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تقديم

تمّثل مواقع العني الثقافية املدرجة عىل الئحة اليونسكو للرتاث العاملي جزءاً أساسياً من السمات الحضارية 
املمّيزة إلمارة أبوظيب، ودولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل أوسع، ولذا فإن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظيب 
تحرص عىل بذل كل الجهود املمكنة الستدامتها واملحافظة عليها لألجيال الحالية والقادمة، بعد أن أصبحت 
هذه املواقع رمزاً ومكّوناً رئيساً للهوية الثقافية والوطنية ألبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة.  وذلك انطالقاً 
من املقولة الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه "األمة اليت ال مايض لها هي 

أمة بال حارض وال مستقبل" حيث تشكل هذه املقولة منهج عمل، وعليها ترتكز الخطوط العريضة لخطتها 
االسرتاتيجية يف مجال صون الرتاث الثقايف إلمارة أبوظيب، بما يتماىش مع أهداف خطة إمارة أبوظيب نحو بناء 

مجتمع مثّقف محافظ عىل تراثه وقيمه األصيلة.

تضطلع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظيب بمسؤوليات كبرية، ال تنحرص باملحافظة عىل هذا اإلرث الغين 
وديمومته لألجيال القادمة، بل تتجاوز ذلك لتنمية الرثوة الحقيقية للدولة من خالل تعزيز معارف طلبة 

املدارس بتاريخهم الحضارّي وتراثهم الثقايف، وأساليب صونه واملحافظة عليه، مما يسهم يف غرس مشاعر 
الوالء واالنتماء، وتعزيز الهوية الوطنية، وقيم املواطنة الصالحة يف نفوسهم لجعلها جزءاً ال يتجزأ من 

سلوكهم وثقافتهم اليومية، وذلك بمنهجية تعليمية مبّسطة تليّب متطلبات أساليب الرتبية الحديثة اليت 
تسهم يف االرتقاء بمخرجات التعليم بما يواكب املستجدات العاملية اليت تشهدها امليادين الرتبوية.

إنه ملن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تصدر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظيب هذه الحقيبة املتكاملة لتسليط 
الضوء عىل أول موقع إمارايت يتم إدراجه عىل قائمة الرتاث العاملي للبرشية يف منظمة اليونسكو، يف خطوة 

تكاد تكون األوىل من نوعها عىل مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول املنطقة ككل لتحوز 
بذلك دولة اإلمارات العربية املتحدة قصب السبق يف إدماج تراثها الثقايف يف منظومة املناهج التعليمية 

املقررة ملدارس الدولة الحكومية منها والخاصة.

إن مكانة مدينة العني التاريخية وحضارتها اليت تعود إىل آالف السنني، ابتداًء من العرص الحجري وحىت العرص 
الحديدي يف جيل حفيت، ومستوطنات هييل، ومدافن بدع بنت سّعود، وأفالج وواحات العني الست؛ تشّكل 

نقطة بداية ولبنة أوىل يف مرشوع ريادي وطموح نهدف من خالله إىل الكشف عن مكنونات الرتاث الثقايف يف 
إمارة أبوظيب والحفاظ عليه والرتويج له. 

محمد خليفة املبارك

رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظيب
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املقدمة

لدولــة  والحضــاري  الثقــايف  بالــرتاث  العنايــة  إن 
الرؤيــة  يجســد  إنمــا  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
مكونــات  تحصــني  الرشــيدة يف  للقيــادة  املتجــددة 
ــة  ــاري للدول ــد الحض ــز البع ــة، وتعزي ــة الوطني الهوي
املحــيل  املســتويني  عــىل  بــه  والتعريــف  وإبــرازه 
وهويــة  ثقافــة  يعكــس  أنــه  ســيما  وال  والخارجــي، 
نحــو  وتطلعاتهــا  وتقاليدهــا  وعاداتهــا  الدولــة 
املســتقبل، لــذا فإنــه أصبــح مــن الــروري دمــج 
الثقافــة املحليــة والــرتاث يف املنظومــة التعليميــة 
والنظــر  ســواء،  حــد  عــىل  واألرُسة  املدرســة  داخــل 
بعــني االعتبــار إىل أن األمــم والشــعوب، قــد أولــت 
ــاظ عليــه، كشــاهٍد  عنايتهــا برتاثهــا الثقــــايف، والحفــ
عــىل عظمــة تاريخهــا وإنجازاتهــا الحضاريــة وصمودها 
عــرب الزمــن. ولهــذا أصبحــت دراســة الــرتاث الثقــايف 
وزيــارة املواقــع الرتاثيــة بمثابــة تعريــف األجيــال بتاريخ 
اآلبــاء واألجــداد ودورهــم يف بنــاء الحضــارة اإلنســانية، 

وإغنائهــا. 

أبوظــيب   والســياحة-  الثقافــة  دائــرة  اهتمــت  لــذا، 
ــدار  ــىل إص ــوم ع ــم يق ــي مه ــرشوع تعليم ــالق م بإط
حقيبــة تعليميــة ملواقــع الــرتاث العاملــي يف مدينــة 
العــني، خاصــة بعــد إدراجهــا كأول موقــع إمــارايت عــىل 
قائمــة الــرتاث العاملــي للبرشيــة يف منظمة اليونســكو 
التعليميــة  للمناهــج  مكمــٍل  كجــزٍء  2011م،  عــام 
املقــررة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ُبغيــة 
ــم  ــاري وتراثه ــم الحض ــة بتاريخه ــي الطلب ــز وع تعزي
الثقــايف، وأســاليب صونــه واملحافظــة عليــه، األمــر 
وقيــم  الوطنيــة،  الهويــة  تعزيــز  يف  يســهم  الــذي 
ــهم. ــين يف نفوس ــاء الوط ــة، واالنتم ــة الصالح املواطن

عزيزي املعلم / عزيزيت املعلمة

عىل  الضوء  تسلط  اليت  الحقيبة  هذه  لكم  نقدم 
الئحة  عىل  املدرجة  العني  مدينة  يف  الثقافية  املواقع 
الرتاث العاملي، والتعريف بسريتها الحضارية واملكانية، 
وذلك بهدف ترسيخ القيم اإليجابية لدى الطلبة نحو 
أهمية الرتاث املحيل والعاملي والحفاظ عليه. كما توفر 
واألنشطة  الربامج  من  مجموعة  للمعلم  الحقيبة 
التعليمية الهادفة إىل توجيه الطلبة إىل زيارة مواقع 
الرتاث العاملي يف مدينة العني، وإثارة دافعيتهم نحو 
تعلم املزيد عنها، ومعرفة دورهم يف املحافظة عليها، 
ديمومتها  يف  واملساهمة  بأهميتها،  الوعي  وزيادة 

لألجيال القادمة.

الــرتاث العاملــي يف مدينــة العــني هــي  إن مواقــع 
املحــور الرئيــس الــذي يــدور حولــه محتــوى هــذه 
الحقيبــة، ومــا يصاحبهــا مــن مــواد، وأدوات تعليميــة 
حديثــة ومبتكــرة، وأنشــطة صفيــة وغــري صفيــة، ُبغيــة 
ــات البعيــدة لهــذه الحقيبــة الــيت  الرتكيــز عــىل الغاي
تجعــل مــن الهويــة الوطنيــة اإلماراتيــة، عنــوان اعتــزاز 
ــم  ــم وحارضه ــة يف تاريخه ــم الحضاري ــة بذاته الطلب
ــاهمة يف  ــىل املس ــن ع ــم قادري ــتقبلهم، وجعله ومس

ــي. ــيل والعامل ــايف املح ــداع الثق اإلب

ما هي الحقيبة التعليمية؟ وملن؟

تعــرف الحقيبــة التعليميــة بأنهــا عبــارة عــن برنامــج 
تعليمــي قائــم عــىل الوســائط التفاعليــة املتعــددة 
التخصصــات، ويعتمــد عــىل اســرتاتيجيات التعلــم 
الــذايت والتعلــم الجماعــي، ويســتخدمه املعلــم يف 
توجيــه العمليــة التعليمــة للطلبــة لتحقيــق أهــداف 
وســلوكية(.  ومهاريــة  )معرفيــة  متنوعــة  تعليميــة 
ــن  ــدد م ــىل ع ــة ع ــة التعليمي ــذه الحقيب ــوي ه وتحت
األدوات، واملــواد، والوســائل التعليميــة الــيت تخــدم 
مجموعــة متماثلــة مــن األنشــطة الصفيــة والالصفيــة 
الــيت تهــدف إىل إكســاب الطلبــة مفاهيــم، ومعــارف، 
ــة بالــرتاث الثقــايف  ــدة ذات صل وقيــم، ومهــارات جدي
ــج  ــه يف املناه ــة إدراج ــي بأهمي ــز الوع ــي، وتعزي العامل
لألجيــال  وصيانتــه  عليــه  والحفــاظ  التعليميــة 

الحاليــة والقادمــة.

األهداف العامة للحقيبة 

- تعزيــز وعــي طلبــة املــدارس 
ــي  ــراث العامل ــة مواقــع ال بأهمي
يف مدينــة العــن باعتبارهــا جزءاً 
الثقــايف  العاملــي  الــراث  مــن 

املشــرك. 

مفاهيــم  الطلبــة  إكســاب   -
ومهــارات وقيــم جديــدة، تتعلــق 
بأهميــة الــراث الثقــايف اإلمارايت 
والحفــاظ عليــه وتعزيــز حضــوره 
يف نفوســهم، وتكويــن اتجاهــات 
أهميــة  نحــو  لديهــم  إيجابيــة 

ــه. ــة علي ــه واملحافظ صون

- تمكــن الطلبــة واملعلمــن من 
التعليميــة  األنشــطة  ممارســة 
وتطبيقهــا يف بيئتهــم الحضارية 

والطبيعيــة.

- تشــجيع مشــاركة الطلبــة يف 
ــايف  ــراث الثق ــى ال ــة ع املحافظ
ــي عــى املســتوين املحــي  العامل

والعاملــي.

ومطــوري  أخصائــي  دعــم   -
لتصميــم  واملعلمــن  املناهــج 
تعليميــة  ونشــاطات  برامــج 
تعزيــز  إىل  تهــدف  مشــابهة، 
ومهاراتهــم  الطلبــة  معــارف 
الثقــايف  الــراث  مجــال  يف 
والعاملــي. الوطــي  والحضــاري 

التعليميــة يف  املناهــج  - دعــم 
وزارة الربيــة والتعليــم، ورفدهــا 
باملحتــوى الثقــايف والــرايث الذي 
ــة الوطنيــة، ويرســخ  يعــزز الهوي
قيــم الــوالء واالنتمــاء والحفــاظ 

عــى الــراث والثقافــة املحليــة.



1011

الفئة املستهدفة

تــم تصميــم الحقيبــة التعليمية ليســتخدمها معلمو 
ــة  ــه، والرتبي ــة الوطني ــه، والرتبي ــات االجتماعي الدراس
اإلنجليزيــة،  واللغــة  العربيــة،  واللغــة  األخالقيــة، 
والفنــون، والكتــب املدرســية الحاملــة ملفاهيــم الــرتاث 
الــدروس  تطبيــق  يف  والعاملــي،  الوطــين  الثقــايف 
واألنشــطة التعليميــة املوجهــة لطلبــة الحلقــة األوىل 
والثانيــة والثالثــة. كمــا تقــدم هــذه الحقيبــة ُأنموذجــاً 
ملطــوري املناهــج إلعــداد وتطويــر حقائــب تعليميــة 
مماثلــة لتدعيــم وإثــراء املناهــج املدرســية وتعزيــز 

ــة. ــدى الطلب ــة ل ــم الوطني ــات والقي االتجاه

محتوى الحقيبة

ُبنيــت الــدروس واألنشــطة يف هــذه الحقيبــة عــىل 
عــىل  تركــز  الــيت  الحديثــة  التعليــم  اســرتاتيجيات 
والبحــث،  التفكــري،  يف  الطلبــة  مهــارات  تنميــة 
ــى  ــوء منح ــداع يف ض ــل، واإلب ــاف، والتحلي واالستكش
التعليــم املســتند عــىل التفاعــل والتعلــم الــذايت، وقد 
ُصمــم محتــوى الحقيبــة بنمطيــة واحــدة حيــث تبــدأ 
بعــرض املحتــوى املتعلــق بمواقــع الــرتاث العاملــي يف 
ــة  ــع املهم ــول املواق ــور ح ــذي يتمح ــني ال ــة الع مدين
)جبــل حفيــت، وهيــيل، وبــدع بنــت ســّعود، والواحــات 
واألفــالج(، وتشــتمل الحقيبــة عــىل مقدمــة وتمهيــد، 
وأربعــة فصــول يحتــوي كل منهــا عــىل عــدد مــن 
تعليميــة، ورشوحــات،  بأهــداف  الصفيــة  الــدروس 
للطلبــة،  مقرتحــة  أنشــطة  وترافقهــا  وأســئلة، 
اإلثرائيــة،  والروافــد  والصــور،  الرســوم  إىل  إضافــة 
باملفاهيــم  ومــرد  الصلــة،  ذات  اإلنرتنــت  وروابــط 
واملصطلحــات، وقائمــة باملصــادر واملراجــع الــيت يمكــن 

ــب. ــم والطال ــل املعل ــن قب ــا م ــوع إليه الرج

عنارص الحقيبة التعليمية

تتألــف الحقيبــة التعليميــة من العنارص األساســية 
اآلتية:

1 -  املـورد التعليمـي: ينقسـم املـورد التعليمـي إىل 
مقدمـة ومحتـوى تعليمـي. وتتضمـن املقدمـة وصفاً 
عامـاً للحقيبـة التعليميـة، وتحديـد الفكـرة الرئيسـة، 
والهـدف منهـا، وأهميـة املحتـوى التعليمـي، وبيـان 
أهميـة الحقيبـة التعليميـة كمصـدر تعليمـي يدعـم 

أهـداف املناهـج الدراسـية الوطنيـة. 

