
ورقة سياسة عامة
دراسة حالة حول التجديد 

العمراني لمدينة رأس الخيمة 
القديمة

سارة سيف، الجامعة االمريكية في الشارقة

التاريخية في  المواقع  العديد من  الحال مع  كما هو 
لمنطقة  العمراني  التجديد  يمثل  الخليج،  منطقة 
المدينة القديمة في إمارة رأس الخيمة، بدولة اإلمارات 
على  المحافظة  أجل  من  تحديا  المتحدة،  العربية 
التوازن بين حماية المعالم العمرانية الموجودة فعال 
إلى  هذه  السياسة  ورقة  تهدف  العمراني.  والتجديد 
تسليط الضوء على أهمية منطقة المدينة القديمة 
في  السياسات  لصانعي  وثقافي  تاريخي  كموقع 
اإلمارة، فمن خالل القيام بذلك، ستتمكن من تحديد 
إمكانيات المنطقة لتصبح عامال يساعد على تنمية 
بالتجديد  خاص  مشروع  خالل  من  الخيمة  رأس  إمارة 

العمراني.

إمارة  حول  موجزة  تاريخية  لمحة  بتقديم  الورقة  تبدأ 
المدينة  لمنطقة  العمرانية  والتنمية  الخيمة  رأس 
تتيحها  التي  الفرص  بمناقشة  تقوم  ثم  القديمة. 
)أو  والمورفولوجيا  البناء  مواد  وتصف  المنطقة، 
من  قائمة  برفع  وتختتم  فيها.  العمرانية  التركيبة( 
التوصيات حول التجديد العمراني للمدينة القديمة. 
هذه  السياسة  ورقة  مؤلفة  بأن  بالذكر  الجدير  من 
الخاصة  البيانات  بجمع  وقامت  ميدانية  دراسة  أجرت 
من  كجزء   2011 و   2009 السنوات  بين  الورقة  بهذه 
والماجستير  البكالوريوس  شهادتي  لنيل  دراستها 

من الجامعة األميركية في الشارقة.

مقدمة
الخيمة تحديًا عمرانيًا وكذلك فرصة من  إمارة رأس  القديمة في  المدينة  تعد منطقة 
أجل القيام بتنمية عمرانية مستقبلية لإلمارة. بالوقت الحالي إمارة رأس الخيمة على 
شفا نهضة اقتصادية وحضرية كبيرة حيث تشرع المدينة في مسار التفكير المستقبلي 
الجديدة تخصيص رأس مال أكبر  التنمية  التنمية. ويشمل جزء من جدول أعمال  نحو 
لنقاط القوة السياحية القائمة، بما في ذلك تطوير الواجهة البحرية، والمحافظة على 
إضفاء  أثناء  يتحقق  أن  يجب  هذا  كل  التاريخية.  المواقع  وترميم  االيكولوجية،  البيئة 

التحسينات العمرانية للمدينة ككل لصالح سكانها.

نقاط  لديها  ألن  خاصة،  بأهمية  تتمتع  الخيمة  رأس  في  القديمة  المدينة  منطقة  إن 
القوة الرئيسية ثالثة التي تم االشارة اليها اعاله، مما يوفر فرصة نادرة من أجل القيام 
بالتخطيط الحضري. كما أن من المحتمل أن يؤدي التجديد في هذا الحي إلى الحث 
السياسة  ورقة  االمارة.  من  مختلفة  أجزاء  في  أخرى  وتعمير  تجديد  مشاريع  تنفيذ  على 
هذه توضح التطور التاريخي لمنطقة المدينة القديمة، ووضعها الحالي، وإمكانيات 
تحث  التي  السياسات  صانعي  إلى  التوصيات  برفع  وتختتم  فيها.  والتعمير  التحديث 
نطاق  على  رائدة  عمرانية  وتعمير  تجديد  خطة  تجريب  أجل  من  الفرصة  اغتنام  على 
أصغر في منطقة المدينة القديمة، بدال من التريث واالنتظار لعقود من أجل تطبيق 

تنمية عمرانية على مدينة رأس الخيمة بأكملها. 

http://www.persiangulfonline.org/maps.htm تعود إلى مايو 2011 من(

التطور التاريخي إلمارة رأس الخيمةالشكل 1: خريطة للخليج في عام 1606
تاريخيا  موقعا  الخيمة  رأس  إمارة  احتلت  السنين،  آلالف 
باسم  سابقا  تعرف  كانت  الخليج.  منطقة  في  بارزا 
أنحاء  مختلف  من  الناس  من  العديد  وأعتبرها  جلفار، 
للغاية  جذابة  مدينة  أنها  على  وأوروبا  وأفريقيا  آسيا 
كونها مدينة غنية ثقافيا، ولها أهمية أثرية، وذات موقع 
التيارات  أن  وحيث  رئيسيا.  تجاريا  وطريقا  استراتيجي 
فإن  للمدينة،  الساحلية  الحدود  تشكيل  أعادت  المائية 
األدلة األثرية توضح بأن هناك تحوالت كبيرة للغاية في 
هذه  التحوالت  رؤية  يمكن  الزمن.  مر  على  جلفار  موقع 
من خالل المقارنة بين الخرائط التاريخية )األشكال 1 و 2 
و 3(. الحفريات األثرية تثبت بأن جلفار في السابق كانت 
مواقع  إلى  جغرافيا  أقرب  أي  شمل،  منطقة  في  تقع 
تعد  التي  النار،  أم  ومقابر  سبأ  قصر  مثل  أخرى  تاريخية 
أكبر المقابر في شبه الجزيرة العربية. ثم تحركت جلفار 

لتصبح أقرب إلى إيران في وقتنا الحاضر )روجرز، 1995(.

