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الملخص التنفيذي

تعد أنظمة الري باألفالج يف إمارة رأس 
البرشي،  اإلبداع  عىل  شهادة  الخيمة 
الري  أنظمة  إهامل  تم  لألسف،  لكن 
هذه إىل حد كبري بالوقت الحايل بسبب 
عملية  وتراجع  املياه،  مناسيب  انخفاض 
هذه  صيانة  وعدم  النخيل،  أشجار  زراعة 
الجهود  بفضل  الزمن.  مر  عىل  األنظمة 
إنشاء  عند  بذلت  التي  املتميزة  املحلية 
ملّحة  حاجة  هناك  النظم،  هذه  وصيانة 
أنظمة  حول  البحوث  من  املزيد  إلجراء 
ضمن  دمجها  أجل  من  باألفالج،  الري 
من  واعتبارها  لإلمارة  القائم  الرتاث 
يجب  التي  املهمة  السياحية  املواقع 
االفتخار بها. من أجل تحقيق ذلك، ينبغي 
إعادة تنشيط أنظمة الري هذه من خالل 
لري  املعارصة  الحلول  عىل  االعتامد 
داخل  املثمرة  واألشجار  النخيل  أشجار 
مواقع  النظم  هذه  واعتبار  البساتني، 
تؤكد  ألنها  للزائرين  مهمة  سياحية 
أهمية اإلدارة الحكيمة الستخدام مصادر 

املياه.
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أنظمة الري باألفالج في إمارة رأس 
الخيمة: الوضع الحالي واآلفاق 

المستقبلية لحفظها وحمايتها
وليام راينولدز، كلية الهندسة المعمارية والتخطيط والحفظ بجامعة كولومبيا 

املقدمة 

تتميز إمارة رأس الخيمة بدولة االمارات العربية املتحدة برتاثها العريق امللفت للنظر. تعترب هذه 

حصن  يف  الرتابية  واألسوار  الحمراء،  الجزيرة  يف  باليد  املحفورة  املرجانية  للكتل  موطن  اإلمارة 

عىل  الفريج  ومباين  الحرضية،  املناطق  قلب  يف  قامئة  زالت  ال  التي  الرتاثية  واملنازل  الضياء، 

سفوح رؤوس الجبال، وغريها من املواقع التي متيز هذه اإلمارة بجامليتها وعراقتها وأصالتها.

بالوقت نفسه، ال تزال بعض النظم التاريخية األكرث شهرة يف دولة يف اإلمارات العربية املتحدة 

بعيدة عن نظر عيون املشاهدين، وعليه، يصعب تقديرها نسبياً، ألن الكثري من براعات االخرتاع هذه 

موجودة تحت سطح األرض.

ونذكر منها أنظمة الري باألفالج )يطلق عىل النظام الواحد تسمية الفلج(، والتي كانت يف يوم 

لألسف،  الخيمة.  رأس  إمارة  وبساتني  حدائق  جميع  يف  املوجودة  املصادر  أهم  أحد  األيام  من 

بالوقت الحايل ال يتم االعتامد عىل أنظمة الري هذه كام كان الحال يف السابق، مام أدى إىل 

الري  أنظمة  األيام، وتم استنفاد  كانت تغذيها يف يوم من  التي  الجوفية  جفاف مصادر املياه 

هذه إىل حد كبري وتضاءل زراعة أشجار النخيل وتناقص عدد البساتني املثمرة بشكل ملحوظ للغاية. 

إن أنظمة الري هذه كانت تعترب يف السابق من البنى التحتية الحيوية للغاية لدرجة أنفق فيها 

كل فرد من أفراد املجتمع الوقت واملال لصيانتها واستدامتها بالشكل الصحيح واملطلوب. بالوقت 

الحايل تم إهامل األفالج لدرجة نسيان وجودها.

ومع ذلك، تظل أنظمة الري باألفالج املنسية أو املهجورة مصادر ري مهمة للغاية، ويف بعض 

األماكن، الزالت تستخدم من قبل بعض األفراد.  يكمن الوصف الحايل ألنظمة الري هذه يف إمارة 

رأس الخيمة ناجم عن مسح رسيع أجري يف أوائل عام 2018. بالرغم من أن نتائج املسح امتازت 

اكتامالً  األكرث  األمثلة  بعض  تحديد  من  املسح  متكن  الشمولية،  وعدم  الغموض  من  الكثري  بوجود 

املسح،  نتائج  مللخص  عميقة  دراسة  وبعد  اإلمارة.  داخل  موجودة  زالت  ال  التي  التقليدية  لألفالج 

املستقبلية  واآلفاق  األفالج  أنظمة  تواجه  التي  الحالية  التحديات  بعض  هذه  العمل  ورقة  تصف 

لصيانتها وحفظها وإدامتها.

قوي  مربر  هناك  العريقة،  التاريخية  املصادر  بعض  من  وتقاربها  املهم  التاريخي  للدور  نظرا 

لحامية وإعادة إحياء ما تبقى من األفالج، وذلك من خالل إدخالها ضمن خطط التنمية االقتصادية 

عامن  سلطنة  يف  الحال  هو  كام  الخيمة،  رأس  إمارة  يف  الريفية  للمناطق  املحلية  والسياحية 

املجاورة لإلمارة. منذ أوائل التسعينيات، نفّذت الحكومة العامنية حملة وطنية إلعادة إحياء األفالج 

واستدامتها يف جميع أنحاء الدولة، مام جعل منظمة اليونسكو تدرج هذه املواقع عىل قامئة 

الرتاث العاملي، كام تم تضمينها يف مشاريع التنمية املجتمعية يف املناطق الريفية، مام عّزز 

بالتايل الشعور الوطني لدى الشعب العامين تجاه تراثهم العريق حول أنظمة األفالج. استناداً 
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اآلثار  وزارة  تجريها  التي  املتواصل  التاريخية  املوارد  مسح  عىل 

مامثل  مسار  ملتابعة  جيد  وضع  يف  الخيمة  رأس  إمارة  واملتاحف، 

لسلطنة عامن.

وصف املوارد

فيها  املرتبطة  الري  ونظم  النخيل  أشجار  ري  أصول  أن  حني  يف 

غامضة بعض اليشء يف منطقة الخليج، إال أنه ليس هناك شك بأن 

هذه األنظمة لعبت دور مهم يف اقتصاد الدولة منذ آالف السنني. 

