــي باطــن األرض ،أو أنهــا تعرضــت للتعريــة والنحــت بفعــل
حركــة المــد والجــزر ،إضافــةً إلــى أن بعــض المــواد األثريــة
ســحبت أثنــاء الجــزر إلــى داخــل البحــر.

 -9الصواعق:
مــن المعلــوم أن الصاعقــة هــي شــرارة كهربائيــة قويــة تظهــر
أثنــاء ســقوط األمطــار والعواصــف علــى هيئــة ضــوء فجائــي
فــي الســماء ،وقــد ينتــج عــن هــذه الشــرارة حــرارة تضــرب فــي
األرض؛ فتحــدث حرائــق فــي األشــجار والمنــازل وقــد تصعــق
البشــر وتقتلهــم ،وينطبــق هــذا بطبيعــة الحــال علــى الشــواهد
أضــرارا
األثريــة التــي مــن الممكــن أن تُلحــق الصواعــق بهــا
ً
مباشــرة ،حيــث تؤثــر الصواعــق فــي المواقــع األثريــة بأكثــر
مــن طريقــة ،منهــا أنهــا عندمــا تصيــب جــز ًءا معينًــا مــن الموقــع
فإنهــا تــؤدي إلــى تشــققه أو هدمــه بالكامــل ،فهــي تحمــل شــحنات
صـ�ا فـ�ي
كهربائيـ�ة عاليـ�ة ينتـ�ج عنهـ�ا أيضًـ�ا حرائـ�ق ،خصو ً
األجــزاء المبنيــة مــن مــواد قابلــة لالشــتعال كالخشــب ،وكلمــا
كانــت المواقــع األثريــة مبنيــة فــي أماكــن مرتفعــة كان تأثيــر
كبيــرا .وتســقط علــى عمــان أمطــار رعديــة
الصواعــق فيهــا
ً
موســمية يصاحبهــا صواعــق لهــا تأثيرهــا فــي الشــواهد األثريــة،
والنمــاذج كثيــرة فــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد.

 -10األنشطة الحيوانية والنباتية:
ليســت الطبيعــة والبشــر فقــط همــا مــن يهــددان التــراث األثــري،
ً
ع معينــة
ولكــن أيضًــا الحيوانــات والنباتــات،
فمثــا هنــاك أنــوا ٌ
مــن الثديّــات كاألرانــب البريــة ،والثعالــب ،والضبــاع ،أو الزواحف
كالضــب ،واألفاعــي ،وغيرهــا تقــوم بحفــر جحــور لهــا فــي أماكــن
كثيــرة ،منهــا المواقــع األثريــة ،ممــا يشــكل تهديـدًا للبقايــا القديمة
المرتبطــة بهــذه المواقــع ورواســبها وطبقاتهــا الحضاريــة.
وبعــض المواقــع األثريــة كالكهــوف توفــر مالجــئ مالئمــة لمثــل
ـرا لمــا تحويــه مــن ممــرات وأنفــاق حجريــة
هــذه الحيوانــات؛ نظـ ً
ضيقــة تســتخدمها أوكارا ً لهــا ،يضــاف إليهــا توافــر المصــادر

258

الغذائيــة القريبــة مــن هــذه الكهــوف والظــروف المناخيــة المالئمة
فيهــا .ووجــود مثــل هــذه الحيوانــات فــي الكهــوف قــد يؤثــر فــي
الرواســب األثريــة فيهــا ( .)Holderness, 2006: 12-13وإن
الكثيــر مــن الحيوانــات الســائبة المستأنســة (كالماعــز واألغنــام
صــا ثقيلــة الــوزن التــي تتجول
واألبقــار والجمــال) والبريــة ،خصو ً
بحثًــا عــن طعــام ومرعــى لهــا ،فهــي تشــكل تهديـدًا لهــذه المواقــع
األثريــة ،وذلــك لمرورهــا وحركتهــا فــوق الشــواهد األثريــة ،ممــا
يــؤدي إلــى تغييــر مالمحهــا أو اإلضــرار بهــا ،إمــا بالفــرك وإمــا
باإلزاحــة وإمــا بالهــدم .وقــد تخلــف هــذه الحيوانــات روثهــا أثنــاء
مرورهــا علــى الشــواهد األثريــة ،وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى تغييــر
التركيــب الكيميائــي لســطح الصخــور ،ممــا يــؤدي إلــى تآكلهــا
صــا إذا
وطمــس وخــدش مــا تضمــه مــن محتــوى أثــري ،خصو ً
كانــت رســومات صخريــة أو نقوش ـا ً جداريــة.
وهــذه اآلثــار عرضــة للتهديــد مــن بعــض الحشــرات (مثــل النمــل
والرمــة والدبــور والنحــل) والطيــور والزواحــف (مثــل الضــب
والثعابيــن) .فالحشــرات ،مثـ ًـا كمــا هــو الحــال بالنســبة للنمــل،
تعمــل علــى إتــاف المــواد العضويــة كالخشــب المســتخدم مــادة
بنــاء فــي العناصــر المعماريــة للمبانــي األثريــة ،حيــث إنــه يتغــذى
عليــه ويقــوم بنخــره ،وثقبــه ،وتفتيتــه ،وتحطيمــه ،ومــن ثــم
يــؤدي فــي نهايــة األمــر إلــى انهيــار المبنــى .وبعــض الحشــرات
كالدبــور أو النحــل تقــوم بعمــل بيوتهــا فــي أماكــن كثيــرة مــن
المبنــى األثــري ،وذلــك عــن طريــق مثـ ًـا إفــراز مــادة شــمعية تؤثر
فــي األثــر .وينطبــق هــذا األمــر أي ً
ضــا علــى الطيــور التــي تقــوم
بعمــل أعشاشــها فــي أماكــن مختلفــة ،وكذلــك عنــد تحليقهــا فإنهــا
تلقــي مخلفاتهــا فــي كل مــكان ،وهــذا بطبيعــة الحــال يشــوه األثــر
ويؤثــر فيــه بمــرور الزمــن.
ـرا
وإن نمــو النباتــات واألشــجار فــي المواقــع األثريــة يشــكل خطـ ً
علــى مــا تحويــه مــن بقايــا وشــواهد ،فكلمــا نمــت الشــجرة أو
النبتــة تمــددت وأخــذت حيــزً ا مكانيًــا أكبــر ،وبذلــك تعمــل علــى
إزاحــة وهــدم وتشــقق الشــواهد األثريــة ،وقــد تغطــي وتخفــي
بع ً
ضــا مــن هــذه الشــواهد األثريــة لدرجــة يصعــب معهــا أحيانًــا
ـرف هــذه اآلثــار .وال يــكاد يخلــو أي موقــع مــن المواقــع األثرية
تعـ ّ
فــي عمــان مــن تهديــد الحيوانــات والنباتــات ،فهــي جــز ٌء ال يجتــزأ
مــن المنظومــة البيئيــة التــي توجــد فيهــا ،وهــذا مــا الحظنــاه فــي
كل المســوحات األثريــة التــي أجريناهــا (الشــكل .)38

