
ورقة سياسة عامة
الملخص التنفيذي

يف  كبرياً  دوراً  الثقايف  الرتاث  يلعب 
القيم  ويشكل  يعكس  فهو  املجتمع، 
تحدد  التي  والتطلعات  واملعتقدات 
الهوية الوطنية. ويعترب أيضاً مصدر فخر 
لألجيال القادمة، ومينح الشعور باالنتامء 

إىل املجتمعات. 

تعترب بقايا الهياكل املعامرية القدمية، 
زحف  من  بالرغم  صامدة  ظلت  التي 
املباين الخرسانية الحديثة يف املواقع 
عالمات  الخيمة،  رأس  بإمارة  التاريخية 
الغني  الثقايف  الرتاث  عىل  تدل  مميزة 
مقارنة  تفصيالً  أكرث  بشكل  تطور  الذي 
ومع  املنطقة.  يف  املدن  من  بالعديد 
توثق  سجالت  وجود  عدم  فإن  ذلك، 
يزيد  الحرضية  وأشكالها  املنازل  هذه 
املتعلقة  املعرفة  فقدان  احتاملية  من 

بالرتاث اإلمارايت الذي تجسده.

 تهدف هذه الورقة إىل زيادة مستوى 
فئة  وخاصة  املجتمع،  أفراد  وعي 
الثقايف  الرتاث  أهمية  حول  الشباب، 
إرشاك  من خالل  الخيمة  رأس  إمارة  يف 
إحدى  تتمثل  األكادميية.  املؤسسات 
الرتاث  هذا  عىل  املحافظة  طرق 
الظروف  توثيق  يف  العريق  الثقايف 
املنازل  من  ملجموعة  الحالية  املادية 
منطقة  يف  املختارة  األثرية  الرتاثية 
املدينة القدمية يف إمارة رأس الخيمة 
باستخدام الرسومات املعامرية والصور. 
من خالل تنفيذ مرشوع تعليمي تجريبي، 
الذي تم فيه إرشاك مجموعة من طلبة 
الهندسة املعامرية بالجامعة األمريكية 
عملية  يف  الخيمة  رأس  إمارة  يف 
الضوء  تسليط  ميكننا  مبان،  لستة  توثيق 
يف  مامثلة  نهج  اتباع  إمكانية  عىل 
املؤسسات األكادميية  األخرى وتوضيح 
التعاونية  الرشاكات  تنتج  أن  ميكن  كيف 
والباحثني  املعرفة  أصحاب  مختلف  بني 
واملامرسني  والطلبة،  األكادمييني 
الرتاث  عىل  للحفاظ  مشرتك  تعاون  يف 

الثقايف.
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املقدمة

اإلمارات  دولة  ذلك  يف  مبا  الخليج،  منطقة  شهدت  الثامنينيات،  من  بدءاً 

العربية املتحدة، اهتامماً أكرب بالرتاث الثقايف،1 وبشكل متزايد خالل العقدين 

 .)Mazetto ،2018  ؛MacLean ، 2018 ؛Boussaa ، 2007 و  Hadjri( املاضيني 

بدأ االهتامم بالرتاث جزئياً كإشادة بالهوية الوطنية، مستحرضاً كالً من الفخر 

كان  الخيمة،  رأس  بإمارة  يتعلق  فيام  الجديدة2.  الدولة  ووعود  باملايض 

إنشاء دائرة اآلثار واملتاحف يف عام 1986 مبثابة الفرتة التي تم فيها إضفاء 

الطابع املؤسيس من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف إلمارة رأس الخيمة 

)Hilal وآخرون، 2015(.  

املعامرية  الهياكل  وحامية  لحفظ  املبذولة  الجهود  فإن  ذلك،  ومع 

بالنسبة  خاصة  فيها،  الخاصة  املعلومات  توثيق  نحو  والسباق  املتالشية 

لتلك التي تعود إىل القرن العرشين، كانت مقيدة بسبب املوارد املحدودة 

دائرة  يشكلون  الذين  املهنيني  مجموعة  عىل  املفروضة  الزمنية  والقيود 

2015(. بهدف املساعدة يف مواجهة هذه  )Hilal وآخرون،  اآلثار واملتاحف 

التحديات، ينبغي دمج عملية الحفاظ عىل الرتاث املحيل يف خطط التنمية 

األوسع لإلمارة، كوسيلة لدعم النمو االقتصادي، عىل سبيل املثال من خالل 

.)MacLean ، 2018( السياحة الثقافية

ومع ذلك، قبل أن يتمكن املعنيون من املبارشة بتنفيذ جهود الحفظ، يجب 

حاسامً  دوراً  التوثيق  يلعب  حيث  للمعلومات،  مسبق  توثيق  هناك  يكون  أن 

 Muhammad( »باعتباره »رشطاً أساسياً لفهم املبنى أو املوقع التاريخي

لجميع  مشرتكة  مسؤولية  التوثيق  عملية  تصبح  ذلك،  عىل  بناًء   .)، 2013

قطاعات املجتمع ألن جميعها ملتزمة بعملية املحافظة عىل الرتاث املادي 

العريق للدولة. يجب أن تعتمد عملية الحفظ عىل »املوارد البرشية واملادية 

 .)292 رقم  الصفحة   ،Jokilehto ، 1999( املجتمع«  داخل  بسهولة  املتوفرة 

إحدى هذه املوارد املتاحة هي املؤسسات التعليمية، التي بإمكانها دمج 

الشهادات  التي متنح  الربامج  توثيق املعلومات ضمن  تعليم كيفية  عملية 

ذات الصلة. بإمكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الربامج بتعزيز معرفتهم 

املكتسبة واالستفادة من خرباتهم أثناء شغلهم للوظائف يف املستقبل. 