املـادة األساسـية  التعليمـي جوهـر  املحتـوى  ويمثـل 
واألهـداف  التعليميـة،  الحقيبـة  فصـول  ملحتـوى 
إىل  باإلضافـة  الصلـة،  ذات  واألنشـطة  التعليميـة 
العاملـي  الـراث  مواقـع  حـول  تفصيليـة  معلومـات 
يف مدينـة العـن املتمثلـة يف )مدافـن جبـل حفيـت، 
والواحـات واألفـاج(، كمـا  بنـت سـّعود،  بـدع  هيـي، 
يشـمل قائمـة املصـادر واملراجـع، ومـرداً للمفاهيـم 

اإلنرنـت. وروابـط  واملصطلحـات، 

 2 -الدليــل التعليمــي: يقــدم هــذا الدليل اإلرشــادات 
ــدروس أو املوضوعــات  ــذ ال ــم يف تنفي املقرتحــة للمعل
بمــا يتــالءم مع مســتويات الطلبة، والبيئــة التعليمية 
ســواء أكانــت داخــل الفصــل الــدرايس أو أثنــاء الزيــارة 
إىل املوقــع أو املتحــف عــىل أن يتــم تحقيــق التكامــل 
بــني الجانبــني النظــري والتطبيقــي. وارتبــط الدليــل 
واســرتاتيجيات  التعليميــة،  والنتاجــات  باألهــداف 
التعليــم الحديثــة، وتحديــد وســائل وطرائــق التعلــم 

الــدروس  تنفيــذ  وكيفيــة  درس،  كل  تناســب  الــيت 
املختلفــة وتنــاول محتواهــا، إضافــة إىل أســئلة للحوار 
الطلبــة  استكشــاف  عمليــة  لتســهيل  واملناقشــة؛ 

ــة. ــف ذات الصل ــات املتاح ــع، ومقتني للمواق

كما يتضمن الدليل مجموعة من األنشـطة، واألدوات، 
واملناقشـة،  والحـوار  للمالحظـة،  املحفـزة  واملـواد 
العمليـة.  األنشـطة  جانـب  إىل  األفـكار  ومشـاركة 
والجماعيـة  الفرديـة  األنشـطة  جميـع  تصميـم  وتـم 
بأسـاليب وطرائـق تعليميـة، لتعزيـز املنهـج التخيـيل 
والثقـايف  الحضـاري  التاريـخ  بشـأن  للتفكـري  واملثـري 
االعتبـار  بعـني  األخـذ  وأهميـة  االستكشـاف،  ومتعـة 

للطالـب. الشـخصية  النظـر  وجهـة 

3 - امللصقــات: وهــي صــور منتقــاة لعــدد مــن معالــم 
الــرتاث العاملــي يف العــني، ليقــوم املعلــم باســتخدامها 
داخــل الصــف الــدرايس بغــرض عرضهــا أمــام الطلبــة 
وإجــراء حــوار معهــم بشــأنها، وحثهــم عــىل طــرح 
األســئلة وممارســة األنشــطة ذات الصلــة باملناهــج 
املــواد  عــىل  القائمــة  الــدروس  لتطويــر  الدراســية 

ــج.  واملناه

عــىل جميــع  ويحتــوي   :)USB( ذاكــرة  وحــدة   -  4
املعلومــات الــواردة يف الحقيبــة التعليميــة كاملحتــوى 
األســايس للموضوعــات، واملــواد واألدوات والوســائل 
التعليمــي،  والدليــل  املعلــم،  ومــورد  التعليميــة، 
واألنشــطة التعليميــة املقرتحــة، وامللصقــات والصــور 
والفيديوهــات الوثائقيــة القصــرية. وذلــك ليتســى 
لجميــع املعلمــني الحصــول عــىل املعلومــات الــواردة 
يف الحقيبــة وطباعتهــا واســتخدامها يف الفصــول 

ــر. ــهولة وي ــكل س ــية ب الدراس

التعلم الرسمي وغري الرسمي

مثــل  الرســمي،  غــر  التعلــم  أماكــن  توفــر 
املتاحــف واملواقــع الراثيــة والثقافيــة إمكانيات 
باملعلومــات  الطلبــة  معرفــة  إلثــراء  جديــدة 
التاريخيــة والثقافيــة والعلميــة. ويتميــز هــذا 
النــوع مــن التعلــم بالتطــوع والتوجيــه الذايت، 
بدافــع الرغبــة باملعرفــة واالستكشــاف الحــر 
ــد  ــة. وق ــن الطلب ــا ب ــارب فيم ــاركة التج ومش
ــراث  ــع ال ــف ومواق ــم يف املتاح ــاعد التعل يس
وتحســن  الخطــأ  املفاهيــم  تصحيــح  عــى 
الســلوكيات واملهــارات املعرفيــة للطلبــة. ومــن 
خــال الدمــج بــن فــرص التعلــم الرســمي 
وغــر الرســمي، يســتطيع املعلمــون تعزيــز 
املهــارات املعرفيــة لــدى الطلبــة، مثــل التفكــر 
التبايــي والتحليــل النقــدي والفهــم األفضــل 
للمــايض والحــارض، والتأثــر عــى الســلوكيات 

ــذات. ــر ال ــل تقدي ــخصية مث الش
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ما قبل الزيارة

ــىل  ــين ع ــة مب ــع الطلب ــوار م ــراء ح ــم بإج ــوم املعل يق
األســئلة املقرتحــة الــواردة يف دليــل املعلــم، لتحقيــق 
حيــث  مــن  للزيــارة،  الطلبــة  وتحضــري  نتاجاتــه، 

الربامــج، واألنشــطة الــيت ســيتم تطبيقهــا.

خالل الزيارة

عنــد وصــول الطلبــة إىل املوقــع، يقــوم املعلــم بطــرح 
أســئلة نقاشــية  تتعلــق باملحتــوى التاريخــي للموقــع 
بهــدف إثــارة تفكريهــم حــول مــا يشــاهدونه أثنــاء 

ــارة. الزي

ما بعد الزيارة

الطلبــة،  مــع  نقــاش  حلقــة  بإجــراء  املعلــم  يقــوم 
ــة  ــع، وكتاب ــم للموق ــن زيارته ــوه م ــا تعلم ــاول م تتن
تقريــر عنــه، إمــا بشــكل فــردي أو جماعــي، ويجــب عىل 
املعلــم قيــاس، وتقييــم معــارف الطلبــة، ومهاراتهــم، 
املخرجــات  تحقــق  مــدى  ملعرفــة  واتجاهاتهــم، 

التعليميــة املتوقعــة مــن الزيــارة.

املتوقعــة مــن  التعلــم  نواتــج 

الطالــب

ُيتوقــُع مــن الطالــب بعــد دراســِة الحقيبــة 
وتطبيقهــا أن يكــون قــادراً عــى أن:

< يوضح املفاهيم واملصطلحات الواردة 

يف الدروس.

< يكتسب القيم، واالتجاهات، 

واملهارات الواردة يف هذه الحقيبة.

< يستنتج أثر املوقع الجغرايف يف تاريخ 

منطقة العن وتطورها الحضاري.

< يحلل الدور الحضاري ملدينة العن 

يف محيطها الجغرايف.

< يقدر عراقة املواقع األثرية يف مدينة 

العن.

< يتعرف أهم املعالم األثرية والتاريخية 

يف منطقة العن.

< يثمن دور املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان وجهوده يف الحفاظ 

عىل تراث وحضارة مدينة العن.

< يقدر دور الدولة واملواطن واملقيم يف 

املحافظة عىل املواقع األثرية يف الدولة.

ــم  ــىل الفه ــز ع ــن الركي ــن املعلم ــل م ــرياً نأم وأخ
ــىل  ــادرة ع ــة الق ــة املؤمن ــخصية املتفتح ــاء الش وبن
املشــاركة، وذلــك مــن خــالل تشــجيع الطلبــة عــىل 
والنظــرة  الجماعــي  والعمــل  والحــوار  املناقشــة 
املتكاملــة لألمــور واحــرام الــرأي اآلخــر واســتخدام 
مختلــف املهــارات يف توضيــح املعــارف والتوصــل 

االســتنتاجات. إىل 

التعلم القائم عىل املكان

إن تعــدد وتنــوع مواقــع الــراث العاملــي يف 
العــن يشــكل فرصــة مثالية لتمكــن املعلمن 
تعليميــة  بأنشــطة  القيــام  مــن  والطلبــة 
وتطبيقهــا يف البيئــات الحضاريــة والطبيعيــة 
القائــم عــى  التعلــم  املحيطــة بهــم. وُيعــد 
الــي  التعليميــة  التقنيــات  إحــدى  املــكان، 
تســتخدم مواقــع الــراث، والتاريــخ الثقــايف 
والبيئــة املحليــة لتعزيــز التعلــم لــدى الطلبــة 
وربطهــم باملوضوعــات واملخرجــات التعليميــة. 
كمــا أن تعزيــز معرفــة الطلبــة باملــكان وفهــم 
ســرته املكانيــة والزمانيــة ُيســهم يف تســهيل 
عمليــة إدراكهــم للتطــور الحضــاري والتواصل 
والخارجيــة  املحليــة  والتأثــرات  الثقــايف 

املتصلــة باملــكان يف بلدهــم.

< يتعّرف عىل مربرات إدراج املواقع 

الثقافية يف مدينة العن عىل الئحة 

الراث العاملي.

< يعي أهمية املشاركة يف حماية 

الراث املحيل، واحرام وتقدير قيمة 

مواقع الراث العاملي.

< يتعّرف أدبيات زيارة املواقع الراثية 

والتاريخية باحرام ومسؤولية.

< يتمكن من القيام بأبحاث واستخدام 

أساليب تحليلية لتعلُّم املزيد عن 

الراث املحيل والراث العاملي. 

< يطور قدراته عىل تقديم االقراحات 

واالسهام يف صيانة وحفظ الراث 

املحيل والراث العاملي. 

< يمارس هواياته من قراءة، ورسم، 

وتصوير يف إطار االهتمام بمواقع 

الراث العاملي يف مدينة العن.

لقد ُصممت هذه الحقيبة التعليمية، لـــيستخدمها 
املــــختلفة،  تخصصــاتهم  يف  املدارس  معلمــو 
للطلبة،  التعليمية  العـملية  بتـــوجيه  فـــيقوموا 
أن  وللــمعلم  املرجوة،  الحقيبة  نتاجات  إىل  للوصول 
بتطبيقها  ليــقوم  الــدروس  من  يــشاء  ما  يـــختار 
عىل ثالث مراحل مرتبطة بزيارة ميدانية ملواقع الرتاث 

الثقايف العاملي واملتاحف، وذلك عىل النحو اآليت:
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الفـــــــــصل
التمهيـــدي
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هل تعلم

ديباجــة  مطلــع  يف  شــهرة  عبــارة  وضعــت 
اليونســكو،  ملنظمــة  التأســييس  امليثــاق 
ــول  ــد يف عق ــروب تتول ــت الح ــا كان ــول: “مل تق
البــر، ففــي عقولهــم يجــب أن تبــى حصــون 

الســام”.

تمهيد

منظمة اليونسكو

بعــد انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة، والتوقيــع عــىل 
أصبحــت  1945م،  عــام  يف  املتحــدة  األمــم  ميثــاق 
ــم للبحــث عــن  ــدول العال الحاجــة ملحــة بالنســبة ل
وســائل إلعــادة بنــاء النظــم التعليميــة ونــرش ثقافــة 
األمــن والســالم، واملحافظــة عــىل الــرتاث اإلنســاين 
ــرة  ــاءت فك ــا ج ــن هن ــم. م ــني دول العال ــاون ب والتع
والعلــم  للرتبيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  إنشــاء 

)اليونســكو(.  والثقافــة 

للرتبيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  هــي  واليونســكو 
والعلــوم والثقافــة أو مــا يعــرف اختصــاراً باليونســكو، 
وهــي وكالــة متخصصــة تتبــع منظمــة األمــم املتحــدة 
املســاهمة  هــي  ومهمتهــا  1945م.  عــام  تأسســت 
ــني  ــز التعــاون ب ــق تعزي يف الســالم واألمــن عــن طري
الــدول مــن خــالل الرتبيــة والعلــوم والثقافة مــن أجل 
االحــرتام العاملــي للعدالــة ولســيادة القانــون، وحقــوق 
لــكل  بهــا  املعــرتف  األساســية  والحريــات  اإلنســان 
شــعوب العالــم. تســعى اليونســكو لتحقيــق هــذه 
ــة  ــال التفاقي ــذ الفع ــالل التنفي ــن خ ــا م ــل العلي املث

ــي.  ــرتاث العامل ال

تتبــع اليونســكو 195 دولــة. يوجــد مقرهــا الرئيــس يف 
باريــس. ولليونســكو أيضــاً أكــرث مــن 50 مكتبــاً وعــدة 
معاهــد تدريســية حــول العالــم. وللمنظمــة خمســة 
والعلــوم  والتعليــم،  الرتبيــة  هــي  أساســية  برامــج 
واالجتماعيــة،  اإلنســانية،  والعلــوم  الطبيعيــة، 
اليونســكو  تدعــم  واإلعــالم.  واالتصــاالت  والثقافــة، 
العديــد مــن املشــاريع كمحــو األميــة والتدريــب التقين 
ــوم  ــج العل ــني، وبرام ــب املعلم ــل وتدري ــج تأهي وبرام
العامليــة، واملشــاريع الثقافيــة والتاريخيــة، واتفاقيــات 
التعــاون العاملــي للحفــاظ عــىل الحضــارة العامليــة 

ــان. ــوق اإلنس ــة حق ــي وحماي ــرتاث الطبيع وال

دور اليونســكو يف الحفــاظ عــىل الــراث الثقــايف 
العاملــي والهويــة الثقافيــة للمجتمعــات اإلنســانية:

- أقــرت منظمــة اليونســكو عــدًدا مــن االتفاقيــات 
واللغــوي  الثقــايف  بالتنــوع  الخاصــة  الدوليــة 
واتفاقيــات أخــرى خاصــة بالحــد مــن اإلتجــار غــري 

األثريــة. بالقطــع  املــرشوع 

- إنشــاء لجنــة الــرتاث العاملــي الــيت تختــص بالنظــر 
ــي  ــرتاث العامل ــة ال ــىل قائم ــحة ع ــكات املرش يف املمتل

ــا. ــة عليه ــد اإلدراج واملحافظ ــا بع ــة حالته ومتابع

- إنشــاء صنــدوق الــرتاث العاملــي لدعــم وتمويــل 
األنشــطة الخاصــة باملواقــع الثقافيــة املدرجــة عــىل 

قائمــة الــرتاث العاملــي يف اليونســكو.

- وضــع سياســات وقوانــني تلــزم الــدول األعضــاء 
بــرورة الحفــاظ عــىل الــرتاث العاملــي باعتبــاره ملــكاً 

ــة. ــة معين ــس لدول ــانية ولي لإلنس

- التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخرى 
للحفــاظ عــىل الــرتاث الثقــايف العاملي.

- حمايــة الــرتاث الثقــايف يف الحــروب، إذ وضعــت 
ــرتاث الثقــايف يف  ــة ال ــاً لحماي ــاً دولّي اليونســكو نظام
فــرتات النزاعــات املســلحة ُعــرف بربوتوكــول الهــاي 

عــام 1999م.

