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الحفاظ على التراث الثقافي إلمارة 
رأس الخيمة وترويجه

ماثيو ماكلين، جامعة نيويورك

إمارة  في  والريفية  الحضرية  البيئـــــة  تعتبر 
تعكس  التي  البيئات  أكثر  من  الخيمة  رأس 
هذه  وتعد  المنطقة،  في  التراثية  األصالة 
تشجع  التي  األسباب  أهم  إحدى  المسألة 
إمارة  تتمتع  اإلمـــــارة.  هذه  زيارة  على  الزّوار 
الثقافيـــــــة  المواقع  من  بالعديد  الخيمة  رأس 
يتم  لم  لألسف  لكن  المهمة،  والتراثيـــــــــــــة 
فيها  المعالم  بعـــــض  وتطوير  استغــــــــالل 
ولكن  والمطلــــوب،  الصحيح  بالشكل 
أجل  من  التخطيط  يتم  الحالي  بالوقت 
تنشيطهــــــــــا بهدف استقطــــاب المزيـــــــــد من 
الزّوار. ومع نمـــــو اإلمـــــــــــارة كواجهة سياحيــــــة، 
عملية  بين  توازن  خلق  عليهـــــــــا  سيتحتم 
على  والمحافظـــــة  الزائرين  استقطــــــــاب 
تجذب  التي  والعريقـــــــة  األصيلة  المعالم 
الزّوار فـــــــــــــي المقام األول. تقترح ورقة العمل 
المعالم  على  المحافظـــة  تعزيــــــــز  هذه 
بحيث  الخيمــــــــــة،  رأس  إمارة  داخـــــــــل  األثرية 
اإلمــــــارة  تاريخ  لتعكس  المعالم  تحديث  يتم 
المعماريــــــــــــة  األخطــــــــاء  تفادي  مع  العريق 
عند  الخليج  دول  بقيـــــــة  في  حدثت  التي 
ذلك  بعد  العمرانيـــــــــة.  للتحديثات  إجرائهم 
التوصيات  من  مجموعــــــــة  برفع  تقــوم 
علــــــــى  الخيمة  رأس  إمارة  تساعد  التـــــــــي 
بالتعرف  المهتمين  الزّوار  جميع  استقطاب 
اإلمارة بحيث يتمكنون  تاريخ وثقافـــــــــــــة  على 
تقدمه  ما  بكـــــــل  التمتع  من  سهولة  بكل 
وعريقـــــة  أصيلـــــــة  وتاريخية  تراثية  معالم  من 

بديعة للغاية. 

المقدمة

لقد شهدت منطقة الخليج العربي ”طفرة تراثية“ على مدى العقد الماضي، وتم ذلك بشكل 
المهتمين  عدد  زيادة  عنه  نجم  مما  ذلك،  وغير  والمعارض  المتاحف  وبناء  تراثية،  مهرجانات 
بالتعرف على التراث الشعبي للمنطقة. وتشير الدراسات إلى أن دول الخليج تسعى جاهدة 
الجهة  كونها  المتاحف  بناء  خالل  من  المنطقة،  في  نسبيًا  الحديث  تاريخها  توثيق  إلى 
 Exell 2016، ،وآخرين Erskine- Loftus( الرسمية الناقلة للقصص الوطنية والثقافية والتاريخية

Exell و Rico 2014، Fox وآخرين، 2016(. 

في  الخليج  دول  إلى  يُنظر  يزال  ال  المنطقة،  داخل  بالتراث  المتزايد  االهتمام  من  وبالرغم 
رأس  إمارة  تقدم  ذلك،  ومع  ومصطنعة.  أصيلة  غير  أنها  على  السياحية  األسواق  من  العديد 
الخيمة فرصة لتطوير ممارسات جديدة التي من شأنها أن تلعب دور مهم في ترويج السياحة 
والحاضر  العريق  الماضي  بين  ما  تجمع  التي  والثقافية  التراثية  األصالة  على  المحافظة  مع 
البيئات  إحدى  بامتالكها  تمتاز  الخيمة  رأس  إمارة  إن  المحليين.  وسكانها  لإلمارة  المعاصر 
جيد  بشكل  عليها  الحفاظ  تم  التي  المنطقة  في  والمتنوعة  الفريدة  والتراثية  الطبيعية 

لغاية اآلن، وعليه تعتبر من المناطق التي تجذب العديد من السائحين والزّوار. 

يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تساعد إمارة رأس الخيمة على النمو، 
وأكدت هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة )RAK TDA ، 2016( بأن الثقافة تعتبر واحدة 
من المجاالت الرئيسية التي تلعب دور في عملية التنمية السياحية، وإن التراث العريق األصيل 

إلمارة رأس الخيمة هو ما يميزها عن غيرها من المناطق في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

تسعى إمارة رأس الخيمة إلى زيادة أعداد الزّوار من السائحين إلى مليون سائح خالل السنوات 
القليلة القادمة )RAK TDA ، 2016(. ومن أجل إعطاء فكرة بسيطة حول ذلك، سنقوم بأخذ 
تقديراً متحفظًا للغاية، فعلى سبيل االفتراض : لو قام خمسة بالمائة من الزّوار بإنفاق مائة 
وهذا  درهم،  ماليين  خمسة  قيمتها  أرباحًا  اإلمارة  ستحقق  زيارتهم،  أثناء  المدينة  داخل  درهم 
وهذه  اإلمارة.  داخل  المحليين  والتجاري  االقتصادي  القطاعين  على  والفائدة  بالنفع  سيعود 
األرباح ال تشمل العوائد المالية التي ستعود بالنفع أيضًا على القطاعين السياحي )خبراء 
السياحة( والنقل )وسائط النقل المستخدمة(. وعليه، من المحتمل أن تكون العوائد المالية 
بهدف  السياحي  والتطوير  التخطيط  عملية  أثناء  جيدة  استراتيجيات  تنفيذ  عن  الناجمة 
بحيث  بكثير  أكثر  اإلمارة  داخل  والتراثية  التاريخية  المعالم  لزيارة  الزّوار  من  المزيد  استقطاب 

 .)RAK TDA ، 2016، Ayres ، 2017 ،2015 ،وآخرين Kennet( تفوق جميع التصورات

تعتمد هذه الورقة على تعزيز نتائج الدراسات السابقة التي أجريت حول جهود إعادة التأهيل 
المحتملة لبعض المواقع التراثية الرئيسية المهمة في إمارة رأس الخيمة من أجل تنشيطها 
وجعلها في متناول الزّوار والمقيمين على حد سواء )Seif ، 2013 و Zarifa ، 2014(. كما تقوم 
الرئيسية  للبلديات  االستراتيجي  التخطيط  تعزيز  كيفية  حول  مهمة  معلومات  بتقديم 

الملخص التنفيذي
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)Kennet وآخرون، 2015(. بداية، تقوم الورقة بتحديد المزايا النسبية 
السّياح  جذب  في  رئيسيًا  دوراً  تلعب  التي  الخيمة  رأس  إلمارة 
مفهوم  بتقديم  تقوم  ثم  الخليجية.  العربية  بالثقافة  المهتمين 
أوسع حول أهمية التراث الثقافي التي بإمكان السّياح المشاركة 
رأس  مدينة  في  الحالية  البيئة  تجسد  ولماذا  كيف  وتناقش  فيها، 
الخيمة تراث المنطقة األصيل. وتصف الورقة أيضًا بعض المعالم 
من  مجموعة  برفع  وتقوم  اإلمارة،  وحول  داخل  المهمة  التراثية 
التوصيات المهمة حول مجموعة من المواقع التي من شأنها أن 
توضح بعض الطرق التي يمكن من خاللها أن تلعب السياحة دوراً 
مهمًا للغاية داخل المجتمعات والبيئات المحلية القائمة بصورة 

مستدامة وفّعالة بحيث تعم الفائدة والمنفعة على الجميع. 