توصيات وخاتمة
تســعى الجهــات المعنيــة باآلثــار فــي كثيــر مــن دول العالــم إلــى
محاولــة المواءمــة والموازنــة بيــن التــراث األثــري والتنميــة،

ناصر الجهوري

فكمــا رأينــا فــي هــذا البحــث تتأثــر الكثيــر مــن المواقــع األثريــة
ســلبًا ببعــض المشــاريع التنمويــة مثــل عمليــات الزحــف
العمرانــي واإلنشــاءات المرتبطــة بالمشــاريع الكبيــرة كإنشــاء
الموانــئ والمطــارات والمــدن الجديــدة وشــق الطــرق .وهــذا
النــوع مــن المواءمــة ال يمكــن أن يتحقــق بشــك ٍل فاعــل إال
مــن خــال التنظيــم الجيــد بيــن الجهــات المســؤولة عــن التــراث
األثــري مــن جهــة ،وتلــك المعنيــة بتخطيــط المشــاريع التنمويــة
وتنفيذهــا مــن جه ـ ٍة أخــرى.
حــاول هــذا البحــث تقديــم اســتعراض ألهــم المهــددات والمخاطــر
التــي تؤثــر فــي التــراث األثــري لســلطنة عمــان ،فقد ســعى البحث
إلــى تحديــد أهــم التحديــات والمخاطــر الرئيســة (طبيعيــة كانــت
أم مــن صنــع البشــر) التــي تواجــه المكونــات المختلفــة للتــراث
األثــري ،والتــي تنعكــس بطريق ـ ٍة مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى
نظــام إدارتــه فــي ســلطنة عمــان ،بمــا فــي ذلــك وضــع الخطــط
واالســتراتيجيات ،وأوليــات العمــل األثــري ،والتمويــل ،وإدارة
المــوارد البشــرية ،ورفــع مســتوى الوعــي لــدى األفــراد .ولعــل
تحديــث قانــون حمايــة التــراث القومــي مــن بيــن األوليــات التــي
يجــب أن يُعمــل بهــا ،بحيــث يجــب أن يتضمــن بنــودًا واضحــة
تتعلــق بصــون التــراث األثــري ،وتضمــن أهميــة متســاوية لــكل
أنــواع هــذا التــراث .ومــن المهــم فــرض العقوبــات الكافيــة لــردع
مــن يعبثــون بالمواقــع األثريــة ،إضافــةً إلــى توضيــح األدلــة
التفصيليــة الشــارحة لكيفيــة تطبيــق طــرق وآليــات الصــون
والحفــظ الــواردة فــي بنــود القانــون.
يتضــح مــن خــال العــرض الســابق أن هنــاك عوامــل بشــرية
وطبيعيــة كثيــرة تؤثــر فــي بقــاء اآلثــار ،إن لــم يتــم االلتفــات لهــا
ومحاولــة الحــد منهــا ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى خســار ٍة لكثيــر مــن
القيــم الخاصــة بالتــراث األثــري التــي مــن أهمهــا الهويــة.
وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه أول محاولــة إلبــراز أهــم
مهــددات التــراث األثــري فــي ســلطنة عمــان .وتكمــن أيضــا
أهميتــه فــي ضــرورة إبــراز العوامــل التــي تهــدد التــراث األثــري
ـر مــن العــاج» ،فالتشــخيص
مــن منطلــق قاعــدة «الوقايــة خيـ ٌ
ومعرفــة األســباب والمســببات مهــم فــي عمليــة حمايــة التــراث
األثــري ،فمــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى
هــذه المهــددات بحيــث تكــون قاعــدة تنطلــق منهــا دراســات
مســتقبلية حــول وضــع التــراث األثــري فــي الســلطنة وحالتــه،
وســبل حمايتــه وصونــه.
بالنســبة للعوامــل الطبيعيــة التــي تؤثــر فــي التــراث األثــري فقــد
قامــت الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة باتخــاذ العديد مــن التدابير
الوقائيــة لحمايــة المواقــع األثريــة ،وذلــك لمواجهــة التأثيــرات