فقد تم العثور عىل بعض أقدم األدلة التي توضح بأن أشجار النخيل 

العربية املتحدة، ويشمل  اإلمارات  القدم يف دولة  تزرع منذ  كانت 

أو  النخيل،  أشجار  بقايا  عىل  تحتوي  التي  املتفحمة  الحفر  ذلك 

موقع  يف  األثرية  الطينية  القراميد  عىل  النخيل  سعف  بصامت 

)4940 - 5290 قبل امليالد(، وموقع  العرص الحجري الحديث دملا 11 

العرص الربونزي أم النار )2200 - 2700 قبل امليالد(، وموقع العرص 

الحديدي املويلح )600 - 800 قبل امليالد( )Tengberg ، 2012(. يبدو 

أن التمور كانت جزًءا مهاًم من الحياة القدمية لدولة اإلمارات وهي 

جزء مهم من حياتهم اليوم.

من أجل إنتاج التمور بكميات أكرب، واالنتقال إىل زراعة نشطة بدالً من 

الربية، كان من الرضوري االستفادة  النخيل  التمور من أشجار  حصاد 

النخيل.  بساتني  لتغذية  توجيهها  وإعادة  النادرة  املياه  موارد  من 

متكنت أنظمة الري األفالج من تحقيق ذلك بنجاح، وتعترب من النظم 

بقايا  االفتخار بها ألنها طبيعية وال تعتمد عىل  التي يجب  العريقة 

للغاية  عريقة  هذه  الري  أنظمة  السرياميك.  أو  املتفحمة  العنارص 

لدرجة يعتقد فيها العلامء بأن أنظمة الري باألفالج مبنطقة العني، 

 Tikriti( والهييل، ورأس الخيمة تبلغ من العمر 3000 سنة عىل األقل

املواقع  من  عدد  يف  التمور  وجود  بأن  الدراسات  وتوضح   .)2002  ،

القدمية خالل فرتات زمنية ومواقع جغرافية محددة، والتاريخ املبكر 

لألعامل املائية املتطورة يف املنطقة دليلني يوضحان وجود منط 

بني  وثيقة  عالقة  ووجود  مستدام،  بشكل  املوارد  إلدارة  حكيم 

التي  البساتني،  هذه  إدارة  عن  املسؤولني  واألفراد  النخيل  بساتني 

يعود تاريخها آلالف السنني، وهذه العالقة تواصلت عىل مدى اآلف 

السنني ومل تتوقف إال قبل السنوات القليلة املاضية.

األوىل،  رئيسية،  ميزات  بثالث  النخيل  لبساتني  البيئي  النظام  ميتاز 

مظلة  توفر  الشامخة  النخيل  أشجار  ثانيا،  األشجار.  إنتاجية  كرثة 

بيئة مشمسة  بخلق  بالتايل  القوية، مام يسمح  الرياح  وحامية من 

االزدهار تحت  األقل طوالً، من  الفاكهة،  تسمح ألشجار  ورطبة نسبياً 

ظل أشجار النخيل، وثالثاً، هذه األشجار بدورها تقوم بحامية النباتات 

بالتايل  تقوم  والتي  األشجار  قاعدة  عند  زراعتها  يتم  التي  األصغر 

البيئي إىل حد كبري  النظام  إدارة  يتم  الخرضاوات.  العديد من  بإنتاج 

من قبل البرش، ألن عملية اإلنتاج الرثية لن تكون ممكنة بشكل عام 

دون وجود نظم ري فّعالة لجمع وإدارة املياه السطحية والجوفية 

النادرة نحو بساتني النخيل.

من  يكفي  ما  وجود  إىل  فعالة  ري  أنظمة  وصيانة  إنشاء  يتطلب 

إدارة  ميكن  ال  وعليه  للخربة،  املزارعني  وامتالك  العاملة  األيدي 

هذه األنظمة إال بشكل جامعي وتعاوين. نظرًا ألهمية هذا العمل، 

باإلضافة إىل اعتامده عىل العوامل املناخية اليومية واملوسمية 

كقوة  املياه  إدارة  عملية  اعتبار  ميكن  فيها،  التنبؤ  ميكن  التي 

النفط  اكتشاف  قبل  اإلمارايت  املجتمع  تحكم  كانت  التي  مركزية 

)Lancasters، 2011(. بالنسبة إلمارة رأس الخيمة، كام هو الحال يف 

الشكل 1. قسم وخطة نظام فلج عيني النموذجية
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عامن،  وسلطنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  آخر  مكان  أي 

ميكن تصنيف أنظمة الري باألفالج إىل ثالث فئات: فلج عيني، وفلج 

غايل، وفلج داودي. لقد استخدمت هذه األنظمة ثالث اسرتاتيجيات 

مختلفة اللتقاط املياه الجوفية والسطحية النادرة وإعادة توجيهها 

لري  الزراعية  باألرايض  توصيلها  تم  قنوات  نظام  عرب  وتقسيمها 

الذي  هو  أجزاء«  إىل  الكل  »تقسيم  وعملية  والنباتات.  األشجار 

مرتبطة  األفالج  وجميع  األنظمة.  هذه  عىل  »فلج«  تسمية  أعطى 

ببساتني النخيل.

الجوفية يف برئ ثم يتم  فيام يتعلق بفلج عيني، يتم جمع املياه 

رافعة  باستخدام  املياه  رفع  تم  تاريخيا،  السطح.  إىل  املياه  رفع 

ميكانيكية يقودها حامر أو ثور، لكنها بالوقت الحايل ترفع باستخدام 

خرطوم متصل مبضخة آلية. عند السطح، يتم توجيه املياه باستخدام 

ليتم  الجاذبية  قانون  عىل  اعتامدا  ويتدفق  القنوات  من  شبكة 

توزيعه يف جميع أنحاء الشبكة، مام يؤدي إىل ري بساتني أشجار 

النخيل التي تتواجد بجانب البرئ )انظر الشكل 1(. أثناء فرتة إعداد هذه 

أنظمة  وجود  مع  انتشاًرا،  األكرث  الفلج  من  النوع  هذا  كان  الدراسة، 

والفلية،  وشمل،  ضاية،  و  وغليلة،  الجري،  يف  مرئية  بقايا  أو  نشطة 

وخت، ومسايف، والخاري، والعديد من األماكن األخرى عىل األرجح. 

ميكن  التي  القريبة  الجوفية  املياه  طبقات  عىل  العتامدها  نظرًا 

كان  عيني  الفلج  فإن  باليد،  املحفورة  اآلبار  خالل  من  إليها  الوصول 

معرض بشكل خاص النخفاض مناسيب مياهه.