قام  التي  ميداني  بحث  نتيجة  على  تستند  هذه  السياسة  ورقة  إن 
من  للفترة  األثرية  المواقع  بزيارة  الباحثين  من  مجموعة  خاللها 
سبتمبر 2015 إلى غاية يونيو 2016، والتي تم خاللها دراسة األرشيف 
الخيمة  رأس  لمدينة  شامل  استكشاف  مع  البريطاني  الوطني 
مقابالت  أجريت  الزيارات،  هذه  خالل  اإلمارة.  داخل  أخرى  ومواقع 
الخيمة  رأس  إمارة  سكان  من  شخص   20 حوالي  مع  منظمة  شبه 
والموظفين الذين يعملون في إدارة المتاحف واآلثار، وهيئة تنمية 

السياحة في إمارة رأس الخيمة، وبلدية رأس الخيمة. 

إمارة رأس الخيمة: تجربة أصيلة بالفعل 

رأس  إمارة  فيها  تتميز  التي  الرئيسية  الميزات  من  األصالة  تعتبر 
ذلك  بتأكيد  اإلمارة  في  السياحة  تنمية  هيئة  قامت  وقد  الخيمة، 
خالل بيان رؤيتها التي ينص: ”إمارة رأس الخيمة تعتبر وجهة جذابة 
للزائرين الذين يبحثون عن تجارب عربية ثقافية وتاريخية وطبيعية 
أصيلة )هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، 2016(.“ ويقترح 
مثل  مشاريع  إنشاء  خالل  من  أصيل  ثقافي  جو  تطوير  التقرير 
السوق التقليدي، وساحات ومساحات أداء تاريخية واالستفادة من 
معالم أخرى قائمة مثل متحف بن ماجد، وغيرها من المعالم التي 

تم تشييدها حديثًا. 

على  المحافظة  في  الخيمة  رأس  إمارة  نجحت  لقد  بالواقع، 
ما  وهذا  بذلك،  للقيام  التخطيط  دون  باألصالة  الشعور  إضفاء 
يميزها عن غيرها من المناطق في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رأس  بأن  اإلمارة  زّوار  جميع  يؤكد  حيث  العربي،  الخليج  ومنطقة 
المدينة،  أنحاء  جميع  في  األصيلة  التراثية  بالمعالم  غنية  الخيمة 
على خالف غيرها من المناطق داخل الدولة. وتوضح جميع نتائج 
البحوث والزيارات الميدانية، بما في ذلك المقابالت مع السائحين 
يوم  عن  يقل  ال  ما  قضوا  الذين   – الزائرين  الطالب  ومجموعات 
ونصف اليوم في استكشاف المعالم داخل اإلمارة – بأن إمارة رأس 
الخيمة تترك انطباعًا فوريًا على زّوارها الذين ينحدرون من مختلف 
رأيك  ”ما  مثل  مفتوحة  أسئلة  طرح  تم  وعندما  والخلفيات.  األعمار 
في إمارة رأس الخيمة؟“ قام معظم األشخاص بوصفها على أنها 
”حقيقية“ و“أصيلة“، وهذا كان شعورهم الصادق تجاهها. وعبارات 
النافذة  هي  الخيمة  و“رأس  بالشخصية“  تتمتع  الخيمة  ”رأس  مثل 
الحقيقية التي يمكننا من خاللها التعرف على أصالة وتراث دولة 
إلنشاء  مّلحة  حاجة  هناك  بأن  تؤكد  المتحدة“،  العربية  اإلمارات 

المزيد من المساحات التراثية مثل ”السوق التقليدي“ بهدف دمج 
بالوقت  الحال  عليه  مما  أفضل  بصورة  الحالية  بالبيئة  السياحة 

الحالي. 

أثناء  الزّوار  مع  أجريت  التي  والمحادثات  المقابالت  جميع  وتوضح 
حول  انطباعاتهم  أن  إلى  الخيمة  رأس  إمارة  في  وجودهم  فترة 
البيئة  داخل  الفعلية  اليومية  تجاربهم  نتيجة  نشأت  األصالة 
الحضرية القائمة حاليًا. وتشمل العوامل التي ساهمت في ذلك: 

وجود مجموعة متنوعة من المباني التراثية التي تعود إلى . 1
اكتشاف  قبل  ما   – اإلمارة  تاريخ  من  مختلفة  تاريخية  فترات 
تتواجد  التي  معاصرة،  ومعالم  حديثة،  ومعالم  النفط، 
ومن  البعض.  بعضها  مع  متقاربة  أماكن  في  جميعها 
المعالم  مشاهدة  الزّوار  بإمكان  الجميلة،  األخرى  الميزات 
الحضارية الحديثة جنبًا إلى جنب مع المعالم التاريخية التي 
العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  مدى  على  تطويرها  تم 
ذلك،  إلى  باإلضافة  المدنية.  داخل  المواقع  معظم  في 
الزمنية  الفترات  ذات  العمرانية  والمعالم  المباني  تتكامل 
المختلفة مع بعضها البعض بحيث تشكل جزءاً من النسيج 
الحضري. وعند زيارة المناطق العمرانية في إمارة رأس الخيمة 
حيث  والحاضر،  الماضي  برؤية  االستمتاع  للشخص  يمكن 
تتواجد المباني التي تعود إلى فترة عام 1950 جنبًا إلى جنب 

مع المباني التي تم تشييدها في زمننا الحالي. 

إن شوارع المدينة مليئة بالمحالت التجارية المحلية الصغيرة . 2
بقية  عليها في  المتعارف  الكبيرة  التجارية  المحالت  من  بداًل 
الدول. وتلبي المحالت التجارية احتياجات السكان المحليين، 
في حين تعكس المباني التاريخ العريق للمدينة عبر مختلف 
موّحد،  بشكل  المباني  بناء  ظاهرة  غياب  نرى  كما  األزمان، 

التي تمتاز فيها المدن اإلقليمية األخرى.  