مواقع الراث العاملي

قيمــة  ذات  ومــدن،  ومواقــع،  معالــم،  عــن  عبــارة 
عامليــة اســتثنائية للبرشيــة تنتمــي إىل جميــع شــعوب 
ــة  ــة حماي ــىل اتفاقي ــة ع ــدول املوقع ــوم ال ــم، تق العال
الــرتاث العاملــي برتشــيحها لــإلدراج عــىل قائمــة الــرتاث 
العاملــي يف اليونســكو، وتتــوىل لجنــة الــرتاث العاملــي 
بمناقشــة ملــف الرتشــيح، ويف حالــة اســتيفاء امللــف 
ملتطلبــات التســجيل ومطابقتــه ألحــد املعايــري العــرش 
املعنيــة بالتســجيل عــىل قائمــة الــرتاث العاملــي وفــق 
مــا حددتــه اتفاقيــة الــرتاث العاملــي، تقوم لجنــة الرتاث 
العاملــي يف اليونســكو بإدراجهــا ضمــن برنامــج مواقــع 
الــرتاث الدوليــة الــيت تديــره اليونســكو للحفــاظ عليها 
لألجيــال الحاليــة والقادمــة وزيــادة الوعــي بأهميتهــا 
وتقديرهــا والتمتــع بهــا. وقــد تكــون هــذه املواقــع 
طبيعيــة، كالغابــات وسالســل الجبــال، وقــد تكــون 
ثقافيــة مــن صنــع اإلنســان كاملــدن، واملبــاين، والقطــع 

األثريــة، وقــد تكــون مختلطــة.
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اتفاقية الراث العاملي 

اتفاقيــة دوليــة تمــت املصادقــة عليهــا مــن  هــي 
1972م.  عــام  يف  لليونســكو  العــام  املؤتمــر  قبــل 
وقــد صادقــت عليهــا 186 دولــة،  وتعــد أهــم أداة 
قانونيــة دوليــة لتحديــد وصــون وعــرض كل مــن 
املواقــع الطبيعيــة والثقافيــة ذات القيمــة العامليــة 
االســتثنائية، وحمايتهــا واملحافظــة عليهــا وإصالحهــا 
ــىل  ــة ع ــوم االتفاقي ــة. وتق ــال املقبل ــا إىل األجي ونقله
أســاس أن بعــض األماكــن عــىل وجــه األرض هــي ذات 
قيمــة عامليــة اســتثنائية ولــذا ينبغــي أن تشــكل جــزءاً 
مــن الــرتاث املشــرتك للبرشية، وقــد وضعــت االتفاقية 
معايــري ورشوط تســجيل املمتلــكات يف قائمــة الــرتاث 
العاملــي مــن أجــل تقديــر القيمــة العامليــة االســتثنائية 
ــق  ــدول األطــراف فيمــا يتعل ــه ال ــكات، وتوجي للممتل
ــة ممتلــكات الــرتاث العاملــي وإدارتهــا. ونصــت  بحماي
االتفاقيــة عــىل إنشــاء لجنــة الــرتاث العاملــي وصنــدوق 
الــرتاث العاملــي. وتضــم قائمــة الــرتاث العاملــي حاليــاً 
)حــىت العــام 2019( 1,092 ممتلــكاً تراثيــا موزعــة عــىل 
167 بلــداً عضــواً يف اليونســكو منهــا 845 موقعــاً 
ثقافيــاً، و209 طبيعيــاً، وهنــاك 38 موقعــاً مختلطــاً.

كيــف تعمــل اتفاقية الــراث العاملي؟

تعمــل االتفاقيــة مــن خــالل لجنــة الــرتاث العاملــي 
ــد  ــة. وق ــذ االتفاقي ــن تنفي ــؤولة ع ــة املس ــي الهيئ وه
وضعــت معايــري دقيقــة لتســجيل املمتلــكات عــىل 
ــة.  ــاعدة الدولي ــم املس ــي، وتقدي ــرتاث العامل ــة ال قائم
لتنفيــذ  التوجيهيــة  املبــادئ  مراجعــة  تمــت  وقــد 
ــورة  ــة املذك ــل اللجن ــن قب ــي م ــرتاث العامل ــة ال اتفاقي

لتعكــس مفاهيــم وخــربات ومعرفــة جديــدة.

ــاء  ــدول األعض ــة لل ــة العام الجمعي

ــي ــراث العامل ــة ال يف اتفاقي

تجتمــع الجمعيــة العامــة للــدول األعضــاء يف اتفاقيــة 
الــرتاث العاملــي أثنــاء انعقــاد دورات املؤتمــر العــام 
ــة العامــة  لليونســكو. فخــالل دورتهــا، تحــدد الجمعي
ــرتاث  ــدوق ال ــاهمات يف صن ــن املس ــدة م ــبة موح نس
العاملــي، الــيت ُتطبــق جميــع الــدول األعضــاء، وينتخب 
أعضــاء جــدد يف لجنــة الــرتاث العاملــي ليحلــوا محــل 

األعضــاء املنتهيــة فــرتة واليتهــم.

لجنة الراث العاملي 

ــذ  ــن تنفي ــة ع ــؤولية الكامل ــة املس ــذه اللجن ــوىل ه تت
اتفاقيــة الــرتاث العاملــي، وتجتمــع مــرة يف الســنة، 
وتتألــف مــن 21 عضــواً تــم اختيارهــم مــن طــرف 
يف  األعضــاء  الــدول  بــني  مــن  العامــة  الجمعيــة 
ــنوات.  ــت س ــدة س ــم مل ــغلون مناصبه ــة ويش االتفاقي
وتتــوىل هــذه اللجنــة تخصيــص مســاعدة ماليــة مــن 
صنــدوق الــرتاث العاملــي بنــاًء عــىل الطلبــات املقدمــة 
ــدول األعضــاء. ولهــا القــرار النهــايئ يف  مــن طــرف ال
ــدرج يف قائمــة  ــيت يجــب أن ت ــكات ال ــد أي املمتل تحدي
التقاريــر  كذلــك  اللجنــة  وتــدرس  العاملــي  الــرتاث 
املتعلقــة بحالــة الحفــاظ عــىل املمتلــكات املســجلة 
وتطلــب مــن الــدول األعضــاء اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
يف حالــة عــدم وجــود إدارة جيــدة للممتلــكات الرتاثيــة. 

هل تعلم

يف  املدرجــة  املمتلــكات  أحــد  يكــون  عندمــا 
قائمــة الــراث العاملــي مهــدداً بأخطــار محددة، 
تدرجــه لجنــة الــراث العاملــي يف قائمــة الــراث 
تــزول  وعندمــا  للخطــر.  املعــرض  العاملــي 
القيمــة االســتثنائية العامليــة الــي بــررت إدراج 
تنظــر  العاملــي،  الــراث  قائمــة  يف  املمتلــك 
اللجنــة يف شــطب املمتلــك املعــي مــن قائمــة 

ــي. ــراث العامل ال

مركز الراث العاملي 

ُأنــئ مركــز الــرتاث العاملــي يف عــام 1992م وُيعــد 
نقطــة الوصــل والتنســيق داخــل اليونســكو لجميــع 
املركــز  ينظــم  العاملــي.  بالــرتاث  املتصلــة  املســائل 
ويقــدم  العاملــي  الــرتاث  للجنــة  الســنوية  الــدورات 
الرتشــيحات  إلعــداد  األعضــاء  للــدول  إرشــادات 
املركــز كذلــك  املقرتحــة، وينظــم  باملواقــع  الخاصــة 
صنــدوق  طــرف  مــن  املقدمــة  الدوليــة  املســاعدة 
الــرتاث العاملــي يف حالــة تلقيــه لطلــب يف هذا الشــأن، 
ــن  ــواردة ع ــر ال ــن التقاري ــيق كل م ــوم بتنس ــا يق كم
ــرض  ــا يتع ــة عندم ــراءات الطارئ ــع واإلج ــة املواق حال
موقــع مــا للخطــر. وعــالوة عــىل ذلــك، ينظــم املركــز 
ــة  ــث قائم ــوم بتحدي ــل ويق ــة وورش عم ــدوات تقني ن
املــواد  البيانــات، وتطويــر  العاملــي وقاعــدة  الــرتاث 
التعليميــة لزيــادة الوعــي بــني الشــباب فيمــا يخــص 
رضورة الحفــاظ عــىل الــرتاث، كمــا يــزود الجمهــور 
دائمــاً باملعلومــات الروريــة املتعلقــة بقضايــا الــرتاث 

العاملــي.

 مواقع الراث العاملي

 يف الدول العربية

تحظــى الــدول العربيــة بالعديــد مــن املواقــع الرتاثيــة 
الــرتاث  اليونســكو ملواقــع  املســجلة ضمــن قائمــة 
)حســب عــام  أدرج نحــو 82 موقعــاً  العاملــي. وقــد 
2019م(، وهــذا يمثــل 7.3 % مــن إجمــايل املواقــع يف 
العالــم البالــغ عددهــا 1121 موقعــاً لعــام 2019م، كما 
ــع  ــل: املواق ــة، مث ــع إىل القائم ــض املواق ــت بع أضيف
األثريــة يف جزيــرة مــروي يف الســودان عــام 2011م، 
ويف ســنة 2014م تــم تســجيل كل مــن جــدة التاريخية 
يف الســعودية، ومدرجــات بتــري يف فلســطني، وقلعــة 

هل تعلم

ــن  ــة الع ــي يف مدين ــراث العامل ــع ال  أن مواق
قــد أدرجــت ضمــن قائمــة اليونســكو للــراث 
العاملــي كأول موقــع إمــارايت عــى تلــك القائمة 
منــذ عــام 2011م، ويبلــع عــدد هــذه املواقــع 17 
موقعــاً، ولكنهــا جميعــاً ُأدرجــت يف اليونســكو 

كموقــٍع واحــٍد.

وهــذه املواقــع هــي :منطقــة جبــل حفيــت، 
مدافــن  تضــم  الــي  الصناعيــة  واملنطقــة 
شــعاب  ومنطقــة  حفيــت،  جبــل  شــمال 
وسلســلة  هــزاع،  فلــج  ومنطقــة  األشــخر، 
النقفــة، وحديقــة آثــار هيــي، ومنطقــة هيــي 
2، ومدفــن هيــي الشــمايل 1، ومدفــن هيــي 
منطقــة  يف  الرميلــة  وموقــع   ،2 الشــمايل 
إىل  إضافــة  ســّعود،  بنــت  وبــدع  القطــارة، 
وهيــي،  )العــن،  الســتة  العــن  واحــات 
والجيمــي، والقطــارة، واملعــرض، واملويجعــي(.

أربيــل يف كردســتان العــراق. وأضيفــت أهــوار العــراق 
عــام 2016م، ومدينــة الخليــل القديمــة يف فلســطني 
الٌعمانيــة،  قلهــات  مدينــة  وُأدرجــت  2017م،  عــام 
ــام  ــام 2018م، ويف الع ــعودية ع ــاء الس ــة األحس وواح
2019م أضيفــت إىل القائمــة كل مــن مدينــة بابــل 
العراقيــة، ومدافــن دملــون التاريخيــة يف البحريــن. 
ــداً  ــر وتحدي ــددة بالخط ــع امله ــن املواق ــدد م ــد ع توج
يف مــرص وفلســطني والعــراق واليمــن باإلضافــة إىل 
ــت إىل  ــيت أضيف ــا ال ــوريا وليبي ــع يف س ــع املواق جمي
قائمــة الخطــر بســبب الحــرب واألوضــاع األمنيــة يف 
البلديــن، وذلــك يف اجتمــاع لجنــة الــرتاث العاملــي 

ــو 2017م. ــا يف يولي ــد يف تركي ــذي عق ــني ال األربع
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مواقع الراث العاملي يف العن

تحتــل مواقــع الــرتاث العاملــي يف مدينــة العــني مكانــاً 
مميــزاً يف إحــدى املناطــق الجغرافيــة الرائعــة يف دولــة 
اإلمــارات العربيــة. ويحظــى التاريــخ الحضــاري لدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بوجــود العديــد مــن البقايــا 
األثريــة الــيت تعــود إىل فــرتات زمنيــة مختلفــة، الســيما 
املســتوطنات البرشيــة واملدافــن ســواًء يف املناطــق 
ــل  ــيب. وتتمث ــارة أبوظ ــن إم ــاحلية م ــة أو الس الداخلي
القيمــة العامليــة البــارزة ملواقــع مدينــة العــني املدرجــة 
عــىل الئحــة الــرتاث العاملــي يف منظمــة اليونســكو 
كونهــا دليــالً عــىل االســتيطان البــرشي املســتمر لهــذا 
ــة  ــروف املناخي ــن الظ ــم م ــة بالرغ ــن املنطق ــزء م الج

القاســية.

ــربز االكتشــافات األثريــة، االســتخدام البــارع للميــاه  ُت
ــة  ــرب أنظم ــات ع ــة إىل الواح ــا بحرفي ــة ونقله الجوفي

الــري التقليديــة الــيت تعــرف باألفــالج، بينمــا تكشــف 
ــة املحيطــة بالواحــات وعمليــات  املســتوطنات البرشي
التنقيــب األثريــة عــن مهــارات األقــوام الذيــن عاشــوا 
أرض  مــن  الجــزء  هــذا  يف  القديمــة  العصــور  يف 
اإلمــارات. وقــد انتــرشت مهاراتهــم وحرفهــم يف جميع 
أنحــاء املنطقــة متأثريــن بالحضــارات املجــاورة يف بــالد 
الرافديــن ونهــر الســند والبحريــن، ممــا يشــري إىل 
ــن  ــايف كان م ــاح الثق ــاري واالنفت ــل الحض أن التواص
املفاهيــم القديمــة الراســخة يف ثقافــة وتاريــخ شــعب 

ــة املتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم دول

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - خالل زيارته لبعثة التنقيب األثرية في هيلي عام 1969م

يينس فيلف، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

العــن  مواقــع  إدراج  مــربرات 

الراثية يف قائمة الراث العاملي

لقــد تــم إدراج مواقــع العــن الراثيــة يف قائمة 
الــراث العاملــي وذلــك للمــررات التالية:

< إن مواقــع العــن األثريــة تمثــل قيمــة 

فريــداً  شــاهداً  كونهــا  عامليــة  تراثيــة 

لحضــارة إنســانية ظهــرت يف العرصيــن 

ــدي. ــزي والحدي الربون

ــان  ــدرة اإلنس ــع ق ــذه املواق ــل ه < تمث

يف املــايض عــىل التطــّور يف بيئــة مليئــة 

ــات. بالتحدي

< تشــكل املواقــع مثــاالً بــارزاً ملســتوطنة 

برشيــة تقليديــة تمثــل ثقافــة العرصين 

الربونــزي والحديدي.

مبــارش  بشــكل  املواقــع  ترتبــط   >

بتقاليــد العيــش، وباملعتقــدات الدينيــة 

الســائدة يف ثقافــة العرصيــن الربونــزي 

والحديــدي.