ملخص الدراسة

ورقة سياسة عامة رقم  07                                                           إبريل 2013

)
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الهياكل  أعظم  من  واحدا  كان  الخيمة  رأس  في  الدفاع  جدار 
 19 القرن  أوائل  في  تشيده  تم  فقد  فيها.  التاريخية  المعمارية 
تصميم  تم  وقد  األعداء.  غزو  من  الخيمة  رأس  حماية  بهدف 
على  غوري  أو  قوي  وحصن  المراقبة  أبراج  ليشمل  بدقة  الجدار 
الجانب الجنوبي الغربي من الجدار. كما قام جيش قوامه من 
 80 حوالي  من  مكون  بحري  وأسطول  رجل   7000 إلى   6000
قاربا محماًل باألسلحة بتقديم المزيد من الحماية للمدينة. كما 
إيران  في  الساحلية  المدينة  لنجة،  بندر  مع  الودية  العالقات  أن 
نظام  تعزيز  في  ايجابي  دور  لعبت  ايضا  الحاضر،  الوقت  في 
الدفاع العام في المدينة حيث كانت القوارب متمركزة هناك 
للعمل تحسبا في حال وقوع أية هجمات. باإلضافة إلى ذلك، 
العالقات االستراتيجية لجلفار مع المدن الساحلية القريبة عززت 

من نجاحها في التجارة )روجرز، 1995(.

لقد تم تصميم الجدار 
بدقة ليشمل 

أبراج مراقبة وحصن قوي
 أو غوري على الجانب الجنوبي

 الغربي من الجدار.

الخيمة  رأس  مينــاء  القواســم  شيــوخ  أنشــأ   ،18 القــرن  في 
تمتد  قوتهم  بأن  ليضمنوا  وكذلك  لهم،  عاصمة  لتكون 
 Heard-Bey،( فيما وراء الحدود الساحلية وجبال حجر في عمان
وعيا  أكثر  البريطانيون  أصبح   ،19 القرن  بحلول  لكن   .)2004
يشكلون  القواسم  بأن  واعتبروا  الموسعة،  القواسم  بتجارة 
في  البريطانية  الشرقية  الهند  شركة  لتجارة  خطيرا  تهديدا 
المحيط الهندي وإلى اإلمبريالية البريطانية ككل. وعليه، في 
استولت  الخيمة،  رأس  على  القواسم  قبضة  إلزالة  محاولة 
ديسمبر  بين  الخيمة  رأس  على  البريطانية  البحرية  القوات 
مشترك  تهديد  هناك  بأن  ادركوا  أن  وبعد   .1821 ويوليو   1819
البريطانيون  قام  العثمانيين،  األتراك  قبل  من  يواجههم 
 1820 سنة  للسالم  العامة  المعاهدة  بتوقيع  والقواسم 
هذه  وبتوقيع  القاسمي،  صقر  بن  سلطان  الشيخ  حكم  تحت 
بريطانية.  محمية  الخيمة  أنها  على  رأس  اعتبار  تم  المعاهدة 
ومع ذلك، التوسع المستمر للحكم البريطاني أدى في نهاية 
المطاف إلى دفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي إلى توحيد 
بذلك  لتصبح  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مع  الخيمة  رأس 
11 فبراير  الدولة في  التي تنضم الى  رأس الخيمة اإلمارة األخيرة 

سنة 1972 )روجرز ، 1995(.

 http://www.persiangulfonline.org/maps.htm تعود إلى مايو 2011 من(
ومأخوذة من كتاب شبه الجزيرة العربية في الخرائط األوروبية القديمة(

)تعود إلى مايو 2011 من
)http://www.britannica.com/EBchecked/media/1998/The-Persian-Gulf

الشكل 2: خريطة الخليج في عام 1800  

الشكل 3: خريطة للخليج في الوقت الحاضر
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منطقة المدينة القديمة منذ القرن 
العشرين

جغرافيا المكان

في  بشرية  مستوطنة  أول  تعتبر  القديمة  المدينة  منطقة 
واحد  مربع  كيلومتر  حوالي  مساحتها  وتبلغ  الخيمة،  رأس 
خط  عند  يقع  القديمة  للمدينة  نقطة  أعلى   .)4 )الشكل 
عرضN”26.66’48°25  وخط طول E”1.31’57°55 )برنامج جوجل 

إيرث، 2011(.

الموقع االستراتيجي لمنطقة المدينة القديمة برأس الخيمة، 
الخليج،  إلى  المباشر  الوصول  إمكانية  مع  جزيرة  شبه  على 
شجع على االستيطان البشري السريع فيها. وكان موقع رأس 

تم بناء مدينة رأس الخيمة على لسان رملي ضيق طويل 
 مواز للساحل ويوجد بينه وبين البر الرئيسى بحيرة واسعة 

 توفر مرسى مريح ومحمي للغاية.

فيها  تمر  بلدة  أول  فكانت  األخرى  اإلمارات  من  أفضل  الخيمة 
من  قدوما  هرمز  مضيق  عبور  بعد  الخليج  دخول  عند  القوارب 
المحيط الهندي. استفاد الناس من الخليج في صيد األسماك 

واستخراج اللؤلؤ، والتجارة مع البلدان األخرى )كاي، 1994(.

التطوير العمراني

الخيمة  رأس  مدينة  بناء  “تم   ،)1925( كوكس  لبيرسي  وفقا 
بينه  الرمال مواز للساحل ويوجد  على لسان طويل ضيق من 
ومحمي  مريح  مرسى  فيها  واسعة  بحيرة  الرئيسى  البر  وبين 
منتجعًا  منها  جعلت  الميزة  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما  للغاية. 
شبه  في  البلدة  نمت  “وعندما  الغابرة.  األيام  في  للقراصنة 
الجزيرة، أصبحت المنطقة الرئيسية التي يقيم فيها الصيادون، 

والتجار، وتجار اللؤلؤ )النكستر، 2011 (.

)الصورة مأخوذة من جوجل إيرث في مايو 2011 وتم تحليلها بواسطة الكاتب(

الشكل 4: خريطة لرأس الخيمة توضح منطقة المدينة القديمة
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الشكل 6: خريطة توضح تطور رأس الخيمة في عام 1935الشكل5: صورة جوية  لرأس الخيمة في عام 1935 

الشكل  8: خريطة توضح تطور رأس الخيمة  في عام 1961الشكل 7: صورة جوية لرأس الخيمة في عام 1961

الشكل 10: خريطة توضح تطور رأس الخيمة في 2012 الشكل 9: صورة جوية لرأس الخيمة في 2012