أطلق عىل طريقة الري الثانية تسمية فلج غييل، وهو نظام يتم 

أسفل  يف  للمياه  مستجمع  صغري  سد  خلف  باملياه  االحتفاظ  فيه 

قاع  من  ببساطة  الدورية  الفيضان  مياه  توجيه  فيه  يتم  أو  الوادي 

)انظر  قريبة  زراعية  أرض  نحو  موجهة  صغرية  قناة  إىل  الوادي 

للسامح  دوري  بشكل  البوابة  فتح  يتم  السد،  حالة  يف   .)2 الشكل 

أقل  األنظمة  هذه  املائية.  القنوات  من  شبكة  عرب  املياه  لتدفق 

بيئة مواتية تشمل  شيوًعا ألنها كانت ممكنة فقط يف ظل ظروف 

وجود تدفق دوري كبري للمياه يف الوادي بحيث يكفي مللء السد 

النخيل  وبساتني  املياه  تجمع  نقطة  بني  واملسافة  تدمريه،  دون 

قصرية نسبيا، عموماً أقل من نصف كيلومرت. تم اكتشاف نظم نشطة 

بني  التالل  يف  شوكة،  منطقة  يف  غايل  فلج  من  مرئية  بقايا  أو 

هذه  اكتشاف  املحتمل  ومن  نقب،  وادي  ويف  وعصيمة،  عشاشة 

األنظمة يف مواقع أخرى أيًضا. تعمل نظم فلج غايل بشكل أفضل 

التي يوجد فيها تدفق مستمر أو دائم للمياه  النادرة  الحاالت  يف 

يف الوادي )كام هو الحال أسفل سد الشوكة(، ولكنها تعتمد أيًضا 

عىل السيول املوسمية أو الفيضانات.

الثالثة واألكرث تطوراً هي نظام ري فلج داودي. يتم  الري  طريقة 

األحيان  من  كثري  يف  يرتبط  رئييس،  برئ  عند  هذا  الري  نظام  إنشاء 

سطح  تحت  جوفية  قناة  إنشاء  يتم  ثم  قريبة.  صغرية  آبار  بعدة 

األرض. بعدها، يتم إنشاء موجهات للمياه عمودية الشكل مبسافات 

الجوفية  بالقناة  ربطها  ويتم  مرت،   20  -10 من  حوايل  متباعدة 

)انظر  منتظمة  بصورة  صيانتها  ويتم  األرض،  سطح  تحت  املوجودة 

الشكل 3(.

طول  عىل  داودي  فلج  نظم  يف  الرئيسية  اآلبار  من  املياه  تتدفق 

شبكة  عرب  وتتدفق  األرض  سطح  عىل  تربز  النهاية  ويف  القناة، 

التنقيب  تم  املختلفة.  بأنواعها  النخيل  أشجار  لسقاية  القنوات  من 

الوديان  قاع  يف  الخيمة  رأس  بإمارة  داودي  فلج  ري  أنظمة  عن 

الشكل 2. قسم وخطة نظام فلج غييل النموذجية
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الرتسبات  قرب  الوديان  مصب  عند  بالفعل  اكتشافها  وتم  الكبرية 

هناك  كان  كلام  بكفاءة  تعمل  كانت  أنها  ويبدو  الغرينية،  الطينية 

تدفق موسمي، بحيث يتم توجيه املياه عرب شبكات الري عند مصب 

أو نظم  بقايا مرئية  الحايل تم تسجيل  الوديان. من خالل االستطالع 

واملنيعي،  وخت،  فلية،  مبنطقة  داودي  الفلج  ألنظمة  صيانتها  تم 

والحويالت، والنرصة، والرفاعة. بالنظر إىل أن أنظمة ري فالج داودي 

التي  األم  البرئ  من  القريبة  الجوفية  املياه  مصايف  عىل  تعتمد 

تسمح بتسلل املياه من هطول األمطار عرب الحىص وتسللها داخل 

الجفاف  نتيجة  هذه  الري  طريقة  استخدام  عن  التوقف  تم  األرض، 

الشديد لفرتات طويلة من الزمن التي أدت بالتايل إىل تدمري شبكات 

تجميع وتخزين املياه الجوفية.

بعض شبكات فلج داودي التي تم اكتشافها يف املواقع الجنوبية 

باستخدام  طمرها  تم  والرفاعة،  النرصة  مثل  الخيمة،  رأس  بإمارة 

الصخور الكبرية التي تعلوها الحىص الصغرية )أنظر الشكل رقم 4(. 

بالنسبة لجميع الحاالت، تم إنشاء وسائل التخزين والري هذه مبارشة 

تحت قاع الوادي، وبالتايل كانت عرضة لالنسداد بسبب األنقاض التي 

جرفتها املياه أثناء السيول املوسمية. تم إنشاء األعمدة املوجهة 

للمياه بطريقة متت فيها طالء األعمدة بطالء وقايئ، ومن ثم تم 

ربطها مع بعضها البعض بطريقة تسمح لها بالتحرك للسامح للمياه 

باملرور من خالل القنوات املائية األفقية أسفل األرض.

التغريات البيئية واملناخية

بالوقت الحايل، تواجه أنظمة الري األفالج تناقص شديد يف جميع 

أنحاء رأس الخيمة والحال كذلك بالنسبة لبساتني النخيل التي تعتمد 

الواضح  من  املياه.  عىل  الحصول  أجل  من  هذه  الري  أنظمة  عىل 

ملئت  أو  جفت  قد  األفالج  الري  ألنظمة  التابعة  والقنوات  اآلبار  أن 

بالوقت  نتيجة عدم صيانتها وعدم استخدامها  انهارت  أو  باألنقاض 

األماكن  من  النظر  عند  بوضوح  الدمار  هذا  مالحظة  وميكن  الحايل، 

املرتفعة.

من  شامل  منطقة  يف  الخرضاء  النخيل  بساتني  وضع  تدهور  يعد 

األمثلة الواضحة واملحزنة، وهناك تدهور مامثل واضح يف معظم 

بالحياة  تزدهر  كانت  التي  النخيل  بساتني  الخيمة.  رأس  إمارة  أنحاء 

يف السابق تحولت يف الوقت الحايل إىل بقايا أشجار، التي تهب 

األفالج  ألنواع  الوظيفية  األمثلة  أصبحت  الريح.  مهب  مع  مخلفاتها 

الثالثة أقل شيوًعا يف إمارة رأس الخيمة، فقد جّفت العديد من اآلبار 

تغذي  التي  املوسمية  األمطار  وأصبحت  عيني،  الفلج  تغذي  التي 

الفلج غييل أقل تواتراً، وتوقف تدفق الفلج داودي متاماً.

