خريطة سلطنة ُعمان

مسقط
الـداخـلـيـة

إرشادات مهمة:

محافظة الداخلية
عبــق التاريــخ وتنــوع الجغرافيــا ينتظرانــك هنــا فــي محافظــة الداخليــة العمانيــة ،مــن
نــزوى عاصمــة ُعمــان القديمــة ،إلــى بهــاء مدينــة األســاطير ،ومــن باطــن األرض فــي
كهــف الهوتــة ،إلــى قمــم الجبــال فــي األخضــر وشــمس ،أنــت علــى موعــد مــع التاريــخ
كمــا لــم تقــرأ عنــه فــي الكتــب .تجربــة تســتحق أن تعــاش بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.
فــي الداخليــة يمكنــك أن تمشــي علــى خطــى العمانييــن األوائــل لتكتشــف بنفســك
كيــف شــيدوا هــذه األيقونــات المعماريــة المتجســدة بالقــاع والحصــون المهيبــة ،فــي
الوقــت الــذي تتجــول فيــه بيــن األزقــة القديمــة للحــارات الطينيــة المرممــة لتشــعر أنــك
عــدت بالتاريــخ عميق ـ ًا إلــى الــوراء ،ربمــا يمكنــك أن تغــادر المدينــة وتذهــب فــي رحلــة
نحــو قمــم الجبــال الشــاهقة لتتمتــع بإطاللــة ال تنســى للســهول الزراعيــة وواحــات
وعمــان
النخيــل الباســقة .فــي الداخليــة ..أنــت علــى موعــد مباشــر مــع ُعمــان التاريــخ ُ
الجغرافيــا التــي تجعــل هــذا البلــد فريــداً مــن نوعــه.

y

yالتقيد بالقواعد االجتماعية الصحيحة للمجتمع العماني
وااللتزام بارتداء المالبس المحتشمة.

y

yاستخدم فقط سيارة الدفع الرباعي في المسارات الجبلية
وتأكد من أن لديك كمية كافية من الماء والطعام والوقود
واإلطارات االضافية.

y

yالتأكد من كفاءة نظام الدفع الرباعي في السيارة التي
تستخدمها ،وكما ينبغي عليك إشعار أحد المقربين لديك عن
وجهة رحلتك وموعد رجوعك.

y

yتعامل فقط مع القوارب السياحية المرخص لها بذلك ألنها
مزودة بمعدات السالمة المقررة قانونا.

y

yتجنب التخييم في بطون األودية بسبب جريان هذه األودية
أحيانا.

y

yيرجى عدم تصوير الناس عند دخول األمالك الخاصة من دون
أخذ إذن مسبق.

y

yتجنب السباحة في البرك المائية العميقة.

y

yحافظ على نظافة بيئتك بوضع القمامة في سلة المهمالت.

المحطة الثالثه لك ستكون في قلب والية نزوى ،وفي قلعتها الشهيرة التي
تحتضن الكثير من قصص األولين .تذكر أن تعيش تجربة خاصة في السوق
الشعبي المالصق للقلعة ،ستكون محظوظ ًا لو كانت زيارتك يوم الجمعة

إحدى المفاجآت الجيولوجية في الداخلية هو كهف الهوتة ،إحدى أكبر الكهوف

حيث ستشهد أحد أجمل المزادات العلنية لبيع المنتجات المحلية ورؤوس

الجوفية في العالم ،تكوينات صخرية هائلة وبحيرة فريدة بأسماك فقد عبر

توجه إلى نيابة بركة الموز التي ستكون محطتك األخيرة قبل نزوى ،هنا يمكنك

المواشي ،إذا كنت من عشاق المغامرات ،توجه وعش التجربة في اجتياز وادي

السنين القدرة على الرؤية .بعد أن تخرج من باطن األرض ،توجه نحو حصن

تنوف على متن إحدى سيارات الدفع الرباعي.

جبرين ذو التصاميم الرائعة واألسقف الخشبية التي بناها العمانيون ونقشو

للري يعود لمئات السنين ،يمكنك زيارة فلج الخطمين الذي يُعد أحد أشهر هذه

أما إذا كنت من عشاق الطبيعة فعليك بزيارة قرية مسفاة العبريين في والية

لالستمتاع بتجربة ُعمانية بامتياز ،انطلق في الصباح الباكر لمشاهدة شروق
الشمس على وداي فنجاء الذي سيكون محطتك األولى في محافظة
الداخلية ،مشهد بديع ألشعة الشمس وهي تخترق سعف النخيل الممتد على
ضفتي الوادي البديع .بعد هذا المشهد الخالب ،عليك بالتوجه لحصن بدبد
العماني الحافل بمعارك الدفاع ضد
األثري لتعيش أولى لقاءاتك بالتاريخ ُ
الغزاة .وقبل مغادرتك الوالية ،ال تنسى زيارة سوق فنجاء التقليدي لالطالع

كيفية الوصول إلى محافظة الداخلية

على الحرف التقليدية وانتقاء بعض الهدايا التذكارية.