1 يشمل الرتاث املكونات امللموسة وغري امللموسة. تشكل املباين واملعامل األثرية واملناظر الطبيعية الثقافية 

واألعامل الفنية والتحف تراثًا ملموًسا؛ يتألف الرتاث غري املادي من التقاليد املوروثة من املايض مثل الفنون 
الصوتية وفنون األداء والعادات واألعراف والطقوس واالحتفاالت والفولكلور واملعرفة )اليونسكو ، بدون تاريخ(.

2 تأسس اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1971.
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اإلطار املفاهيمي: التّعلم التجريبي، 
وتعليم الهندسة املعامرية، والحفاظ 

عىل الرتاث الثقايف

ثروة  حول  املعرفة  وتعزيز  نرش  أهمية  عىل  الورقة  هذه  تركز 

الرتاث الثقايف بني أفراد املجتمع، وخصوصاً بني فئة الشباب. تسلط 

الضوء عىل أهمية البيئة الرتاثية التقليدية التي تم تشييدها يف 

أجل  من  التوثيق.  عملية  خالل  من  عليها  الحفاظ  ورضورة  السابق، 

القامئة،  االجتامعية  املشكلة  بربط  الورقة  تقوم  بذلك،  القيام 

التعلم  عملية  مع  الرتاثية،  املباين  عىل  باملحافظة  واملتمثلة 

تنفيذ  خالل  من  املعامرية،  الهندسة  لطلبة  بالنسبة  التجريبي 

تعريف  ميكن  الثقايف.  الرتاث  لتوثيق  التجريبي  التّعلم  عملية 

تعتمد  قصد،  عن  مصممة  تّعلم  »فرصة  أنه  عىل  التجريبي  التّعلم 

عىل التحقق واالستفسار« التي يتمكن خاللها الطلبة من »فهم أو 

معالجة أو حل مشكلة أو حالة واقعية يف العامل من خالل االعتامد 

التخصص«  عىل  للحصول  أثناء سعيهم  عىل املعلومات املكتسبة 

التّعلم التجريبي مهم بشكل  )Roman ، 2018،  الصفحة رقم 188(. 

خاص لطلبة الهندسة املعامرية. يقرتح )Kolb 2014( منوذجاً واحداً 

امللموسة؛  التجارب   )1 مراحل:  أربعة  من  يتكون  التجريبي،  للتّعلم 

النشط. عالوًة  التجريب   )4 التصور املجرد؛   )3 التأملية؛  2( املالحظات 

التقييم« من خالل  أبحاث  )Salama 2010( أن »دمج  عىل ذلك، يرى 

»إنتاج  عملية  يف  الطلبة  يرشك  أن  ميكن  التجريبي  التّعلم  عملية 

األولية«.  املعلومات  ملصادر  »يّعرضهم  ذاته  وبالوقت  املعرفة« 

ويستخلص بأن »التّعلم القائم عىل االستفسار يساهم يف عملية 

تعليم أصول تدريس علم الهندسة املعامرية والتصميم الرتبوي« 

)الصفحة رقم 288(، وهذا أمر بالغ األهمية ألنه يعزز التفكري النقدي 

لدى الطلبة. 

الشكل رقم 1. خريطة رأس الخيمة القدمية 

الصورة بإذن: دائرة اآلثار واملتاحف يف إمارة رأس الخيمة

رأس الخيمة التاريخية كدراسة حالة 
تعليمية تجريبية 

تبحثه  الذي  باملوضوع  الصلة  وثيقة  حالة  الخيمة  رأس  إمارة  تعترب 

املعامري  الرتاث  عىل  الحفاظ  أهمية  حول  هذه،  السياسة  ورقة 

الخيمة  رأس  إمارة  تقع  الصلة.  ذات  التجريبي  التّعلم  فرص  وتوفري 

جداً،  غنية  ثقافية  منطقة  وهي  الدولة،  من  الشاميل  الطرف  يف 

عام   5000 مدار  عىل  املستوطنات  من  العديد  تحدها  كانت  التي 

التاريخ البرشي عىل مر العصور، مبا يف ذلك العرص الحجري،  من 

والعرص الحديث، إىل عصور ما قبل النفط. ساعد موقع رأس الخيمة 

االسرتاتيجي يف منطقة الخليج العريب ومضيق هرمز عىل توسيع 

طرق التجارة بني الرشق والغرب. كام شجعت بيئتها الطبيعية، التي 

والصحاري  الزراعية  واملروج  الساحلية  املناطق  من  مزيج  تضم 

والجبال، عىل تطوير مستوطنات متنوعة عىل مدار الزمن. 

وراءه  خلّف  البرشي  والسكن  الحضارات  من  العريق  التاريخ  هذا 

مجموعة واسعة من اآلثار، فقد كشفت الجهود األثرية الكبرية خالل 

الثقايف  للرتاث  املدفونة  اآلثار  من  مجموعة  عن  التنقيب  عمليات 

العريق يف نواحي مختلفة من اإلمارة، الذي ميكن مشاهدة الكثري 

وآخرون،    Hilal( الوطني  الخيمة  رأس  متحف  عرض  صاالت  يف  منه 

2015(. وتشمل هذه »قذائف ما قبل التاريخ، وقبور الدفن الربونزية 

االحتالل،  وتالل  والحديدي،  الربونزي  للعرص  تعود  ومقابر  املبكرة، 

ومواقع حرضية ما بعد القرن الرابع عرش، وأفران الفخار، واملباين 

الحصن،  مثل  بعده  وما  عرش  الثامن  القرن  إىل  تعود  التي  القامئة 

وطوب  الحجر  من  املبنية  التقليدية  واملنازل  واملساجد،  واألبراج، 

الطني« )Hilal وآخرون، 2015، الصفحة رقم 149(. 