الري  أنظمة  وانقراض  تدهور  وراء  الرئييس  السبب  أن  من  بالرغم 

املياه  عىل  الحصول  أجل  من  عليها  تعتمد  التي  والبساتني  األفالج 

العوامل  من  العديد  هناك  والبحث،  الدراسة  من  املزيد  يتطلب 

الشائعة التي ترتبط مع بعضها البعض ولعبت دور يف تدهور وضع 

مناسيب  انخفاض  الحرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر  األفالج، 

استخدام  طريقة  وتغيري  األمد،  طويلة  جفاف  وفرتات  املياه، 

األرايض، وقلة وجود صيانة.

احتياطي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تستخدم  عام،  بشكل 

تساقط  من  للمياه  جمعها  معدل  من  أرسع  بشكل  الجوفية  املياه 

باالنخفاض بشكل  الجوفية  األمطار. وعليه، تستمر مستويات املياه 

الجوفية  املياه  طبقات  جميع  استنزاف  خطورة  هناك  لدرجة  كبري 

2015(. ويف  2030 )شاهني وسامل،  اإلمارات بحلول عام  يف دولة 

الشكل 3. قسم وخطة نظام فلج داودي النموذجية
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املياه  من  للفرد  املحيل  لالستهالك  تجاوز  هناك  نفسه،  الوقت 

بغريها  مقارنة  واملياه(  البيئة  )وزارة  اليوم  يف  لرتًا   353 والبالغ 

من الدول الكربى مثل الواليات املتحدة واليابان، مام يشري إىل أن 

ليس  املنطلق،  هذا  من  طبيعي.  غري  بشكل  مرتفًعا  يزال  ال  الطلب 

الفلج  تغذي  التي  اآلبار  من  العديد  جفاف  نتيجة  استغراب  هناك 

يف  أعمق  آبار  حفر  املمكن  من  يكون  وقد  داودي.  والفلج  عيني 

بعض الحاالت إلعادة تنشيط أنظمة الري هذه، إال أنه من املحتمل أن 

العديد من طبقات املياه الجوفية قد استنفدت بالفعل.

الجفاف املطول أيضاً لعب دور كبري. وإلعطاء مثال واضح عىل ذلك، 

آخر سيل قوي حدث قبل أربعة سنوات من تاريخ إعداد هذا االستبيان 

يف  واحد  شهر  يف  األمطار  من  ملم   40 حوايل  سقطت  )خاللها 

أوائل عام 2014( ومضت عرشين سنة عىل السيل الذي شهدت فيه 

)البنك  60 ملم من األمطار خالل شهر واحد  الدولة هطول أكرث من 

الري  أنظمة  تاريخ  عىل  املطلعون  األفراد  أبدى   .)2015 الدويل، 

قوية،  موسمية  أمطار  تساقط  عدم  بسبب  حزنهم  )الفلج(  الفردية 

وفلج  غييل  فلج  تحديداً  عموماً،  األفالج  أنظمة  عىل  سلبياً  أثّر  مام 

داودي وجعلهام غري صالحة لالستخدام. بدأ هذا التغيري يتزايد ببطء، 

الرئيسية والفرعية عند منابع فلج داودي يف منطقة  وبدأت اآلبار 

مناي بالجفاف يف حوايل عام 1995. ومع ذلك، تأزم الوضع مؤخرًا، 

حيث توقف فلج داودي يف حويالت ورفاق عن التدفق قبل حوايل 

التواصل  الرافقي،  حامد  )أبو  مضت  التي  سنوات  خمس  إىل  ثالث 

بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  تتنبأ   .)2018 الشخيص، 

أنحاء دولة  الجفاف ستزداد يف جميع  بأن إحتاملية استمرار  املناخ 

اإلمارات، وأن معدل هطول األمطار قد ينخفض بنسبة ترتاوح ما بني 

بسبب  املقبلة.  الخمسني  السنوات  مدى  عىل  املائة  يف   20  -  15

ندرة  مشكلة  فإن  أجمع،  العامل  يشهدها  التي  املناخية  التغريات 

.)2014 ، IPCC( املياه ستكون يف تزايد مستمر

طريقة استخدام األرايض أيضاً تغريت بالوقت الحايل. فقد نجم عن 

بالتأثري  الفليّه  و  شامل  مثل  مناطق  يف  الكبري  العمراين  التوسع 

عددها.  تراجع  إىل  أدى  مام  املزدهرة  النخيل  بساتني  عىل  سلبياً 

البساتني  هذه  ألن  مخاطبتها  ينبغي  التي  املشاكل  من  هذه  وتعد 

)انظر  املجتمع  داخل  األفراد  آلالف  الدعم  تقدم  السابق  يف  كانت 

التوسع  عملية  عن  نجم  الحاالت،  من  الكثري  يف   .)5 رقم  الشكل 

الجوفية  املياه  موارد  واستنفاذ  اآلبار،  من  املزيد  حفر  الحرضي 

بشكل أرسع. ويف بعض الحاالت، كام هو الحال يف فلج داودي يف 

خت، يبدو أن إنشاء برئ واحد جديد مرتبط مبنتجع وسبا جولدن تيوليب 

عني خت كان له تأثري سلبي كبري عىل األفالج املوجودة بالقرب من 

املنتجع. عند دراسة البنى التحتية التي أنشأها عامل اآلثار األملاين 

التحتية  البنى  أن  إىل  توصلنا  الثامنينيات،  بداية  يف  دوستال  والرت 

ملحطات املياه ال زالت موجودة يف نفس املواقع )دوستال، 1985(، 

املنتجع  توسيع  عملية  بسبب  الحايل.  بالوقت  متاماً  جّفت  لكنها 

عقد  حوايل  منذ  قبلها  من  الينابيع  مياه  استخدام  وزيادة  الصحي 

مرافق  إىل  املطلوب  بالشكل  تتدفق  املياه  تعد  مل  الزمن،  من 

بساتني  عن  ناهيك  خت،  منطقة  يف  والعامة  الخاصة  االستحامم 

الشخيص،  التواصل   ( املياه  هذه  عىل  تعتمد  التي  القريبة  النخيل 

وليد عبد الكريم، 2018(.