حضاريــاً  تبــادالً  املواقــع  تظهــر   >

بــن األمــم  للقيــم اإلنســانية،  مهمــاً 

الــي عاشــت خــالل حقبــة العرصيــن 

والحديــدي. الربونــزي 

زيارة إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة اليونسكو، برفقة سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة 
إلى مدينة العين، وكانت قد بدأت جولتها في واحة العين وشملت زيارات لعدد من المواقع التاريخية والثقافية في مدينة 

العين  في عام 2017م
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املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 

وحماية التــــراث الثقايف العاملــي يف 

ضــوء املبــادرة اإلماراتيـــة الفرنســية 

املشتـــركة لحمايــة الــراث الثقــايف 

ــر  ــرض للخط املع

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــن  كل  أعلنــت 
وجمهوريــة فرنســا عــن مبــادرة إلقامــة رشاكــة دوليــة 
ــة الــرتاث الثقــايف اإلنســاين  جديــدة، تهــدف إىل حماي
ــمو  ــب الس ــا صاح ــلح، أطلقه ــزاع املس ــرتات الن يف ف
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ويل عهــد أبوظــيب 
القائــد األعــىل للقــوات املســلحة، والرئيــس  نائــب 
الفرنــي فرانســوا أوالنــد، وذلــك خــالل مؤتمــر حمايــة 
عقــد يف  الــذي  للخطــر،  املعــرض  الثقــايف  الــرتاث 
العاصمــة اإلماراتيــة أبوظــيب يف ديســمرب مــن العــام 
ــادة  ــة منظمــة اليونســكو وبمشــاركة ق 2016م، برعاي
ــم وجهــات ومؤسســات  ــدد مــن دول العال وزعمــاء ع
ــل 40  ــدويل تمث ــع ال ــن املجتم ــة م ــة، وخاص حكومي
دولــة معنيــة بالحفــاظ عــىل الــرتاث العاملــي، إضافــة 
ــال،  ــذا املج ــرباء يف ه ــني والخ ــن املختص ــة م إىل نخب
وذلــك بهــدف صياغــة أهــداف عمليــة ومســتدامة 
للحفــاظ عــىل املــوارد الثقافيــة القابلــة للنقــل والثابتة 
املتزايــدة  بصــورة فاعلــة، ووضــع حــد للتهديــدات 
الــيت تتعــرض لهــا هــذه املــوارد يف دول العالــم خــالل 
اإلرهابيــة،  األعمــال  وجــراء  املســلح،  النــزاع  فــرتات 
ــن  ــة.  وم ــكات الثقافي ــرشوع باملمتل ــري امل ــار غ واإلتج
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــت دول ــيت دفع ــاالت ال ــني الح ب
ــم  ــة ودع ــذه الرشاك ــة ه ــا إىل إقام ــة فرنس وجمهوري
تفويــض اليونســكو لحمايــة الــرتاث الثقــايف خــالل 
فــرتات النــزاع والتدمــري والتخريــب املمنهــج للمواقــع 
ــود إىل  ــارات تع ــل حض ــيت تمث ــة ال ــم الحضاري واملعال
زمــن األلفيــة األوىل قبــل امليــالد، كمــا حــدث يف دول 
مثــل أفغانســتان، وســورية، والعــراق، ومــايل، وأنحــاء 

ــم. أخــرى مــن العال

رافد إثرايئ 

ــان  ــد آل نهي ــن زاي قــال ســمو الشــيخ هــزاع ب
إلمــارة  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  نائــب 
مؤتمــر  افتتــاح  حضــوره  خــال  أبوظــي، 
املهــدد  الثقــايف  الــراث  عــى  “الحفــاظ 
يف  أبوظــي  اســتضافته  الــذي  بالخطــر”، 
ــوم الوطــي  ــا يف الي ديســمر عــام )2016(: إنن
ــراث  ــظ ال ــر حف ــاح مؤتم ــهدنا افتت الـــ 45 ش
املهــدد بالخطــر مــا يعــد رســالة عامليــة تنطلــق 
يكتمــل  ال  الــدول  بنــاء  بــأن  أبوظــي،  مــن 
أن  وأكــد ســموه:  اإلنســانية،  إرث  بحفــظ  إال 
اإلمــارات جــزء ال يتجــزأ مــن الجهــد اإلنســاين 
الثقــايف. اإلرث  باإلنســانية وحمايــة  لارتقــاء 

مبــارك  بــن  نهيــان  الشــيخ  معــايل   وقــال 
الجلســة  يف  التســامح،  وزيــر  نهيــان،  آل 
الــراث،  حمايــة  أن   " للمؤتمــر  الختاميــة 
واالحتفــاء باإلنجــازات الثقافيــة واملجتمعيــة، 
ــم، إنمــا هــو واجــب  املنبثقــة عنــه حــول العال
أخاقــي ... ومجــال مهــم، لربــط املجتمعــات 
التعايــش  مــن  وثيــق  بربــاط  البريــة، 
والتفاهــم، والحــرص عــى القيــم، واملبــادئ 
املشــركة بينهــا، عــى طريــق تحقيــق الســام، 

العالــم".   ربــوع  واملحبــة يف 

الفرنســية املشــرتكة  املبــادرة اإلماراتيــة -  وأســفرت 
عــن صــدور إعــالن أبوظــيب الــذي تــم اعتمــاده يف 
املؤتمــر والــذي تضمــن االلتــزام بتحقيــق هدفــني 
ــرتاث  ــة ال رئيســني همــا إنشــاء صنــدوق دويل لحماي
الثقــايف املهــدد بالخطــر أثنــاء النــزاع املســلح، وإطــالق 
شــبكة عامليــة توفــر مــالذاً آمنــاً للممتلــكات الثقافيــة 
ــدان  ــررة أو يف بل ــدان املت ــر يف البل ــة للخط املعرض

ــر. ــزم األم أخــرى إذا ل

صورة جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر “الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر” المنعقد في أبوظبي 
عام )2016(
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قصة االكتشافات األثرية يف

إمارة أبوظيب

ــاً تاريخيــاً  تمتلــك دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إرث
غنيــاً ومتنوعــاً ضاربــاً يف القــدم، حيــث ينتــرش يف 
أرجائهــا العديــد مــن املواقع األثرية، اليت اكتشــف فيها 
املســتوطنات البرشيــة واملدافــن الفرديــة والجماعيــة. 
ومــا كان لهــذا الكــم الهائــل مــن االكتشــافات األثريــة 
املهمــة أن يتحقــق يف هــذه الفــرتة الزمنيــة الوجيــزة، 
ــة، ال  ــارات العربي ــكام اإلم ــا ح ــرية بذله ــود كب إال بجه
ــن  ــد ب ســيما االهتمــام الكبــري الــذي أواله الشــيخ زاي
ــام  ــذ األي ــراه - من ــه ث ــب الل ــان – طي ســلطان آل نهي
للدولــة  كرئيــس  الحكــم  مقاليــد  لتوليــه  األوىل 
الناشــئة، إذ كان لــه اهتمــام وحــرص شــديدان لفهــم 
ــك  ــق بهــذه األرض تاريخــاً وحضــارًة، وذل ــا يتعل كل م
مــن خــالل ســرْب أغــوار ماضيهــا العريــق، وكشــف 
النقــاب عّمــا طــواه الزمــن واندثــر تحــت هــذه األرض. 

وشــهد العقــد املــايض تواصــل مســرية البحــث األثــري 
بخطــى ثابتــة ومتســارعة ممــا أســفر عــن العديــد 
مــن االكتشــافات األثريــة املهمــة الــيت تضمهــا حاليــاً 

ــة.  ــالد كاف ــة يف أنحــاء الب املتاحــف األثري

الدنماركيــة  التنقيــب  بعثــة  دعــوة 

العاملــة يف البحريــن لزيــارة أبوظــي

قــد  إمــارة  أول  كانــت  أبوظــيب  أن  املعلــوم  مــن 
القــرن  مــن  الخمســينيات  يف  باآلثــار  اهتمــت 
املــايض، يــوم دعــا حاكــم أبوظــيب يف ذلــك الوقــت 
الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان - رحمــه 
اللــه – فريــق بعثــة التنقيــب الدنماركيــة العاملــة 
أم  جزيــرة  وبالــذات  أبوظــيب  لزيــارة  البحريــن  يف 
ــرة  ــرية متناث ــالل كث ــان وأط ــود مب ــك لوج ــار، وذل الن
ــار  فيهــا. ووصــل إىل أبوظــيب فريــق يرأســه عالــم اآلث
بيــيب، جفــري  ويســاعده  جلــوب  بيــرت  الربوفســور 
 وبعــض علمــاء اآلثــار الدنماركيــني عــام 1958م فأكــد 

الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان وأخيــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان – طيــب اللــه ثراهمــا – أثنــاء معاينتهمــا لموقــع أم النــار 
عــام 1958م 

 كنوس ريسغارد، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

قانون اآلثار والحفريات

ــد بــن ســلطان آل نهيــان –  أصــدر الشــيخ زاي
ــنة 1970م  ــم )8( لس ــون رق ــه – قان ــه الل رحم
بشــأن اآلثــار والحفريــات يف إمــارة أبوظــي، 

ــة. ــادة قانوني ــن 18 م ــون م ــون القان وتك

الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، وأخــوه الشــيخ هــزاع – رحمهمــا اللــه – أثنــاء زيارتهمــا لبعثــة التنقيــب األثريــة فــي هيلــي 
عــام 1963م، ويبــدو أنهمــا يعاينــان بعــض اللقــى األثريــة المكتشــفة فــي الموقــع.

وقــد ســاعدت مــواد هــذا لقانــون يف توفــر 
ــة  ــع األثري ــة ودراســة املواق ــوين ملعرف إطــار قان
العــن  مواقــغ  وخاصــة  أبوظــي،  إمــارة  يف 

األثريــة.
 

* انظــر الجريــدة الرســمية )أبوظــي( العــدد الثالــث، الســنة 

الثالثــة، يوليــو 1970م.

ينس اوروب ينسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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ــة يف  ــارة موغل ــا حض ــالل أنه ــذه األط ــه له ــد رؤيت عن
القــدم، وأن هــذه األطــالل تحتــاج إىل تنقيــب علمــي 
ــام عنهــا، فمــا كان مــن شــيوخ  منتظــم إلماطــة اللث
أبوظــيب آنــذاك إال االتفــاق معــه عــىل التنقيــب يف 
زيــارة  وأثنــاء  1959م.  عــام  واألطــالل  التــالل  هــذه 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان – طيــب اللــه ثراه 
ــة  ــة الرشقي ــم يف املنطق ــالً للحاك ــذاك ممث – وكان آن
مــن إمــارة أبوظــيب – لجزيــرة أم النــار يف ذلــك العــام 
دعــا الفريــق إىل زيــارة العــني ليطلعهــم عــىل مدافــن 

ــة أخــرى. جبــل حفيــت ومواقــع أثري

إن رؤيــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان الثاقبــة 
أّن  أدرك  رجــل  بعيــين  املســتقبل  إىل  يرنــو  جعلتــه 
نهضــة األمــم إنمــا ُتبــى عــىل تراثهــا املوغــل يف القــدم، 
ومــا كانــت حضــارة العــني إالّ ُأنموذجــاً لهــذا الــرتاث 
العريــق. ومــن هــذا املنطلــق وجــه - رحمــه اللــه – 
الدعــوة إىل البعثــة الدنماركيــة الــيت كانــت تنقــب 
يف جزيــرة أم النــار لزيارتــه يف العــني عــام 1959م.  
هيــيل  منطقــة  يف  قصــرية  مســح  عمليــة  وبعــد 
تمكــن الدنماركيــون مــن اكتشــاف مدافــن وبعــض 
املســتوطنات الســكنية، وقــد بلــغ عــدد مدافــن هيــيل 
الــيت قــام بالتنقيــب فيهــا كل مــن البعثــة الدنماركيــة 
والفريــق املحــيل والبعثــة الفرنســية مــا يزيــد عــن 

ــن. ــذه املداف ــن ه ــرشات م الع

لقــد كان التنقيــب عــن اآلثــار لــدى املغفــور له الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان هّمــاً شــخصياً فأنشــأ 
ــياحة يف  ــار والس ــة لآلث ــرة محلي ــام 1969م أول دائ ع
ــم  ــيب ث ــة أبوظ ــا يف مدين ــة ومقره ــارات املتصالح اإلم
انتقلــت بعــد ذلــك إىل مدينــة العــني، نظــراً لألهميــة 
األثريــة والحضاريــة للمدينــة وملــا تحتويــه مــن مواقــع 
أثريــة وواحــات ومســتوطنات برشيــة اســتوطن فيهــا 
اإلنســان منــذ آالف الســنني، إضافــة لوجــود عــدد كبــري 
ــون.  ــالع والحص ــة كالق ــة الباقي ــاين التاريخي ــن املب م
وهكــذا بــدأت قصــة االكتشــافات األثريــة يف إمــارة 

أبوظــيب.

قانون الراث الثقايف

 إلمارة أبوظيب

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
ــه،  ــة، حفظــه الل ــد آل نهيــان، رئيــس الدول زاي
بصفتــه حاكمــاً إلمــارة أبوظــي، قانــون رقــم )4( 
لســنة 2016م بشــأن الــراث الثقــايف لإلمــارة.

يهــدف القانــون إىل حمايــة الــراث الثقــايف 
إلمــارة أبوظــي والكشــف عنــه والحفــاظ عليــه 
رسيــان  عــى  ونــص  لــه،  والرويــج  وإدارتــه 
أحكامــه عــى الــراث الثقــايف لإلمــارة، واعتبــار 
الــراث الثقــايف املــادي ملــكاً عامــاً لإلمــارة، إال 
ــه، ويف  ــه ل ــراث ملكيت ــز هــذا ال ــت حائ إذا أثب
جميــع األحــوال اعتــر القانــون الــراث املغمور 
بامليــاه ملــكاً عامــاً لإلمــارة. كمــا نظــم القانــون 
اختصاصــات دائــرة الثقافــة والســياحة ونطاق 

ــراث الثقــايف باإلمــارة. رقابتهــا عــى ال

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - خالل زيارته لبعثة التنقيب األثرية في هيلي عام 1969م

يينس فيلف، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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حجر صوان

جبل براكة يف منطقة الظفرة

العرص الحجري القديم

 )200,000-150,000( سنة مضت

رأس رمح من حجر الصوان، هييل )8(

العرص الحجري الحديث

)5,500-3,200( قبل امليالد

أهم املواقع

جبل حفيت، أم الزمول، غدير الحومانة

أهم املواقع

مدافن جبل حفيت، أم النار، هييل، جرن بدع بنت سّعود

جرة فخارية

 مدافن حفيت العرص الربونزي املبكر

)3,200 - 2,700( قبل امليالد 

جرة فخارية

 مدفن هييل   

العرص الربونزي املتوسط

 )2,700 - 2,000( قبل امليالد 

العرص الحجري 
)2,000,000 – 20,000( قبل امليالد

العرص الربونــزي
)3,200 - 2,700( قبل امليالد

صليب من الجص 

موقع كنيسة جزيرة صري بين ياس 

)نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن(

مبخرة فخارية

جرن بدع بنت سّعود

إناء من حجر الكلورايت، 

مستوطنة الرميلة

أهم املواقع

)بدع بنت سّعود، مستوطنة هييل )2(،

 هييل )17(، مستوطنة الرميلة(

العرص اإلسالمي املبكر
)القرن السابع-الثامن امليالدي(

العرص الحديــدي
)1,300 - 300( قبل امليالد

مسجد وفلج

 مدينة العن

الخط الزمين للمواقع األثرية يف إمارة أبوظيب
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الفصل األول

مدافن جبل 
حفــــــــــيت

ت
في

 ح
ل

جب
ن 

اف
مد

ــتعراض  ــال اس ــن خ ــت، م ــل حفي ــن جب ــل مداف ــذا الفص ــاول ه يتن
ثاثــة دروس رئيســة يرتبــط كل منهــا بعــدد مــن األهــداف التعليميــة، 
ــة  ــت وأهمي ــل حفي ــدرس األول يف هــذا الفصــل جب ــاول ال ــث يتن حي
موقعــه وخصائصــه الجيولوجيــة، ويشــر الــدرس الثــاين إىل آثــار جبــل 
حفيــت، والتطــور التاريخــي يف املوقــع، ويســتعرض أيضــاً مدافــن  
جبــل حفيــت باعتبارهــا مشــهورة لــدى علمــاء اآلثــار بأنهــا مــن املدافــن 
األُحاديــة التقســيم يف العــر الربونــزي. كمــا يعــرض الــدرس الثالــث 

ــة. ــة والعاقــات الحضاري املكتشــفات األثري
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املوقع

حفيــت ذلــك الجبــل األشــم الــذي ال يمكــن أن تذكــر 
العــني إال وُيذكــر معهــا بوصفــه شــاهداً عــىل أصالــة 
ــت يف  ــل حفي ــع جب ــة. يق ــا الخالّب ــارات وطبيعته اإلم
الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة العــني، ويبلــغ ارتفاعــه 
1,249 مــرتاً، وهــو يف املركــز األول مــن حيــث االرتفــاع 
يف إمــارة أبوظــيب. ويؤلــف الجهــة الغربيــة لجبــال 
ُعمــان وجبــال الحجــر. يمتــد عــرب دولــيت اإلمــارات 
ــن )دوار  ــدأ م ــان، ويب ــلطنة ُعم ــدة وس ــة املتح العربي
الصدفــة( يف املنطقــة الصناعيــة يف مدينــة العــني 
نحــو ســلطنة ُعمــان فيرتبــع عــىل  متجهــاً جنوبــاً 
مســاحة تقــدر بـــ )15( كيلــو مــرتاً داخــل اإلمــارات و )8( 

كيلومــرتات يف ســلطنة ُعمــان. 