الســلبية لهــذه العوامــل ،ولكــن بســبب الطبيعــة الديناميكيــة
للطبيعــة بمكوناتهــا المختلفــة وظروفهــا المناخيــة المتغيــرة فإنــه
ال يمكــن بــأي حــا ٍل االعتقــاد بــأن أحـدًا مــا يمكنــه إيقــاف تأثيــرات
هــذه النشــاطات بشــك ٍل كلــي .ومــن هنــا فإنــه يمكــن القــول إن
التحــدي األبــرز فــي عمليــة التفاعــل مــع هــذه الظــروف يتمثــل
فــي الكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا التقليــل قــدر اإلمــكان مــن
تأثيراتهــا الســلبية فــي المكونــات المختلفــة للتــراث األثــري.
فالتــراث األثــري يتأثــر ســلبًا بالعديــد مــن العوامــل التــي تنجــم
عــن الطبيعــة كالفيضانــات والــزالزل والبراكيــن وغيرهــا .ورغــم
عــدم إمكانيــة التحكــم التــام بهــذه العوامــل إال أنــه مــن الممكــن
ً
مثــا
العمــل علــى التقليــل مــن مخاطرهــا ،وذلــك عــن طريــق
إدراج مواضيــع حمايــة التــراث األثــري وحفظــه وصيانتــه ضمــن
خطــط إدارة الكــوارث.
يتضــح أيضًــا مــن خــال مــا تــم اســتعراضه مــن مهــددات ،أن
العوامــل البشــرية هــي مــن أكبــر المهــددات التــي تؤثــر فــي
التــراث األثــري ،ويأتــي التوســع العمرانــي ومشــاريع التنميــة
البشــرية فــي مقدمــة هــذه العوامــل .فالتنميــة المسـ�تدامة تلقـ�ي
علــى الحكومــات مســؤولية المحافظــة علــى التــراث األثــري ،مــن
هنــا فإنــه مــن الواجــب اتخــاذ إجــراءات مالئمــة لعمليــة التخطيـ�ط
الســليم ألي مشــروع تنمــوي فــي البلــد ،بحيــث يضــع ضمــن
أولوياتــه حمايــة هــذا التــراث مــن أي خطــر قــد يتعــرض لــه
مــن جــراء هــذا المشــروع ،إذ ال بــد مــن العمــل علــى إيجــاد
خطــط مســتقبلية واضحــة لحفــظ وصــون التــراث األثــري مــن
المهــددات المختلفــة ،واعتبــاره جــز ًءا أساســا مــن أولويــات
الخطــط التنمويــة .ومــن المهــم تحديــث وتفعيــل القوانيــن الخاصة
صــا
بالجوانــب التــي يمكــن أن تؤثــر فــي التــراث األثــري ،وخصو ً
تلــك المرتبطــة بالمشــاريع التنمويــة واإلســكانية .فمــن المهــم
العمــل علــى مراقبــة وتقييــم المشــروعات التنمويــة للشــركات
والجهــات المختلفــة منــذ ظهــور الفكــرة إلنشــائها ،بطريقــ ٍة
منظمــ ٍة وفاعلــة .بهــذه الطريقــة يمكــن تعــرف البقايــا األثريــة
فــي أي منطقــة يــراد تأهيلهــا وتنميتهــا ،وتحديــد أهميتهــا وكافــة
التأثيــرات التــي يمكــن أن تنتــج عــن المشــروع المــراد تنفيــذه
علــى المســتويين الحكومــي والخــاص .وبتحديــد هــذه البقايــا
يمكــن اتخــاذ إجــراءات الوقايــة والحمايــة الالزمــة والمناســبة
للحــد مــن ضيــاع جــزء مــن التــراث األثــري للبلــد.
وال بــد مــن وجــود تعــاون مشــترك بيــن الجهــات المختلفــة-
بيــن وزارة التــراث والثقافــة والقطاعــات التنمويــة المختلفــة
(كالــوزارات مــن إســكان ونقــل واتصــاالت ،والقطــاع الخــاص
كشــركات إنشــاء الطــرق ،وشــركات إمــداد الكهربــاء والميــاه
والصــرف الصحــي والغــاز ،وشــركات النفــط ،وشــركات
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المشــاريع التنمويــة األخــرى) -وذلــك مــن أجــل تبنــي سياســات
وخطــط تهــدف إلــى الحفــاظ علــى المواقــع األثريــة مــن خطــر
المشــاريع التنمويــة ،ومــن ثــم العمــل علــى توظيفهــا بالطريقــة
المالئمــة ،ثقافيًــا وســياحيًا .وبعبــار ٍة أخــرى ،يجــب أن يكــون
هنــاك موازنــة بيــن التنميــة ،التــي هــي مطلــب أســاس لتطــور
المجتمعــات ،وحمايــة التــراث األثــري ،بحيــث أال تؤثــر التنميــة
فــي هــذا التــراث بطريق ـ ٍة نفقــد فيهــا جــز ًءا مــن أصالــة وثقافــة
المجتمــع العمانــي.
إن الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الجهــات المختلفــة ذات العالقــة
ـرا مه ًمــا
بالمشــاريع التنمويــة المختلفــة فــي البلــد سيشــكل عنصـ ً
فــي الحفــاظ علــى التــراث األثــري بجميــع أنواعــه .فــوزارة
دور بــارز فــي هــذه العمليــة
اإلســكان ،علــى ســبيل المثــال ،لهــا ٌ
مــن خــال عــدم توزيــع األراضــي ،أيًــا كان نوعهــا ،للمواطنيــن
قبــل التأكــد مــن خلوهــا مــن المواقــع األثريــة .ويجــب علــى وزارة
التجــارة والصناعــة عــدم إعطــاء تصاريــح الكســارات والمحاجــر
إال بعــد التأكــد مــن خلــو المنطقــة المقترحــة مــن أي شــواهد
أثريــة .وينطبــق هــذا األمــر أي ً
ضــا علــى وزارة النقــل واالتصــاالت
التــي يقــع علــى عاتقهــا إنشــاء البنــى التحتيــة كإنشــاء الطــرق،
فمــن هنــا يتوجــب التأكــد مــن خلــو المســارات المقترحــة إلنشــاء