اإلمارات  دولة  يف  األخرى  املناطق  غرار  عىل  ذلك،  عىل  عالوًة 

العربية املتحدة، كان املركز الحرضي التاريخي إلمارة رأس الخيمة 

مسح للمدينه القدميه من عام 2003/2002
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)الذي كان يشار اليه باسم مدينة رأس الخيمة القدمية يف السابق( 

مركزاً لتجارة صيد اللؤلؤ واألسامك )Hawker  وآخرون، 2005(. يتجىل 

التي تم تشييدها يف  العمرانية  الهياكل  التاريخ املهم يف  هذا 

تشمل  والتي  العرشين،  القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  أواخر 

املباين القدمية ومنازل تجار اللؤلؤ والتجار اآلخرين. ومع ذلك، تم 

الخيمة  رأس  مدينة  يف  لإلمارة  الحي  للرتاث  أقل  اهتامم  إعطاء 

القدمية وغريها من األماكن. املقصود بالرتاث الحي املباين التي ال 

تزال قامئة، التي تكون يف بعض األحيان يف حالة هشاشة شديدة، 

والتي تم تشييدها منذ أوائل القرن العرشين إىل أواخر فرتة ما قبل 

النفط وأوائل العرص الحديث. تم التخيل عن العديد من هذه املنازل 

التي تعود إىل فرتة ما قبل اكتشاف النفط وأوائل العرص الحديث وال 

يتم اعتبارها إىل يومنا هذا جزءاً رسمياً من الرتاث الثقايف لإلمارة.

يف  تاريخية  أهمية  ذات  القدمية  الخيمة  رأس  مدينة  تزال  ال 

قامئة  تزال  وال  تدمريها  يتم  مل  مبانيها  من  العديد  ألن  املنطقة 

بعد  االقتصادي  الرسيع والتطور  التحديث  )Hawker ، 2007(. بسبب 

اكتشاف النفط، تم فقدان العديد من املراكز الحرضية املامثلة يف 

أنحاء املنطقة أو تغريت بشكل كبري. ومن األمثلة عىل ذلك،  جميع 

املنطقة األساسية الحرضية التي كانت موجودة قبل اكتشاف النفط 

الحرضية  الشارقة  ومنطقة  هدمها،  تم  والتي  أبوظبي  إمارة  يف 

أنشأت ما يشبه  الدولة قد  أن  بالرغم من  التي تحولت إىل متاحف. 

املساكن التي كانت موجودة قبل فرتة اكتشاف النفط، إال أن أصالة 

 .)MacLean ، 2018،  Mazzetto 2018( املايض قد تضاءلت

بالرغم من أن التحول يف إمارة رأس الخيمة كان أبطأ نسبياً، ال زال 

لكن   ،)Hawker  ، 2007( العريق  الثقايف  تراثها  عىل  دليل  هناك 

عىل  التأثري  يف  بدأت  وقد  مشكلة  متثل  التنمية  ضغوط  زالت  ال 

النسيج التاريخي ملدينة رأس الخيمة القدمية. أدى عدم التوافق 

تدخالت  إىل  الحرضية  التنمية  وتخطيط  التاريخي  الحفظ  عملية  بني 

الحديثة  املباين  بدأت   .)1 رقم  )الشكل  املنطقة  قلب  يف  رئيسية 

وطرق السري الواسعة تحل محل املنازل التقليدية القدمية واألزقّة 

األصيل  العمراين  النسيج  وتعطيل  تخريب  إىل  أدى  مام  الضيقة، 

مثل  تشجيع  تم   .)2015 وآخرون،   Hilal( السيارات  استخدام  وزيادة 

القدمية  الخيمة  رأس  ملدينة  املادي  النسيج  يف  التحوالت  هذه 

مل  التي  الجديدة  التنمية  وخطط  املمتلكات  قيم  زيادة  بسبب 

هذه  أدت  القامئة.  للمباين  الثقافية  القيمة  االعتبار  نظر  يف  تأخذ 

التطورات إىل فقدان عدد كبري من املنازل القدمية، والتي لألسف 

مل يكن لديها أي توثيق. باإلضافة إىل ذلك، املواطنون اإلماراتيون 

غادروا  فيها،  العيش  أجل  من  التقليدية  املنازل  هذه  شيدوا  الذين 

هذه البيوت من أجل العيش يف فيالت خرسانية حديثة يف ضواحي 

ذوو  العامل  قبل  من  سكنها  تم  أو  املنازل  هذه  هجر  تم  املدينة. 

الدخل املنخفض، مام أدى إىل تدهورها وتأثرها بشكل سلبي نتيجة 

سوء االستخدام وقلة الصيانة. نتيجة لذلك، اختفت السامت األصيلة 

للعديد من هذه املنازل.  