وقد تم بناء المساحات الحضرية بحيث تشجع سكان اإلمارة . 3
البعض،  بعضهم  مع  والتعاون  التلقائية،  التفاعالت  على 
إن  الحضرية.  البيئة  داخل  والراحة  بالحرية  الشعور  يخلق  مما 
كرة  ومباريات  القواسم،  كورنيش  على  العائلية  النزهات 
المتعددة  المشاة  تجمع  ونقاط  الشواطئ،  على  القدم 
داخل المدينة القديمة جميعها تضفي على المدينة جمالية 
إلى  المجتمعي  باالنتماء  عفوية وتجعل السكان يشعرون 

حد كبير مقارنة بجيران اإلمارة األكثر شهرة. 

الملكية الخاصة لألراضي تضمن بأن البناء العمراني داخل . 4
األصيلة  الحياتية  والتجربة  العريق  التراث  يعكس  المدينة 
لسكان هذه اإلمارة. ويمكن مشاهدة ذلك بشكل خاص في 
البلدة القديمة، حيث حوالي %57 من األراضي مملوكة من 
رأس  إمارة  يميز  ما  وهذا   .)2009( المحليين  المواطنين  قبل 
الخيمة عن بقية اإلمارات، حيث ال يتم تطوير األراضي من قبل 
العقاري  التطوير  شركات  أو  الحكومية  التخطيط  وكاالت 
التي تقوم بعمليات أعمار موحدة ال عالقة لها بتاريخ وحضارة 

المنطقة. 
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في . 5 )بما  البحر   – مثل  لإلمارة،  الطبيعية  البيئات  تعدد  إن 
المزارع،  وحزام  النخيل  وواحة  الساحلية(،  األيكا  أشجار  ذلك 
اإلقليمية  الوجهات  بقية  عن  يميزها  والجبال،  والصحراء، 
األخرى. إن تفاعل السكان مع البيئات المتنوعة المتعددة هو 
تشجيع  يجب  لذلك  عدة،  ألجيال  الخيمة  رأس  إمارة  مّيز  الذي 
المحلية  الممارسات  بهذه  االستمتاع  مواصلة  على  الزّوار 

أثناء زيارتهم لإلمارة.  

وفي حين تم وصف إمارة رأس الخيمة على أنها أصيلة ولها تاريخ 
عريق، إال أن زّوارها لم يتمكنوا من االستمتاع كليًا بكل ما يمكنها 
معرفتهم  عدم  من  منهم  العديد  اشتكى  حيث  لهم،  تقدمه  أن 
المعلومات  توفر  عدم  إن  لإلمارة.  زيارتهم  أثناء  فعله  عليهم  ما 
جعل  الحمراء،  جزيرة  مثل  المهمة  والتراثية  األثرية  المواقع  حول 
أّكد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والحيرة.  باإلحباط  يشعرون  الزّوار  بعض 
الذين  المغتربين  من  عادة  )وهم  المستقلين  السّياح  من  العديد 
يعيشون في إمارتي دبي وأبو ظبي( على الرغم من صغر حجم 
بسبب  الشخص  يضيع  أن  جداً  السهل  من  كان  نسبيًا،  اإلمارة 
األجرة لم تكن  الدالة، وأن سائقي سيارات  العالمات  انعدام  شبه 
باختصار،  الرئيسية.  المعالم  بعض  موقع  حول  فكرة  أية  لديهم 
لزّوارها،  بالنسبة  مريحة  غير  تعتبر  الخيمة  رأس  إمارة  زيارة  تجربة  إن 
متوفرة.  غير  اإلمارة  معالم  حول  اإلرشادية  المعلومات  ألن  وذلك 
من  الماضي  في  أجريت  والتي  الحالية،  البحوث  نتائج  ووضحت 
قبل هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، بأن الزّوار اشتكوا 
وعدم  الطرق،  إشارات  انعدام  وشبه  الشوارع  تخطيط  سوء  من 
توفر المعلومات في المواقع التراثية، وعدم وجود أدلة إرشادية أو 

خرائط سياحية لإلمارة ) ، 2016(. 

التراث الحي

مقارنة  للغاية،  عريق  لتراث  بامتالكها  تمتاز  الخيمة  رأس  إمارة  إن 
مماثل  بشكل  التراثية  األماكن  تطوير  من  وبداًل  جيرانها.  ببقية 
الخيمة  رأس  إمارة  بإمكان  العربي،  الخليج  في  المناطق  لبقية 
حد  على  والزّوار  للمقيمين  بالنسبة  للتراث  جديد  مفهوم  تطوير 
سواء، وهذا ما تؤكد عليه هذه الورقة، وتصفه ”بالتراث الحي“. إن 
ورقة العمل هذه تقترح دمج التراث الحي بالبيئة الحضرية القائمة 
بصورة متكاملة، بداًل من أن تقتصر على مساحات محددة، بحيث 
قبل  ما  الحياة  اإلمارة  تعكس  بحيث  بالحاضر  الماضي  ربط  يتم 

النفط انتقااًل إلى الحياة المعاصرة الحالية. 

كانت  الحي  التراث  لترويج  عليها  المتعارف  التقليدية  الطريقة 
لفترة  نجح  الذي  التراثية“  ”للقرية  مشابه  نموذج  إنشاء  خالل  من 
العربي،  الخليج  منطقة  في  والثقافة  التراث  تمثيل  في  طويلة 
ما  فترة  في  للمباني  مماثلة  نسخ  مشاهدة  للزائر  يمكن  حيث 
هذا  ولكن  السابقة.  الحياة  أساليب  على  والتعرف  النفط  قبل 
النموذج تم تكراره مراراً، وعليه من المحتمل جداً أن ال يحظى على 
التراثية تمتاز  القرى  أن  بالجديد. كما  اإلمارة، ألنه ليس  زّوار  اهتمام 
التي يتم خالها  ثابتة محددة  بيئة  التراثية ضمن  بعزلها للعروض 
تقديم العروض للزائرين، مما يعطي انطباعًا خليجيًا عربيًا موحداً 
المباني  بعرض  البيئات  هذه  وتقوم  محدود.  محلي  تباين  مع 

من  لغيرها  مماثلة  نسخًا  تكون  الغالب  في  )التي  ”التقليدية“ 
المباني التراثية(، التي يتم تشييدها بالعادة في مناطق منفصلة 
 Khalaf ، 2002،( القائمة  الفعلية  السكنية  المناطق  عن  وبعيدة 
عكس  على  مقتصرة  العادة  في  المناطق  هذه   .)Prager ، 2015
التراثية  المنطقة  بأن  يوحي  مما  النفط،  قبل  ما  الزمنية  الفترة 

ليس لها صلة كبيرة بالحياة في وقتنا هذا. 