األهمية

تكمــن أهميــة جبــل حفيــت يف كونــه موقعــاً ثقافيــاً 
ــه  ــن تاريخ ــاً م ــه أيض ــع أهميت ــاً، وتنب ــاً مهم وطبيعي
الحضــاري واألثــري والجيولوجــي. كمــا أنــه يتميــز 
ــا أعطــاه  ــه، مم ــد مــن نوع ــوع وفري ــي متن بنظــام بي
أهميــة بيولوجيــة وطبيعيــة مميــزة جعلتــه أحــد أبــرز 
املعالــم التضاريســية يف مدينــة العــني، لذلــك رشــحته 
أو  وطنيــاً  تراثــاً  ليكــون  أبوظــيب  يف  البيئــة  هيئــة 
محميــة طبيعيــة. كمــا أن مجموعــة اإلمــارات )للتاريــخ 

األهداف التعليمية

- يتعرف الطالب إىل موقع 
جبل حفيت وأهميته 

الطبيعية.

- يبن الطالب الخصائص 
الجيولوجية الي يتميز بها 

جبل حفيت.

- يذكر الطالب جهود الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان – 
رحمــه اهلل – يف دعم الفرق 

املهتمة بدراسة التاريخ 
الطبيعــي يف إمارة أبوظيب. 

الدرس األول

مفاهيم ومصطلحاتجبل حفيت

< جبل حفيت
< صخور كلسية

< صخور رسوبية 
< التعرية

< البالنكتون
< العرص الجيولوجي الثالث

< العرص الطباشريي

الطبيعــي( يف أبــو ظــيب قدمــت بــني عامــي )1998 
– 1997( مــادة قرائيــة لــكل مــن يريــد استكشــاف 

ــل. الجب

آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  مــن  وبتوجيــــهات 
ــزءاً  ــت ج ــل حفي ــح جب ــه – أصب ــه الل ــان – رحم نهي
مــن منظومــة العــني الثقافيــة الســياحية، وأدخــل يف 

خارطــة العــني الحضاريــة.

منظر عام لجبل حفيت

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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الخصائص الجيولوجية

ــوبية  ــّية ورس ــور كلس ــن صخ ــت م ــل حفي ــون جب يتك
التعريــة  لعوامــل  تعّرضــت  االنحــدار،  شــديدة 
ويعــود  الســنني،  ماليــني  مــدى  عــىل  الطبيعيــة 
تاريخهــا إىل العــرص الجيولوجــي الثالــث، ويــرتاوح 
ارتفــاع الجبــل بــني 300 مــرتاً يف املنطقــة الصناعيــة 
شــماالً وبــني 1,160 مــرتاً إىل الــرشق مــن قريــة مزيــد. 
وهــو جبــل منفــرد، تقطعــه عــدة أوديــة عــىل جانبيــه 
الرشقــي والغربــي. ويحظــى حفيــت باهتمــام خــاص 
مــن داريس الجيولوجيــا ألن قرشتــه الخارجيــة متآكلة، 
بحيــث تكشــف عــن كل الطبقــات األرضيــة املكونــة لــه 
بســهولة مــن عــىل الســطح. ويقــدم جبــل حفيــت 
ــت  ــكيل حفي ــني: تش ــكيلني رئيس ــاً لتش ــا محلي نمط
وتشــكيل ســينا )وهنــاك تشــكيل ثالــث أيضاً ويســمى 
ــون  ــتحاثات البالنكت ــان بمس ــكيالن غني ــو( والتش الج
ــل  ــد ســفح الجب ــذي يعيــش يف عمــق البحــر، وعن ال
إىل  والرخويــات  املرجــان  أحافــري  مشــاهدة  يمكــن 
جانــب بقايــا عضويــات منقرضــة والــيت يعــود بعضهــا 
إىل العــرص الطباشــريي، وقــد ســاعدت هــذه األحافــري 
والبقايــا مجتمعــة عــىل تقديــم نمــوذٍج مهــٍم لدراســة 
ــايس يف  ــكل أس ــاهمت بش ــة وس ــل البيئي ــة الجب حال
حــل لغــز التاريــخ القديــم لهــذه الواحــة، أي )مدينــة 
ــرف  ــالل التع ــن خ ــه م ــوء علي ــليط الض ــني( وتس الع

ــه.  ــاة القديمــة في عــىل طبيعــة وأشــكال الحي

منظر عام ألحد أودية جبل حفيت

جبل حفيت

مـجموعــــة اإلمـــارات للتــــاريخ 
الطبيعي

أقــدم منظمــة بيئيــة غــر حكوميــة يف اإلمــارات، 
ــى  ــي. ُتع ــا أبوظ ــام 1976م، ومقره ــت ع تأسس
بتشــجيع املهتمــن يف املواضيــع البيئيــة عــى 
دراســة التاريــخ الطبيعــي وعلــم اآلثــار يف دولــة 
اإلمــارات العربيــة وخارجهــا وإجــراء البحــوث 
والدراســات املتعلقــة يف هــذا الشــأن لزيــادة 
الوعــي واالهتمــام املجتمعــي بالبيئــة وشــؤونها.

األهداف التعليمية

- يكتشف الطالب غىن املحتوى 
الحضاري ملوقع جبل حفيت  

األثري من خالل بقايا حضارته 
الخالدة.

- يتعرف الطالب إىل مميزات 
وخصائص مدافن جبل حفيت.

- يذكر الطالب أهمية مدافن 
جبل حفيت يف الكشف والتعرف 

إىل املايض.

- يقرح الطالب إجراءات عملية 
للحفاظ عىل مدافن جبل حفيت.

- يتعّرف الطالب إىل علم اآلثار 
وأهميتة لحقل الثقافة. 

الدرس الثاين

آثار جبل حفيت

التطور التاريخي يف حفيت 

ــار  ــة الــيت أجرتهــا بعثــة اآلث كشــفت التنقيبــات األثري
ــن  ــام 1960م ع ــل ع ــذ أوائ ــني من ــة يف الع الدنماركي
مدافــن جبــل حفيــت، والــيت تعــود إىل عــام )3,100( 
قبــل امليــالد. وُتشــري البقايــا األثريــة والســيما القطــع 
الخزفيــة الــيت عــرث عليهــا يف مدافــن جبــل حفيــت إىل 
البدايــات األوىل لظهــور حرفــة الصناعــة، والتجــارة 
ملســافات بعيــدة منــذ بداية العــرص الربونــزي )3,100( 

قبــل امليــالد.

كمــا دلــت أعمــال املســح األثــري عــىل وجــود أكــرث مــن 
ــول  ــرشة ح ــة املنت ــن الحجري ــن املداف ــن م 500 مدف
ســفوح جبــل حفيــت الــيت ترجــع إىل الفــرتة نفســها. 

إال أنــه بالرغــم مــن اختفــاء معظــم املدافــن الــيت تــم 
اكتشــافها يف املنطقــة الشــمالية والــيت تعــرف اليــوم 
باملنطقــة الصناعيــة نتيجــة األعمــال التطويريــة، فــإن 
دائــرة الثقافــة والســياحة حافظــت عــىل املئــات مــن 
تلــك املدافــن املتبقيــة املوجــودة يف املنطقــة الرشقيــة، 

والــيت تعــرف كذلــك بمنطقــة مزيــد. 

مفاهيم ومصطلحات

< العرص الربونزي املبكر
< فرة حفيت

< اإلعتقاد بالحياة الثانية
< الطقوس الجنائزية

< بلدة مزيد
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منظر عام لجبل حفيت

منظر ألحد مدافن حفيت من الداخل

آثار جبل حفيت

مدافن جبل حفيت

تكمــن أهميــة مدافــن حفيــت وبقاياهــا األثريــة يف أن 
املكتشــفات الــيت ُعــرث عليهــا يف املواقــع األثريــة األخرى 
تنســب إىل فــرتة حفيــت. وتتميــز هــذه املدافــن بأنهــا 
أحاديــة التقســيم أي أن كل مدفــن يتكــون مــن حجــرة 
دفــن واحــدة ذات شــكل دائــري أو بيضــوي مبنيــة مــن 
ــك تكــون  ــة غــري املتناســقة، وهــي بذل األحجــار املحلي
عــىل عكــس مدافــن الفــرتة الالحقــة املســماة بمدافــن 
ــيت  ــة، وال ــار املنحوت ــة باألحج ــدة واملبني ــار املعق أم الن

تحتــوي عــىل العديــد مــن الهيــاكل البرشيــة. 

ــع  ــة ترتف ــاب حجري ــن قب ــت م ــن حفي ــون مداف وتتك
لثالثــة أو أربعــة أمتار فوق ســطح األرض. ولكل مدفن 
ــة  ــؤدي إىل الغرف ــق ي مــن هــذه املدافــن مدخــل ضي
الداخليــة. وقــد عملــت دائــرة الثقافــة والســياحة عــىل 

صيانــة بعــض هــذه املدافــن وترميمهــا.

أحد مدافن حفيت وطريقة الدفن خالل العصر المبكر

معلومة  إثرائية

فرة حفيت  )3100 - 2700( قبل امليالد

الرونــزي  العــر  فــرة  اآلثــار  علمــاء  قســم 
ــة نســبياً حســب التغــرات الــي طــرأت  الطويل
ــكل  ــة ل ــفات األثري ــور واملكتش ــارة القب ــى عم ع
مدافــن  يف  األثريــة  املكتشــفات  وأن  منهــا. 
حفيــت تمّيــز الحقبــة الزمنيــة املمتــدة مــن 
ــا  )3,100 – 2,700( قبــل امليــاد، كمــا أن البقاي
األثريــة لهــذه الحقبــة تنســب إىل فــرة حفيــت.
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منظر أحد مدافن حفيت قبل الترميم

صورة تمثل طريقة الدفن بوضعية القرفصاء
مدافن حفيت

آثار جبل حفيت

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

منظر عام للواجهة األمامية لمدافن حفيت

منظر عام للواجهة الخلفية لمدافن حفيت
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األهداف التعليمية

- يبن الطالب أهمية 
املكتشفات األثرية يف مدافن 
جبل حفيت يف التعرف إىل 

مايض منطقة العن.

- يتعرف الطالب إىل بعض من 
املكتشفات األثرية يف مدافن 

جبل حفيت.

- يرشح الطالب التواصل  
الحضاري بن مدافن جبل 
حفيت والحضارات املجاورة.

- يستخلص الطالب التأثري 
الحضاري لبالد الرافدين عىل 

موقع جبل حفيت األثري. 

الدرس الثالث

املكتشفات 
األثرية والعالقات 

الحضارية

املكتشفات األثرية يف مدافن 
جبل حفيت

بالرغــم مــن أن العديــد مــن مدافــن جبــل حفيــت قــد 
تعرضــت لعمليــات النهــب والتخريــب عــرب العصــور 
مــن  عــدد  عــىل  فيهــا  ُعــرث  قــد  أنــه  إال  املختلفــة، 
املكتشــفات األثريــة املهمــة كاألواين الخزفيــة الكاملــة، 
ــن  ــض م ــا أن البع ــر. كم ــة، واإلب ــس الربونزي والدبابي
هــذه األواين الــيت تــم اســتريادها مــن بــالد الرافديــن، 
قــد ســاعدت علمــاء اآلثــار عــىل تحديــد عمــر هــذه 

ــن. املداف

وممــا يمّيــز هــذه األواين أن البعــض منهــا مزيــن 
ــه  ــق علي ــذي يطل ــوع ال ــن الن ــية م ــومات هندس برس
فخــار جمــدة نــرص. وجمــدة نــرص هــو اســم ألحــد 
املواقــع األثريــة يف بــالد مــا بــني النهريــن. وهــذا يشــري 
إىل أهميــة التجــارة البحريــة عــرب املســافات الطويلــة 

ــك الفــرتة. ــت قائمــة يف تل ــيت كان ال

مفاهيم ومصطلحات

< العرص الحجري
< العرص الحديدي

< بالد الرافدين
< جمدة نرص

< حضارة دملون

فقرة إثرائية

تعــد خصائــص املدافــن الــي عــر عليهــا يف 
ــاً يف جميــع أنحــاء  جبــل حفيــت معروفــة حالي
ــي  ــي قري ــدة، فف ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول
وام وضنحــا الجبليتــن قــرب مدينــة دبــا يف 
إمــارة الفجــرة كشــف عــن وجــود عــدد مــن 
ــنة  ــا إىل )3,000( س ــع تاريخه ــي يرج ــر ال املقاب
ــاد، ويف رأس الخيمــة عــر عــى عــدد  ــل املي قب
مــن املقابــر عنــد ســفوح الساســل الجبليــة 
القــور،  وادي  خــت يف  منطقــة  مــن  القريبــة 
ــفوح  ــد س ــة عن ــر مماثل ــى مقاب ــر ع ــك ع وكذل

جبــل مليحــة يف الشــارقة.

التجارة والتبادل الحضاري

تشــري الدالئــل األثريــة إىل وجــود تواصــل حضــاري 
وثيــق بــني حفيــت والحضــارات املجــاورة، كالحضــارة 
إىل  يعــود  الرافديــن(،  )بــالد  القديمــة  العراقيــة 
)3,000( عــام قبــل امليــالد. ويف ذلــك الحــني، ازدهــرت 
املــدن الكبــرية يف جنــوب بــالد مــا بــني الرافديــن، 
والــيت كانــت بحاجــة إىل املــواد الخــام خاصــة معــدن 
النحــاس. ومــن املرجــح أن تجــار هــذه املدن قــد وصلوا 
إىل هــذه املناطــق وال ســيما منطقــة اإلمــارات، وذلــك 
للتجــارة والحصــول عــىل النحــاس. وقــد توســعت 
امليــالد.  قبــل   )2,500( عــام  حــوايل  التجــارة  هــذه 
ــا يف  ــرث عليه ــيت ع ــة ال ــافات األثري ــدل االكتش ــا ت كم
موقعــي هيــيل وأم النــار إىل وجــود حركــة تجاريــة 

واســعة مــع بــالد الرافديــن، وأماكــن أخــرى.