)الصورة مقدمة من كريستيان فيلد في فبراير 2011(

)الصورة مقدمة من كريستيان فيلد في فبراير 2011(   

  )الخريطة من تصميم الكاتب()أخذت الصورة من جوجل إيرث في مايو 2011(                                                 

  )الخريطة من تصميم الكاتب(

مقياس الرسم )م(

مقياس الرسم )م(

قلعة/ قصر الحاكم

قلعة/ قصر الحاكم

)الخريطة من تصميم الكاتب(

مقياس الرسم )م(

 القصر الحالي

قلعة\ متحف
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منطقة  في  العمرانية  التنمية  تطور  الجوية  الصور  توّضح 
يوضحان   6 و   5 الشكالن   .20 القرن  خالل  القديمة  المدينة 
الحاكم  قصر  مع   ،1935 عام  في  التنمية  مستوى  تدني  مدى 
1961 تمكنت  في الطرف الجنوبي من المدينة. وبحلول عام 
المدينة من النمو بشكل أكبر داخل شبه الجزيرة وتغير موقع 
على  المحافظة  مع  الجنوب،  باتجاه  ليصبح  الحاكم  قصر 
من  محمية  الغير  الحافة  على  واالستراتيجي  الدفاعي  الموقع 
التطور  يوضحان   01 و   9 الشكالن   .)8 و   7 )الشكالن  المدينة 
قصر  ذلك  في  بما   ، هذا  يومنا  في  الخيمة  رأس  في  والنمو 
الحاكم الحالي وموقع القصر السابق الذي هو اآلن متحف رأس 

الخيمة الوطني.

األهمية

منطقة المدينة القديمة هو الموقع األكثر أصالة واألقل تغيرا 
اإلمارات  في  التاريخية  الرئيسية  المدن  بجميع  مقارنة  وتعميراً 
العمراني  النسيج  معظم  على  يحتوي  وأنه  المتحدة،  العربية 
الذي تم المحافظة عليه. فعلى سبيل المثال، الجوهر التاريخي 
عملية  بدأت  عندما  كبير  بشكل  وتعميره  تجديده  تم  للشارقة 
وهوية  ماضي  الستعادة  محاولة  في  التسعينات  في  الترميم 
بالوقت  يعد  الذي  دبي،  في  التاريخي  الجوهر  بينما  اإلمارة. 
فقد  البستكية،  باسم  حاليا  تعرف  بارزة  سياحية  وجهة  الحالي 
إلفساح   0197 في  تدميره  تم  عندما  وعراقته  أصالته  معظم 

الطريق لمشاريع التنمية. الجديدة )دالموجي، 2006(.

دولة  في  تغيرا  األقل  التاريخية  المدينة  كونها  إلى  باإلضافة 
رأس  في  القديمة  المدينة  منطقة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
العربية  المعمارية  الهندسة  أنماط  على  حافظت  الخيمة 
في  المدن  من  بنظرائها  مقارنة  أكبر  بشكل  فيها  التقليدية 
جميع أنحاء البالد. ووفقا لما ذكره عالم اآلثار كريستيان فيلدي، 
“أبراج الرياح والزخرفة على السطح الخارجي للمباني في منطقة 
 Reinl،( للخليج”  اآلخر  الجانب  من  اقتبست  جميعها  البستكية 
حيث  الخيمة،  رأس  في  الحال  هو  ليس  هذا  ذلك،  ومع   .)2007
 )11 )الشكل  أصيل  عربي  طابع  ذات  بطبيعتها  الزخرفة  ظلت 

.)Reinl، 2007(

إن أهمية منطقة مدينة رأس الخيمة القديمة، باعتبارها تمثيال 
الضوء  تسلط  أنها  حقيقة  في  تكمن  بأكملها،  لإلمارة  دقيقا 
وهي  الخيمة،  لرأس  الرئيسية  الثالثة  الجذب  عوامل  على 
تحديدا : الواجهة البحرية الطبيعية التي لم يتم التالعب فيها 
والبيئة  العريق،  التاريخي  والتراث  عليها،  تغيرات  أية  إضفاء  أو 

اإليكولوجية ذات االهمية الكبيرة )الشكل 12(.

الشكل 11: بناء الزخرفة في منطقة مدينة رأس 
الخيمة القديمة           

الشكل 12: مواطن القوة السياحية في منطقة 
المدينة القديمة

)الصورة مأخوذة من جوجل إيرث في مايو 2011 وتم تحليلها بواسطة الكاتب()الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب(                                                  

منطقة المدينة القديمة هو الموقع األكثر 
أصالة واألقل تغيرا مقارنة

بجميع البلدات التاريخية الرئيسية 
 في اإلمارات العربية المتحدة.

الشاطئ

البيئة االيكولوجية

العناية التاريخية
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الشكل 13: أهالي المدينة القديمة يتسوقون في الحي التجاري في المنطقة الشرقية

الشكل 14: أراضي قاحلة وغير مستخدمة تحيط 
بالمباني في منطقة المدينة القديمة

                              

الشكل 15: مباني بحالة متهالكة في المدينة القديمة

)الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب(

)الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب()الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب( 
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الحجر

الرمل

الخشب

الساروج

الحجر المرجاني

الخشب

الكتلة
الخرسانية

منطقة  أن  في  تكمن  أخرى  هامة  سمة 
المدينة القديمة ال تزال مأهولة ومفعمة 
السكانية  األنشطة  خالل  من  بالحياة 
والتجارية على حد سواء على غرار ما هو 
في  القديمة  المنطقة  في  الحال  عليه 
جزيرة الحمرا التي تركت مهجورة ومهملة 
)الشكل رقم 13(. كل ذلك يجعل عملية 
أكثر  مسألة  المنطقة  وتنشيط  تجديد 

ضرورية وإلحاحا.

البنية التاريخية

معظم المباني داخل المركز التاريخي الرئيسي هي مساحات 
قاحلة،  جرداء  مناطق  بها  وتحيط  واحد  طابق  من  سكنية 
العديد  تحتوي  كما   .)14 )الشكل  مستخدمة  غير  وأراضي 
وجود  لعدم  ونظرا  داخلية.  باحات  على  أيضا  المباني  من 
الصيانة وبسبب قرب المباني من بحر الخليج، نجد بأن معظم 
المباني متصدعة بشكل ال يصدق )الشكل 15(. هذه المباني 
وقوامها  بالشمس،  المجفف  الطوب  أو  الصاروج  من  مبنية 
كانت  لقد   .)17 و   16 )الشكالن  والمرجان  الجيري  الحجر  من 
وكانت  المباني  شيدت  عندما  بسهولة  متاحة  المواد  هذه 
مناسبة جدا للبيئة القاسية. كما أن تصميم الباحات الداخلية 
الحراري.  الحمل  تيارات  طريق  عن  تبريدي  تأثير  خلق  في  ساعد 
إختراق  بإمكانه  كان  النسيم  أن  حقيقة  ذلك،  على  وعالوة 

في  الموجودة  المرجانية  الشعاب 
هذه  تبريد  على  ساعد  المباني  جدران 
فيها  الحرارة  درجات  وخفض  المباني 

)الدملوجي، 2006(. 