العريق  الرتاث  هذا  سيضيع  منهجية،  وتوثيق  حامية  عملية  بدون 

الحفاظ  إىل  الحاجة  أصبحت  الفريد،  السياق  هذا  ضمن  شك.  بدون 

عىل الرتاث الثقايف إلمارة رأس الخيمة عىل شكل املباين القدمية 

من القرن العرشين حاجة ملّحة.  وعالوًة عىل ذلك، فإن هناك حاجة 

ماسة إىل نرش وتعزيز الوعي بني أفراد املجتمع حول أهمية هذه 

الرثوة التاريخية. بناًء عىل ما تقدم، سعى هذا املرشوع إىل نرش 

أن  ونأمل  الثقايف  الرتاث  أهمية  حول  املجتمعي  الوعي  وتعزيز 

نظر  يف  السياسات  صانعو  يأخذها  اسرتاتيجية  خلق  يف  يساهم 

االعتبار وكذلك التعاون مع قطاع التعليم العايل وأصحاب املصلحة 

وتوضيح  الثقايف  الرتاث  حامية  أجل  من  الخيمة  رأس  إمارة  يف 

أهمية ذلك بالنسبة لنمو وتطوير اإلمارة.  

توثيق مدينة رأس الخيمة القدمية 
وتراثها الثقايف 

أجل  من  واملطلوبة  املهمة  الرئيسية  األنشطة  أحد  التوثيق  أصبح 

املحافظة عىل الرتاث الثقايف وإدارته. كام أنه رشط مسبق للحفظ 

الصحيحة  القرارات  التخاذ  الالزمة  املعلومات  يوفر  ألنه  املستنري، 

حول كيفية التدخل واملحافظة عىل الرتاث. ميكن أن يكون التوثيق 

الرتاثية،  األماكن  يديرون  الذين  لجميع  إرشادية  مبادئ  مبثابة  أيضاً 

وهو مفيد بشكل خاص ألي شخص مهتم ويرغب يف معرفة املزيد 

عن الرتاث. 

أمناط البناء الظاهرة يف مدينة رأس الخيمة القدمية مامثلة لبعض 

بدولة  أخرى  مدن  يف  استخدامها  تم  التي  البناء  وتقنيات  أمناط 

اإلمارات العربية املتحدة. فقد اعتمدت تقنيات البناء عىل استخدام 

النخيل(، واملرجان،  العريش )سعف  الطبيعية، مبا يف ذلك  املواد 

وآخرون،   Hawker( النخيل  وجذوع  الشاطئ،  وحجر  الجبال،  وصخور 

2005(. الحجارة املرجانية يف الجدران التي يعود تاريخها إىل أوائل 

الشكل رقم 2. بيت تقليدي يف مدينة رأس الخيمة القدمية 

الشكل رقم 3. جدران حجرية مرجانية يف مباين الخمسينيات  
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)الشكل  املنطقة  يف  للمنازل  فريدة  خاصية  هي  العرشين  القرن 

رقم 2 و 3(. 

حامية  من  الخيمة  رأس  إمارة  يف  واملتاحف  اآلثار  دائرة  متكنت 

100 منزل من املنازل املتبقية من خالل وضع عالمات عىل  حوايل 

املواقع األثرية التي لن يتم إزالتها أو هدمها. الالفته املوضوعة 

الحامية.  تفويض  عىل  مثال  هو   2 رقم  الشكل  يف  املبنى  عىل 

تشييد  منع  خالل  من  الجهود  هذه  الخيمة  رأس  إمارة  بلدية  تدعم 

أية مباين جديدة أو إجراء الرتميامت للمباين املحمية. ومع ذلك، 

بالرغم من حامية املنازل املتبقية قانونياً، إال أنها مهددة بالتآكل 

عملية  فإن  تقدم،  ما  عىل  بناًء  املطاف.  نهاية  يف  تختفي  وقد 

املعلومات  من  لالستفادة  القادمة  لألجيال  جداً  رضورية  التوثيق 

وتوثيق األشكال املعامرية السابقة. 

الستينيات  مثل  أحدث،  زمنية  فرتات  من  أخرى  مبان  تشييد  تم 

أجزاء  استبدال  تم  وأحياناً  القدمية  الهياكل  بجوار  والسبعينيات، 

ببالط  امللصق  البحر  رمل  طوب  استخدام  تم   .)4 رقم  )الشكل  منها 

ذلك  مالحظة  ميكن   .)5 رقم  )الشكل  املباين  هذه  لبناء  اسمنتي 

الالحقة،  الزمنية  الفرتات  خالل  الطوب.  يف  الصدف  وجود  خالل  من 

تم استخدام األسمنت والخرسانة املسلحة حرصياً. بالرغم من هجر 

املنازل القدمية وتدهورها، إال أن العديد منها مازالت قامئة. 

الرتاثية  املباين  جميع  مواقع   6 رقم  الشكل  يف  الخريطة  توضح 

املحمية مبوجب القانون يف مدينة رأس الخيمة القدمية )املميزة 

باللون األحمر(. يف حني أن بقايا جميع الهياكل التاريخية يف مدينة 

ملحدودية  نظرًا  توثيق،  عملية  إىل  تحتاج  القدمية  الخيمة  رأس 

الوقت واملوارد، تم اختيار خمسة منها لتضمينها يف دراسة حالة 

التّعلم التجريبي وتم تناولها يف هذه الورقة. تعود جميع املنازل 

عىل  بناًء  اختيارها  وتم  املايض  القرن  من  الخمسينيات  حقبة  إىل 

باإلضافة  إليه.  الوصول  وإمكانية  املنزل  وحالة  التاريخية  األهمية 

فرتة  من  القريب  املؤيد  حي  من  واحد  منزل  اختيار  تم  ذلك،  إىل 

زمنية مقاربة ألغراض املقارنة. يوضح الشكل رقم 7 مواقع املنازل 

املوثقة كجزء من هذا املرشوع. 