الطــرق مــن المواقــع األثريــة .وتشــهد الســلطنة فــي هــذه
المرحلــة مشــاريع ضخمــة إلنشــاء طــرق فــي أماكــن كانــت وال
زالــت محــط اهتمــام مــن المجموعــات الســكانية التــي اســتقرت
ـرا لتوافــر الظــروف المالئمــة لالســتيطان .ولعــل مــن
فيهــا؛ نظـ ً
أهــم مشــروعات إنشــاء الطــرق التــي يتــم إنجازهــا حاليًــا هــو
طريــق الباطنــة الســاحلي الــذي يمتد لمئــات الكيلومتــرات ،والذي
مــن المتوقــع أن يكشــف العمــل فيــه عــن مواقــع أثريــة طمــرت
فــي باطــن األرض بســبب عوامــل الترســيب المســتمرة المذكــورة
ســابقًا .مــن هنــا يجــب التنســيق مــع الجهــات والشــركات التــي
ســتنفذ هــذه المشــاريع‘ مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
فــي حالــة العثــور علــى أي بقايــا أثريــة عــن طريــق المصادفــة.
طــرق أخــرى ســتُنفذ فــي المرحلــة القادمــة ،مثــل
وهنــاك
ً
مشــروع الطريــق الجنوبــي الســريع الــذي يُجــرى لــه حاليًــا تقييــم
أثــري ،وحفريــات إنقاذيــة فــي كل مراحلــه ،إضافــةً إلــى المســار
المقتــرح لســكة الحديــد الــذي يحتــاج اآلن إلــى إجــراء مســوحات
أثريــة لتوثيــق كل مــا يمكــن أن يكــون متواجــدًا مــن شــواهد
أثريــة قــد تتعــرض للــزوال.
ومــن بيــن التوصيــات المهمــة التــي يجــب أن تتخــذ لحفــظ التــراث
األثــري هــو تشــكيل لجــان محليــة علــى مســتوى الواليــات أو
المحافظــات تعنــى بحفــظ وصــون التــراث األثــري ،وذلــك تحــت
إشــراف مباشــر مــن وزارة التــراث والثقافــة بالتعــاون مــع
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مكاتــب الــوالة وعضويــة جميــع الجهــات المرتبطــة ارتبا ً
طــا
وثيقًــا بالمشــاريع التنمويــة ،وذلــك مــن خــال أفرعهــا فــي تلــك
الواليــات .وتهــدف هــذه اللجــان إلــى توعيــة مختلــف شــرائح
المجتمــع بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث ،وأيضًــا العمــل علــى
مراقبــة المواقــع األثريــة ومــا يحــدث فيهــا .فالحفــاظ علــى
التــراث األثــري مســؤولية تضامنيــة وجمعيــة ،يتشــارك فيهــا
جميــع أفــراد المجتمــع مــع الجهــات الحكوميــة ،مــن هنــا فإنــه ال
بــد مــن برامــج توعيــة تعدّهــا الجهــات المعنيــة بــإدارة التــراث
األثــري ،إضافــةً إلــى وســائل اإلعــام ،ووزارة التربيــة والتعليــم،
ووزارة التعليــم العالــي ،وذلــك مــن أجــل خلــق جيــل واع ألهميــة
تراثــه األثــري.
وعلــى مســتوى التخطيــط والتنميــة الســياحية فإنــه ال بــد
مــن إعــداد خطــط إلدارة قطــاع الســياحة الثقافيــة بصفتهــا
جــز ًءا أساســا مــن عمليــات إدارة التــراث األثــري ،ولذلــك مــن
الضــروري أن تتــم عمليــة التخطيــط واإلدارة الفاعلــة بالتعــاون
مــع مختلــف الجهــات المعنيــة بالثقافــة والســياحة واالقتصــاد
(كــوزارة الســياحة ،ووزارة التجــارة واالقتصــاد ،ووزارة
التــراث والثقافــة ،ومكتــب مستشــار جاللــة الســلطان للشــؤون
الثقافي��ة ...إلــخ) .ويجــب أن تســتند عمليــة إدارة صــون
التــراث الثقافــي وحمايتــه واســتثماره إلــى اســتراتيجية التنميــة
االقتصاديــة ،بمــا فــي ذلــك قطــاع الســياحة ،التــي يجــب أن تأخــذ
فــي االعتبــار حقيقــة أن «التــراث األثــري» بطبيعتــه هــو تــراث
«قابــل لالندثــار» ،ومــن ثــم تبــرز الحاجــة إلــى التوجيــه والتحكــم
بعمليــات التنميــة؛ بغيــة إحــداث تــوازن بيــن متطلبــات المــوارد
الثقافيــة والتنميــة االقتصاديــة ،مــع إيــاء األهميــة الكافيــة لثقافــة
المحافظ�ةـ عل��ى الت��راث األث��ري .وهنــا مــن المهــم أي ً
ضــا أن ال
نغفــل عــن حقيقــة أن العالقــة بيــن المواقــع التراثيــة والســياحة
هــي عالقــة أساســية ،وقــد ينتــج عنهــا تضــارب فــي القيــم ،لذلــك
ال بــد مــن العمــل علــى إدارتهــا بالطريقــة التــي تضمــن اســتدامتها
لألجيــال الحاليــة والمســتقبلية .إضافــةً إلــى ذلــك مــن الضــروري
أن تتضمــن آليــات التخطيــط الســياحي واســتراتيجياته مســألة
المحافظــة علــى المواقــع األثريــة بطريقـ ٍة تضمــن للزائــر تجربــة
ســياحية مقنعــة وممتعــة وجذابــة.
ـرا مــن المهــم العمــل علــى إنشــاء مــا يعــرف بـــ «شــرطة
وأخيـ ً
اآلثــار» أو «أمــن اآلثــار» ،وهــو توجــه بــدأت بــه بعــض
الــدول العربيــة مثــل جمهوريــة مصــر ،ودولــة فلســطين .وهــذا
مــن شــأنه أن يحافــظ علــى التــراث األثــري ،الــذي يتعــرض،
كمــا ذكرنــا مســبقًا ،إلــى الكثيــر مــن عمليــات النهــب والســرقة
المنظم��ة والعش��وائية.