المورفولوجيا الحضرية )أو 
التركيبة العمرانية(

في  القديمة  المدينة  منطقة  تحمل 
رأس الخيمة بعض العناصر المعمارية 
لها  مقال  في   )2011( راب  سامية  ناقشتها  التي  المحددة، 
مدينة  ميناء  في  العمراني  البحري  المشهد  الشارقة:  بعنوان 
في  الساحلية  المدن  فإن  لراب،  ووفقا  الخليجي.  الساحل 
هذه  المتشابهة.  العمرانية  بالعناصر  تفخر  جميعها  الخليج 
)الشكل  والفريج  والساحل  والحصن،  السوق،  كانت  العناصر 
تبادل  فيه  تم  الذي  المكان  هو  السوق  التالية(.  الصفحة   ،18
الساحل  من  بالقرب  استراتيجيا  موقعه  وكان  التجارية  السلع 
أو بمحاذاة حافة المياه. الحصن هو القلعة ومقر الحاكم ويقع 

عموما في أقصى الفريج أو الحي السكني.

كان لمنطقة مدينة رأس الخيمة القديمة أيضا شكال عمرانيا 
العمراني:  الشكل  تاريخ  كتابه  في  وطبيعيا.  معقدا،  ضيقا، 
حسن  من  موريس  المؤلف  يقتبس  الصناعية،  الثورات  قبل 
الطراز  اعتماد  تم  التي  المختلفة  االسباب  تفسير  فتحي 
العمراني الضيق والمنسوج بإحكام “ عالميا من قبل العرب” 

)موريس، 1996(.

معظم المباني داخل 
المركز التاريخي هي 
مساحات سكنية من 

طابق واحد وتحيط بها 
مناطق جرداء، وأراضي غير 

مستخدمة

الشكل 16: التكوين الطبقي للعديد من األبنية في 
منطقة المدينة القديمة       

 الشكل 17:الحجر المرجاني وقطع الطين يستخدمان 
في البناء

)الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب(  )الصورة مأخوذة من مجموعة أستوديو الكاتب في فبراير 2011(                          
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وفقا لفتحى، الشوارع الضيقة المتعرجة 
“رياح  تجنب  على  السكان  ساعدت 
تصميم  تم  كما  الساخنة.”  الصحراء 
لبعضها  متالصق  بشكل  المنازل 
المنطقة  أمان  ضمان   “ بهدف  البعض 
المحلية، والتي أصبحت فيما بعد سمة 
العمرانية  التركيبة  سمات  من  أساسية 

اإلسالمية”. 

“فقد كانت تستخدم الممرات الضيقة المحيطة بالمنازل فقط 
من قبل أصحاب المنازل وليس من قبل الغرباء الذين سيكون 
وجودهم ملحوظا )الشكل 19(. إن استخدام المدينة للسوق 
االجتماعية.”  اللقاءات  عقد  على  “شجع  للتجمع  عام  كمكان 
فحسب،  الغرض  لهذا  السوق  إنشاء  يتم  لم  أنه  من  وبالرغم 
فقد تم تصميمه الستيعاب معظم االنشطة العامة للمدينة. 
فيها  يجتمع  حيث  عامة  كأماكن  أيضا  المساجد  اعتبرت  كما 
)كونستنتين  الصالة  ألداء  اليوم  في  مرات  خمس  الناس 

كوستوف،1999(.

ووفقا للباحث المعاصر بسيم حكيم )موريس،1996(، السبب 
اآلخر لتبني البنية العمرانية الحالية لمنطقة المدينة القديمة 
هو أن المدينة اإلسالمية التقليدية كانت تفتقر إلى المركبات 
ال  كان  العجالت  ذات  المركبات  استخدام  إن  العجالت.  ذات 
هذه  حركة  لتخفيف  مستقيمة  شوارع  إنشاء  عنه  ينجم  أن  بد 
أن  إلى  بحاجة  كانت  الشوارع  ذلك،  على  وبناء  المركبات، 

تكون

المشاة  مرور  لحركة  يكفي  بما  واسعة 
الحكيم  يشدد  أخيرا،  فقط.  والحيوانات 
بناء  التدريجي  التوسع  أهمية  على 
على حاجة المدينة، فقد كانت منطقة 
مزيجا  الخيمة  رأس  في  القديمة  البلدة 
ميناء  “مدن  باسم  راب  إليه  أشارت  مما 
موريس  يوصفه  وما  الخليج”  ساحل 
بأنها “ المدن اإلسالمية للشرق األوسط 

.)1996(“

الوقت الحاضر

حاليًا، منطقة المدينة القديمة تتواجد في منطقة مجزأة جدا. 
تقسيمات  على  تحتوي  المنطقة   ،20 الشكل  يوضح  كما 
شرائح  إلى  الموقع  تجزئة  على  تعمل  بحيث  لألراضي  خطية 
الشرقي.  الجنوب  إلى  الغربي  الشمال  من  تمتد  عمودية 
سكنية  منطقة  تشمل  هذه  لألراضي  الخطية  التقسيمات 
ومنطقة  تجارية،  ومنطقة  جديدة،  سكنية  ومنطقة  قديمة، 
سكنية جديدة أخرى، ومنطقة تجارية أخرى في هذا الترتيب من 
الغرب إلى الشرق. بدأ الفصل بين المناطق التجارية والسكنية 
بدأت  عندما  النفطية  الطفرة  بعد  األخيرة  اآلونة  في  فقط 
أنشئت  بحيث  االرتفاع،  المنخفضة  السكنية  المباني  تظهر 
التقسيمات  بين  تفصل  أخرى  جديدة  سكنية  تقسيمات 

القديمة بصورة أكبر.