الشكل رقم 5. طوب رمل البحر مع بالط اسمنتي يف مباين الستينياتالشكل رقم 4. منازل حديثة من الستينيات

الشكل رقم 6. خريطة املباين الرتاثية يف مدينة رأس الخيمة القدمية 

تم الحصول عىل موافقة النرش من قبل دائرة اآلثار واملتاحف يف رأس الخيمة
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املنهجية

والتحليل،  امليداين،  العمل  عىل  املادي  التوثيق  عملية  تشتمل   

وتطبيق البيانات، وعرض النتائج. تم تنفيذ املرشوع من قبل ١٢ طالبًا 

جامعيًا متقدًما يف قسم الهندسة املعامرية بالجامعة األمريكية 

بعملية  خاص  تجريبي  تعليمي  كموضوع  الخيمة  رأس  إمارة  يف 

تعلمهم ملادة التخطيط العمراين، أو التصميم الحرضي، أو الحفاظ 

عىل العامرة التقليدية ضمن منهاجهم التعليمي، والتي تعترب من 

دراستهم  من  الرابعة  السنة  يف  واالختيارية  األساسية  املتطلبات 

مجموعات  إىل  الطلبة  تقسيم  تم  املعامرية.  الهندسة  ملادة 

وتوزيعهم عىل ستة منازل يف املرشوع. 

مراجعة   )1( مراحل:  ستة  يف  التجريبي  التعلم  توثيق  عملية  متت 

وجمع  املقابالت  إجراء  ذلك  يف  مبا  املوجودة،  األدبيات  وفحص 

العمل  تنفيذ   )3( النظري؛  اإلطار  إنشاء   )2( املنازل؛  حول  البيانات 

الحالية والعمل مع  تقييم ظروف املوقع  امليداين، مبا يف ذلك 

وإنتاج  البيانات  تحليل   )4( الالزمة؛  القياسات  لتحديد  محرتف  مّساح 

الرسومات لكل منزل؛ و )5( توثيق، وعرض النتائج مبا يف ذلك إدخال 

البيانات يف برامج الصياغة والنمذجة الرقمية )الربامج املستخدمة: 

 .)Sketch Up و Revit و AutoCAD

مثل  املحلية  الحكومية  الجهات  مع  بالتعاون  املرشوع  تنفيذ  تم 

بلدية إمارة رأس الخيمة، وإدارة النفايات، وهيئة اآلثار. باإلضافة إىل 

ذلك، قدم املركز الدويل لدراسة الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية 

وترميمها )ICCROM(، وهي منظمة دولية معروفة ومرموقة يف 

مجال بناء وتعزيز قدرات الرتاث الثقايف، الدعم الفني للمرشوع. 

توافر املوارد 

رأس  مدينة  يف  التخصصات  متعددة  الدراسات  من  عدد  إجراء  تم 

االجتامعية  الجوانب  بعض  بدراسة  بعضها  تقوم  القدمية.  الخيمة 

الدراسات  تعترب   .)Al Tabour ، 2003( للمدينة  واالقتصادية 

سياق  من  كجزء  املنطقة  الخيمة  رأس  إمارة  حول  األنرثوبولوجية 

عىل  الحفاظ  عملية  أخرى  دراسات  تعزز   .)Deakin ، 1976( أكرب 

حاجة  هناك  ذلك،  ومع   .)MacLean ، 2018( السياحة  ألغراض  الرتاث 

إىل إجراء املزيد من الدراسات حول األشكال الحرضية ملدينة رأس 

الخيمة القدمية. إن نقص املوارد باللغتني العربية واإلنجليزية حول 

الرضوري  من  يجعل  للمنطقة  والعمراين  املعامري  املحتوى 

وغري  امللموسة  التقاليد  ترشح  التي  للمعرفة  مستودعات  إنشاء 

امللموسة لثقافة اإلمارة. سيؤدي ذلك إىل تعزيز الوعي بالرتاث 

عىل  املهتمني  الباحثني  وكذلك  املحيل  املجتمع  بني  الثقايف 

املستوى العاملي. 

خالل فرتة املالحظة والدراسة، مل نعرث عىل أي دليل يوضح إجراء 

االستفادة  بإمكاننا  كان  التي  السابق،  يف  مّفصل  لتوثيق  اآلخرين 

حرصنا  ذلك،  عىل  بناًء  ملرشوعنا.  املحددة  األهداف  لتحقيق  منها 

عىل إرشاك السلطات واإلدارات ذات الصلة يف إمارة رأس الخيمة. 

الخيمة  برأس  واملتاحف  اآلثار  ودائرة  الخيمة  رأس  بلدية  قامت 

بتزويدنا بالخرائط والدراسات التي أجريت عىل املنطقة. تم تقديم 

قبل  من  القدمية  الخيمة  رأس  ملدينة  التفصيلية  التطوير  مشاريع 

العربية املتحدة ولكن  مستشارين خارجيني من خارج دولة اإلمارات 

مل يتم تنفيذها عىل اإلطالق. تم توثيق وتجديد املباين مثل متحف 

مهمة  إطار  يف  سامل  بن  محمد  ومسجد  الوطني  الخيمة  رأس 

أنشأ   .)9 و   8 رقم  )الشكالن  الثامنينيات  فرتة  يف  وطنية  رسمية 

طالبنا وثائق للمتحف واملسجد الذي تم تجديده خالل دورة تصميم 

وأنتجوا رسومات ومناذج كام هو موضح يف الشكلني رقم 10 و 11. 