التركيز  ينبغي  الترميم،  وإعادة  التخطيط  عمليات  تنفيذ  وأثناء 
على التكامل التراثي التاريخي بحيث تتماشى مع البيئة الحضرية 
أخذ  يتم  بحيث  وعريقة“،  ”أصيلة  بأنها  الزّوار  يصفها  التي  الحالية 
االعتبار  بعين  السياحية  واألنشطة  والمباني  والمتاحف  الفنادق 
المدينة.  داخل  اليومية  الحياة  لتعكس  الخطط  ضمن  وإدخالها 
التي  المعالم  من  األصل  طبق  صور  إنشاء  تفادي  وينبغي 
يمكن رؤيتها في أماكن أخرى داخل الدولة عندما يكون ”الشيء 
وضواحيها.  الخيمة  رأس  إمارة  في  بالفعل  موجود  الحقيقي“ 
فحسب،  النفط  قبل  ما  فترة  الحي  التراث  يشمل  أال  يجب  لذلك، 
بل يجب أن يشمل أيضًا الفترة المبكرة لالتحاد اإلماراتي. وهكذا، 
بالحاضر، وهذه  الماضي  الزمن  ربط  الحي سينجح في  التراث  فإن 
حيث  الحالي،  بالوقت  الخيمة  رأس  مدينة  ميزات  أحد  بالفعل 
مضيًا  الستينيات  فترة  تعكس  مباني  مشاهدة  من  الزّوار  يتمكن 
إلى الزمن الحاضر، وهذا الشيء نادر في إمارتي دبي أو أبوظبي. 
بناء على ما تقدم، يجب التأكيد على أن التمثيل العمراني الذي 
يخلق  االتحاد  قبل  ما  وفترة  النفط  قبل  ما  فترة  على  فقط  يركز 
فجوة زمنية ال تسمح للزائرين بفهم التجارب الحياتية للمواطنين 
اإلماراتيين عبر التاريخ. إن هذه الفجوة الزمنية غير موجودة في إمارة 
يشهدونه  ما  حول  الزّوار  تثقيف  في  التحدي  ويتمثل  الخيمة،  رأس 

مما يعزز تقديرهم وفهمهم لتراث اإلمارة العريق واألصيل. 

وباتت العديد من المدن في دولة اإلمارات العربية المتحدة تدرك 
أهمية القيمة الثقافية للمباني خالل فترة الستينات والسبعينات 
المباني  هذه  لتوثيق  الجهود  بذل  في  تشرع  وعليه  والثمانينات، 
العديد  إن   .)Menoret ، 2014، Chebbi ، 2016( عليها  والمحافظة 
لدى  كبيراً  معنى  لها  الفترة  لهذه  تعود  التي  المباني  من 
تقدم  مسيرة  أثناء  مهمة  رموزاً  وتشكل  والمقيمين،  المواطنين 
دولة اإلمارات نحو الحداثة، وبالوقت ذاته هذه المباني تعد تذكيراً 
أبوظبي،  إلمارة  بالنسبة  زايد  الشيخ  زمن  في  الحياة  لطبيعة  حيًا 
والشيخ راشد بالنسبة إلمارة دبي، والشيخ صقر بالنسبة إلمارة رأس 
الخيمة. وتشمل المباني في إمارة رأس الخيمة مبنى صيدلية دار 
الخيمة  رأس  مدينة  في  السمك  وسوق   ،)1 رقم  )الشكل  الشفاء 
القديمة، وسوق النخيل، وفندق النخيل )الشكل رقم 2(. وبإمكان 
فريق صغير من الباحثين توثيق هذه المباني من خالل أخد الصور 
الفوتوغرافية وتدوين التاريخ الشفهي بعد التحدث مع المواطنين 
المحليين من أجل الحصول على المزيد من المعلومات المهمة 
والقّيمة حول طبيعة الحياة في الماضي داخل اإلمارة، بحيث يتم 
مساعدة  بهدف  اإلنتقالية  الفترة  برنامج  أو  سياحي  دليل  إنشاء 
رأس  إمارة  في  حدثت  التي  التحوالت  على  التعرف  من  اإلمارة  زّوار 
الخيمة عبر الزمن، ألن ذلك سيجعلهم يثمنون الفترة المهمة من 

تحول إمارة رأس الخيمة إلى مدينة حديثة. 
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الشكل رقم 1: العمران الحديث: مبنى دار الشفاء، النخيل

الشكل رقم 2: العمران الحديث: فندق النخيل

 2016 فينيسا  بينالي  في  اإلمارات  جناح  رّكز  المثال،  سبيل  على 
على البيوت الشعبية التي شيدت في جميع أنحاء البالد في فترة 
أشكال  من  شكل  أول  كانت  والتي  والثمانينيات،  السبعينيات 
المنازل الحديثة التي وفرها االتحاد الجديد لمواطني دولة اإلمارات 
العربية المتحدة )Elsheshtawy ، 2016، Leech ، 2016(. كما ينبغي 
إعطاء بعض االهتمام من أجل المحافظة على بيت واحد أو أكثر 
من البيوت الشعبية، التي تعتبر شبه منقرضة في بقية اإلمارات، 
لكنها وفيرة في إمارة رأس الخيمة. وتعتبر هذه البيوت شهادة على 
تأثير اتحاد اإلمارات على إمارة رأس الخيمة، حيث وزّعت كهدايا على 

قفزة  حصول  على  داللة  وهذه  زايد،  الشيخ  قبل  من  المواطنين 
كبيرة في مستويات المعيشة بعد توليه للحكم. ووفقًا لمعايير 
للغاية،  متواضعة  الشعبية  المنازل  تعتبر  هذا،  يومنا  في  المنازل 
السبعينيات  منذ  اإلمارة  تقدم  مدى  أيضًا  توضح  فإنها  وبالتالي 
إلى يومنا هذا. إن تخصيص متحف مخصص للبيوت الشعبية، أو 
المتاحف  في  الشعبية  للبيوت  تمثيل  لبناء  مساحات  تخصيص 
القائمة بالفعل من شأنه أن يسد الفجوة الزمنية بين بناء ”أكواخ 
العريش والمنازل المبنية من األحجار المرجانية التي تم بناؤها في 

الماضي، وبناء الفيالت الكبيرة خالل الزمن الحالي“. 
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من أهم خصائص التراث الحي أنه يعكس التاريخ الماضي لألفراد 
التراثية بعرض  المتاحف والقرى  والبيئات، في حين تقوم معظم 
األشياء التي يمكن العثور عليها في أي مكان في العالم العربي 
رسالة  نقل  وباإلمكان  التميز.  رسالة  تنقل  ال  وبالتالي  الخليجي، 
داخل  اكتشافها  يتم  التي  المواد  دمج  خالل  من  والتميز  األصالة 
 Exell( المواقع األثرية ضمن قاعات العرض والمعارض في المتاحف
مشاهدة  يمكن  الحمراء،  جزيرة  في  المثال،  سبيل  على   .)، 2016
في  األصلية  مواقعها  في  المنسوجة  النخيل  حصائر  من  العديد 
طوابق المنازل غير المأهولة. كما يمكن للمرء أيضًا العثور على 
الحقائب اليدوية واألحذية وقناني المشروبات الغازية الزجاجية التي 
تروي قصة معينة  السبعينيات. وكل هذه األشياء  إلى فترة  تعود 
وتدعو الزّوار إلى التفكير في حياة السكان والمجتمعات السابقة. 
كما أن القصص الشفوية مع اقتباسات دقيقة من مواطني رأس 
وعكس  برواية  األفراد  هؤالء  يقوم  حيث  مماثل،  تأثير  لها  الخيمة 
طريقة الحياة الحية في السابق داخل اإلمارة بحيث يتمكن األفراد في 
الحاضر من تكوين صورة واضحة وربط تسلسل األحداث والتواريخ 
مع بعضها البعض، بداًل من أن يتم تعميم التاريخ إلى ماضي عام 
 Lancaster ، 2011، Abdulrahman  ، 2013، Yahyawi )Lancaster و 
Zacharias ،2007 و Topping بالتعأون(.  هذا النوع من التراث – الذي 

يركز على طريقة عيش األفراد المحددة، بداًل من الشمولية والعامة 
عميق  فهم  إلى  والتوصل  الدروس  استخالص  من  الزّوار  يساعد   –
شأنه  ومن  األزمان.  عبر  المعيشية  والبيئات  الثقافات  تطور  حول 
أيضًا أن يميز إمارة رأس الخيمة عن غيرها من المواقع الثقافية في 

المنطقة.