معظم سكان المنطقة غير 
مدركين لقيمتها التاريخية

الشكل 18: التركيب العمراني لمنطقة المدينة 
القديمة   

الشكل 19: شارع ضيق خاص وطريق مسدود في 
منطقة المدينة القديمة

)الصورة من تقديم هالكرو وتحليل الكاتب( )الصورة من تقديم هالكرو وتحليل الكاتب(                                        

الحصن

السوق

الساحل

املساجد

الفريج
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الشكل 20: تقسيم استخدام المناطق في الوقت 
الحاضر في المدينة القديمة 

الشكل 21: جنسية السكان في منطقة المدينة 
القديمة في 2005

الشكل 22: أجهزة التكييف الحديثة  تثقب الجدران 
التاريخية

)الصورة مأخوذة من جوجل إيرث في مايو 2011 وتم تحليلها بواسطة الكاتب(

)التعداد السكاني لمدينة رأس الخيمة 2005(

 )الصورة بعدسة الكاتب(

مواطنو دولة اإلمارات

العرب: )أي المصريون، األردنيون(

اآلسيويون: )أي الهنود، الباكستانيون، الفارسيون(

مسجد 

مباني تاريخية 

مساكن قديمة

مساكن حديثة 

تجاري / إنتاج

تجاري / خدمات

مفتوح

على  تحتوي  التي  القديمة،  السكنية  المنطقة  استضافت 
رأس  في  اإلماراتيين  المواطنين  منازل  أولى  التاريخية،  النواة  
الخيمة.  ومع ذلك،  الغالبية العظمى من السكان المواطنين 
مساكن  الحكومة  لهم  قدمت  عندما  المنطقة  عن  تخلوا 
النفطية  الطفرة  حدوث  بعد  الحديثة  الراحة  ووسائل  جديدة 
تقسيم  كل  يعزى  واليوم،   .)2004 )فروك،  السبعينيات   في 
من تقسيمات استخدام األراضي إلى نوع مختلف من أصحاب 
عام  في  الخيمة  رأس  إلحصاء  ووفقا   .)21 )الشكل  المصلحة 
المقيمين  حاليا  القديمة  السكنية  المنطقة  تضم   ،2005
األولى  بالدرجة  هم  الذين   - المنخفض  الدخل  ذوو  المغتربين 
من شبه القارة الهندية – والذين قاموا بتغيير المباني التاريخية 
السكنية  المناطق  أما   .)22 )الشكل  احتياجاتهم  لتناسب 
الجديدة، فهي تضم مزيج من المقيمين المغتربين من الجالية 
المتوسط.  الدخل  ذوي  الهندية  القارة  وشبه  واإليرانية،  العربية 
بينما تضم المنطقة التجارية مزيجا من  المواطنين والمغتربين 

من أصحاب المحالت التجارية والصيادين الذين يعملون فيها.

المنهجية والنتائج

بدراسة  المؤلفة  قامت  األكاديمية،  المساقات  اختتام  عند 
النظر  وجهات  من  الخيمة  رأس  في  القديمة  المدينة  منطقة 
الزيارات  من  سلسلة  وأجرت  والتاريخية،  الحالية  الحضرية 
في  بالتجديد  للقيام  التوصيات  تحديد  بهدف   الميدانية 
رأس  أنحاء  بقية  يشمل  رائد  تجريبي  كمشروع  المنطقة، 
من  مختلفة  أوقات  خالل  الميدانية  زياراتها  اجرت  وقد  الخيمة. 
اليوم وأيام مختلفة من األسبوع من أجل مراقبة كيفية تفاعل 
الناس داخل منطقة المدينة القديمة وكيف يقطنون المكان.
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صيادو ا�سماك
(شبه القارة الهندية)

مياه
(الخور)

تجاري
(الطبقة الوسطى)

المناطق السكنية
القديمة

(ذوو الحالة ا�جتماعية
واالقتصادية المتدنية)

مياه
(الخليج)

تجاري
(ذوو الحالة ا�جتماعية
واالقتصادية المتدنية

وأبناء الطبقة الوسطى)

المناطق السكنية
الجديدة

(الطبقة الوسطى)

المناطق السكنية
الجديدة

(الطبقة الوسطى)

أصحاب المحال التجارية
(الفارسيون،

شبه القارة الهندية،
المغتربون العرب

وا�ماراتيون)

المقيمون
(الفارسيون،

شبه القارة الهندية،
المغتربون العرب)

البيع

البيع
البيع

الصيد

البيع

شراء

شراء

شراء

شراء

شراء

البيع

التحديات التي تواجه التجديد
تواجه رأس الخيمة العديد من التحديات الهامة التي تحتاج إلى 
معالجة قبل البدء في تجديد منطقة المدينة القديمة وتطوير 
المنطقة لكامل إمكاناتها. أول قلق كبير هو حقيقة أن العديد 
من المنازل التاريخية ال تزال مملوكة بشكل خاص من قبل األسر 
اإلماراتية. لقد تم تأجير بعض هذه المنازل للمغتربين، وعليه تعد 
مصدر دخل ألصحابها. بناء على ذلك، سوف تضطر الحكومة 
إلى إيجاد حل لمعالجة هذه المسألة، إما من خالل التفاوض مع 
أصحابها من أجل امتالكها، أو المطالبة بهذه المنازل وتقديم 
في  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع  الصحابها.  عادل  تعويض 
تعد  الملك  أصحاب  موافقة  على  الحصول  األحيان  من  كثير 
مسألة حرجة وصعبة للغاية )Reinl، 2007(. باإلضافة إلى امتالك 
بعض المنازل في المنطقة، يعمل عدد من المالك اإلماراتيين 
هؤالء  القديمة.  المدينة  من  الشرقية  التجارية  المنطقة  في 
األفراد هم أكثر عرضة للضرر المالي حتى وإن كانوا ال يقيمون 
الرئيسيين،  المصلحة  أصحاب  بين  من  وهم  المنطقة.  في 
نجاح  في  كبير  دور  سيلعب  ورضاهم  دعمهم  على  والحصول 

.)2007 ،Reinl( عملية التجديد والتعمير

القضية الثانية التي البد من معالجتها قبل المباشرة بالعمل 
هو التخلص من النفايات في المنطقة، حيث تعاني منطقة 
األراضي  تلوث  وهي  خطيرة  مشكلة  من  القديمة  المدينة 
كأماكن  والزوايا  الشوارع  لكافة  السكان  استخدام  بسبب 
النفايات  من  التخلص  ينبغي  ال  النفايات.  لرمي  رسمية  غير 
من  التخلص  أجل  من  جديد  نظام  تصميم  يجب  بل  فحسب، 

النفايات بشكل منتظم كجزء من عملية التجديد والتعمير. 