تعمل  حتى  منتظمة  صيانة  األفالج  جميع  تتطلب  بالذكر،  الجدير  من 

األنظمة  لهذه  الرئيسية  األساسية  البنية  ألن  ونظرًا  جيدة.  بصورة 

محيل  تعاوين  نشاط  الصيانة  عملية  كانت  فقد  محلية،  دامئًا  كانت 

الشكل 4. جزء من فلج داودي يف جنوب رأس الخيمة، مثل تلك املوجودة يف النرصة
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للتأثريات  الحايل أصبحت األفالج أكرث عرضة  بالوقت  مشرتك. لألسف، 

السلبية، حيث أدى تغيري األولويات من جانب األفراد وتغيري الهياكل 

املجتمعية.  الصيانة  أنشطة  تراجع  إىل  الدولة  جانب  من  اإلدارية 

والتنظيف  الصيانة  استئناف  عمليات  عن  ينجم  أن  ميكن  ذلك،  ومع 

لفلج  بالنسبة  فيها.  املياه  تدفق  استعادة  إىل  األفالج  لقنوات 

سلطنة  يف  الربميي،  يف  الداوودية  األفالج  أحد  هو  و  الصعراء 

قنوات  وصيانة  تنظيف  من  املتطوعني  من  مجموعة  متكنت  عامن، 

األفالج املوجودة تحت مستوى سطح األرض، مام نجم عنه إستعادة 

 15 النظام، بعد جفاف دام  الطبيعي املنتظم للمياه داخل  التدفق 

الخيمة،  رأس  إمارة  يف  للوضع  بالنسبة   .  )2017 عامن،  )قناة  عاًما 

داودي  فلج  إلصالح  مؤخراً  الزراعة  وزارة  بذلتها  التي  الجهود  فإن 

تزال  ال  قنواتها  لكن  بالثناء،  الجديرة  والحويالت  الرفاع  منطقة  يف 

هذه  وكانت  السابق،  يف  عليه  كانت  التي  املياه  بكميات  تتدفق  ال 

القنوات جافة متاًما يف وقت إعداد هذه الدراسة. قد يعزى السبب 

وراء ذلك ألن الجهود املبذولة إلعادة إحياء قنوات املياه قد وصلت 

متأخرة للغاية.

االستنتاجات والتوصيات بهدف الحفظ 
واالستدامة

ألفالج  الحامية  من  مزيد  لضامن  الخطوات  من  العديد  اتخاذ  ينبغي 

إجراء  ذلك:  ويشمل  فيها،  املتصلة  النخيل  وبساتني  الخيمة  رأس 

الحالية  األثرية والتاريخية  جرد أكرث شموالً، وتوسيع حدود املواقع 

لتشمل املزيد من األفالج، والبحث وحامية التنوع البيولوجي ألصناف 

التعليم العامة،  النادرة، وإدخال موضوع األفالج يف مناهج  التمور 

التي حافظت منذ فرتة طويلة عىل أنظمة  بالقيم  وتجديد االلتزام 

الري هذه. توضح النقاط التالية هذه الفرص مبزيد من التفصيل:

املخزون واالعرتاف فيها كموارد أثرية وتاريخية

بالرغم من أن هناك تناقص واضح ألنظمة الري باألفالج، إال أنه ال يزال 

لعدم  نظراً  التناقص  هذا  ملعدل  الكامل  املدى  وصف  الصعب  من 

الوضع  إن  الخيمة.  رأس  إمارة  يف  األنظمة  لهذه  كامل  جرد  إجراء 

مختلف يف سلطنة عامن، حيث قامت وزارة املوارد املائية بتنفيذ 

املرشوع الوطني لجرد األفالج، والتي نجحت من خالله بتحديد وتوثق 

أكرث من 4000 نظام من أنظمة األفالج يف جميع أنحاء الدولة )وزارة 

يف  الحكومة  ساعدت  التي  العملية  وهي   ،)1997 املائية،  املوارد 

ترشيحها ألنظمة الري هذه عىل قامئة اليونسكو للرتاث العاملي. 

البلديات  وزارة  قامت  الرئيسية،  للدراسة  إجرائها  من  سنة   20 بعد 

متابعة،  مسح  بإجراء  مؤخرًا  العامنية  املياه  وموارد  اإلقليمية 

ووضحت نتائج املسح بأن حوايل ربع األفالج قد جف خالل هذه املدة 

هذا  وشدة  طبيعة  توثيق  عملية  إن   .)2017 دييل،  )مسقط  الزمنية 

الرتاجع عىل مدى الزمن مّكن الحكومة العامنية من تعبئة املوارد 

املجتمعات  تعزيز  وبالتايل  أفالجها،  أنظمة  من  تبقى  ما  لحامية 

التي تعتمد عىل شبكات هذه املياه والبساتني.

إن الجهود املشابهة ملا بذلته سلطنة عامن لن تبدأ من الصفر يف 

بالفعل  حددت  واملتاحف  اآلثار  دائرة  ألن  وذلك  الخيمة،  رأس  إمارة 

190 موقًعا كجزء من واليتها لحامية املوارد التاريخية )هالل، 2015(. 

املحيطة  والبساتني  األفالج  اعتبار  يتم  الحاالت،  من  الكثري  ويف 

بالفعل.  توثيقها  تم  التي  األخرى  التاريخية  للمعامل  مشابهة 

وينطبق هذا بشكل خاص عىل فلج داودي يف خت والرفاع، وكذلك 

فلج عيني بالقرب من برج شمل وضاية. فقد يتم توسيع الحدود التي 

تم تحديدها بالفعل لحامية املوارد القريبة األخرى لحامية أجزاء من 

األفالج، اعرتافاً فيها عىل أنها مصادر تاريخية تستحق الحامية أيًضا. 

قد تجد هذه الجهود اهتامم مشرتك من قبل وزارة الزراعة، بالنظر 

خالل  تحسينها  أو  األفالج  ترميم  مجال  يف  املبذولة  جهودها  إىل 

السنوات األخرية التي مضت.

