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التحتية بشكل متعاظم، ما  المناخي سلطنة عمان خسائر مليارية، ويهدد مواردها الطبيعية وبنيتها  التغير  يكلف 
يقتضى مواجهة استباقية تقلل من تداعياته غير أن شح التمويل وقلة المتخصصين يعيقان استراتيجية التكيف

السلطنة في عين العاصفة

التغير المناخي 
في ُعمان

مسقط ـ سميّة اليعقوبي

ساليم  الُعمانية  الستينية  نجت 
بـــــن حــــســــن الــــســــعــــديــــة وأســــرتــــهــــا 
مـــن إعـــصـــار شــاهــن الــــذي اجــتــاح 
السلطنة في الثالث من أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، لكنه أغرق منزلها في والية السويق 
التابعة ملحافظة شمال الباطنة، بعدما حالت 
دون وصول  الشديدة  والــريــاح  الكثيفة  املياه 
الشرطة والطائرات املروحية إلنقاذهم، وظلت 
هي وجيرانها محاصرين حتى اليوم التالي 
عــلــى أســطــح املـــنـــازل. وتــعــد واليــــات الــســويــق 
والخابورة شمال الباطنة، واملصنعة التابعة 
تأثرا  املناطق  أكثر  الباطنة،  جنوب  ملحافظة 
بــســبــب اإلعــــصــــار، مـــا أســـفـــر عـــن مـــصـــرع 13 
واملساحات  التحتية  البنى  شخصا، وتضرر 
ــازل بــحــســب بـــيـــانـــات املـــركـــز  ــ ــنـ ــ ــيــــة واملـ الــــزراعــ
الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء واملـــعـــلـــومـــات. وتــتــســبــب 
األعاصير للسلطنة، بخسائر تقدر بمليارات 
الـــــدوالرات، مثلما حــدث فــي عــام 2007 أثناء 
الحكومة  قــدرت  والــذي  كارثة إعصار جونو، 
ــاره وقــتــئــذ بــأكــثــر مـــن 4  ــ الــُعــمــانــيــة تــكــلــفــة آثــ
مــلــيــارات دوالر، وفــي ربيع عــام 2018، ضرب 
الُعمانية،  الــســواحــل  مناطق  مكونو  إعــصــار 
مخلفا خسائر بـ 1.5 مليار دوالر، وتعّد شمال 
الــبــاطــنــة مـــن املـــحـــافـــظـــات الــســاحــلــيــة األكــثــر 
عرضة لتبعات األعاصير والعواصف املدارية 
الــنــاجــمــة عــن الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، بــاإلضــافــة 
إلى مسقط وصور وصاللة، إذ تقع السلطنة 
عـــلـــى ثـــــالث واجــــهــــات بـــحـــريـــة ويـــبـــلـــغ طـــول 
ســواحــلــهــا 3165 كــيــلــومــتــرا، ويــتــركــز معظم 
الــســكــان عــلــى طــــول خـــط الــســاحــل مــبــاشــرة 
وبالقرب منه حيث ترتفع مؤشرات الخطر، 
مــــا يـــزيـــد مــــن خـــســـائـــر األعــــاصــــيــــر، بــحــســب 
مـــــا رصــــــــده الــــبــــاحــــث يــــوســــف شــــريــــف فــي 
ورقـــة بحثية صــــادرة عــن جــامــعــة السلطان 
قابوس عام 2013 بعنوان، :»التغير املناخي 
املتوقعة على مورفولوجية )علم  وتأثيراته 
الحية  الكائنات  وبنية  شكل  بــدراســة  يهتم 

وخصائصها( السواحل العمانية«.

كيف يهدد التغير 
المناخي عمان؟

ــار التغير املــنــاخــي الــخــطــيــرة عمان  تــهــدد آثـ
منذ فترة طويل، إذ أدت قبل حوالي 6 آالف 

املــتــوســط الــســنــوي لــدرجــات الـــحـــرارة بنحو 
0.4 درجة مئوية لكل عقد منذ الثمانينيات، 
كما انخفض معدل هطول األمطار منذ ذلك 
الحن، إذ يتراوح متوسط الهطول السنوي 
الشمال  في  مليمتر  و300  مليمترا   150 بن 
إلــى 150 مليمترا في  يــتــراوح مــن 50  بينما 
ــر عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــجـــنـــوب، مــــا يـــؤثـ
الحضرية وصحة السكان ومواردهم املائية، 
السلطنة تعاني  األهمية ألن  بالغ  أمــر  وهــو 