عينة  مع  مقابلــــة   25 المؤلفـــــة  أجرت  الزيــــارات،  هذه  خالل 
خاللها  تحدثت  القديمة،  المدينـــة  من  النـــــاس  من  عشوائيــــــة 
ومع  والمغتربين  والصيادين  اإلماراتيين  التجار  من  عدد  مع 
يقيمون  الذين  العمـــــال  وكذلك  الســـــوق  داخل  النســــــاء 
الذين  األطفال  بعض  مع  أيضا  تحدثت  كما  المنطقة.  في 
الى  المؤلفة  انتقلت  أن  وبعد  البيوت.  بين  يلعبون  كانــــوا 
الخيمـــــة للسكــــن فيها بشكـــــل دائم، تحدثت في وقت  رأس 
25 شخــــص آخر من سكـــان األحيـــاء األخــرى في رأس  الحق مع 

الخيمة.

اكتشفت المؤلفة ، في منطقة المدينة القديمة نفسها، بأن 
أن  كما  التاريخية.  قيمتها  يجهلون  المنطقة  سكان  معظم 
سكان التقسيمات العمرانية المختلفة داخل المدينة القديمة 
ال يتفاعلون مع بعضهم البعض وال يتأثرون ببعضهم البعض 
إال من خالل االنشطة التجارية، كما هو موضح في الشكل 23. 
كما أن أصحاب المصالح المختلفة ال يجتمعون أو يتواصلون 
االجتماعية  التفرقة  من  المزيد  في  ساهم  مما  بانتظام،  معًا 

والعزلة.

السكان  معظم  فإن  الخيمة،  رأس  أنحاء  لبقية  بالنسبة  أما 
المغتربين هم أيضا يجهلون القيمة التاريخية الكبيرة لمنطقة 
الجزيرة  وشبه  للمنطقة،  المجزأ  فالوضع  القديمة.  المدينة 
المشاة،  أو  المركبات  مرور  قلة  مع  جنب  إلى  جنبا  المعزولة، 
التاريخية  األهمية  من  المزيد  يحجب  الجنوبية،  الحافة  من  إال 
ذكر  وعدم  عنها  الناس  إغفال  في  ويساهم  القديمة  للمدينة 

هويتها أو معرفة قيمتها الفعلية.

الشكل 23: طبقات استخدام األراضي الرأسية الحالية وأنشطة أصحاب المصلحة في المدينة القديمة
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*
*
*
*

العوامل ا�جتماعية *

السياسات العامة *

الوظيفة
المناخ

التضاريس
الجماليات

القانون *

التصميم ا�ولي

التصميم العمراني

ا�قتصاديات *

(Image provided by Varkii George)

المسؤول  المناسب  العمل  فريق  إيجاد  هو  الثالث  التحدي 
من  يتألف  أن  يجب  والذي  والتعمير،  التجديد  عملية  تنفيذ  عن 
أفراد لديهم دراية ومعرفة كافية بتاريخ، وثقافة، وتراث، وأهمية 
نظام  تنفيذ  عند  ستساعدهم  المعرفة  هذه  الن  الخيمة،  رأس 
تخطيط مصمم خصيصا لمنطقة مدينة رأس الخيمة القديمة 
او  ثقافية  صلة  أي  له  ليس  غربي  تصميم  استيراد  من  بدال 

تاريخية بالمنطقة. 

منطقة  لتجديد  مناسب  نهج  ابتكار  في  يكمن  األخير  العائق 
على  كبير  حد  إلى  يعتمد  وهذا  القديمة.  الخيمة  رأس  مدينة 
المحافظة على  التصميم والترميم من أجل  تفاني فرق عمل 
تاريخ المنطقة في المراحل األولى من تطوير المشروع. وهناك 
في  اإلفراط  عدم  بهدف  والحذر  الحيطة  اتخاذ  إلى  ملحة  حاجة 
هويتها  فقدان  إلى  تؤدي  درجة  إلى  المنطقة  في  العمل 
التاريخية. كما يتحتم على المهندسين المعماريين ايضا التأكد 
من تحقيق التوازن بين اإلضافات “الجديدة” و “القديمة” لكي ال 
تطغى أو تحجب البيوت التقليدية بالتصاميم الكبيرة والحديثة، 
المهندسين  الوقت نفسه، ينبغي على  المبالغ فيها. وفي  أو 
مباني  إلى  القديمة  البيوت  تحويل  عن  االمتناع  المعماريين 
ذات تصاميم حديثة. فمن شأن هذا النهج أن ال ينتقص فقط من 
عدد  مضاعفة  إلى  أيضا  وسيؤدي  بل  التقليدية  المنازل  أصالة 
األبنية غير التراثية ذات التصاميم الجديدة. ولذلك، هناك حاجة 
الجديدة مختلفة  التصاميم  لتحقيق حل وسط بموجبه تكون 
المباني  تفوق  او  على  تطغى  ال  ذاته  وبالوقت  حقا  وعصرية 
المخططين  على  ينبغي  المشروع  تنفيذ  أثناء  القديمة. 
المسؤولين  مع  وثيق  بشكل  يتعاونون  أنهم  من  التأكد  أيضا 
البديعة  األصالة  على  المحافظة  أجل  من  السياحة  دائرة  في 

والعريقة للحي.

التوصيات

مجال التوصية # 1: االلتزام بطابع عمراني حضري 

التحديات، سيتحتم على المخططين  التعامل مع جميع  بعد 
رأس  مدينة  منطقة  تقدمها  التي  الفرص  كل  من  االستفادة 

الخيمة القديمة. ينبغي اقتراح 

نقاط  زيادة  شأنها  من  التي  والوظائف  البرامج  من  مجموعة 
على  يتحتم  كما  تطويرها.  عملية  وتعزيز  المنطقة  في  القوة 
المصلحة  ألصحاب  دخل  تولد  أن  المقترحة  البرامج  جميع 
مستدامة،  تكون  أن  يجب  ذاته  الوقت  وفي  المنطقة،  في 
العمرانية  التقسيمات  ربط  إلى  وتهدف  مناسب،  موقع  وذات 
إجراء  خالل  من  إال  تحقيقه  يمكن  ال  ذلك  كل  معا.  المنفصلة 
حضري  عمراني  مقياس  من  مشروع  كل  لتأثير  متأنية  دراسة 
على  التركيز  من  بدال  بأكملها(  المنطقة  يغطي  )الذي 
موقع  فقط  االعتبار  بعين  يأخذ  )الذي  المعماري  المقياس 
التخطيط  فرق  عاتق  على  تقع  المسؤولية  هذه  المشروع(. 
والتصميم العمراني الحضري بدال من المهندسين الذين يتم 

استئجارهم وتوظفيهم لتنفيذ عملية التجديد.