من  العديد  خالل  من  أيضًا  يتجلى  الخيمة  رأس  إلمارة  الحي  التراث 
عن  اإلمارة  تميز  التي  المحلية،  التراث  وجمعيات  الخاصة  المتاحف 
غيرها من المناطق في المنطقة. إن قرية زايد للتراث في منطقة 
ليست  المعيريض  منطقة  في  ماجد  بن  أحمد  وجمعية  غليلة 
داخل  النشطة  التراثية  المواقع  من  العديد  بين  من  اثنتين  سوى 
الشخصية  النظر  اإلمارة. لكن، تم تصميم كل منها وفقًا لوجهة 
لهذه  التاريخية  األهمية  على  التركيز  يتم  أن  من  بداًل  للمعماريين، 
ضمن  ومستدامة  حّساسة  بطريقة  دمجها  إن  األثرية.  المواقع 
المشهد السياحي – ربما من خالل مهرجان للمتاحف الخاصة – الذي 
من شأنه أن يظهر التنوع والعمق لما تقدمه إمارة رأس الخيمة، األمر 
أن  أيضًا  ويمكن  جيرانها.  بقية  عن  مختلفة  ويجعلها  يميزها  الذي 
تلعب المعارض المؤقتة دوراً مهمًا من خالل عرضها للتحف التي 
الوطني  المتحف  في  الخاصة  والمعارض  المتاحف  في  تُعرض 
وغيرها من المواقع، بحيث يتمكن الشاهد من التعرف على ”التراث 
الرسمي“ الفعلي من خالل مشاهدة اآلثار واالستماع إلى الروايات 
الشعبية لتكوين صورة تاريخية واضحة، مع تقليل الفجوات الزمنية.

التوصيات الخاصة بالمواقع األثرية: دمج 
التراث الحي بالحياة اليومية 

األثرية  المواقع  من  عدد  الورقة  هذه  من  الثاني  القسم  يناقش 
كبيرة  إمكانيات  لها  التي  اإلمارة  وبقية  الخيمة  رأس  مدينة  في 
المواقع  هذه  اختيار  تم  لقد  الحي.  للتراث  ممتازة  مواقع  باعتبارها 
بعد إجراء دراسات ميدانية واسعة النطاق أثناء عملية استكشاف 

البيئة العمرانية إلمارة رأس الخيمة. وقد تم تعيين موقعين، وهما 
تم  التي   - الحمراء  وجزيرة  القديمة،  الخيمة  رأس  مدينة  تحديداً: 
مكثف  بشكل  جاري  والعمل  التاريخي،  للحفظ  كموقع  اختيارها 
قلعة  جانب  إلى  المواقع،  هذه  وتعد  الحالي.  بالوقت  داخلها 
التي  الرئيسية  المناطق  من  فيها،  المحيطة  والمناطق  الضاحية 
وهيئة  الخيمة  رأس  بلدية  مع  واآلثار  المتاحف  إدارة  فيها  تتعاون 
على  المحافظة  أجل  من  الخيمة  رأس  إمارة  في  السياحة  تنمية 
التراث الثقافي )هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، 2016(. 
وهناك مواقع أخرى قيد الدراسة إلعادة التطوير السريع مثل حصن 
قلعة الحديبة، وحصن وقلعة الفلية، و“قصر ملكة سبأ“ بالقرب من 
ذلك،  على  وبناء  القديمة.  الخيمة  رأس  في  الحلو  وبرج  الشمال، 
ستقتصر هذه الورقة على رفع توصيات عامة للمدينة القديمة مع 

اقتراح ترميم مواقع تراثية أخرى مهمة مفيدة لترويج السياحة. 

رأس الخيمة القديمة

فيها  تتمتع  التي  الهائلة  والثقافية  التاريخية  القيمة  من  بالرغم 
البيئة العمرانية إلمارة رأس الخيمة، إال أنها واحدة من آخر المناطق 
التي يتم إعادة ترميمها. وصحيح أن إلعادة الترميم لها مزايا كبيرة، 
من  الكثير  تعرضت  فقد  ذاته.  بالوقت  كبيرة  مخاطر  لها  أن  إال 
المناطق التراثية في منطقة الخليج مواقف مختلفة، فعلى سبيل 
المثال تم هدم المناطق التراثية في إمارة أبوظبي بشكل كامل، 
وتم  متاحف،  إلى  الشارقة  في  التراثية  المناطق  تحويل  تم  بينما 
إعادة إنشاء سوق ”واقف“ في الدوحة بحيث تغير شكله بالكامل 
بحيث ال عالقة له بما كان عليه في الزمن الماضي. بالنسبة إلى 
مناطق  إحياء  إعادة  بإمكانية  اإلمارة  هذا  تتمتع  الخيمة،  رأس  إمارة 
األصلية  والهياكل  المجتمعات  على  المحافظة  مع   – مختلفة 
القائمة بشكل طبيعي ضمن مساحات تراثية وثقافية، كما هو 
الحال داخل المتحف الوطني إلمارة رأس الخيمة الذي تم تجديده. 

لقد كان مستقبل إعادة ترميم إمارة رأس الخيمة موضوعًا لثالث 
 Halcrow ، 1999، Cadiz( أخرى  مرة  الدراسة  قيد  اآلن  وهو  دراسات 
التوصيات  تنفيذ  يتم  لم  الحظ،  ولحسن   .)، 2009، Seif ، 2013
توفر  حين  في   ،1999 هالكرو   Halcrow لخطة  المحتملة  المدمرة 
البيانات  من  الكثير  على   2009 للعام  المحسنة   Cadiz خطة 
إضفاء  يمكن  ولكن  القديمة،  المدينة  مخطط  حول  القيمة 
المحافظة  يجب  أواًل،  تنفيذها.  قبل  عليها  التحسينات  من  العديد 
القديمة  الخيمة  رأس  مدينة  بين  العضوي  التاريخي  الرابط  على 
على  ممكن  تأثير  بأقل  بذلك  القيام  وينبغي  الخليج،  ومنطقة 
ساحل الخليج، ألنه يمثل إطاللة تاريخية على التاريخ البحري لإلمارة 
البلدة  في  والتجارة  الحياة  طريقة  توضح  التي  عدة  قرون  منذ 

القديمة. 