من اإلجهاد املائي.
يرى  السابقة،  املناخي  التغير  مخاطر  رغــم 
ــتــــور ســــعــــود الــــزدجــــالــــي الــــبــــاحــــث فــي  ــدكــ الــ
السياسات اإلدارية، أن أحد أسباب الخسائر 
ــاء األهـــمـــيـــة الــكــافــيــة  ــدم إعـــطـ الــكــبــيــرة هـــو عــ
ملـــواجـــهـــة اســتــبــاقــيــة عــبــر تــخــطــيــط تــنــمــوي 
يحجمها، في مقابل التركيز على معالجات 
وإغاثة آنية في كل مرة تتعرض فيها البالد 

إلعصار أو عواصف.

خسائر القطاع الزراعي
يعتمد الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي على 
زمنية  لفترة  تحتاج  التي  املعمرة  األشــجــار 
طويلة حتى يبدأ إنتاجها الفعلي، كالنخيل، 
وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة فــإنــهــا 
ساعات،  غضون  في  الزراعية  بالبيئة  تفتك 
بحسب الــزدجــالــي، وهــو مــا جــرى فــي وادي 
الــحــواســنــة بــواليــة الــخــابــورة والــــذي يعمل 
واملانغو  والليمون  النخيل  بــزراعــة  قاطنوه 
والتن واملــوز والسدر والحناء، لكن إعصار 
شــاهــن حــــول تــلــك األراضــــــي إلــــى مــســاحــات 
جــرداء، وفقا ملا قالته وزارة الثروة الزراعية 
والــســمــكــيــة ومــــوارد املــيــاه الــتــي لــم تنته من 
حصر أضرار اإلعصار األخير على املنتجات 
للزراعة حتى  الصالحة  واألراضـــي  الزراعية 

اآلن، بحسب ردها على »العربي الجديد«.
ويطاول الضرر، األفالج والتي تشكل شراين 
ــيــــة، إذ خلف  مــائــيــة تـــــروي الـــحـــقـــول الــــزراعــ
إعـــصـــار شــاهــن عــلــى ســبــيــل املـــثـــال أضــــرارا 
تــــتــــراوح بـــن اخـــتـــفـــاء كــلــي ملــعــالــم الــفــلــج أو 
تضرر جزئي في هيكلته وقناته، ويتم العمل 
على صيانة 53 فلجا متضررا في محافظة 
شـــمـــال الـــبـــاطـــنـــة، كــمــا ســتــطــرح مــنــاقــصــات 
لصيانة 25 فلجا آخر في املحافظة، بحسب 

وزارة الزراعة.

موارد مائية في خطر
لــعــبــت الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة دورا فــي تــدهــور 
املـــيـــاه الــجــوفــيــة وازديـــــــاد مــلــوحــتــهــا، ويــعــد 
ــررا مــــن حــيــث  ســـاحـــل الـــبـــاطـــنـــة األشــــــد تــــضــ
ازديــاد ملوحة املياه الجوفية بمقدار من 40 
إلى 45% في 670 بئرا جوفية، والحال ذاته 
فـــي واليــــة الـــخـــابـــورة وفـــي املــنــطــقــة الــواقــعــة 
بن واليتي املصنعة والسويق في محافظة 
شــمــال الباطنة، مــا يــهــدد املــواطــنــن بتحول 
غــيــر  ــــت ألراض  ــوقـ ــ الـ مــــــــرور  ــع  ــ مـ مــــزارعــــهــــم 
البلديات  لــلــزراعــة، وفــق دراســـة وزارة  قابلة 
)ألــغــيــت عـــام 2020  املــيــاه  اإلقليمية ومــــوارد 
وأدمجت اختصاصاتها مع وزارة الداخلية( 
املــيــاه الجوفية صــادرة  حــول قــيــاس ملوحة 

بتاريخ 8 فبراير/شباط 2017.
ومن املتوقع أن يزداد متوسط درجة الحرارة 
السنوية بمقدار 1 درجــة مئوية بحلول عام 
الــدولــي، ويسهم  البنك  2050 وفقا ملــؤشــرات 
ذلـــك مــع انــخــفــاض هــطــول األمــطــار السنوي 
وارتــــفــــاع مــلــوحــة مـــيـــاه الـــبـــحـــر، فـــي تــراجــع 

ــواع مـــن األســـمـــاك  ــ ســـنـــوي لــحــجــم تـــواجـــد أنــ
الـــعـــمـــانـــيـــة وتــــعــــرض الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
الـــبـــحـــري لـــلـــخـــطـــر، وهـــــو مــــا يـــوثـــقـــه تــقــريــر 
املساهمة الوطنية الثاني الصادر في يوليو/
تموز 2021 عن الهيئة العامة للطيران املدني 
التي تتولى اختصاصات املناخ في السلطنة. 
استقرار  »عــدم  بقوله:  الغيالني  ذلــك  ويؤكد 
موسم  على  سلبا  ينعكس  البحرية  البيئة 
صــيــد األســـمـــاك واســـتـــقـــرار مـــوائـــل الــشــعــاب 

املرجانية أيضا.