فاركي جورج )1997( وضح الحاجة إلى مهنة التصميم العمراني 
للتصميم  اإلجرائي  التوضيح  بعنوان:  مقالته  في  الحضري 
العمراني المعاصر. فهو يرى بأن التصميم العمراني الحضري 
الدرجة  من  “عالقة  من  بدال  الثانية”  الدرجة  من  “عالقة  بمثابة 
عملية  عن  المسؤول  المعماري  للمهندس  بالنسبة  األولى” 
كيف  ويوضح  القديمة(  المدينة  الحالة،  هذه  )في  التصميم 
ينبغي أن يكون نهج المصمم العمراني أكثر شمولية ومراعاة 
الدور،  لهذا  التصدي  خالل  من   .)24 )الشكل  المصممة  للبيئة 
المهندس  لدور  جدا  مشابه  دوره  الحضري  العمراني  المصمم 
المعماري، كما أنه أيضا الجهة المسؤولة عن صنع القرار نظرا 
العملية  هذه  في  المعنيين  المصلحة  أصحاب  وتنوع  لتعدد 

)جورج، 1997(

الشكل 42 : دور المصمم العمراني

يجب على المهندسين المعماريين االمتناع
عن تحويل البيوت القديمة إلى

 مباني ذات تصاميم حديثة. 
فمن شأن هذا النهج أن ال ينتقص فقط

 من أصالة وتميز المنازل التقليدية
بل وسيؤدي أيضا إلى مضاعفة

 األبنية غير التراثية  ذات التصاميم الجديدة
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مجال التوصية # 2: تحسين نقاط القوة 

على  يتحتم  العمرانية،  الخطة  تطوير  نحو  قدما  بالمضي 
القوة  نقاط  تحسين  ثم  ومن  وإدراك،  تحديد  المخططين 
النظر  وجهتي  من  القديمة،  المدينة  منطقة  في  الرئيسية 
الثقافية والتصميمية على حد سواء. إن هذه المنطقة تتمتع 

بثالث نقاط قوة هامة لجذب السياح وتوظيف المقيمين:

أوال، تحتوي المدينة القديمة على جزء هام من اآلثار التاريخية 
لرأس الخيمة نظرا لوجود المنازل المهجورة والمتحف الذي 
التاريخية  اآلثار  و26(. هذه   25 )الشكالن  تم ترميمه وتجديده 
الخيمة.  لرأس  األصيل  التراث  تمثل  ألنها  عالية  قيمة  ذات 
المساحات  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  يمكن  كما 
المحيطة بالمباني وإتاحتها للسياح، وعليه، يمكن توظيف 
الضيافة  خدمات  تقديم  مجال  في  للعمل  المقيمين 
شأنه  من  هذا  الزائرين.  السياح  إلى  السياحية  والجوالت 
ليس فقط تعزيز التعاون بين المقيمين وتوليد دخل عالي 
سيساعد  أيضا  ولكنه  فحسب،  السياحة  قطاع  في  إضافي 

المغتربين المقيمين في المنطقة ذوي الدخل المنخفض 
من خالل خلق فرص عمل جديدة وزيادة النشاط االقتصادي.

الرملي  الشاطئ  امتداد  هي  المهمة  الثانية  القوة  نقطة 
الطبيعي لمسافة طويلة، والذي هو صالح تماما لالستعمال 
)الشكل 27(.هذا الشاطئ طويل بما يكفي الستيعاب بناء 
فضال  والزوار،  للسياح  المخصصة  والمرافق  األبنية  من  العديد 
عن إمكانية جعله شاطئ عام يقدم الخدمات بشكل كامل 

للعامة.

ثالثا، تحتوي منطقة مدينة رأس الخيمة القديمة على البيئة 
والتي  الحماية،  إلى  تحتاج  التي  الطبيعية  االيكولوجية 
الطبيعة،  االيكولوجية  السياحة  لجذب  استخدامها  يمكن 
على  المنطقة  تحتوي  البيئية.  الحدائق  المثال  سبيل  على 
طبيعي  بشكل  تنبت  التي  النباتات  من  غنية  مجموعة 
كما  والطيور  للحيوانات  متنوع  ومأوى  موطن  تعد  والتي 

هو موضح في الشكل 28.

الشكل 25: المتحف الوطني لرأس الخيمة يقع في منطقة المدينة القديمة

الشكل 26: المباني التاريخية في المدينة القديمة

)الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب(

)الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب(
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مجال التوصية # 3: النظر في المساحة 
المفتوحة والتأثيرات االجتماعية

منطقة  إمكانيات  تحسين  إلى  أيضا  المخططون  يحتاج 
مناقشتها  تم  والتي  المصلحة،  ألصحاب  القديمة  المدينة 
سابقا. وهذا يشمل معالجة المساحات المفتوحة والمتعددة 
داخل النسيج الحضري للمنطقة التي من المؤمل االستفادة 
منها، فضال عن السوق الموجود فعال والذي يمكن تطويره، 

وإضفاء الطابع الرسمي عليه،  وتظليله.

نوع آخر من األماكن المفتوحة هو الطريق الذي أنشأه هالكرو، 
الذي قّسم النسيج العمراني التاريخي للمدينة القديمة في 
طريق  إنشاء  أن  من  بالرغم  التالية(.  الصفحة   ،29 )الشكل 
من خالل هدم المباني التاريخية هو أسلوب جاهل إلنعاش 
بشكل  المكان  استخدام  الممكن  من  يزال  ال  المنطقة، 
إيجابي، حيث يمكن تحويل السوق الحالي إلى سوق تقليدي 
مخصص للمشاة فقط مواز ومكمل للسوق الشرقي الحالي. 
خدمات  بتقديم  والمركبات  للسيارات  السماح  أيضا  ويمكن 
باستخدام  اليوم  من  معينة  أوقات  في  والتجهيز  التوصيل 

األعمدة التي تخدم كجسور، على سبيل المثال.