ضامن وجود حامية إضافية ألصناف التمور النادرة

بعضها  مع  التمر  نخيل  وأشجار  األفالج  ترتبط  املطاف،  نهاية  يف 

الشكل 5. صور األقامر الصناعية األرضية النحدار بساتني النخيل التي تغذيها األفالج يف منطقتي شمل وفلية يف إمارة رأس الخيمة يف 

)2016 ،Google Earth( 2016 عامي 1986 و
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البعض لدرجة أن أية مساعي تنفذ من أجل جرد أو حامية أو ترميم 

عىل  التحسينات  إلضفاء  البرشية  التدخالت  إىل  تحتاج  التي  الجوانب 

البيولوجية،  هذه األنظمة يجب أن تأخذ يف االعتبار صحة املكونات 

البيولوجيني  الخرباء  وتجارب  خربة  عىل  االعتامد  يتم  أن  ويجب 

واملزارعني حول أصناف أشجار النخيل باإلضافة إىل خربة علامء اآلثار 

واملتخصصني يف الرتاث الثقايف. تجسد جميع هذه املصادر، بشكل 

جامعي، إمكانية التطلع إىل »تراث حي« )ماكلني، 2018( يف إمارة 

التاريخية  املواقع  إعامر  إعادة  نحو  السعي  من  بدالً  الخيمة،  رأس 

التي مل يعد استخدامها بشكل نشط، والتي ال يستمتع فيها سكان 

الرتاثية  للمعامل  وبديلة  مامثلة  إصطناعية  نسخ  تعترب  أو  املجتمع، 

األصيلة. ال ميكن الحفاظ عىل األفالج وبساتينها إال من خالل االهتامم 

لن  باملقابل،  جيل.  بعد  جيل  فيها  واالستثامر  مستمر  بشكل  فيها 

)التمور، إىل جانب العديد  يتلقى املجتمع مثار هذا الجهد فحسب 

ولكنهم  البساتني(  يف  تزرع  التي  األخرى  والخرضوات  الفاكهة  من 

العملية  عن  الناجمة  املادية  غري  األرباح  من  سيستفيدون  أيًضا 

الجامعية  اإلدارة  خالل  من  االجتامعية  الروابط  تعزيز  مثل  نفسها، 

الفّعالة لنظام معقد يعتمد عىل مصادر نادرة، التي ال تقدر بثمن.

التابعة  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  أدرجت   ،2015 عام  خالل 

تراثية  أبوظبي »مواقع  العني وليوا يف  أن واحتي  لألمم املتحدة 

كمستودعات  جودتها  إىل  مشرية  عاملية«،  أهمية  ذات  زراعية 

الشكل 6. تدهور قنوات األفالج وموت بساتني النخيل مرتبطتان مع بعضهام البعض

الشكل 7. بالرغم من التحسن الذي حدث مؤخراً بفضل الدعم املقدم من قبل الحكومة، توضح هذه الصورة ما تبقى من الفلج أثناء فرتة 

إعداد هذا املسح
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للموارد الوراثية، وتم إدراج ما ال يقل عن 200 صنف من أصناف أشجار 

والرتاث  البيولوجي  التنوع  من  لكل  املأوى  توفر  التي  التمر،  نخيل 

من  النتائج  هذه  تشري   .)2015 والزراعة،  األغذية  )منظمة  الثقايف 

قبل منظمة األغذية والزراعة إىل اتباع نهج تكمييل لحامية األفالج 

والبساتني املحيطة فيها: فاملوارد الطبيعية التي تدعمها األفالج 

ال تقل أهمية عن أنظمة الري نفسها.

يف حني أن معظم أشجار النخيل املتبقية املزروعة يف إمارة رأس 

الخيمة تنتج أصنافًا معروفة من التمور مثل خالص، لولو والسكري، 

فمن املحتمل أن تنمو بعض سالالت النخيل النادرة التي من املحتمل 

بأنظمة  البساتني املرتبطة  أقدم  تكون غري موثقة، السيام يف  أن 

أقل  النخيل  هذه  متور  طعم  يكون  ال  قد  حني  ويف  باألفالج.  الري 

حالوة أصناف التمور األكرث شعبية، إال أنها قد متتاز بسامت إيجابية 

التي  للجفاف  تحملها  أو  لألمراض  مقاومتها  ذلك  يف  مبا  أخرى 

دولة  يف  تجاريًا  تباع  التي  النخيل  أشجار  لتقوية  استخدامها  ميكن 

اإلمارات العربية املتحدة وخارجها.

النخيل،  أشجار  من  عدد  أكرب  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  متتلك 

الدول  بجميع  مقارنة  نخلة،  مليون   40 من  أكرث  عددها  يتجاوز  التي 

عموًما  يختلف  للتمور  إنتاجها  فإن  ذلك،  ومع  العامل.  يف  األخرى 

عن معدل إنتاج الدول األخرى مثل مرص وإيران والجزائر والسعودية 

 2017 عام  يف  الحال  عليه  كان  ما  بعكس  وباكستان،  والعراق 

)منظمة األغذية والزراعة، 2017(. يعزى االختالف بني اإلنتاج املحتمل 

واإلنتاج الفعيل إىل األمراض وقلة مكافحة اآلفات )السيام اإلصابة 

املياه،  موارد  إدارة  وسوء  الحمراء(،  النخيل  بسوسة  املستمرة 

وقلة االستثامر يف الكوادر البرشية املسؤولة عن الحصاد والتعبئة 

واملعالجة )الجهني، 2010(. إن تحديد وحامية أصناف التمور النادرة 

القادرة  النخيل  اشجار  أو  الحمراء،  النخيل  لسوسة  مقاومة  األكرث 

عىل النمو وإنتاج التمور بأقل كمية من املياه، سوف تساهم يف 

حل املشكالت القامئة واملستمرة.

رأس  إمارة  يف  النادرة  النخيل  ألصناف  الحيوي  التنوع  توثيق  يجب 

اإلمارات  جامعة  استضافت   ،1989 عام  منذ  أفضل.  بصورة  الخيمة 

العربية املتحدة مخترب زراعة أنسجة النخيل، حيث نجح قسم بحوث 

تطوير النخيل بالرتكيز إىل حد كبري عىل االستنساخ الجامعي ونرش 

هذه  من  العديد  نشأت  تجارية.  ألغراض  الشعبية  التمور  أصناف 

األصناف يف بلدان أخرى مثل اململكة العربية السعودية والعراق 

دولة  يف  تجاريًا  ناجحة  أصبحت  الحني  ذلك  ومنذ  عامن  وسلطنة 

ومع   .)2018 املتحدة،  العربية  )اإلمارات  املتحدة  العربية  اإلمارات 

ذلك، تفتقر إمارة رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية املتحدة حاليًا 

إىل مستودع شامل للبالزما الوراثية لنخيل التمر اإلمارايت لألغراض 

الوطني  للمستودع  بالنسبة  الحال  عليه  هو  ما  غرار  عىل  البحثية، 

إذا   .)2015 )كوريجري،  األمريكية  املتحدة  بالواليات  الزراعة  لوزارة 

األفالج  أنظمة  جرد  مع  بالتزامن  النخيل  أشجار  من  عينات  جمع  تم 

املوجودة يف إمارة رأس الخيمة، ستكون هذه الخطوة األوىل نحو 

تأسيس هذا املستودع الذي ميكن أن يعزز الخصائص املرغوبة يف 

أشجار النخيل يف جميع أنحاء الدولة.

