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الصفحة األولى...

• «حديث دون �أن يكون غربيا»
• بيار فرن�سوا �سويري

• «الأطوار الكربى للفنّ الإ�سالمي»
• جوفاين كوراتوال

• «ما الوطن؟»
• يو �شي مني

• «اال�ستمرارية والتغري يف عامل الإ�سالم»
• عدة م�ؤلفني

• «بودريار هذا اجلذاب الغريب»
• م�ؤلف جماعي

• «وحني مت�شي يف الطريق»
• ليون فيرن دوف

• «ما هي ال�شعبوية؟»
• جان ويرنر مولر

• «درو�س امليدان»
• نيكوالي �أزاروف

• «ال�شرق الأو�سط ...و�إعادة التفعيل»
• �سيميون باغدا�ساروف

• «الر�سالة وعلم الطبيعيات»
• في�صي

• «الدماغ والت�أمل»
• ماتيو ريكار وولف �سينغر

هالل الحجري
من الأطروحات العلمية التي �أجنزها العمانيون يف اجلامعات
الأجنبية ،ر�سالة دكتوراه بعنوان « تدهور املراعي :املنطقة
اجلنوبية يف �سلطنة عمان منوذجا» .قدمها �سامل بن مبارك
احلرتو�شي بكونها جزءا من متطلبات احل�صول على املاج�ستري
بق�سم اجلغرافيا واجليولوجيا يف جامعة م�شيجان ال�شرقية� ،سنة
.1989
وي�شري ملخ�ص الدرا�سة �إىل �أن تدهور املراعي هو �أحد �أ�شكال
الت�صحر التي ا�ستفحلت يف �أجزاء خمتلفة من العامل ،وال �سيما يف
املناطق القاحلة و�شبه القاحلة ،حيث ي�سود الرعي بكونه م�صدرا
اقت�صاديا .ورغم �أن عُمان تقع يف املنطقة القاحلة من جنوب غرب
�آ�سيا ،ف�إن املنطقة اجلنوبية من البالد بها مرا ٍع طبيعية غنية
وفريدة من نوعها ن�ش�أت عن هطول الأمطار املو�سمية التي ت�سود
خالل �أ�شهر ال�صيف (يونيو �إىل �سبتمرب) .وحتى وقت قريب،
ف�إن الرعاة اجلبّاليني للمنطقة اجلنوبية حققوا توازنا بيئيا
مع �إيكولوجيا املراعي� ،إال �أن هذا التوازن اختل م�ؤخرا ب�سبب
الطفرة االجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة؛ الأمر الذي مل
ي�ؤ ِّد �إىل زيادة هائلة يف �أعداد الرثوة احليوانية فح�سب ،و�إمنا
�أدى �أي�ضا �إىل تغيري يف منط حياة ال�س ّكان وانهيار نظم الرعي
التقليدية .در�س احلرتو�شي يف �أطروحته هذه �إمكانيات مراعي
املنطقة اجلنوبية ،وممار�سات الرعي غري احلكيمة التي حدثت
م�ؤخرا و�أدت �إىل تدهورها .كما �أنه قدم تو�صيات ت�سهم يف �إداراتها
ب�شكل ر�شيد.
تكونت الدرا�سة من �ستة ف�صول .تناول الف�صل الأول الت�صحر
كم�شكلة عاملية حيث ناق�ش �أ�سبابه والق�ضايا املت�صلة به مثل
ت�أثري االحتبا�س احلراري ،والبيوت احلرارية ،وتغري املناخ
العاملي ،وثاين �أك�سيد الكربون ،ودور الإن�سان نف�سه ،و�إزالة
الغابات ،والرعي اجلائر امل�صاحب لزيادة الرثوة احليوانية.
وتناول الف�صل الثاين نطاق م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها وبيئتها.
كما تعر�ض لو�صف املنطقة اجلنوبية من عمان من حيث
ت�ضاري�سها ،وجيولوجيتها ،وطق�سها ،وزراعتها .وتناول الف�صل
الثالث ال�سكان يف عمان و�أن�شطتهم الزراعية ،وتربية املا�شية
ونظامها يف البادية ،واحل�ضر ،واجلبال .وتناول الف�صل الرابع
�إمكانيات الرعي يف عمان وناق�ش على وجه التحديد نظام الرعي
يف �شمال عمان ،وو�سطها ،وجنوبها .كما تعر�ض للعوامل التي
ت�سببت يف تدهور املراعي يف املنطقة اجلنوبية ،ومنها توقف نظام
الرعي ال َّد َورَاين التقليدي ،وتوقف ممار�سة الرعي يف املناطق
اململوكة واحلقوق املرتبطة بها ،واحل َِطابة ،وحدوث اجلفاف
الطبيعي .وتناول الف�صل اخلام�س جهود احلكومة يف احلفاظ
على البيئة ،ومنها جهود مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش�ؤون
البيئة ،وجمل�س حفظ البيئة ،ووزارة البيئة وموارد املياه .وتناول
الف�صل الأخري التو�صيات واخلامتة .ويرى الباحث �أن تو�صيات
الدرا�سة ميكن �أن تثمر �إذا توفر لها �أمران �أولهما ،االعرتاف
بوجود امل�شكلة من قبل كل من احلكومة و�أهل املنطقة ،ورغبة
كليهما يف عالجها .وثانيهما� ،إن�شاء هيئة حكومية لتن�سيق جميع
جوانب التنمية يف املنطقة وتنفيذ تو�صيات الدرا�سة.
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