تنشيط  إمكانيات  الخيمة  رأس  بلدية  تدرس  ذلك،  إىل  باإلضافة 

تقع  مختارة  حرضية  ملساحات  مقرتحات  إعداد  خالل  من  املنطقة 

عىل طول الطريق الرئييس بني املتحف واملسجد املذكورين أعاله 

)مظلل باللون األصفر عىل الخريطة يف الشكل رقم 12(. كام أعدت 

الخطة  للغاية،  الّقيمة  الوثائق  من  امللكية.  تقسيم  خطة  البلدية 

تسجل حدود كل ملكية ومساحتها ورقم قطعة األرض. ومع ذلك، ال 

يوجد دليل عىل توثيق أو جمع معلومات للمنازل القامئة املوجودة 

الشكل رقم 7. خريطة توضح املنازل يف مدينة رأس الخيمة القدمية واملواقع التي تم توثيقها خالل تنفيذ املرشوع 

بإذن من: دائرة اآلثار واملتاحف يف إمارة رأس الخيمة
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الشكل رقم 8. مسجد محمد بن سامل 

الصورة بإذن من: دائرة اآلثار واملتاحف يف رأس الخيمة

الصورة بإذن من: دائرة اآلثار واملتاحف يف رأس الخيمة

الشكل رقم 9. املتحف الوطني يف رأس الخيمة القدمية 

الشكل رقم 10. عينة من وثائق الطالب ملتحف رأس الخيمة الوطني 
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البيوت  مثل  أخرى،  فردية  أمثلة  توجد  قد  محددة.  طرود  عىل 

التقليدية للجزيرة الحمراء، يف مواقع أخرى من املدينة. ومع ذلك، 

ال يوجد دليل إضايف يف مدينة رأس الخيمة القدمية عىل توثيق 

أية مبان أو تجديدها من قبل السلطات املذكورة أعاله. 

النتائج

أدت املشاركة يف دراسة الحالة التعليمية التجريبية هذه كجزء من 

الثقايف  الرتاث  بأهمية  الطلبة  زيادة وعي  الصفية إىل  املشاريع 

التواصل  عىل  أيًضا  ساعدهم  كام  العام.  اهتاممهم  عن  فضالً 

املثال،  سبيل  عىل  جديدة.  بطريقة  املحيل  املجتمع  مع  شخصيًا 

القدمية  املنازل  عىل  للحفاظ  طرق  استكشاف  الطلبة  أحد  اختار 

وإحيائها ودمجها يف مدينة رأس الخيمة القدمية من خالل إعادة 

الدروس  ساعدته  تخرجه.  ملرشوع  كمحور  التكيفي  االستخدام 

إعداد تصميمه املقرتح  والتجارب املكتسبة من هذا املرشوع يف 

الخاص بالتخرج. 

يوضح  جيًدا  مثااًل  أيًضا  هذه  الحالة  دراسة  كانت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

كيف باإلمكان االستفادة القصوى من األساليب التعليمية من خالل 

فقد  األخرى.  والجهات  املنظامت  مع  التعاونية  الرشاكات  عمل 

كيفية  حول  ثاقبة  رؤى  للطلبة  املحلية  الحكومية  الهيئات  أعطت 

التخطيط واتخاذ القرارات، كام أن العمل مع منظمة دولية مرموقة 

الشكل رقم 11. منوذج توثيق الطلبة ملسجد محمد بن سامل  

الشكل رقم 12. خريطة رأس الخيمة القدمية توضح املنازل املحمية ومناطق التطوير املختارة 
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التقنيات  أحدث  عىل  التعرف  عىل  الطلبة  ساعد   ICCROM مثل 

التاريخية وتطوير مهارات جديدة  توثيق املباين  املستخدمة يف 

التي ستساعدهم يف مهنهم املستقبلية. 

عمل الطلبة 

كام هو موضح يف قسم املنهجية، اختار الطلبة ستة منازل شاغرة 

متطلباتهم  من  كجزء  التوثيق  أعامل  إلجراء  الخمسينيات  فرتة  من 

السنة  ملرحلة  التجريبي  التّعلم  مبادة  الخاصة  الجامعية  الدراسية 

الرابعة بقسم الهندسة املعامرية. مل تكن تواريخ تشييد املنازل او 

أية معلومات حول هذه املنازل متاحة يف هذه الدراسة؛ ومع ذلك، 

ميكن التحقق من هذه املعلومات إذا تم إجراء املزيد من الدراسات 

االجتامعية والثقافية املتعلقة بهذه الفرتة التاريخية. 

ومن  امليدانية  الزيارات  أثناء  منزل  لكل  القياسات  بأخذ  الطلبة  قام 

ثم عملوا الرسومات املطلوبة. قاموا أيًضا بتصوير جميع التفاصيل 

املعامرية ملساعدتهم يف إنشاء رسومات AutoCAD. ميكن أيًضا 

اعتبار الصور التي تم أخذها كجزء من عملية التوثيق، وشملها يف 

النتائج الخاصة باملرشوع. 

توفر األشكال من 13 - 16 عينات من النتائج التي توصلوا إليها. 