تشمل  القديمة  المدينـة  تطوير  إعادة  أمام  الرئيسيـة  العقبة 
%57 من المساحة  الملكية الخاصة لألراضي والمباني )أكثر من 
كبير  بشكل  يرفع  مما  المواطنين(،  قبل  من  مملوكة  اإلجمالية 
تكاليف أي جهود ترميم بسبب تكاليف االستحواذ على األراضي. 
كارثة  منعت  لألراضي  الخاصة  الملكية  االيجابي،  الجانب  من 
هدم المباني وتنفيذ الترميمات الخطأ. وقبل المباشرة بتنفيذ أي 
خطة إلعادة الترميم في المستقبل من الضروري جداً إيجاد نموذج 
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الحالية ا والمصالح  الحقوق  على  المحافظة  شأنه  من  الذي  جديد 
القديمة.  المدينة  في  القائمة  والمجتمعات  األراضي  ألصحاب 
ويجب أن يتم تنفيذ التنمية العمرانية بصورة تدريجية وليس وفقًا 
فقط.  عقارين  أو  بعقار  المباشرة  األفضل  من  ربما  شاملة،  لخطة 
كما يتحتم على اإلدارات المعنية التعاون مع مالك األراضي لتحديد 
االستخدامات الممكنة للعقارات - على سبيل المثال، بناء فندق، 
من  ممكن  قدر  بأقل  وتطويرها   – مقهى  أو  ثقافية  مؤسسة  أو 
المخاطر المالية على أصاحب األمالك. ومن المحتمل أن يستغرق 
هذا النهج المزيد من الوقت، لكنه سيحافظ على عالقات التواصل 

بين المجتمعات القائمة داخل المنطقة. 

المدينة القديمة تتمركز ضمن محورين من الشمال إلى الجنوب 
عبر  القاسمي  سالم  بن  محمد  الشيخ  شارع  األول،  المحور   –
يربط  الذي  الشارع  الثاني،  والمحور  الرئيسية،  التجارية  المنطقة 
المتحف الوطني بمسجد الشيخ محمد بن سالم القاسمي. تركز 
التركيز  المباحثات الحالية على إعادة تطوير المدينة القديمة مع 
على المحور الثاني، بين المتحف الوطني ومسجد محمد سالم. 
شكل  استعادة  أجل  من  الطريق  مسار  تغيير  هو  االحتماالت  أحد 
في  أجريت  التي  الهدم  عمليات  قبل  ما  للفترة  القديمة  البلدة 
عام 1988، والتي نجم عنها جرف شارع في قلب المنطقة. يمكن 
تغيير الطريق الحالي لتقليل حركة المرور وخلق الشعور بالدخول 
الشاغرة  األراضي  أقدم بكثير. ويمكن استخدام  تبدو  إلى منطقة 

الخريطة رقم 1: المواقع المهمة، رأس الخيمة القديمة

الشكل رقم 3: منزل الشيخ، رأس الخيمة القديمة 
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إلنشاء العديد من األماكن السياحية – التراثية، على سبيل المثال 
أو  كمتاحف  توظيفها  وإعادة  القديمة  الهياكل  بناء  إعادة  ربما 

مقاهي أو فنادق بوتيك أو صاالت عرض.

ومع ذلك، ال ينبغي لجهود الترميم التي تُجرى بالوقت الحالي على 
الطريق الذي يربط المتحف بالمسجد أن تؤثر سلبيًا على عمليات 
الترميم الجارية في مواقع أخرى داخل المنطقة التجارية في المدينة 
القديمة. حيث يحتوي هذا المحور على عدد من المواقع التي تهم 
بدءاً  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ومواطني  والمقيمين  الزّوار 
من المنازل القديمة إلى سوق السمك، والمطاعم المحلية مثل 
إلى  )أنظر  األثرية  التحف  ومحالت  للمثلجات،  وعاشوق  كاليكوت 

تقليدية  سوق  بإنشاء  البعض  يقترح  حين  وفي   .)1 رقم  الخريطة 
مخصصة )هيئة تنمية السياحة في إمارة رأس الخيمة، 2016(، أثناء 
من  العديد  أن  حقيقة  ننسى  أن  ينبغي  ال  المؤقتة،  التدابير  تنفيذ 
لكن  اإلماراتية،  اليدوية  الحرف  تبيع  القديمة  المدينة  في  المتاجر 
الزّوار بالكاد يزورون هذه المتاجر بالرغم من كونها تلعب دوراً كبيراً 
في إضفاء الشعور باألصالة والعراقة داخل المدينة القديمة، لذلك 
يجب تشجيع الزّوار على زيارة هذه األماكن. بالوقت الحالي، الحرف 
اإلماراتيين،  إلى  األول  المقام  في  تسويقها  يتم  والتحف  اليدوية 
وليس السّياح. وعلى نفس الحال، ال تزال الهياكل األصلية لسوق 
تقليدية  أسواق  إنشاء  تقرر  وإذا  قائمة.  المنور  مقهى  خلف  العبره 
القائمة، فهي تحمل  األخرى  المناطق  ينبغي إهمال  مخصصة، ال 
أهمية،  أكثر  تكن  لم  إن  القائمة،  الشعبية  المتاجر  أهمية  نفس 

الشكل رقم 4: منزل الشيخ، رأس الخيمة القديمة

الشكل رقم 5: شمال مسجد الشيخ محمد بن سالم القاسمي الذي من المؤمل إعادة ترميمه
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بالنسبة للزّوار المهتمين بشكل خاص بالتراث الثقافي لإلمارة.

يعرف  )الذي  القاسمي  سالم  بن  محمد  الشيخ  مسجد  وبالمثل، 
 – الكبير(  المسجد  ببساطة  أو  القواسم،  مسجد  باسم  أيضًا 
جميل  بشكل  تجديدها  تم  التي  العمرانية  الهياكل  من  يعتبر 
المدينة  داخل  العمرانية  للحضارة  العريقة  التاريخية  األهمية  ليبرز 
القديمة، مما جعل السكان المحليين يشعرون بالكثير من الفخر، 
كونه واحداً من أقدم المساجد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ساعات  في  الزّوار  ليستقبل  المسجد  هذا  أبواب  فتح  ويمكن 
للمصلين.  المقرّرة  الصالة  مواقيت  على  تؤثر  ال  بحيث  محددة 
الدور  حول  مهمة  دروسًا  نسبيًا  المتواضع  الهيكل  ويضفي 
المركزي لإلسالم في ثقافة وتراث إمارة رأس الخيمة، ويقدم تباينًا 
الجهود  تكرس  اإلمارات  دولة  بأن  تّدعي  التي  للتصورات  صارخًا 
وعظيمة  ضخمة  معمارية  أنماط  على  الضوء  لتسليط  فقط 
مبهجة. وأخيراً، تماشيا مع الهدف المذكور أعاله، الذي ينص على 
التراث أكثر تحديداً وفريداً، يمكن إعادة إحياء أسماء األحياء  جعل 
الخ،  الظهر،  ماعين،  بو  سدروه،  العلي،  مثل  )الفريج(  القديمة 
بهدف استعادة جزء من التراث القديم والشخصية الجغرافية إلى 

المدينة القديمة. 