ناصر الجهوري

المراجع
أبو الهيجاء ،إكرام وهبي امبدا ،2008 ،عوامل تهديد المواقع
األثرية في الضفة الغربية (الجدار العازل دراسة تحليلية)،
رسالة ماجستير قدمت لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
األنصاري ،عبدالرحمن محمد الطيب» ،2002 ،اآلثار بين عوادي
الزمن وإهمال البشر« ،ندوة اآلثار في المملكة العربية السعودية:
حمايتها والمحافظة عليها ،المجلد األول ،وكالة اآلثار والمتاحف
بوزارة المعارف ،السعودية ،ص .38 -29
البكري ،عالء عبدالرحمن» ،2002 ،آثار الملوثات الناجمة عن
المركبات على اآلثار« ،ندوة اآلثار في المملكة العربية السعودية:
حمايتها والمحافظة عليها ،المجلد األول ،وكالة اآلثار والمتاحف
بوزارة المعارف ،السعودية ،ص .420 -411
البلوشي ،محمد علي والجهوري ،ناصر سعيد والهنائي ،ناصر
حمد ،2009 ،تقرير عن الرصيف البحري بخصب :تأثير
المشاريع التنموية على اآلثار ،تقرير فني قدم للجنة الفنية
لدراسة شؤون اآلثار :ديوان البالط السلطاني ،مسقط -سلطنة
عمان.
البلوشي ،محمد علي والماحي ،علي التجاني،2008 ،
»حفريات موسم 2006م في موقع بوشر :دور الموقع
والمصادر الطبيعية في نشأة المستوطنات« ،مجلة أدماتو،
العدد  ،18مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية ،الرياض-
السعودية ،ص .80 -47
الجهوري ،عبدهللا » ،2004مقتنيات أثرية تعود إلى األلفين
الثالث والثاني قبل الميالد« ،جريدة الوطن ،العدد  ،9958السنة
 ،40مسقط -سلطنة عمان.
الجهوري ،ناصر سعيد والبلوشي ،محمد علي ،2013 ،نتائج
الموسم األول للمسح األثري وأعمال التوثيق في منطقة الفليج
في والية صحم ،محافظة الباطنة شمال (يناير-فبراير ،)2013
تقرير فني لدائرة التنقيب والدراسات األثرية بوزارة التراث
والثقافة ،مسقط -سلطنة عمان.
الجهوري ،ناصر سعيد والماحي ،علي التجاني،2007 ،
»جغرافية الموقع وثقافة المكان :نتائج حفريات موقع بوشر،
سلطنة عمان« ،مجلة أدماتو ،العدد  ،15مؤسسة عبدالرحمن
السديري الخيرية ،الرياض-السعودية ،ص .34 -7