التحديات الخاصة بعملية التوثيق 

العديد  لتشمل  القدمية  للمنازل  التوثيق  عملية  متتد  أن  ميكن 

بالبيئة  أيًضا  ترتبط  والتي  الثقايف  بالرتاث  املتعلقة  القضايا  من 

بناؤه  تم  الذي  املنزل  يعكس  أكرب،  بشكل  ذلك  لتوضيح  املادية. 

الجوانب، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال:  العديد من  قبل 80 عاًما 

نوع املبنى ومكوناته؛ العالقة بني املباين وشكل الفضاء الحرضي 

مثل  هيكلية  عيوب  أي  املستخدمة؛  والتقنيات  البناء  مواد  بينهام؛ 

الشقوق والفشل الجزيئ أو الكامل للمكونات الهيكلية؛ منط حياة 

الجوانب  التي شكلت املنزل؛  والثقافية  االجتامعية  القيود  السكان. 

)والتي  أخرى  مناطق  من  التأثريات  للاملكني؛  واملهن  االقتصادية 

تعكس أيًضا بعض العالقات والسامت االجتامعية والثقافية(؛ الوعي 

تقنيات  يف  وكذلك  التصميم  يف  ينعكس  الذي  والبيئي  املناخي 

البناء واملعالجات. 

من أجل دراستنا، نقترص مهمة التوثيق عىل التكوين املادي للمنازل 

أن  للدراسات املستقبلية  الخاصة فيها. ميكن  البناء  وعنارص ومواد 

دراسة  لتشمل  وتوسيعها  الدراسة  هذه  نتائج  االعتبار  بعني  تأخذ 

الجوانب غري امللموسة املتعلقة بالثقافة املحلية. 

الشكل رقم 13. البيت الثالث يف املعرييض: رسومات وصور طالبية 
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الشكل رقم 14. املنزل رقم 5 يف رأس الخيمة القدمية، رسومات وصور طالبية  

الشكل رقم 15. منوذج لرسومات الطلبة )لبيت املعرييض(   

للعنارص  طالبية  رسومات   .16 رقم  الشكل 

القدمية  الخيمة  رأس  مدينة  يف  املعامرية 

للعرض يف املعرض
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تتضمن هذه العملية التحديات التالية: التحديات 

املتعلقة باملواقع املادية

خطورة . 1 إىل  للمباين  املستقرة  غري  الهيكلية  الظروف  أدت 

ملسها أو االقرتاب منها يف كثري من الحاالت )الشكل 17(.

دون . 2 الجريان  ألقاها  التي  األخرى  والنفايات  القاممة  تراكم 

إذن، وهي مشكلة واضحة يف جميع املنازل الشاغرة تقريبًا. 

)الشكل 18(

معظم املنازل مشغولة إما من قبل العامل أو يتم استخدامها . 3

 .)19 )الشكل  التجارية  الرشكات  أو  للمقاوالت  مخازن  أو  كورش 

يعيشون  املحلية  اإلماراتية  العائالت  من  قليل  عدد  يزال  ال 

لتلبية  والتحسينات  اإلضافات  إجراء  بعد  األصلية  منازلهم  يف 

احتياجاتهم املعارصة. 

التحديات املتعلقة بالتّعلم التجريبي

عملية . 1 حول  السابقة  املعرفة  إىل  يفتقرون  الطلبة  كان 

التوثيق، لذلك كان البد من استثامر الوقت لتقديم فهم كاٍف 

حول هذه العملية.

كان لدى الطلبة التزامات وقيود زمنية أخرى تتعارض أحيانًا مع . 2

الوقت املطلوب للعمل امليداين.

الوقت املحدود الذي متّكن خالله . 3 الجوية عىل  أثرت الظروف 

الطلبة من الذهاب إىل امليدان وتنفيذ مهام عملهم.

بالخصوصية، . 4 واهتاممهم  املجاورة  املنازل  ساكني  اشتباه 

خاصة خالل عملية التقاط الصور.

أدوات . 5 مثل  املهني،  التوثيق  ألداء  الالزمة  املعدات  توافر 

املسح الرقمي.

عن . 6 قصص  لسامع  األصليني  املالكني  إىل  الوصول  صعوبة 

وراء  واملربرات  الجوانب  بعض  عن  املزيد  ومعرفة  منازلهم 

قرارات تصميمهم للمنازل.

الشكل رقم 17. هياكل غري مستقرة للمنازل من مدينة رأس الخيمة القدمية    

الشكل رقم 19. منزل قديم يستخدم كورشة للتكييفالشكل رقم 18. مكب نفايات يف منزل شاغر
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توصيات السياسة

دراسة  أثناء  مواجهتها  متت  التي  والتحديات  النتائج  عىل  بناًء 

الحالة هذه، فإن التوصيات املحتملة لدعم توثيق الرتاث يف رأس 

الخيمة وتعزيز مشاركة الطلبة يف العمل من خالل مشاريع التّعلم 

التجريبي تشمل:

عىل املستوى التعليمي

الرتكيز عىل تعميم قضية تعزيز الوعي بالرتاث الثقايف بني جميع 

طلبة الجامعة األمريكية يف إمارة رأس الخيمة )ومؤسسات التعليم 

من  األقل  عىل  واحدة  دورة  تقديم  إن  األخرى(.  املحلية  العايل 

من  الخيمة  رأس  إلمارة  الثقايف  الرتاث  حول  العام  التعليم  برنامج 

األساسية  الدورات  يف  تضمينه  وميكن  الجهد  هذا  يدعم  أن  شأنه 

للربامج األكادميية.