التعدي على مسارات 
الظواهر الطبيعية

الـــعـــمـــانـــيـــة عـــــــام 2020  الــــحــــكــــومــــة  ــلــــقــــت  أطــ
استراتيجية التنمية العمرانية، والتي تؤكد 
الحاصلة،  املناخية  التغيرات  مراعاة  أهمية 
املستقبلية  الــخــطــط واملـــشـــاريـــع  عــبــر وضـــع 
الــســيــول  املـــعـــرضـــة ملــخــاطــر  املـــنـــاطـــق  إلدارة 
والــفــيــضــانــات وإبـــعـــاد املـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
األوديـــة  مــســارات  عــن  واملستقبلية  الــحــالــيــة 

التي قد تكون عرضة لخطر السيول.
الــدراســات  فــي  املهندس واملتخصص  ويــرى 
املــعــمــاريــة بـــدر الــهــدابــي، أن االســتــراتــيــجــيــة 
في حاجة إلى اعتماد الدولة معايير  للبناء 
وطنيا  نموذجا  تمثل  املعماري  والتصميم 
ارتــفــاع درجــات  قياسيا، يقوم على مواجهة 
الــحــرارة ومقاومة املــيــاه واألعــاصــيــر، مؤكدا 
ال  السلطنة  فــي  الحالية  التحتية  البنية  أن 
تــعــّد مــقــاومــة لــأعــاصــيــر، فــال يــوجــد ســدود 
املياه ومنع  املثال لحصر  كافية على سبيل 

وصولها إلى التجمعات السكنية.
ويــتــفــق الــبــاحــث املــتــخــصــص فــي التخطيط 
اإلقــلــيــمــي والــحــضــري والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
محمود الوهيبي، مؤسس مبادرة ُعمان بفكر 
حضاري، مع الرأي السابق في أن التخطيط 
الدولة  أرجــأت  التي  العمراني من األولويات 
مــعــالــجــتــهــا لـــســـنـــوات، قـــائـــال أن هـــنـــاك أزمـــة 
حديث  تشريعي  نظام  غياب  سببها  كبيرة 
مخطط للمدينة، »ما أدى إلى قلة املرونة في 
مواجهة التغيرات املناخية واآلثار التدميرية 
ــيـــول بــســبــب تـــحـــول املـــدن  لــأعــاصــيــر والـــسـ
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  الــســاحــلــيــة  وخــاصــة 
األكبر، إلى تجمعات تفتقر إلى التنظيم، في 
ظل التعدى على مسارات الظواهر الطبيعية، 
ــاء فــــي مـــنـــاطـــق الــســيــول  ــنـ ــبـ حـــيـــث يـــجـــري الـ

واألودية حتى يومنا الحالي«.
وتبن الدراسة التي أعدها الوهيبي بعنوان 
»سياسة التوسع األفقي، مسقط نموذجا«، 
واملنشورة في إبريل/نيسان 2016، أن وادي 
بالسكان  واملكتظ  الــواقــع في مسقط  بوشر 
ــه عــنــدمــا  ــنـ ــيـــرة مـ ــبـ ــمــــرت املــــيــــاه أجــــــــزاء كـ غــ
اجــتــاح إعــصــار جــونــو السلطنة عــام 2007. 
وتكرر األمــر ذاتــه خــالل إعصار شاهن في 
املناطق  السيول  إذ غمرت  املــاضــي،  أكتوبر 
السكنية، بسبب تمدد اإلنشاءات في مسار 
الـــــوادي، وعــنــد املــصــّب تــمــامــا، مــا يجعلها 
عرضة للغرق. ويرد خالد التوبي املختص 
بالشؤون املناخية في الهيئة العامة للطيران 
ـــوضـــت بــاخــتــصــاص املـــنـــاخ(، بــأن 

ُ
املــدنــي )ف

ــام 2019 اســتــراتــيــجــيــة  ــ عـ ــرت  ــ أقــ الــســلــطــنــة 
املناخية،  التغيرات  من  والتخفيف  التكيف 
ــذا الـــهـــدف،  ــام هــ ــ لــكــن تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة أمـ
أبرزها شح مصادر التمويل في هذا املجال، 
قــــدرات وطنية  بــنــاء  إلـــى  السلطنة  وحــاجــة 

متخصصة لالعتماد عليها.