المعلومات  على  التعرف  الزّوار  على  السهل  من  يكون  أن  يجب 
والمناطق  القديمة  للمدينة  الحضري  النسيج  حول  األساسية 
مدرسة  بين  يمر  الذي  الشارع  المثال،  سبيل  فعلى  بها:  المحيطة 
الخمسينيات،  حتى  المدينة  حافة  يعتبر  كان  والمتحف  القاسمية 
القريب،  سويتوتر  بئر  من  اسمه  على  حصل  الحلو  برج  بأن  ويزعم 
هذه المعلومات مهمة بالنسبة للزّوار وممتعة بالوقت ذاته ألنها 
تعطيهم تصوراً كاماًل حول تطور المدينة من الماضي إلى الحاضر. 

المعيريض 

إن حي المعيريض الهادئ كان في يوم من األيام بلدة منفصلة 
رأس  مدينة  داخل  بالكامل  يقع  الحالي  بالوقت  لكن  ذاته،  بحد 
الخيمة. هذه المنطقة تحتوي على العديد من المواقع التي تهم 
 .)2 رقم  الخارطة  )انظر  المغامرة  إلى  ميواًل  أكثر  هم  الذين  الزّوار 
للزائرين  إنشاء جوالت صغيرة موجهة  باإلمكان  النحو  وعلى هذا 
القريب  الزعابي  ومنزل   ،)6 رقم  الشكل  )انظر  السركال  بيت  إلى 
)الذي يمتاز بامتالكه واحد من أقدم البراجيل القليلة المتبقية في 
كورنيش  طول  على  يقع  الذي  المتحدة(  العربية  اإلمارات  دولة 
المواقع،  هذه  جميع  على  الحفاظ  وينبغي  السابق.  المعيريض 
تراثية سياحية مهمة  إعادة ترميمها، ألنها تعتبر واجهة  وإن أمكن 
ومرغوبة للغاية. بيت السركال كان يعود إلى فرع من إحدى أغنى 
في  كانت  التي  اإلمارات  دولة  في  المعروفة  التجارية  العائالت 
متخصصين  أصليين“  بريطانيين  ”وكالء  بصفة  تعمل  الماضي 
إلى  المياه  ومضخات  الكهربائية  المولدات  أولى  استيراد  في 
بأن  تظهر  قصة  وهي  المتصالحة:  اإلمارات  إلى  وتوفيرها  الدولة 
األجنبية.  النفط  شركات  بفضل  فقط  تكن  لم  الحديثة  التنمية 
ومطاعم  فنادق  لثالث  موطن  أيضًا  المعيريض  منطقة  تعتبر 
محلية مثل الحباشة والشيراز اإليراني، وسوق العصر لبيع السمك، 
وسوق صغير يجذب العديد من الزّوار المهتمين بشراء مواد نادرة. 

النخيل وحزام النخيل

الجبال،  سفوح  عند  الزراعية  لألراضي  الخصب  الطويل  الحزام 
لبيئة  المميزة  أحد السمات  الحمرانية، هو  إلى  الممتد من شعم 
واجهة  كنقطة  الحزام  هذا  دور  فهم  إن  الطبيعية.  الخيمة  رأس 
لهجرات الصيف من المدن الساحلية إلى الجبال هو مفتاح فهم 
إمارة  في  النفط  قبل  ما  لفترة  واالقتصادي  االجتماعي  التاريخ 
النسيج  في  اآلن  مدمج  المنطقة  هذه  من  كبير  جزء  الخيمة.  رأس 
يعتبر  المثال،  سبيل  على  الخيمة.  رأس  إلمارة  الحديث  العمراني 
سوق النخيل )انظر إلى الشكل رقم 7( نقطة تجمع مهمة بالكاد 
يجب  وعليه،  لإلمارة.  زيارتهم  عند  والمغتربون  السياح  يالحظها 
االنتباه إلى ذلك أثناء التخطيط إلعادة الترميم والترويج السياحي، 
وحصن  الحديبة،  حصن  مثل  المناطق  بعض  كون  خصوصًا 
الفلية، والبيت العربي تظهر التاريخ العريق للمنطقة قبل االتحاد. 

وقد  الزراعية،  التجارب  لمحطة  موقع  الدقداقة  كانت  مضى  فيما 
تأسست في عام 1955 بمساعدة بريطانية، وتعد واحدة من أقدم 
 .)8 رقم  الشكل  )انظر  الخيمة  رأس  إمارة  في  التنموية  المشاريع 
يومنا  في  قائمة  الزراعية  التجارب  محطة  من  المباني  تزال  وال 
 / بالزراعة  يتعلق  صغير  لمتحف  كموقع  استخدامها  ويمكن  هذا، 
الزراعية  المحاصيل  لبيع  تخصيصه  أو   / للمزارعين  سوق  إنشاء  أو 
بحيث  المزارع  بعض  تطوير  ويمكن  األسبوع.  أيام  من  يوم  خالل 
إضافي  دخل  كسب  من  العائالت  تتمكن  حتى  السّياح  تستقبل 
الذين  المحلية  األسر  مع  التفاعل  من  للزّوار  السماح  وكذلك 

يعيشون في إمارة رأس الخيمة. 

جامع الغب

قد يبدو المسجد الصغير على سيح الغب غير مميز للزائر العادي، 
لكنه يروي قصة هامة عن تاريخ رأس الخيمة )انظر الشكل رقم 9(. 
 ،1960  –  1950 عام  بين  ما  وقت  في  بناؤها  أعيد  ربما  المسجد،  بنية 
تضم  التي  الشحن،  صناديق  من  مصنوع  سقف  على  تحتوي 
ملصقات مطبوع عليها ”صنع في ناغويا“ ”صنع في هونغ كونغ“ 
”صنع في بانكوك“  - وهذه إشارة واضحة على العالقات الدولية 
القرن  العالم في منتصف  الدول في  الخيمة مع بقية  رأس  إلمارة 
العشرين. وهذا يناقض ما تؤكده بعض المتاحف حول تاريخ دولة 
اإلمارات، حيث تقوم بتصوير التجارة داخل الدولة بالمحلية البحتة 
في الفترة التي تلت صيد اللؤلؤ، بالوقت الذي تؤكده الملصقات 
النشاط  تمارس  كانت  المنطقة  بأن  أعاله  إليها  اإلشارة  تم  التي 

التجاري الدولي مع العديد من الدول األخرى في العالم. 