بالجامعة، . 1 املعامرية  الهندسة  برامج  مبناهج  يتعلق  فيام 

يجب أن تتضمن دورات التصميم مرشوعات تتناول قضايا الرتاث 

للطلبة يف دورات املستوى املبكر  الثقايف املحيل. ميكن 

القدمية  الخيمة  رأس  مدينة  يف  التصميم  مشكالت  تحديد 

التي تتطلب أعامل التوثيق. سنويًا، يجب أن يتناول مرشوع تخرج 

طالب واحد عىل األقل الرتاث الثقايف إلمارة رأس الخيمة.

املعامرية . 2 الهندسة  أقسام  يف  منتظمة  عمل  ورش  تنظيم 

للطلبة واملهتمني اآلخرين من السلطات املحلية للتعرف عىل 

قضايا الرتاث الثقايف وتقنيات التوثيق.

وقضايا . 3 الثقايف  الرتاث  حول  عامة  محارضات  سلسلة  تنظيم 

العامرة املحلية إلرشاك املجتمع.

الرتاث . 4 توثيق  يف  املتخصصة  الدولية  الوكاالت  مع  التعاون 

واملواقع  لآلثار  الدويل  واملجلس   ICCROM مثل  الثقايف، 

)ICOMOS(، لتزويد الطلبة باملعلومات الجديدة حول التقنيات 

الحديثة املستخدمة يف توثيق وتصور املباين الرتاثية.

التأكيد عىل أهمية اإلعالم يف نرش املعرفة املتعلقة بالرتاث . 5

والثقافة بجميع أشكالها.

عىل مستوى القطاع العام

بناء عالقات تعاون قوية بني املؤسسات التعليمية والسلطات . 1

العامة املحلية لتسهيل عمل الطلبة والباحثني يف املشاريع 

البيانات  تبادل  تشمل  والتي  الثقايف،  بالرتاث  املتعلقة 

واملوارد ذات الصلة.

عامة . 2 محارضات  تقديم  خالل  من  املجتمعية  بالتوعية  القيام 

أن  يجب  الخيمة.  لرأس  الثقايف  الرتاث  عىل  تركز  ومعارض 

مبا  املحيل،  واملجتمع  املدارس  الطلبة  التواصل  يستهدف 

يف ذلك الوافدين.

تحسني . 3 عىل  لتشجيعهم  املنازل  ألصحاب  حوافز  تقديم 

ممتلكاتهم وحاميتها من التآكل والدمار.

نتيجة لهذه الدراسة، نويص بتشكيل فريق عمل يتألف من ممثلني 

البلدية  )مثل  الصلة  ذات  املحلية  الحكومية  واإلدارات   AURAK من 

إلجراء  البيئية(  والرقابة  التحتية  والبنية  العامة  واألشغال  واآلثار 

عملية توثيق شاملة تغطي جميع املنازل املحمية يف مدينة رأس 

الخيمة القدمية. يجب أن تؤدي هذه العملية إىل إنشاء قوائم جرد 

املادية  وغري  املادية  املعلومات  حول  كاملة  بيانات  عىل  تحتوي 

الوطني  السجل  يف  دمجها  ميكن  والتي  هيكل،  أو  منزل  لكل 

املستقبيل للمنازل واملباين التاريخية يف اإلمارة.

الخامتة

يجب أن يكون توثيق مواقع الرتاث يف رأس الخيمة أولوية حاسمة 

التخطيط  جهود  مع  الحفظ  أولويات  ومواءمة  تنسيق  أجل  من 

ميكن  كيف  التجريبي  املرشوع  هذا  يوضح  املستقبلية.  التنموي 

الجهود،  هذه  يف  تساهم  أن   AURAK مثل  التعليمية  للمؤسسات 

وتسهيل تّعلم الطلبة مع دعم السلطات املحلية. من خالل العمل 

لتوثيق  شامل  ترايث  سجل  لتطوير  طريق  خارطة  إنشاء  ميكن  مًعا، 

وستساعد  الثقايف.  الرتاث  تصنيف  تحت  تندرج  التي  الهياكل  جميع 

الجهود املنسقة أيًضا عىل تعزيز الوعي والفخر املجتمعي بأصول 

املنطقة،  يف  نوعه  من  فريد  منها  والعديد  الرتاثية،  الخيمة  رأس 

وحاميتها لألجيال القادمة للتعلم منها واالستمتاع فيها.
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املؤلفني

توفيق أبو حنتش أستاذ مشارك يف تصميم العامرة والتاريخ والنظرية بالجامعة األمريكية يف رأس الخيمة. حاصل عىل درجة املاجستري 

يف الهندسة املعامرية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

د. إميان العايص أستاذة معامرية مشاركة - تصميم حرضي يف الجامعة األمريكية يف رأس الخيمة. حاصلة عىل درجة الدكتوراه من كلية 

أدنربة للفنون وماجستري العلوم يف التصميم الحرضي من معهد برات يف نيويورك.

عبري أبو رعد أستاذة هندسة معامرية يف الجامعة األمريكية يف رأس الخيمة. طالبة دكتوراه يف جامعة دلفت للتكنولوجيا يف هولندا 

وحصلت عىل درجة املاجستري يف الهندسة املعامرية من جامعة أنهالت للعلوم التطبيقية يف أملانيا.
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غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت   2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

www.alqasimifoundation.com

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نرش  اىٕل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املٔولفني و 

تعترب كمرجع ملٔوسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