قطعة من الصدف
مدافن حفيت

العصر البرونزي )3000-1000( قبل الميالد
االرتفاع: 10.3 سم - العرض:2 سم

متحف العين
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وتشــري النصــوص الكتابيــة يف بــالد الرافديــن إىل 
ــة كانــت تصــدر إليهــا مــن  أن الســلع واملــواد التجاري
دملــون )البحريــن القديمــة(، وماجــان )اإلمــارات العربية 
املتحــدة القديمــة وســلطنة ُعمــان(. وقــد شــملت هذه 
الســلع معــدن النحــاس وأحجــار الديورايــت، والتمــور، 
الــيت تــم العثــور عــىل العديــد منهــا خــالل التنقيبــات 
ــد  ــه ق ــل فأن ــري. وباملقاب ــيل األث ــع هي ــة يف موق األثري
يكــون تــم اســترياد املنســوجات مــن بــالد مــا بــني 

ــة املتحــدة. ــة اإلمــارات العربي ــن إىل دول النهري

  المكتشفات األثرية والعالقات الحضارية

رسم توضيحي للنقوش والزخارف التي نقشت على )الجرة الفخارية في األعلى( التي وجدت في أحد مدافن حفيت وهي نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
من النوع المعروف في حضارة بالد الرافدين 

جرة فخارية يحيطها إفريز زخرفي باللون األسود على أرضية حمراء غامقة
مدافن حفيت

العصر البرونزي )3,000( قبل الميالد
متحف العين

جرة فخارية كما وجدت في موقعها األصلي في أحد مدافن جبل حفيت
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ــارة  ــة التج ــن ممارس ــار م ــن التج ــد تمك ــايل فق وبالت
ملســافات بعيــدة اعتمــاداً عــىل التقنيــات البحريــة 
الــيت تطــّورت فعليــاً خــالل فــرتة العــرص الحجــري 
ــز  الحديــث. ومــن املفــرتض أن يبقــى ذلــك ســمة تمّي
منطقــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واملناطــق املحيطة 

بهــا حــىت يومنــا هــذا.

جرة فخارية كما وجدت في موقعها األصلي في أحد مدافن حفيت

  المكتشفات األثرية والعالقات الحضارية لحفيت

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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هـــــــيـــــيل

الفصل الثاين

خــال  مــن  وذلــك  هيــي،  موقــع  لدراســة  الفصــل  هــذا  ُخصــص 
اســتعراض أربعــة موضوعــات رئيســة يرتبــط كل منهــا بعــدد مــن 
األهــداف التعليميــة، حيــث يتنــاول الــدرس األول يف هــذا الفصــل 
 ،N و   E واملدفنــن  الكبــر  هيــي  مدفــن  وخاصــة  هيــي،  مدافــن 
ويتطــرق  منهــا.  كل  يف  والرتميــم  التنقيــب  مراحــل  ويســتعرض 
وإبــراز  الكبــر  هيــي  مدفــن  يف  األثريــة  النقــوش  لدراســة  أيضــاً 
دالالتهــا الرمزيــة والحضاريــة والجماليــة. كمــا يعــرض الــدرس الثــاين 
ــة والتجــارة والتواصــل الحضــاري  ــث عــن املســتوطنات البرشي للحدي
ــث فيبحــث  ــدرس الثال ــا ال ــدي. أم ــزي والحدي ــن الربون خــال العري
ــاالت  ــا يف مج ــن مظاهره ــف ع ــي، والكش ــة يف هي ــاة القديم يف الحي
الزراعــة والصناعــة والحــرف والبنــاء. وجــاء الــدرس الرابــع ختامــاً لهــذا 
الفصــل حيــث يتنــاول موضــوع النحــاس يف منطقــة العــن خــال 

العــر الربونــزي وتعدينــه وأماكــن اســتخراجه وتجارتــه. 
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ــة  ــزي يف دول ــرص الربون ــري للع ــع أث ــرب مجم ــع أك يق
اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف منطقــة هيــيل بمدينــة 
العــني، ممــا يــدل عىل اســتمرارية االســتيطان البرشي 
ــل  ــام )2,500 – 2,000( قب ــن ع ــة م ــذه املنطق يف ه
امليــالد، دون انقطــاع. وقــد ُضمــت بعــض أجــزاء هــذا 
ــا  ــم تصميمه ــيت ت ــيل، ال ــار هي ــة آث ــع إىل حديق املوق
وتمكــني  التاريخيــة،  اآلثــار  عــىل  الضــوء  لتســليط 

ــزّوار مــن مشــاهدتها. ال

مدفن هييل الكبري

يعتــرب البنــاء الدائــري نمطــاً شــائعاً يف بنــاء املدافــن 
ــنة  ــار )2,500 - 2,000( س ــرتة أم الن ــة يف ف الجماعي
ــارة  ــة بالحج ــاين مبني ــذه املب ــت ه ــالد، وكان ــل املي قب
إىل  داخليــاً  قســمت  وقــد  األرض،  ســطح  فــوق 
مســاحات صغــرية تــرتاوح مــا بــني  )4-12( قســماً 

بينهــا جــدران. 

إىل  تاريخهــا  يف  تعــود  الــيت  املدافــن  هــذه  أهــم 
)2,500( ســنة قبــل امليــالد هــو مدفــن هيــيل الكبــري، 
ــار هيــيل، وُيعــد  ــوم داخــل حديقــة آث ــذي يقــع الي وال
مــن أكــرث املدافــن أهميــة يف حضــارة أم النــار، نظــراً 
ــاء  ــة البن ــة وجودتهــا ونوعي لحجــم هندســته املعماري
ــة  ــة. وقــد أصبــح بمثاب ــري املتقــن بدرجــة عالي الحجـ
معلــٍم مهــٍم يمثــل وجــه الحضــارة الداخــيل لعصــور 
مــا قبــل التاريــخ يف الخليــج ورمــزٍ آلثــار أبوظــيب 

ــا. وتراثه

األهداف التعليمية

- يتعّرف الطالب إىل األهمية 
الحضارية ملدفن هييل الكبري.

- يبن الطالب مميزات مدفن 
هييل الكبري.

- يستوعب الطالب األهمية 
الثقافية للمدافن األثرية الي 

تم ترميمها يف موقع هييل.

- يتعاون الطالب مع 
مجموعته لتطوير أفكار تتعلق 

بالحفاظ عىل الراث الثقايف 
الوطين والعاملي.

الدرس األول

مفاهيم ومصطلحات

< العرص الربونزي
< املوقع األثري

< التنقيب األثري
< حضارة أم النار

< النقوش

مدافن هيــــيل
ــع  ــن يف مجم ــرب املداف ــري أك ــيل الكب ــن هي ــد مدف ُيع
هيــيل األثــري املبنيــة بأشــكال دائريــة مــن الحجــر 
املنحــوت، فيمــا يصــل قطــره إىل 12 مــرتاً، ويبــدو 
أنــه كان عــىل ارتفــاع أربعــة أمتــار عــن ســطح األرض. 
ويحتــوي املدفــن عــىل أربــع غــرف داخليــة كل واحــدة 
منهــا مخصصــة لدفــن عــدد محــدد مــن املــوىت. كمــا 
تــدل قبــور جماعيــة أخــرى تعــود إىل الفــرتة نفســها 
عــىل دفــن املئــات مــن املــوىت هنــاك مــن زمــن بعيــد. 
ــة  ــارة املنحوت ــن بالحج ــذا املدف ــرف ه ــت غ ــد ُأغلق وق
بســهولة  إليهــا  الدخــول   لإلنســان  تتيــح  الــيت 
لدفــن موتــاه الذيــن زودهــم بالهدايــا والحاجيــات 

كأس دائري من الحجر الستيتايتالشــخصية.
مدفن هيلي الكبير

العصر البرونزي )2,500-2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 5.6 سم - قطر الفوهة: 7.8

متحف العين

مدفن هيلي الكبير
العصر البرونزي )2,500-2,000( قبل الميالد

حديقة آثار هيلي- العين

5051



مرحلة ما قبل التنقيب 

ــة عــام 1965م  كان موقــع مدفــن هيــيل الكبــري، لغاي
مؤلفــاً مــن ربــوة منخفضــة مــع تناثــر دائــري للحجــارة 
البــارزة مــن خــالل الرمل واألنقاض. وســّماها الســكان 
املحليــون "الحجــارة الجالســة". وكانــت هــذه األنقــاض 
تنتــرش عــىل مســاحة قطرهــا عــرشون مــرتاً. وترتفــع 
حــوايل 75 ســنتيمرتاً فقــط مــن ســطح األرض، وممــا 
ــرة  ــت ظاه ــيت كان ــرية ال ــار الكب ــو األحج ــه ه دل علي
عــىل الســطح، والــيت كانــت توحــي بوجــود مبــى تحــت 

هــذه التلــة الصغــرية.

مراحل اكتشــاف مدفن هييل الكبري

كومة من الحجارة في موقع مدفن هيلي الكبير قبل التنقيب

يورقن لوند، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد 

مرحلة التنقيب

أثنــاء عمليــات التنقيــب عــن اآلثــار يف مدفــن هيــيل 
ــا  ــرت بقاي ــة، ظه ــة الدنماركي ــل البعث ــن قب ــري م الكب
قليلــة مــن أســس البنيــة الدائريــة للجــدران الداخليــة 
ــات  للموقــع. وبعــد اكتمــال التنقيــب، واكتشــاف مئ
الكــر الفخاريــة الشــبيهة بتلــك الــيت وجــدت يف 
مدافــن جزيــرة أم النــار إشــارة إىل أن تاريــخ هــذا 
املوقــع يعــود إىل مــا بــني )2,500 - 2,000( ســنة 

ــالد. ــل املي قب

نقش بارز على أحد بقايا حجارة مدفن هيلي الكبير

ك.ف، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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ترميم مدفن هييل الكبري

نظــراً ألهميــة مدفــن هيــيل الكبــري مــن الناحيــة 
ــم وضــع خطــة إلعــادة  ــة  فقــد ت ــة واملعماري الحضاري
البنــاء عــام 1973م مــن قبــل إدارة اآلثــار والســياحة يف 
العــني، وذلــك باســتخدام فريــق مــن الخــرباء العامليني 
ــاء  ــادة بن ــام بإع ــذي ق ــم، وال ــني يف الرتمي املتخصص

هــذا النصــب بشــكله الحــايل عــام 1975م. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن حالــة املدفــن قبــل الرتميــم 
كانــت ســيئة للغايــة، ولــم يكــن هنــاك أي مــن أحجــار 
املدفــن يف مكانــه األصــيل، كمــا أن الكثــري مــن أحجــار 
ــم إىل  ــق الرتمي املدفــن قــد اختفــى ممــا اضطــر فري
اســتعمال أحجــار جديــدة إلعــادة بنــاء املدفــن الكبــري، 
ومــن أهمهــا الحجــر الجــريي الصلــب، وتــم تصميــم 
الحجــارة بدقــة عاليــة لتتناســب مــع بعضهــا بعضــاً. 
حيــث تــم إحضــار كتــل الحجــارة األصليــة مــن جبــل 
حقلــة، الــذي يبعــد حــوايل كيلومرتيــن إىل الــرشق من 

موقــع هيــيل. وتــّم قطــع الكتــل الحجريــة بقــوة عــىل 
ــة  ــارق حجري ــتخدام مط ــع باس ــكل يف املقل ــذا الش ه
صلبــة وربمــا آالت نحاســية، ويف موقــع البنــاء كان 
يتــّم تهذيــب األحجــار ومعايرتهــا بمطــارق حجريــة 

ــة، وفــؤوس وأزاميــل معدنيــة. أشــد صالب

مدفن هيلي الكبير
العصر البرونزي )2,500-2,000( قبل الميالد

حديقة آثار هيلي- العين

مدافن هيلي

منظر حجارة المدخل الشمالي لمدفن هيلي الكبير أثناء الترميم

حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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N و E املدفنان

ــيل  ــوقع هيـــ ــة يف مـــ ــقيبات األثريــ ــت التنــ كشــفـ
ــق  ــن ُأطل ــن آخريــ ــود مدفنيـ ــن وجـ ــاً ع ــري أيض األثـ
عليهمــا E و N وهمــــا دائريـــــا البنـــــاء كمــا كان 
شــائعاً يف بنــاء املدافــن الجماعيـة يف فرتة أم النـــار 

امليــالد. )2,500 - 2,000( ســنة قبــل 

   E منظر عام لمدفن هيلي
حديقة آثار هيلي 

  E التقسيمات الداخلية لمدفن هيلي
حديقة آثار هيلي

E املدفن

 )4  -  3( بــني  مــا  إىل  يرتفـــع   )E )املدفـــــــن  كـــــان 
أمتــار فــوق مســتوى ســطح األرض. وقــد بــين جــداره 
الخارجــي بعنايــة فائقــة مــن حجــارة مشــذبة لــم يبــق 
منهــا إال القليــل، وهــو مقســم إىل قســمني، ويمكــن 

ــه عــرب مدخــل صغــري. الدخــول إلي

مدافن هيلي

رسم توضيحي للهياكل العظمية بوضعية 
  N القرفصاء التي عثر عليها في مدفن هيلي

جرة فخارية 
مدفن N في حديقة آثار هيلي

العصر البرونزي )2,300-2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 11 سم وقطر الفوهة: 4 سم

متحف العين 

   N املدفن

ــه  ــغ عمق ــن )E(، ويبل ــوار املدف ــن بج ــذا املدف ــع ه يق
مرتيــن ونصــف تحــت مســتوى ســطح األرض، ويــؤرخ 
بنهايــة فــرتة أم النــار )2,200 - 2,000( قبــل امليــالد، 
ويعتــرب هــذا املدفــن اســتثنائياً؛ وذلــك الكتشــاف بقايــا 
هيــاكل عظيمــة تعــود ألكــرث مــن 600 شــخص مــن 
ــوا  ــاث، ومــن جميــع األعمــار، حيــث دفن الذكــور واإلن
ــرتواح  ــرتة ت ــدى ف ــىل م ــاء ع ــة القرفص ــوية بوضعي س
ــوىت  ــني )100 – 200( ســنة. وقــد زود هــؤالء امل ــا ب م
ــة  ــة، باإلضاف ــة والحجري ــن األواين الفخاري ــد م بالعدي
إىل أشــكال مختلفــة مــن الخــرز واألدوات النحاســية، 
الــيت كان البعــض منهــا مســتورداً مــن بــالد بعيــدة.

حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد 
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أمــا املدخــل الشــمايل فهــو يــؤدي إىل حجــرة الدفــن 
الرئيســة، وزيــن هــذا املدخــل بسلســلة مــن النقــوش 
الــيت تــم نقشــها يف أعــىل مدخــل املدفــن، إذ شــملت 
ــري  ــاراً يس ــي حم ــان يمتط ــماً إلنس ــوش رس ــك النق تل
ــه  ــا بيمين ــل عص ــر يحم ــان آخ ــه إنس ــف من إىل الخل

وربمــا درعــاً باليــد األخــرى. 

ويف جهــة اليمــني مــن هــذا املدخــل يظهــر نقشــاً 
لشــخصني متعانقــني. أمــا النقــش الثالــث أســفل 
فتحــة املدخــل فيشــري إىل حيوانــني مفرتســني يمثــالن 
ــن  ــرياً م ــزاالً صغ ــان غ ــا يفرتس ــني وهم ــن عربي فهدي

غــزالن املهــا. 