الجهوري ،ناصر سعيد والمزيني ،وليد سلطان واألغبري ،نعمة
محمد» ،2014 ،نتائج الموسم األول للمسح األثري -2010
2011م في منطقة الفليج في صحم ،سلطنة عمان« ،مجلة
الدراسات اإلنسانية ،جامعة دنقلة ،السودان ،ص .138 -75
الجهوري ،ناصر سعيد»،2011،العصر البرونزي في الجزء الغربي
من إقليم جعالن بسلطنة عمان« ،مجلة أدماتو ،العدد ،24مؤسسة
عبدالرحمن السديري الخيرية ،الرياض -السعودية ،ص.22-7
الجهوري ،ناصر سعيد ،2004 ،تقرير عن أعمال المسح
والتوثيق في تل حماسة بوالية البريمي ،تقرير فني قدم لدائرة
التنقيبات والدراسات األثرية بوزارة التراث والثقافة ،مسقط-
سلطنة عمان.
الجهوري ،ناصر سعيد» ،2014 ،رمزية الثُعبان في عصور ما
قبل التاريخ وفترات ما قبيل اإلسالم في شبه الجزيرة العُمانية:
واقع الدليل األثري« ،المجلة العربية للعلوم اإلنسانية ،مجلس
النشر العلمي -جامعة الكويت ،دولة الكويت.
الجهوري ،ناصر سعيد» ،2010 ،قبور الركامات الحجرية
في شبه الجزيرة العمانية :إشكالية التأريخ لقبور فترة حفيت
(نهاية األلف الرابع وبداية األلف الثالث قبل الميالد)«  ،مجلة
الدراسات العمانية ،العدد  ،16وزارة التراث والثقافة ،مسقط-
سلطنة عمان ،ص.112 -93 :
الجهوري ،ناصر سعيد ،2004 ،نتائج المسح والتوثيق في
قرية الرجلة بوالية الرستاق يوليو 2004م ،تقرير فني قدم
لدائرة التنقيبات والدراسات األثرية بوزارة التراث والثقافة،
مسقط -سلطنة عمان.
السعود ،عبدهللا سعود» ،2002 ،حماية اآلثار الغارقة في
المملكة العربية السعودية« ،ندوة اآلثار في المملكة العربية
السعودية :حمايتها والمحافظة عليها ،المجلد األول ،وكالة اآلثار
والمتاحف بوزارة المعارف ،السعودية ،ص .230 -219
اللحياني ،مساعد منشط» ،2002 ،سالمة اآلثار من األخطار
وكيفية العالج« ،ندوة اآلثار في المملكة العربية السعودية:
حمايتها والمحافظة عليها ،المجلد الثاني ،وكالة اآلثار والمتاحف
بوزارة المعارف ،السعودية ،ص .288 -273
الماحي ،علي التجاني والجهوري ،ناصر سعيد ،2003 ،تقرير
عن مواد أثرية من أواخر األلف الثاني قبل الميالد في موقع المركز
الثقافي بحرم جامعة السلطان قابوس ،تقرير فني لدائرة التنقيب
والدراسات األثرية بوزارة التراث والثقافة ،مسقط -سلطنة عمان.

261

مهددات التراث األثري في سلطنة عمان

Al-Jahwari, N. S. (2013). «The Early Bronze Age
Funerary Archaeological Landscape of the Western Part of Ja’alan Region: results of three seasons
of investigation». Arabian Archaeology and Epigra�phy, 24(2): 151-173
Al-Jahwari, N. S. (2013). Settlement Patterns, Development and Cultural Change in Northern Oman
Peninsula: A multi-tiered approach to the analysis
of long-term settlement trends. British Foundation
for the Study of Arabia Monographs No. 13 BAR
International Series, Archaeopress, Oxford.
Compiler, M. S. (1981). Environmental Profile of the
Sultanate of Oman. University of Arizona, Tucson- USA.
ElMahi, A. T. & Al-Jahwari, N. S. (2005). «Graves at
Mahleya in Wādī Andam (Sultanate of Oman): a
View of a Late Iron Age and Samad Period Death
Culture». Proceedings of the Seminar for Arabian
Studies, 35: 57-69.
ElMahi, A. T. & Ibrahim, M. (2003). «Two Seasons
of Investigations at Manāl Site in the Wādī
Samāyil Area, Sultanate of Oman». Proceedings of
the Seminar for Arabian Studies, 33: 77-98.
Flatman, J. (2009). «Conserving Marine Cultural
Heritage: Threats, Risks and Future Priorities».
Conservation and Management of Archaeological
Sites, 11/1: 5-8.
Glennie, K. W., Boeuf, M. G., Hughes-Clarke, M. H.
W., Moody-Stuart, M., Pilaar, W. F. & Reinhardt,B.
M. (1974). Geology of the Oman Mountains
(vols.1-2), Koninklijk Nederlands Geologisch mijnbouwkundig Genootschap: Delft, Nederlands.

 »االستقرار والتأقلم في البيئات،2008 ، علي التجاني،الماحي
،« جدل الدليل األثري والنموذج التقليدي:العمانية الجافة
 مؤسسة عبدالرحمن، النشأة والتطور:المدينة في الوطن العربي
.283 -263  ص،السعودية- الرياض،السديري الخيرية
 تأثير التطور العمراني،1995 ، ياسر عثمان محرم،محجوب
 دراسة حاالت في:الحديث على التراث العمراني في اإلمارات
 ورقة مقدمة لندوة الحفاظ على التراث العمراني في،دبي والعين
.1995  يونيو5-3  دبي في الفترة من،اإلمارات