من  للعديد  املجهول  واملستقبل  املياه  مناسيب  النخفاض  نظرًا 

النادرة املوجودة  األفالج، فقد ال يكون من املمكن حامية األشجار 

مواقع  يف  وزراعتها  األشجار  هذه  نقل  عملية  تعترب  وعليه،  حالياً. 

أخرى الخيار األفضل بدالً من مشاهدتها تنقرض تدريجياً. ومن األمثلة 

دار  مساعي  املوضوع،  هذا  حول  إليها  اإلشارة  يجب  التي  الجديرة 

إسرتاحة ضاية نحو تحديد أنواع أصناف النخيل النادرة املوجودة يف 

بساتني شمل التي يتناقص عددها يوماً بعد يوم، ومن ثم التفاوض 

يف  زراعتها  إعادة  ثم  ومن  باقتالعها،  وإقناعهم  أصحابها  مع 

بساتني ضاية املزدهرة. ومن خالل فتح أبواب بساتني ضاية للجمهور، 

نجحت هذه الجهود باملحافظة عىل عملية إنتاج أنواع مختلفة من 

واملستقبل  الحارض  لتشمل  ستستمر  الجهود  هذه  مثار  التمور، 

يعد  وهذا  التمور،  من  مختلف  نوع   55 من  أكرث  حصاد  تم  حيث  أيضاً، 

مثااًل قويًا عىل السياحة األصيلة التي تسعى هيئة تنمية السياحة 

رأس  يف  السياحة  تنمية  )هيئة  الخيمة  رأس  إمارة  يف  لتحقيقها 

الخيمة، 2016(.

التعليم العام

رأس  إمارة  يف  األفالج  لحامية  املبذولة  الجهود  تقرتن  أن  يجب 

الخيمة بإعادة توصيل هذه املوارد للجمهور. بالنسبة للكثريين، مل 

تعد األفالج والبساتني املحيطة تلعب دوًرا يف الحياة اليومية، ومل 

السهل  للدخل. وعليه، كان من  التمر مصدًرا مهاًم  نخيل  زراعة  تعد 

إهامل األفالج، وغالبا ما ترُتك التمور التي تنمو عىل أشجار النخيل 

حتى تتعفن عىل الشجرة. يف أماكن أخرى، كانت هناك جهود لدمج 

األفالج يف الحمالت التعليمية، وهذا قد يكون مبثابة منوذج ميكن 

عىل  واملتاحف  اآلثار  وإدارة  التعليم  وزارة  ويشجع  فيه  االقتداء 

القيام بعمل مامثل يف املستقبل.

تابعة  مذكرة  يف  بارز  بشكل  األفالج  ذكر  تم  أبوظبي،  إمارة  يف 

العربية  )اإلمارات  العني  يف  الثقافية  املواقع  حول  لليونسكو 

املتحدة، 2010(، وتم تجديد قنواتها مؤخراً قبل فتح البساتني للزّوار. 

الشكل 8. خريطة املوقع النسبي لفلج داودي يف إمارة رأس 

الخيمة، التي تم توثيقها خالل فرتة إعداد هذا املسح
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األيام  من  يوم  يف  كانت  التي  األرايض  افتتاح  تم  الحايل،  بالوقت 

شبه خاصة للجمهور، مام يضمن أن السكان، وكذلك السيّاح من جميع 

بصورة  النخيل  واحة  أعجوبة  ملشاهدة  فرصة  لديهم  العامل،  أنحاء 

الواحة،  مدخل  عند  لألفالج  مصّغر  منوذج  إنشاء  خالل  من  مبارشة. 

وتوفري معلومات توضيحية يف املركز البيئي، ووضع الالفتات يف 

جميع أنحاء البساتني، ومنح الزّوار فرصة مشاهدة عملية ري بساتني 

والسياحة  الثقافة  إدارة  ستعزز  األفالج،  باستخدام  الفعلية  النخيل 

يف إمارة أبوظبي أهمية األفالج بطريقة سهلة وممتعة للزّوار.

يف منطقة ماضة، وهي مخبأ صغري يف سلطنة عامن التي تحيط 

فلج  ذلك  عىل  األمثلة  وبعض  األفالج،  نظم  تزدهر  الفجرية،  بإمارة 

ويتم  بالبساتني  مرتبطة  جميعها  التي  وداودي،  وغيييل  عيني 

القريبة  األفالج  عن  التخيل  بسبب  نسبيًا.  جيدة  بصورة  صيانتها 

النسبي  نجاحهم  يعزون  ميض  سكان  فإن  والذيد،  مسايف  مثل 

املدارس  قبل  من  الروتينية  الزيارات  إىل  األفالج  عىل  الحفاظ  يف 

طالب  عىل  تحتم  املايض،  القرن  سبعينيات  أواخر  منذ  املحلية. 

املدارس املساهمة يف الحفاظ عىل األفالج والبساتني املحيطة، 

النخيل  بأشجار  مبارًشا  اتصااًل  الطالب  هؤالء  نفوس  يف  زرع  مام 

حياتهم.  طيلة  ذاكرتهم  يف  مغروس  سيكون  والذي  الصغر  منذ 

األجانب،  العاملة  األيدي  من  أكرب  عدد  ووجود  الرثوات  زيادة  بسبب 

األفالج  عىل  الحفاظ  يف  يساهمون  ميض  منطقة  أطفال  يعد  مل 

سنوية  ميدانية  رحالت  بإجراء  يقومون  لكنهم  املحيطة،  والبساتني 

الزيارات  النخيل املوجودة داخل مجتمعهم. من خالل  لزيارة أشجار 

وزارة  قبل  من  املقدم  الدعم  مع  للبساتني،  واملتكررة  املبكرة 

البلديات اإلقليمية والبيئة، واملوارد املائية والبيئية، يشعر السكان 

الكثري من األفالج األخرى يف  بأن أفالجهم ستتجنب مصري  بالتفاؤل 

دولة اإلمارات.

العامة  املشاركة  تعزيز  إىل  والرامية  أعاله  املذكورة  الجهود  إن   

ميكن أن تقتبس من قبل إمارة رأس الخيمة. توفر بساتني خات فرصة 

نادرة نظرًا لقربها من مصنع خت للتمور، والتي تنتج التمور التي يتم 

بيعها عىل نطاق واسع يف محالت البقالة املحلية. بالنسبة ألفراد 

النخيل،  منو  وعملية  األفالج،  براعة  مشاهدة  فرصة  فإن  املجتمع، 

والطريقة التي يتم فيها معالجة التمور ستوفر للمجتمع دروساً ال 

تُنىس التي من شأنها أن تتعزز يف كل مرة يعودون فيها إىل متجر 

البقالة. نظرًا ألن العديد من البساتني الكبرية مثل ضاية لديها بالفعل 

مرافق  إنشاء  املمكن  من  فإنه  التمور،  ملعالجة  خاصة  مرافق 

متعددة يف إمارة رأس الخيمة، بدالً من إنشاء مركز واحد متخصص.