فقرة إثرائية 
برنامج حماية املها العربية

يف أبوظيب

الثدييــات  أكــر  مــن  العربيــة  املهــا  ُتعــد 
الصحراويــة الــي تعيــش يف املنطقــة العربيــة 
وتمثــل جــزءاً مهمــاً مــن الــراث العربــي عــى مر 
التاريــخ. واملهــا العربيــة الي تســمى أيضــاً )البقر 
الوحــش( هــي نــوع كبــر مــن الظبــاء يــراوح 
وزنهــا مــا بــن 80 و100 كيلوغــرام. وتمكنــت 
املهــا العربيــة بفضــل الخصائــص الفريــدة الــي 
تتميــز بهــا مــن التكيــف مــع الظــروف املناخيــة 
القاســية يف شــبه الجزيــرة العربيــة عــى مــر 
ــإذن اللــه  القــرون. لقــد ُعــرف عــن املغفــور لــه ب
ــه  ــان، اهتمام ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
الخــاص باملهــا العربيــة، وكان مــن أوائــل الذيــن 
ــوا للحــد مــن تناقــص أعدادهــا بمعــدالت  تحرك
خطــرة، حيــث أمــر يف عــام 1968 بإمســاك مــا 
ــات وعددهــا أربعــة يف  تبقــى مــن هــذه الحيوان
ــة إلطــاق برنامــج ناجــح لتوطــن املهــا يف  الري
حديقــة الحيــوان يف العــن. وبعــد تطويــر جزيــرة 
صــر بــي يــاس بــدأ الشــيخ زايــد برنامــج توطــن 
إنــاث و ذكريــن وتضــم الجزيــرة  آخــر ضــمَّ 3 

ــة. ــا العربي ــن امله ــرة م ــات كب ــوم مجموع الي
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النقوش عىل مدفن هييل الكبري

تعــد النقــوش املنحوتــة عــىل مدفــن هيــيل الكبــري من 
أقــدم نقــوش املعالــم األثريــة يف مدينــة العــني، ومــن 
أكــرث األعمــال الفنيــة تفــرداً وتميــزاً يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة. وتقــع هــذه النقــوش املنحوتــة عــىل 

جانــيب مدفــن هيــيل الكبــري.

نقش بارز يعلو المدخل الجنوبي لحيوانين متقابلين يمثالن زوجًا من المها يقف بينهما شخصان
مدفن هيلي الكبير

حديقة آثار هيلي

الكبــري  الجنوبــي ملدفــن هيــيل  زيــن املدخــل  لقــد 
ــني متقابلــني يمثــالن زوجــاً مــن  ــارز لحيوان بنقــش ب
ــة  ــوان فتح ــا يعل ــخصان وهم ــا ش ــف بينهم ــا يق امله
هــذا املدخــل. ويشــري هــذا النقــش إىل أهميــة حيــوان 
بالنســبة لســكان هيــيل خــالل  املهــا "الوضيحــي" 

العــرص الربونــزي.

مدافن هيلي 5859
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نقوش المدخل الشمالي
مدفن هيلي الكبير

حديقة آثار هيلي

مدافن هيلي

نقش بارز إلنسان يمتطي حمارًا يسير إلى الخلف منه إنسان يحمل عصا بيمينه وربما درعًا باليد األخرى
المدخل الشمالي - مدفن هيلي الكبير

نقشان بارزان يعلوان المدخل الشمالي لمدفن هيلي الكبير

 يان كوك، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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كأس من حجر الكلورايت
  A مدفن هيلي

العصر البرونزي )2,300 - 2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 11 سم وقطر الفوهة: 8.8 سم 

وقطر القاعدة: 10 سم
متحف العين
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الدرس الثاين

املستوطنات 
القديمة 

والتواصل 
الحضاري

األهداف التعليمية
 

- يتعّرف الطالب إىل مواقع 
املستوطنات القديمة يف هييل، 

وأهميتها الحضارية.

- يبن الطالب خصائص 
املستوطنات القديمة يف هييل 

خالل العرصين الربونزي 
والحديدي.

- يتعّرف الطالب إىل املكتشفات 
األثرية يف هييل، ويفهم 

التفاعالت الحضارية لهييل مع 
الحضارات األخرى.

قبــل مــا يقــارب مــن )5,000( عــام، لــم يكــن يف هــذا 
الجــزء مــن منطقــة جنــوب رشق الجزيــرة العربيــة 
مســتوطنات ســكنية باملعــى الصحيــح، بــل كانــت 
هنــاك تجمعــات موســمية صغــرية تعتمــد يف حياتهــا 
عــىل الرعــي والصيــد والبحــر. ويــدل عــىل ذلــك مــا تــم 
العثــور عليــه مــن بقايــا هــذه التجمعــات عــىل امتــداد 
ــة املتحــدة،  ــارات العربي ــة اإلم صحــاري وســواحل دول
وهــي خاليــة مــن أيــة مظاهــر معماريــة ســوى مــا 
ــة  ــض األدوات املصنوع ــار، وبع ــن املح ــا م ــر فيه يظه

مــن حجــر الصــوان.

العــني  منطقــة  يف  األثريــة  التنقيبــات  كشــفت 
وواحاتهــا عــن وجــود عــدد مــن املســتوطنات البرشيــة 
الــيت يعــود تاريخهــا إىل العــرص الربونــزي )3,200 
ــك  ــكان تل ــدو أن س ــالد. ويب ــل املي ــنة قب – 1,300( س
ــار، وزراعــة أشــجار  املســتوطنات قــد قامــوا بحفــر اآلب
النخيــل والقمــح والخــروات، واســتخدام األســاليب 
الزراعيــة املبتكــرة. كمــا قامــوا أيضــاً برتبيــة الحيوانات.  

مفاهيم ومصطلحات

< املستوطنات البرشية
< العرص الحديدي

< الرميم
< الحضارات القديمة
< التواصل الحضاري

أهـــــم املـــستوطنـــات البـرشيــة يف 

موقــع هيــيل 

مستوطنات العرص الربونزي

كانــت املســتوطنات البرشيــة يف مناطــق الواحــات 
معروفــة منــذ األلــف الثالــث قبــل امليــالد، ويشــار 
إىل أن أقدمهــا املســتوطنة املعروفــة بـــاسم هيــيل 
ــن  ــدءاً م ــيني ب ــار الفرنس ــاء اآلث ــا علم ــيت نقبه )8(، ال
عــام 1979 حــىت عــام 1984م، وتعــد هــذه املســتوطنة 
ــارات  ــة اإلم ــة يف دول ــتوطنات البرشي ــدم املس ــن أق م
العربيــة املتحــدة حــىت اآلن، ويرمــز إليهــا بـــ هيــيل 
ســنة.   )5,000( قبــل  مــا  إىل  تاريخهــا  ويعــود   ،)8(
وتــدل مكتشــفاتها األثريــة عــىل أن الســكان القدامــى 
قــد اســتمروا يف اســتيطان هــذا املــكان عــىل وجــه 
الخصــوص ملــا يزيــد عــن )1,000( عــام.  وتتكــون هــذه 
املســتوطنة مــن عــدة مبــان ســكنية أهمهــا وأقدمهــا 
البنايــة شــبه الدائريــة الــيت يتوســطها بــر للمــاء. 

منظر عام لمستوطنة هيلي )8( ويبدو في أعلى الصورة برج هيلي وتقسيماته الداخلية

 يينس فيلف، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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رؤوس سهام برونزية
مدفن هيلي 2

العصر الحديدي )1,000 - 500( قبل الميالد 
يتراوح الطول ما بين: 5.2 إلى 3.6 سم

متحف العين

جره فخارية
A مدفن هيلي

العصر البرونزي )2,500 - 2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 11.6 سم وقطر الفوهة: 4.4 سم 

وقطر القاعدة: 5.5 سم
متحف العين

المستوطنات القديمة والتواصل الحضاري

ــا،  ــت فيه ــيت ُأجري ــة ال ــات األثري ــالل التنقيب ــن خ وم
تــم العثــور عــىل بعــض النمــاذج الفخاريــة،  فقــد 

والقطــع األثريــة املتنوعــة.

تعــد الشــواهد واألدلــة األثريــة الــيت تــم الحصــول 
عليهــا يف موقــع هيــيل عــىل قــدر كبــري مــن األهميــة، 
حيــث يمكــن أن تكــون دليــالً عــىل التحــول الحضــاري 
ــرص  ــال يف الع ــي والرتح ــاة الرع ــن حي ــة م يف املنطق
الحجــري الحديــث إىل مرحلــة إنشــاء املســتوطنات 
الدائمــة الــيت تعتمــد عــىل زراعــة محاصيــل الحبــوب 
يف  لذلــك  مشــابهاً  نمطــاً  ظهــر  حيــث  والتمــور. 
مســتوطنات أم النــار، ومســتوطنات أخــرى يف الدولة.

حصن هيلي
هيلي )1(

بقايا من مباني العصر البرونزي
العصر البرونزي )2,300 - 2,000( قبل الميالد 

 يينس فيلف، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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مستوطنات العرص الحديدي

منطقــة  يف  البرشيــة  املســتوطنات  توســعت  لقــد 
ــدي )300-1,300( ــرص الحدي ــرتة الع ــالل ف ــيل خ هي
ــز مســتوطنات هــذا العــرص  ــالد، وممــا يمي ــل املي قب
ــو  ــدة، وه ــة ري جدي ــتخدام أنظم ــة، واس ــّور الزراع تط
ــحب  ــىل س ــد ع ــذي يعتم ــالج ال ــام األف ــرف بنظ ــا ع م
ــاطة  ــة بوس ــا إىل األرايض الزراعي ــن مصادره ــاه م املي
ــع  ــذي أدى إىل التوس ــر ال ــاق، األم ــن األنف ــلة م سلس
يف مســاحة األرايض الصالحــة للزراعــة يف املنطقــة.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  األثريــة  املواقــع  تزخــر 
املتحــدة بالعديــد مــن مســتوطنات العــرص الحديــدي، 
ــرز  ــن أب ــد م ــيت ُتع ــيل )2(، ال ــتوطنة هي ــا مس وأهمه
ــرص  ــرتة الع ــود إىل ف ــيت تع ــة ال ــتوطنات البرشي املس
الحديــدي، وتقــع هــذه املســتوطنة عــىل بعــد 1.5 كيلــو 
ــذه  ــني. ويف ه ــة الع ــط مدين ــرب وس ــمال غ ــرتاً، ش م
املســتوطنة بصــورة خاصــة تــم اكتشــاف خمســة عــرش 
منــزالً متجــاوراً مبنيــاً مــن الطــوب الطيــين، ويتكــون 

ــا  ــن بعضه ــة ع ــرف، ومفصول ــدة غ ــن ع ــا م كل منه
البعــض بممــرات ضيقــة. كمــا أن جــدران بعــض تلــك 
ــزال قائمــة عــىل أساســات مــن الطــني،  ــا ت ــازل م املن

ــة. ــا األصلي ــظ بارتفاعاته وتحتف

وكانــت أهــم املكتشــفات األثريــة يف هــذه املســتوطنة 
ــرية، وبعــض  ــن الكب ــد مــن جــرار التخزي وجــود العدي
الســهام الربونزيــة الــيت تشــبه أوراق النباتــات. وهــذا 

ــز األلفيــة األوىل قبــل امليــالد. مــا كان يمّي

منظر عام لمستوطنه هيلي 2 ويظهر في الصورة جدران سميكه لمباني قائمة على أساسات من الطين.
العصر الحديدي )1,000-600( قبل الميالد

المستوطنات القديمة والتواصل الحضاري

إناء من الفخار األحمر اللون ويبدو من الثقوب المتجاورة أنها استخدمت كمبخرة
مستوطنة هيلي 2

العصر الحديدي )1,000-600( قبل الميالد
متحف العين

إناء من الفخار الرمادي المحزز
A مدفن هيلي

العصر البرونزي )3,200-2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 14.5 سم وقطر الفوهه: 9.5 سم

متحف العين
6667
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التجــارة والتواصــل الحضــاري خالل 

العرصيــن الربونــزي والحديدي

ــة  ــتوطنات البرشي ــة أن املس ــات األثري ــارت الحفري أش
القديمــة يف هيــيل كانــت عــىل تواصــٍل حضــارٍي مــع 
املواقــع الحضاريــة األخــرى يف دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، وقــد ظهــر ذلــك جليــاً يف موقــع تــل أبــرق يف 
أم القيويــن، واملويهــات يف عجمــان، واملنيعــي وعســمة 
ــك  ــور يف تل ــم العث ــث ت وشــمل يف رأس الخيمــة، حي
املواقــع عــىل العديــد مــن املدافــن الدائريــة الشــبيهة 
ــة الــيت  بمدافــن هيــيل. كمــا أن جميــع القطــع األثري
تــم العثــور عليهــا يف هــذه املواقــع تظهــر أنماطــاً 
ومهــارة  وحرفيــة  الزخرفــة،  أســاليب  يف  مماثلــة 

ــع.  التصني

ــدن  ــتخدام مع ــاء باس ــيل القدم ــكان هي ــام س ــد ق لق
النحــاس والتجــارة بــه، وكان هــذا املعــدن يتــم تبادلــه 
انطالقــاً مــن املــوائن البحريــة، وال ســيما تلــك الــيت 

ُعــرث عليهــا يف جزيــرة أم النــار إىل مجتمعــات أخــرى 
عديــدة عــرب ميــاه الخليــج العربــي، واملحيــط الهنــدي.

 ويعــد النحــاس الــذي تــم الحصــول عليــه يف الجبال 
ــوص  ــه الخص ــى وج ــن ع ــة الع ــن مدين ــة م القريب
ــاد  ــره إىل ب ــرى تصدي ــد ج ــذاك، وق ــاً آن ــورداً مهم م
مــا بــن النهريــن )العــراق القديــم(. وقــد شــّكل هــذا 
املعــدن مصــدراً رئيســاً ســاهم يف تطويــر، وتنميــة 
ــكان  ــق الس ــد أطل ــذا فق ــاد. وله ــك الب ــدن يف تل امل
يف هــذه املــدن عــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

واملناطــق املجــاورة لهــا اســم "ماجــان"

منظر عام لمدفن أم النار
العصر البرونزي )2,500-2,000( قبل الميالد

جزيرة أم النار- أبوظبي

المستوطنات القديمة والتواصل الحضاري

سورن جوتفرد، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد 

جرة فخارية رمادية اللون مزخرفة 
B مدفن هيلي

العصر البرونزي )2,500-2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 20.5 سم وقطر الفوهة: 9.8 سم و قطر القاعدة: 12.3 سم 

متحف العين

إناء مزخرف من حجر الكلورايت
مستوطنة رميلة

العصر الحديدي )1,000-600( قبل الميالد
االرتفاع: 7 سم وقطر الفوهة من الخارج: 15.7 سم وقطر القاعدة: 9.3 سم

متحف العين 
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الدرس الثالث

الحياة القديمة
يف هييل

توضــح الشــواهد واألدلــة الــيت عــرث عليهــا علمــاء 
اآلثــار خــالل التنقيبــات األثريــة يف هيــيل أن الســكان 
ــن  ــاين م ــف الث ــالل النص ــوا خ ــن عاش ــى الذي القدام
األلــف الثالــث قبــل امليــالد يف هــذه املنطقــة مــن أرض 
اإلمــارات، قــد اعتمــدوا عــىل الزراعــة والرعــي والصيــد 
النحــاس  اســتعمالهم  إىل  إضافــة  يف معيشــتهم، 
ــوادر  ــك ب ــرت بذل ــة، فظه ــب األدوات الحجري إىل جان
أن  تؤكــد  الــيت  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  النظــم 
الســكان القدامــى يف منطقــة هيــيل كانــوا يعتقــدون 
ــرزت  ــاة الثانيــة بعــد املــوت الــيت ب أيضــاً بوجــود الحي
ــن  ــق بالدف ــد تتعل ــوس وقواع ــور طق ــا بظه مالمحه

ــور. ــاء القب وبن

التنظيم الزراعي

كانــت الزراعــة هــي أســاس الحيــاة يف هيــيل، فقــد قام 
ــالل  ــت ظ ــعري تح ــح والش ــة القم ــيل بزراع ــكان هي س
امليــاه الســتخدامها  آبــار  النخيــل. وحفــروا  أشــجار 
يف ري املحاصيــل الزراعيــة. واســتصلحوا الرتبــة يف 
أقــدم نشــاط زراعــي باســتخدام وســائل أوليــة وأدوات 

ــة.  بدائي

األهداف التعليمية

- يتعّرف الطالب إىل جوانب 
الحياة القديمة يف هييل. 