المراجع األجنبية
Al-Jahwari, N. S. & Kennet, D. (2008). «A Field
Methodology for the Quantification of Ancient
Settlement in an Arabian Context». Proceedings
of the Seminar for Arabian Studies, 38: 203-214.
Al-Jahwari, N. S. & Kennet, D. (2010). «Umm anNar settlement in the Wadi Andam area (Sultanate of Oman)». Proceedings of the Seminar for
Arabian Studies, 40: 161-172.
Al-Jahwari, N. S. (2006). «Ancient Quarters in
Oman: an urgency in the Archaeology of Oman».
Proceedings of the Regional Seminar on the
Earthen Structures in the Arab States, 1st ed.,
Ministry of Heritage and Culture, Oman, p. 35-44.
Al-Jahwari, N. S. (2008). Settlement Patterns,
Development and Cultural Change in Northern
Oman Peninsula: A multi-tiered approach to the
analysis of long-term settlement trends. Unpublished PhD thesis submitted to the Department of
Archaeology, Durham University, UK, 2008.

Harris, S. L. (2000). «Archaeology and Volcanism».
Encyclopedia of Volcanoes, Academic Press, San
Diego, CA, p.1301–1314.

Al-Jahwari, N. S. (2009). «The Agricultural Basis of
Umm an-Nar Society in the Northern Oman Peninsula (2500-2000 BC)». Arabian Archaeology and
Epigraphy, 20(2): 122-133.

Holderness, H., Davies, G., Chamberlain, A. & Donahue, R. (2006). Management Report – A Conservation Audit of Archaeological Cave Resources
in the Peak District and Yorkshire Dales, Archaeo-

Al-Jahwari, N. S. (2011). «A Late Iron Age Settlement in Mahleya, Oman». Journal of Omani Studies, 17: 73-100.

262

ناصر الجهوري

Power, T., Al-Jahwari, N., Sheehan, P. & Strutt, K. (in
press) «First Preliminary Report on the Buraimi Oasis
Landscape Archaeology Project». Proceedings of the
Seminar for Arabian Studies, 45.
Preusser, F., Radies, D., Driehorst, F. & Matter, A.
(2005). «Late Quaternary History of the Coastal
Wahiba Sands, Sultanate of Oman». Journal of
Quaternary Science, 20(4): 395-405.
Siebe, C., Abrams, M., Macías, José L. & Obenholzner, J. (1996). «Repeated Volcanic Disasters in
Prehispanic time at Popocatépetl, Central Mexico:
Past key to the future? » Geology, 24: 399-402.
Somers, Gary F. (1991). «The Effects of Rapid Geological Change on Archaeology in Hawai’i». Asian
Perspectives, 30(1): 133-145.
Strutt, K., Power, T., Al-Jahwari, N. & Sheehan, P.
(2014) « Archaeological Survey at Buraymī Oasis,
Oman. An Integrated Strategy for Geophysics,
Surface Collection and Test Pitting». The newsletter
of the International Society for Archaeological
Prospection, 40 (August 2014): 4-13.
Ufuk, S.(2005).«Threats and Vulnerabilities in
Archaeological Sites. Case Study: Iasos». ICOMOS
15th General Assembly and Scientific Symposium
17 – 21 October 2005, Xi’an, China: Section II:
Vulnerabilities within the settings of monuments
and sites: understanding the threats and defining
appropriate responses, ICOMOS, Italy, p. 1-7.
Weeks, Lloyd R. (2004). «An Analysis of Late
Pre-Islamic Copper-base Artefacts from Ed Dur,
U.A.E». Arabian Archaeology and Epigraphy, 15:
240-252.
Weeks, Lloyd R. (2004). Early Metallurgy of the
Persian Gulf: Technology, Trade, and the Bronze
Age World. Brill Academic Publishers, Inc, Boston,
Leiden.

263

logical Research & Consultancy at the University
of Sheffield- Research School of Archaeology, UK.
Ibrahim, M. & ElMahi, A. T. (1998). «Two Seasons
of SQU Investigation at Wadi as-Safafir (19961997) ». Proceedings of the Seminar for Arabian
Studies, 28: 125-137.
Machida, H. (2002). «Impact of Tephra Forming
Eruptions on Human Beings and the Environment». Global Environmental Research, 6: 61-68.
Ministry of Information, Oman(2002-2003), Ministry of Information, Muscat-Sultanate of Oman,
2002/3.
Nikolova, M., Nedkov, S. & Nikolov, V. (2012).
«Risk from Natural Hazards for the Archaeological
Sites along Bulgarian Danube Bank». Proceedings
of the European SCGIS Conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites”, Space
Research and Technology Institute – Bulgarian
Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, p. 90-96.
P Pease, P. P., Tchakerian, V. P. & Tindale, N. W.
(1998). «Aerosols over the Arabian Sea: Geo�chemistry and Source Regions for Desert Aeolian
Dust». Journal of Arid Environments, 39: 477-496.
Pease, P. P. & Tchakerian, V. P. (2002). «Composi�
tion and Sources of Sand in the Wahiba Sand Sea,
Sultanate of Oman». Annals of the Association of
American Geographers, 92(3): 416-434.
Plunket, P. & Uruñuela, G. (2008). «Mountain of
Sustenance, Mountain of Destruction: The Prehispanic Experience with Popocatépetl Volcano».
Journal of Volcanology and Geothermal Research,
170: 111–120.
Power, T., Al-Jahwari, N., Sheehan, P. & Strutt,
K. (2014). Report on the 2014 Season of the
Buraimi Oasis Landscape Archaeology Project.
Unpublished Report submitted to the Ministry of
Heritage and Culture: Muscat.