ثمة مسألة اجتماعية أخرى يجب معالجتها في منطقة المدينة 
القديمة وهي عدم وجود الشعور او حس االنتماء المجتمعي. 
المنطقة بحاجة الى بيئة داعمة تقدم وسائل الترفيه واألنشطة 
غير المنهجية على نطاق واسع للعديد من السكان والشباب 

المقيمين فيها )الشكل 30، الصفحة التالية(. من الممكن 
المشاريع  تشييد  خالل  من  أكبر  داعم  اجتماعي  جو  تحقيق 
المراكز  مثل  للشعوب  المجتمعية  الهوية  تعزز  التي 

الثقافية و االجتماعية والساحات العامة والحدائق.

يتألف   ،  2005 سنة  الخيمة  لرأس  السكاني  للتعداد  وفقا 
المسلمين  من  األول  المقام  في  القديمة  المدينة  سكان 
أن  من  بالرغم  التالية(.  الصفحة   ،31 )الشكل  والهندوس 
بناء  خالل  من  المسلمين  يجذب  جيد  بعمل  يقوم  الحي 
العديد من المساجد، إال أنه ال يحتوي على معبد هندوسي 
اإلحساس  عليهم  ويضفي  الهندوس  يجمع  أن  شأنه  من 
أن  يمكن  عليه  بناء  المجتمعي.  االنتماء  وحس  بالوالء 
للمساحات  فعاال  استخداما  هندوسي  معبد  لبناء  يكون 

المتاحة، على سبيل المثال. 

وأخيرا، يجب العمل من أجل الحد من عزلة المنطقة بحيث 
يتم ربطها بباقي مناطق رأس الخيمة. ويمكن تحقيق ذلك 
لجسر  مشابه  دور  يلعب  الذي  ثان  جسر  إضافة  خالل  من 
الحصن، بحيث يربط طرف شبه الجزيرة بمنطقة المعمورة. 
ويمكن بناء هذا الجسر بشكل سطحي من أجل استيعاب 
حركة مرور بطيئة بحيث يستوعب بسالسة حركة المرور في 
السير  حركة  تحسين  على  الجسر  يعمل  سوف  المعمورة. 
خالل  من  القديمة  المدينة  منطقة  إلى  الوصول  وسهولة 

تعزيز الربط والتفاعل مع بقية أنحاء رأس الخيمة.

الشكل 27: شاطئ غير مطور في منطقة المدينة 
القديمة

الشكل 28: البيئة الطبيعية في المدينة القديمة

)الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب()الصورة مأخوذة بعدسة الكاتب(
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الشكل 29: خريطة تصورالمناطق المتأثرة بتوصيات 
السياسة العامة

االنتماءات الدينية للسكان في منطقة  الشكل 31: 
المدينة القديمة في عام 2005

 الشكل 30: أعمار السكان في منطقة المدينة 
القديمة في عام 2005  

)الصورة مأخوذة من جوجل إيرث في مايو 2011 وتم تحليلها بواسطة   )تعداد رأس الخيمة لعام 2005(
الكاتب(

  )تعداد رأس الخيمة لعام 2005(

مسلم

هندوسي

ديانات أخرى

العمر منطقة سياحية: تحوي 
مناطق طبيعية ومنتجع راق

شاطئ محلي

أماكن مفتوحة قائمة مع 
وجود اإلمكانات

شارع هالكرو ليتم تحويله 
إلى  سوق

طرق المركبات تتضمن 
جسر يربط منطقة المدينة 
القديمة بالمعمورة

الخالصة
رأس  إلمارة  لتقدمه  الكثير  لديها  القديمة  المدينة  منطقة 
والتراث  ملموسة،  الغير  الطبيعية  البحرية  الواجهة  الخيمة: 
القديمة  المدينة  االيكولوجية.  األهمية  ذات  والبيئة  التاريخي، 
وأصحاب  سكانها  في  موجودة  طبيعية  بشرية  موارد  لديها 
ذاتيا.  مكتفية  منطقة  ببناء  تسمح  أن   يمكن  التي  المصلحة 
ودائرة  القرار  صانعي  قبل  من  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  تم  إذا 
البلدية لالستفادة من هذه الموارد،  يمكن حينها اعتبار عملية 
تجديد منطقة المدينة القديمة في رأس الخيمة ناجحة. وإذا ما 
المدينة  تحويل  الموارد  لهذه  يمكن  وفعالية،  بكفاءة  أديرت 
أن   شأنها  من  الخيمة  رأس  في  عريقة  منطقة  إلى  القديمة 
توفر تجربة فريدة وأصيلة لكل من سكانها وزوارها. كما يمكن 
والخلفيات  الثقافات  لمختلف  لقاء  نقطة  المنطقة  تصبح  أن 
فعالة.  ومجتمعية  صحية  حضرية   بيئة  في  التعايش  أجل  من 
واقتصادية  اجتماعية  فوائد  للسكان  توفر  أن  أيضا  ويمكنها 
الموضوعة  العمرانية  المناطق  في  الحياة  خالل  من  هائلة 
حديثا. جنبا إلى جنب مع تجديد الرفاهية االقتصادية واالجتماعية، 
يمكن لمنطقة المدينة القديمة المجددة تزويد السكان بتقدير 
أيضا  المرجح  ومن  مدينتهم.  تملكه  الذي  الغني  للتراث  كبير 
أيضا  ويمكن  المحيطة.  الدول  انتباه  الناجح  التجديد  يجذب  أن 
االقتصادية.  قطاعاتها  تطوير  مواصلة  الخيمة  لرأس  يتيح  أن 
القديمة  المدينة  منطقة  تطوير  يسمح  قد  بذلك،  القيام  عند 
لرأس  الحضرية  األحياء  بقية  تجديد  بآثار  التنبؤ  للمخططين 

الخيمة، والتي تحتوي على موارد مماثلة على نطاق أوسع.
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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 الخدمة المدنية في رأس 
الخيمة باألدوات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم، و

األفراد  بين  العالقات  التي تعزز  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 
والمنظمات.

لمعرفة المزيد عن أبحاثنا، والمنح، واألنشطة البرامجية يرجى تسجيل الدخول إلى
.www.alqasimifoundation.com
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