وحد  فيها،  املحيطة  والبساتني  األفالج  عىل  املحافظة  أجل  من   

فّعالة  املوضوعة  األهداف  تكون  أن  يجب  األجل،  الطويل  تناقصها 

وذات أهمية: يجب أال يبلغ أي طفل يف رأس الخيمة سن العارشة 

األسواق  تزويد  يتم  وكيف  النخيل  أشجار  تنمو  كيف  يتعلم  أن  دون 

اإلمارة  فندق  يف  ليلة  بقضاء  زائر  كل  تشجيع  وينبغي  بالتمور، 

لهؤالء  الفرصة  وإتاحة  الخيمة،  رأس  إمارة  يف  منت  مترة  تذوق  و 

الزّوار عىل أخذ جولة يف مزارع النخيل.

تطور النظام التقليدي

من بني أهم ميزات األفالج هي القيمتان األساسيتان اللتان حافظتا 

عليهام عرب الزمن، وهام تحديداً: الرباعة يف إنشاء أنظمة معقدة 

لتحسني نوعية الحياة يف بيئة قاسية، واإلدارة الجامعية الحكيمة 

للموارد النادرة. ال ميكن استنفاد هذه القيم عىل اإلطالق، وبالرغم 

إمارة رأس  النخيل املحيطة فيها يف  األفالج وبساتني  أن حالة  من 

الخيمة تعترب سيئة للغاية بالوقت الحايل، إال ان الدراسات والدالئل 

تشري إىل أن االلتزام بهذه القيم يجب أن يتم تجديدها. قد يؤدي 

تجديد االلتزام بهذه القيم إىل إضفاء التحسينات عىل النظام، مثل 

استخدام طرق ومواد جديدة لتحقيق نفس األهداف الخالدة.

يف الكثري من الحاالت، قد ينجم عن استنزاف املياه الجوفية التي 

انتعاشها  إعادة  منع  إىل  األيام  من  يوم  يف  األفالج  تغذي  كانت 

بالكامل عىل مدار آالف السنني. قبل تنفيذ مشاريع الرتميم املكلفة، 

يجدر تقييم مستويات املياه يف اآلبار املجاورة لنظم الري القريبة 

النظر  أيًضا  يجدر  كام  الجوفية.  للمياه  املتبقي  املستوى  لقياس 

الشكل 9. بساتني النخيل يف إسرتاحة ضاية تعترب ملجأ ألصناف التمور النادرة
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يف الخيارات املتوفرة لزيادة التدفق الطبيعي إذا لزم األمر. عىل 

املياه  عىل  الحفاظ  املمكن  من  يكن  مل  العني،  يف  املثال،  سبيل 

املتدفقة عرب األفالج التي تم ترميمها مؤخرًا إال من خالل استكامل 

التدفق الطبيعي باملياه املحالة من محطة قدفع، وكذلك معالجة 

مياه الرصف الصحي )بروك والحوقاين ، 2006(.

إعادة  عىل  دافع  تعد  أيًضا  الجوفية  املياه  موارد  انخفاض  مشكلة 

التفكري يف مامرسات الري التقليدية، مثل عملية ري قطع األرايض 

النخيل عن طريق االستفادة من مياه الفيضانات. من خالل  وبساتني 

إظهار نفس براعة أولئك الذين قاموا ببناء األفالج ألول مرة، تعمل 

الري  أنظمة  تطوير  عىل  الفجرية  يف  األخرض  الساحل  مشاتل 

مام  بالتنقيط،  الري  ووسائل  املمتدة  األنابيب  تضم  التي  املعدلة 

املياه  من  محددة  كميات  إيصال  ويضمن  املياه  استنزاف  من  يقلل 

مبارشة إىل جذور كل شجرة من أشجار النخيل. نظام الري هذا ميتاز 

بكونه أقل تعقيد، مقارنة بأنظمة األفالج النموذجية، كام أنه ميّكن 

لكل  املياه  من  فقط  لرت   4  -  2 بني  ما  استخدام  من  أيًضا  املزارعني 

شجرة يوميًا، مقارنة بعرشة أضعاف الكمية عىل األقل من تلك التي 

الفيضانات يف  الذي يعتمد عىل  الري  يتم استخدامها يف نظام 

أسفل األفالج.

ميكن  والحيوية  النادرة  املائية  للموارد  املجتمعية  اإلدارة  أخريًا، 

االنتقال  الخمسني عاًما املاضية، فشل  أن تستمر. عىل مدار  ويجب 

مسؤولية  نظام  إىل  لألفالج  املحلية  واإلدارة  الصيانة  نظام  من 

ربطت   ،2001 عام  منذ  عددها.  تراجع  منع  يف  املركزية  الدولة 

سلطنة عامن عن كثب إدارة البلديات املحلية بإدارة املوارد املائية 

والبيئة تحت مظلة وزارة واحدة، وتقدم منوذًجا واحًدا حول كيفية 

تعزيز الهيكل اإلداري للحامية املتزامنة للمجتمعات وموارد املياه 

واألشغال املائية، وبساتني النخيل.

محطة  لتزويد  اإلماراتيني  الفضاء  رّواد  ألول  األخري  االختيار  يعد 

دولة  تقدمه  الذي  اإلبداع  مبستوى  واضح  تذكري  الدولية  الفضاء 

املقبل  للقرن  الرضورية  املطالب  تلبية  فإن  ذلك،  ومع  اإلمارات. 

النظم  من  ممكنة  فائدة  كل  تعظيم  سيتطلب  املتغري  واملناخ 

البرشية والبيولوجية التقليدية التي مّكنت الناس عىل العيش يف 

هذه  استكشاف  دعم  خالل  من  النفطي.  االقتصاد  قبل  قاسية  بيئة 

األنظمة وحاميتها وتطويرها، فإن إمارة رأس الخيمة يف وضع جيد 

لتقديم هذه املساهمة املستدامة للعامل.

الشكل 10. أفالج ميض يف سلطنة عامن تستمر يف االزدهار، يف حني تم إهامل األفالج املحيطة يف دولة االمارات بشكل كبري لدرجة 

أنها جفت متاماً
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