ســنــة، إلـــى اخــتــفــاء معظم أشــجــار املــنــغــروف 
نسبة  ارتــفــاع  بسبب  السلطنة  ســواحــل  مــن 
مــلــوحــة مــيــاه الــبــحــر بـــدرجـــة كــبــيــرة ونــــدرة 
الشتوية، بحسب دراســة  األمــطــار  كبيرة في 
ــة بـــون  ــعـ ــامـ ــاء مــــن جـ ــمـ ــلـ عــلــمــيــة أنــــجــــزهــــا عـ
األول  ديسمبر/كانون  فــي  ونــشــرت  األملانية 
املــاضــي، بــدوريــة »كــواتــيــرنــاري ريــســيــرش« 

الصادرة عن جامعة كامبرديج. 
وتبدو عالقة التغيرات املناخية بمياه البحر 
ــل هــجــمــة األعــــاصــــيــــر عــلــى  بــــوضــــوح فــــي ظــ
السلطنة، إذ تحتاج إلى  مياه دافئة تتراوح 
ــة مـــئـــويـــة عــنــد  ــ بــــن 27 و30 درجــ حـــرارتـــهـــا 
وتعد  البحر،  سطح  تحت  مترا   50 مستوى 
الشمس املصدر األساسى الذى يستمد منه 
على  أشعتها  تسقط  حيث  طاقته  اإلعــصــار 
وتتحول  املياه  فتسخن  املحيط  مياه  سطح 
ــلــــى فــيــبــرد  ــــى األعــ ــاء يـــرتـــفـــع الـ ــ ــار مـ ــــى بـــخـ إلـ
الكامنة  الحرارية  الطاقة  ويخرج  ويتكاثف 
التى تتحول الى طاقة حركيه تدير األعصار، 
ويرجع ازدياد حدة األعاصير على السواحل 
الــعــمــانــيــة إلـــى الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة املتمثلة 
امللحوظ  واالرتــفــاع  األمــطــار  بتراجع هطول 
ــزداد تبخر  ــرارة، بــالــتــالــي يــ ــات الـــحـ فــي درجــ
املــيــاه الــتــي تجذبها الــتــيــارات الــبــحــريــة، ما 
يزيد من فرص تشكل األعاصير والعواصف، 
الــفــتــرة بــن عامي  إذ تــأثــرت السلطنة خــالل 
2007 و2021 بـ 22 حالة مدارية متطرفة، من 
الدكتور حمد  إفــادة  أعاصير، وفــق  بينها 6 
الــثــروة  وزارة  فــي  البيئي  الخبير  الغيالني 

الزراعية والسمكية وموارد املياه.
وتــتــعــرض الــســلــطــنــة لــعــواصــف وأعــاصــيــر 
عـــنـــيـــفـــة بـــمـــعـــدل بـــــن حــــالــــة إلــــــى حــالــتــن 
األعاصير  عــام، وتتصل هــذه  مداريتن كل 
بــمــوســمــن األول يـــبـــدأ مـــن نــهــايــة إبـــريـــل/

نــيــســان إلـــى بــدايــة يــولــيــو/تــمــوز، والــثــانــي 
يــبــدأ مـــن أغـــســـطـــس/آب وحــتــى ديــســمــبــر/

كانون األول، بحسب دراسة منشورة حول 
الــعــرب بالعدد  املــداريــة فــي بحر  األعاصير 

24 من مجلة املناخ األميركية.
ــلــــى املــــوقــــع  ووفـــــقـــــا ملــــــؤشــــــرات مــــنــــشــــورة عــ
ــوام من  ــ ــ الـــرســـمـــي لــلــبــنــك الــــدولــــي تــضــم األعـ
تــتــراوح  املــتــوقــع أن  1991 وحــتــى 2020، مــن 
ــالل الــقــرن  زيــــــادة مــنــســوب ســطــح الــبــحــر خــ
الحالي بن 60 و100 سنتيمتر، ما يؤثر على 
ويرتفع  العمانية،  الــســواحــل  مــورفــولــوجــيــة 

تمدد اإلنشاءات 
في مسارات السيول 

وعند المصّب 
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