جعل رأس الخيمة أكثر ترحيبًا 

على  تنفيذها  يمكن  التي  التوصيات  رفع  القسم  هذا  يتضمن 
التراثية  المواقع  في  تغييرات  أي  دون  والمتوسط،  القصير  المدى 
أو النسيج الحضري الذي يعتبره الزّوار على أنه ”أصيل“، بحيث يتم 
للزّوار  ترحيبًا  أكثر  القائم  الحضري  المشهد  جعل  على  التركيز 
والمقيمين، من خالل تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها 

لفهم ماضي وحاضر اإلمارة. 
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خريطة رقم 2، المواقع السياحية، المعيريض

الشكل رقم 6: بيت السركال، المعيريض

نشر المعلومات

رأس  مدينة  حول  خاص  دليل  إنشاء  إلى  فورية  حاجة  هناك 
الخيمة مع خرائط سهلة االستخدام التي سوف تساعد الزّوار على 
بشكل  المنطقة  وخارج  داخل  الرئيسية  المواقع  إلى  الوصول 
سهل. ويجب أن يشمل ذلك المتحف الوطني، وشارع الكويتي، 
ومسجد محمد بن سالم، والسوق القديم، وسوق السمك، وسوق 
النخيل  وأسواق  القواسم،  وكورنيش  األسماك،  لبيع  المعيريض 
والمعيريض، وجزيرة الحمراء، وحصن الضيعة وجبل جيس. ويجب 
الزّوار،  جميع  يتمكن  حتى  بحذر  ووضعها  الطرق  الفتات  تصميم 

إلى  الوصول  من  األولى،  للمرة  اإلمارة  يزورون  الذين  خصوصا 
إلى  الزّوار  سيحتاج  كما  للضياع.  التعرض  بدون  المعنية  المواقع 
تناول األطعمة والمشروبات، وهنا نود التأكيد على أن اإلمارة تمتاز 
مطعم  مثل  المنطقة  في  المطاعم  أفضل  لبعض  بامتالكها 
الصحاري  ومطعم  آسيا(،  )جنوب  جراند  ومطعم  اإلماراتي،  الفنر 
أن  على  التأكيد  نود  ذلك،  مع  لكن  عاشوق.  ومثلجات  )لبناني(، 
نقص  لكن  المحلية،  الشعبية  المأكوالت  تناول  يفضلون  الزّوار 
المعلومات حول هذه المطاعم يعني أنهم ال يعرفون مواقعها، 
بالمطاعم  خاص  دليل  إنشاء  يمكن  زيارتها.  من  يمنعهم  مما 

داخل اإلمارة لحل هذه المشكلة. 
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ترويج التاريخ العريق إلمارة رأس الخيمة 

سواء  حد  على  اإلمارات  في  والمقيمون  الزّوار  يعّبر  ما  غالبًا  أخيرا، 
عن شعورهم باإلحباط إزاء قلة المعلومات المتوفرة حول التاريخ 
العديد  هناك  يوجد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن  اإلماراتي.  والمجتمع 
رأس  وإمارة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حول  المطبوعات  من 
أو تكون مطبوعات  العثور عليها  الخيمة، ولكن غالبًا ما يصعب 
باللغة العربية. إن الكتاب البديع بعنوان: الشرف في الرضا: الحياة 
قبل النفط في إمارة رأس الخيمة تم تأليفه استناداً على الروايات 
 2004  –  1997 السنوات  بين  ما  جمعها  تم  التي  التاريخية  الشفوية 
داخل إمارة رأس الخيمة. ونظراً ألهمية المعلومات في هذا الكتاب 
بيع  ومحالت  المحلية،  المكتبات  جميع  في  إتاحته  ينبغي  الّقيم، 

الشكل رقم 7: سوق النخيل، أحد أسواق رأس الخيمة الحديثة التي أنشئت في وقت مبكر 

الشكل رقم 8: محطة التجارب الزراعية، الدقداقة 

الهدايا، والفنادق. كما ينبغي أيضًا إتاحة الكتاب الذي بعنوان صقر: 
خمسون سنة وأكثر، من تأليف جريام ويلسون. ويضم هذا الكتاب 
المواطنين  من  بارزة  مجموعة  قبل  من  كبرى  ألعمال  ترجمات 
اإلماراتيين من إمارة رأس الخيمة، مثل عبد اهلل الطابور، وحميد بن 
صراي، ونجيب الشامسي، وعبداهلل عبد الرحمن. والكتاب المؤمل 
 Jeff( وجيف توبينغ  )Anna Zacharias( إصداره قريبًا من قبل آنا زكريا
من  ألكثر  قصصًا  يسرد  الخيمة“  رأس  ”شعب  بعنوان   )Topping

الزمن.  من  طويلة  فترة  منذ  اإلمارة  سكنوا  الذين  مواطن  أربعين 
جميع الكتب التي تم اإلشارة إليها سوف تالقي الترحيب من قبل 
وماضي  تاريخ  حول  المزيد  بقراءة  المهتمين  والزائرين  المغتربين 

اإلمارة. 
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مالحظة تحذيرية:
داخل  السائحين  من  المزيد  اجتذاب  بين  الموازنة  الضروري  من 
على  المحافظة  مراعاة  مع  الخيمة  رأس  إلمارة  الحضرية  البيئة 
التحدي  ويتمثل  اإلمارة.  داخل  للسكان  العريقة  والقيم  التقاليد 
الحالية  األصيلة  والخصائص  الطابع  على  الحفاظ  في  الحاسم 
توفير  ذاته  وبالوقت  الزّوار،  جذب  عملية  أثناء  الخيمة  رأس  إلمارة 
مريحة  زيارتهم  تجعل  التي  للزائرين  المطلوبة  التسهيالت 
تنظيم  يتم  أن  ينبغي  ذلك،  تحقيق  أجل  ومن  ومفيدة.  وممتعة 
المدينة  في  سياحيين  بمرشدين  المصحوبة  السياحية  الجوالت 
ضمن مجموعات صغيرة، ألن ذلك يضمن عدم التأثير سلبيًا على 
سكان المدينة والمجتمعات القائمة. وهنا نود التأكيد بأن بعض 

التراثية، خصوصًا في المدينة القديمة، ستفقد الشعور  المواقع 
هي  السياحة  أصبحت  إذ  اليوم،  الخيمة  رأس  تميز  التي  باألصالة 

صناعتها المهيمنة.  

على  يحافظ  أن  ينبغي  اإلمارة  داخل  السياحـة  عمليـة  ترويج  إن 
الحياة  وطبيعة  لإلمارة  الطبيعي  والتاريـخ  ”التراث“  بيـن  التوازن 
باألصالة  يشعرون  الزّوار  سيجعل  ذلك  ألن  الحاضر  بالوقت 
ترميــم دقيقة  زيارتهــــــم. ومن خالل تنفيذ عمليات  أثناء  والعراقــة 
على أساس المحافظـــــة على ”التراث الحي“ التي تم اإلشـارة إليها 
الخيمـة  رأس  تراث  على  الحفاظ  يمكن  الورقة،  هذه  في  سابقًا 
ترويج  عملية  من  االستفـــــادة  وكذلك  القادمة،  لألجيــال  الثقافـي 

السياحة كمصدر ممتاز للدخل المالي. 
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