مهددات التراث األثري في سلطنة عمان

ال يعتد بهذه الخارطة من حيث الحدود الدولية

الشكل  :1خريطة سلطنة عمان موضحا ً عليها أهم المواقع األثرية المذكورة في النص.
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الشكل  :2إحدى الحارات القديمة في السلطنة (القريتين ،والية المضيبي ،محافظة شمال الشرقية).
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الشكل  :5الزحف العمراني على الشواهد األثرية في منطقة جعالن بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.
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الشكل  :7التوسع العمراني في قرية سنت بوالية بهالء في محافظة الداخلية.
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(2013م) فوق بقايا القلعة القديمة (2011م).

الشكل  :10منطقة القبور المنقبة في بوشر في محافظة مسقط ،والتي تأثرت بالتدخالت البشرية حيث يالحظ زيادة مشاريع بناء
المساكن الحديثة (2013م) فوق القبور أو بالقرب منها (2005م).
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الشكل  :11التوسع العمراني في سنت
بوالية بهالء في محافظة الداخلية في
الفترة ما بين 2007م و2013م ،وذلك
في منطقة تضم شواهد أثرية تضررت
بهذا التوسع ،خصوصا ً قبور العصر
البرونزي.

الشكل  :12الحفرية اإلنقاذية في
موقع العصر الحديدي في منال بوالية
سمائل في محافظة الداخلية ،الذي تأثر
بإنشاءات الطرق.
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الشكل  :13القبور التي تم تنقيبها في موقع الغريين في والية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية ،والتي
أزيلت جراء إنشاء الطريق.
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الشكل  :14تأثير المشاريع التنموية على المشهد األثري في والية خصب بمحافظة مسندم.

الشكل  :15مجموعة من قبور العصر البرونزي المتضررة من جراء إنشاء طريق مسفلت في منطقة جعالن بني بو حسن في
محافظة جنوب الشرقية.
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الشكل  :16خطوط الضغط العالي وأعمدة الكهرباء في حقول مدافن العصر البرونزي في منطقة جعالن بني بو حسن
في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل  :17تأثر بعض المباني القديمة بإنشاءات الطرق في منطقة جعالن بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.
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الشكل  :18تأثر المواقع األثرية في منطقة الفليج بوالية صحم في محافظة شمال الباطنة بإمدادات األعمدة والكابالت الكهربائية.

الشكل  :19إنشاءات الطرق في منطقة حماسة بوالية البريمي ،التي أثرت في المباني القديمة.
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الشكل  :20العبث بالشواهد األثرية في جعالن بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل  :21تداخل العمران الحديث مع القديم في قرية الروضة بوالية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية.
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الشكل  :22إحدى الشركات العاملة في نقل التربة في جعالن بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.

الشكل  :23عملية نقل التربة في حقل مدافن من العصر البرونزي بجعالن بني بو حسن في محافظة جنوب الشرقية.
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الشكل  :24موقع التعدين في وادي الصفافير ،وتأثر الشواهد األثرية بموقع مكب النفايات.

الشكل  :25حدود مكب النفايات في الجهة الشمالية الغربية في جعالن بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية ،ويتضح قبور
العصر البرونزي المتضررة.

276

ناصر الجهوري

الشكل  :26أحد القبور التي ال تزال باقية داخل مكب النفايات في الجهة الشمالية الغربية في
جعالن بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية.

الشكل  :27مكب بقايا أشجار النخيل التي دمرها إعصار فيت جنوب المردم الشمالي الشرقي في
جعالن بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية.
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الشكل  :28قبور العصر البرونزي القريبة من حدود سياج مكب النفايات في الجهة الشمالية الغربية من جعالن.

الشكل  :29قبور العصر البرونزي القريبة من حدود سياج محطة الصرف الصحي في الجهة الشمالية الغربية من جعالن.
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الشكل  :30الصرف الصحي في المنطقة الواقعة بين الهضاب الصخرية التي تضم قبورا ً من العصر البرونزي والمطلة على
مصنع األدوية في والية البريمي (أخذت الصورة عام 1998م من قبل الباحث).

الشكل  :31الهضاب الصخرية (المشار إليها في الشكل  )42بعد إزالتها وتحويل المكان إلى مردم نفايات في والية البريمي.

الشكل  :32بعض التجاويف الصخرية الطبيعية التي تم استغاللها من قبل الرعاة.
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الشكل  :33مبان من الطين تأثرت بفعل سقوط األمطار وجريان األودية في منطقة الفليج بوالية صحم ،محافظة شمال الباطنة.

الشكل  :34مواقع أثرية في منطقة حماسة بوالية البريمي ُ
طمرت بالرمال.

الشكل  :35لقى جنائزية من قبور محلياء ،وقد تعرضت لألكسدة بسبب الرطوبة العالية.
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الشكل  :36مبان في وادي بني غافر في والية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة،
وهي تقع على مجرى الوادي وتتضح عمليات النخر والنحت.

الشكل  :37أحد األبراج القديمة في جعالن بني بو حسن بمحافظة جنوب الشرقية الذي تعرض للدمار بعد إعصار فيت.

الشكل  :38نمو األشجار بين أنقاض الشواهد األثرية في منطقة الفليج في والية صحم بمحافظة شمال الباطنة.
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