المركــز اإلقليمــي لمحافظــة الداخليــة هــي واليــة نــزوى التــي كانــت فــي الســابق
العاصمــة األولــى للســلطنة ،يمكنــك أن تصــل الواليــة بــراً عبــر الطريــق الرئيســي
الممتــد لقرابــة  170كــم والــذي يربطهــا بالعاصمــة مســقط مــروراً بواليــات بدبــد،
وســمائل وإزكــي .أمــا أولئــك القادميــن عبــر مطــار صحــار ،فيمكنهــم الوصــول بــراً إلــى
نــزوى عبــر الطريــق الــذي يصــل بينهمــا مــروراً بواليتــي ينقــل ،وعبــري.

بعد بدبد ،ننصحك باختيار وادي سمائل لتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم
الشعبية المنتشرة تحت ظالل النخيل على مجرى الوادي .اختتم يومك األول
بزيارة حصن سمائل المرتفع والتقاط الصور البانورامية التذكارية للوادي ،وزيارة
مسجد المضمار األثري وضريح الصحابي الجليل مازن بن غضوبة الذي كان أول
من دخل اإلسالم في سلطنة ُعمان في العام السادس للهجرة.

التعرف على األعجوبة العمانية المسماة باألفالج ،وهي نظام هندسي دقيق
األفالج .كما يمكنك زيارة برج المراقبة الحجري في حارة السيباني الشهيرة هناك.

عليها قصص األولين ببراعة متناهية.
الحمراء التي تبدأ منازلها من قمة الجبل وال تنتهي إال في بطن الوادي العميق،
يمكنك أيض ًا القيادة وصو ًال إلى قمة جبل شمس على ارتفاع  3000متر ،الصور

من هنا توجه نحو قلعة بهالء وسورها العظيم المسجلين لدى منظمة
اليونسكو ضمن قائمتها لمواقع التراث العالمي الفريدة .تذكر أن تزور مصنع

مع انتصاف النهار ،ابدأ رحلة الصعود نحو أجمل القمم العمانية على اإلطالق،

التي ستلتقطها هناك تعجز الكلمات عن وصفها ،جرب المسير الجبلي بين

األعلى يصعب وصفة ،ستشعر أنك تقف على شرفة خاصة تطل على إحدى

قريتي الخطيم والساب لتعيش الرحلة التي كان أهالي الجبل يقومون بها
يومي ًا ،فيما يمكنك أيض ًا أن تجرب تسلق القمة ونقش اسمك على إحدى

التقليدي الذي يُعد من أقدم األسواق في البالد ،جرب أن تسأل كبار السن في

الصخور هناك ،لكنك هنا بحاجة لالستعانة بشركة متخصصة .أما حين يحل

السوق عن تاريخ الوالية ،البد أنك ستستمع لقصص ستبقى في ذاكرتك لألبد.

الظالم ،فيمكنك اختيار المكان المناسب لقضاء الليلة في إحدى المنتجعات

ال تنسى وأنت تغادر محافظة الداخلية أن تشتري قدر من الحلوى العمانية

واالستراحات التراثية المنتشرة في المنطقة.

الشهيرة التي ستنعش ذاكرتك بعد العودة.

الجبل األخضر الذي يصل ارتفاعه إلى  2300متر عن سطح البحر ،المشهد في
أجمل بقاع السلطنة ،ويمكنك أيضا االستمتاع ببعض األنشطة كالتخييم
أو التسلق ،البد أنك ستختار هذا المكان لقضاء الليلة تحت مظلة بديعة من
النجوم المتأللئة.

الفخار لتتعرف على إحدى أقدم الحرف التقليدية في ُعمان ،يمكنك شراء بعض
المنتجات لتكون ذكرى تؤرخ لهذا البلد العريق ،يمكنك أيض ًا زيارة سوق الوالية

هذه المطوية تحتوي على برنامج محدد ،يمكنك تمديد أو تحديد برنامجك الخاص إلستكشاف المحافظة.