- يبن الطالب دور الزراعة يف 
تحقيق االستيطان البرشي يف 

هييل. 

- يوضح الطالب العالقة الي 
تربط بن املعتقدات الدينية 

ومدافن هييل والقطع األثرية 
املرتبطة بها، وأنواع الحرف 

الي كانت سائدة آنذاك. 

مفاهيم ومصطلحات

< النظام االقتصادي
< النظام االجتماعي

< الصناعة
< الحرف

< فنون البناء 

لقــد شــجع التطــور الزراعــي يف هيــيل منــذ النصــف 
الثــاين مــن األلــف الثالــث قبــل امليــالد، عــىل تأســيس 
مــع  تجاريــة  عالقــات  وبنــاء  برشيــة،  مســتوطنات 

ــي.  ــم الخارج العال

عليهــا  عــرث  الــيت  األثريــة  املكتشــفات  بقايــا  تشــري 
ــرتة  ــا إىل ف ــود يف تاريخه ــيت تع ــيل، وال ــع هي يف موق
النصــف الثــاين مــن األلــف الثالــث قبــل امليــالد، إىل 
ــل:  ــات، مث ــات أو قطعــان حيوان ــا مجموع وجــود بقاي
قــدر  عــىل  كانــت  الــيت  واألغنــام،  واملاعــز  املاشــية 
ــة، وأدت دوراً أساســياً يف االقتصــاد  ــري مــن األهمي كب
املحــيل يف مجتمــع هيــيل مــن خــالل توفــري اللحــوم 

ومنتجــات األلبــان.  

جزء من جرة فخارية مزخرفة بأشكال ثعابين
مستوطنة رميلة

العصر الحديدي )1,000( قبل الميالد
متحف العين

الصناعة والحرف

أمــا الصناعــة فقــد ظهــرت بواكريهــا يف املرحلــة األوىل 
ــع  ــك املجتم ــد كان ذل ــيل، فق ــتيطان يف هي ــن االس م
حرفيــاً، إذ مــارس مهنــة تعديــن النحــاس. وتمّكــن 
يتوافــر  كان  الــذي  الطــني  اســتخدام  مــن  أفــراده 
ــلحة،  ــوا أس ــة، وصنع ــع األواين الفخاري ــاً يف صن محلي
وأدوات أخــرى مــن معــدن النحــاس،  والــذي كان يتــم 
ــات  ــة لواح ــاورة والقريب ــال املج ــن الجب ــتخراجه م اس
ــق.  ــف املناط ــره إىل مختل ــوا بتصدي ــا قام ــني. كم الع
العــني  أهــايل  اســتخدم  فقــد  ذلــك  إىل  باإلضافــة 
الطــوب الطيــين يف بنــاء بيوتهــم ومبانيهــم، حــىت 
أصبحــت هــذه املبــاين بشــخيصتها وطابعهــا الخــاص 
ســمة مميــزة للواحــات. ومــا تــزال أســاليب البنــاء 
ــني  ــات الع ــتخدم يف واح ــاين تس ــك املب ــابهة لتل املش

ــب. ــايض القري ــىت امل ح
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تعديــن النحــاس يف منطقــة العــن 

خــالل العــرص الربونــزي 

لقــد توصــل علمــاء اآلثــار إىل الدالئــل األوىل عــىل 
اســتخراج معــدن النحــاس، وتعدينــه يف عــدة مواقــع  
تــم  وقــد  امليــالد،  قبــل  ســنة   )3,000( إىل  تعــود 
اكتشــاف خــام معــدن النحــاس يف تلــك الجبــال عــىل 
ــيت  ــات ال ــد الحفري ــك بع ــروق، وذل ــم وع ــكل مناج ش
أجريــت يف املدافــن القديمــة الواقعــة عــىل ســفوح 
جبــل حفيــت، ومنطقــة هيــيل يف العــني. لقــد تمكــن 
علمــاء اآلثــار مــن تقديــر عمــر تلــك املدافــن بمــا يزيــد 
عــن )5,000( ســنة مضــت، وذلــك مــن خــالل دراســة 
النحاســية  واألدوات  واألســلحة،  الفخاريــة  األواين 

املكتشــفة يف تلــك املدافــن. 

وبعــد إجــراء التحاليــل الدقيقــة عــىل بعــض العينــات 
املعدنيــة الــيت تــم اكتشــافها تبــني أنهــا تشــتمل عــىل 
ــددة  ــن متع ــخ،  يف أماك ــاس والزرني ــن النح ــط م خلي
يف املنطقــة، ممــا ســهل اســتخراجه وصهــره وتشــكيله 

حســب الطلــب.

مفاهيم ومصطلحات

< النحاس
< أفران صهر النحاس

< تعدين النحاس
< جبال الحجر

< األواين النحاسية
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إناء فخاري مزخرف
مستوطنة هيلي 2

العصر الحديدي )1,000-500( قبل الميالد
االرتفاع: 5.5 سم وقطر الفوهة: 9.8 سم وقطر القاعدة: 4.5 سم

متحف العين

إناء من الحجر الكلورايت
  A مدفن هيلي

العصر البرونزي )2,300-2,000( قبل الميالد
االرتفاع: 4.7 سم وقطر الفوهة: 11.2 سم

متحف العين

الحياة القديمة في هيلي

الدرس الرابع

األهداف التعليمية

- يستوعب الطالب أهمية 
النحاس يف تطور الحياة 

االقتصادية واالجتماعية لدى 
سكان املستوطنات يف هييل.

- يحدد الطالب األماكن الي 
ثار استخراج  اكتشفت فيها آ

النحاس يف دولة اإلمارات 
العربية.  

- يصنف الطالب بعضاً من 
املكتشفات األثرية املصنوعة من 

النحاس.

- يوضح الطالب دور النحاس 
يف تنمية التجارة مع املراكز 
الحضارية املحلية واملجاورة.

النحاس يف العن 
العــرص  خــــــالل 

البــرونـزي    
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أماكن استخراج النحاس وتجارته    

تتوافــر الخامــات الغنيــة بمعــدن النحــاس يف الجبال 
القريبــة مــن موقــع هيــيل، األمــر الــذي ســاهم يف 
اســتمرارية ضمــان وصــول هــذا املعــدن الثمــني إىل 
ــيل.  ــون يف هي ــوا يعيش ــن كان ــني الذي ــكان املحلي الس
وكان خــام النحــاس يتــم اســتخراجه مــن الجيــوب 
الغنيــة بهــذا املعــدن، والــيت غالبــاً مــا تكــون بالقــرب 
مــن الســطح يف الجبــال املمتــدة مــن مدينــة العــني 

ــان.  ــلطنة ُعم إىل س

وكان العمــال يقومــون بحفــر الخنــادق الســتخراج 
خــام النحــاس، حيــث يتــم تفتيتــه إىل قطــع صغــرية، 
ثــم تتــم عمليــة صهــره بدرجــة حــرارة عاليــة، وبعدهــا 
يســكب املعــدن املنصهــر يف قوالــب خاصــة ليصنــع 

منــه بعــد ذلــك األســلحة واألدوات الزراعيــة. 
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عينة تمثل خام النحاس المستخرج من صخور جبال الحجر في دولة اإلمارات وسلطنة عمان
متحف العين

النحاس في العين خالل العصر البرونزي

مشهد تمثيلي لنموذج صهر النحاس في العصر اإلسالمي

منجم نحاس مفتوح على شكل خندق

فقرة إثرائية 
نحــاس العــن يف
 العرص اإلسـالمي

أرايض ســلطنة  داخــل  اآلثــار  اكتشــف علمــاء 
ُعمــان القريبــة مــن مدينــة العــن العديــد مــن 
أفــران النحــاس اإلســامية املشــيدة عــى ســفوح 
ــول  ــى حص ــدل ع ــا ي ــاك، مم ــال هن ــد الجب أح
ــع النحــاس عمــت  حركــة تطــور كبــر يف تصني
الثامــن  القــرن  خــال  املنطقــة  أرجــاء  ســائر 
عــر  وقــد  امليــادي.  العــارش  القــرن  ولغايــة 
منقبــو اآلثــار عــى 70 فرنــاً يف موقــع واحد فقط 
باإلضافــة إىل كميــات وفــرة مــن خبــث املعــادن 
ممــا يعــد بمثابــة املخلفــات الصناعيــة الناجمــة 
عــن عمليــة الصهــر. وقــد منــح هــذا االكتشــاف 
علمــاء اآلثــار الفرصــة إلعــادة تشــكيل األحــداث 
املتسلســلة وفقــاً للتطــور الصناعــي الــذي عــمَّ 
عــى تحســن  املنطقــة وســاعد  أرجــاء  ســائر 
اقتصادهــا وصياغــة تشــكيلها الحضــاري منــذ 

زمــن بعيــد.

حقوق الطبع محفوظة لـ أدنوك

حقوق الطبع محفوظة لـ أدنوك
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مــوقع بـدع 
بنت سّعـود

يتنــاول هــذا الفصــل موقــع بــدع بنــت ســّعود، وينقســم إىل درســن 
التعليميــة  املخرجــات  مــن  بعــدد  منهمــا  كل  يرتبــط  رئيســين 
املســتهدفة، حيــث يتنــاول الــدرس األول موقــع بــدع بنــت ســّعود 
ــة  ــم الحضاري ــك مــن خــال اســتعراض املعال وتطــّوره الحضــارّي، وذل
املرتبطــة بــه، مثــل: املدافــن الواقعــة فــوق املرتفــع الصخــري والبنايــة 
التاريخيــة والفلــج املجــاور لهــا، والتجارة والتبــادل الحضــاري. ويتحدث 
الــدرس الثــاين يف هــذا الفصــل عــن الكهــوف والرســومات والنقــوش 

ــت ســّعود. ــدع بن ــة يف ب الصخري
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املوقع

يف أحد السهــــول الصحــــراوية املمتــدة شمال مدينة 
العــني، وعــىل بعــد 12 كــم منهــا ينتصــب مرَتَفــٌع مــن 
 الصخــور الطبقيــة يســمى “بــدع بنــت ســّعود” أو 
“ِجــْرن بنــت ســّعود”، يبلــغ طولــه 700 مــرتاً وارتفاعــه 
أكــرث مــن 50 مــرتاً. وكلمــة ِجــْرن يف لهجــة أهــل إمــارة 
أبوظــيب تعــين التــل املرتفــع أو الجبــل الصغــري. وأصل 
الكلمــة )ِقــْرن( وذلــك أن الجيــم أصلهــا )قــاف(. وقــد 
أطلــق عــىل املنطقــة اســمها هــذا نســبة إىل البــر 

)البــدع(.

ويعــد موقــع بــدع بنــت ســّعود مــن أكــرث املواقــع 
الحضاريــة أهميــة يف مدينــة العــني، ويتمّيــز بإطاللتــه 
املثاليــة عــىل ســفوح املنطقــة واملناظــر الطبيعيــة 
قديمــاً  كان  املوقــع  هــذا  أن  ويبــدو  بــه.  املحيطــة 
ــة تتجــه شــماالً مــن العــني  ــل أول محطــة تجاري يمث
إىل مناطــق أخــرى مجــاورة، إذ شــّكل ذلــك عامــالً 
أساســياً يف ازدهــار موقــع بــدع بنــت ســّعود، وتطــّوره 
الحضــاري، حيــث ُعــرث فيــه عــىل العديــد مــن اللقــى 

ــاورة. ــرى مج ــارات أخ ــن حض ــة م األثري

األهمية

   يعــد موقــع بــدع بنــت ســّعود الــذي يعــود تاريخه إىل 
آالف الســنني، مــن أكــرث املواقــع الحضاريــة أهميــة يف 
مدينــة العــني، ويبعــد هــذا املوقــع عــن موقــع هيــيل 

مفاهيم ومصطلحات

<  بِِدع
< األفالج

< التطّور الحضارّي
<  التجارة والتبادل الحضارّي

الدرس األول

األهداف التعليمية

- يفرّس الطالب االزدهار 
الحضارّي ملوقع بدع بنت 

سّعود يف فرة العرص 
الحديدي.

- يتعّرف الطالب إىل املكتشفات 
األثرية الي عرث عليها يف املوقع.

- يقارن الطالب بن آثار بدع 
بنت سّعود واملواقع األخرى يف 

دولة األمارات العربية املتحدة.

- يبّن الطالب أهمية األفالج 
يف موقع بدع بنت سّعود.

التطّور الحضـارّي 
ــدع  ــع بـ يف موقــــ

بنـــت ســّعود

منظر عام لمرتفع بدع بنت سّعود شمال منطقة العين

رواية محلية

يتــداول محليــاً روايــٌه عــن أصــل تســمية “بــدع 
بنــت ســّعود” إىل امــرأة تدعــى “َمَريــْم بنــت 
ســعيد الظاهــري”، كانــت قــد اســتقرت يف هــذا 
املــكان يف النصــف األول مــن القــرن العريــن، 
زرعــت  كمــا  فيــه.  مــاء  بــر  بحفــر  وقامــت 
بـــ  بعدهــا  عــرف  الــذي  البــر  النخيــل حــول 
“بــدع بنــت ســّعود” نســبة إليهــا. والبــدع تعــي 
الطــوي املحفــور جديــداً والــذي يكــون حولــه 
زرع ونخيــل، والكلمــة جــاءت يف اللغــة العربيــة 
ــدع وابتــدع وبديــع”، وأن هــذه املنطقــة  مــن “ب
عمــرت بعــد ذلــك واســتمرت الحيــاة فيهــا إىل 

ــارض.  ــا الح يومن

األثــري نحــو 14 كــم، ويحتــوي املوقــع عــىل بقايــا أثريــة 
قديمــة تعــود إىل العرصيــن الربونــزي والحديــدي، 
ويشــري عــدد هــذه البقايــا وتنوعهــا إىل مــدى أهميــة 
العــني. آنــذاك يف  بالنســبة للســكان  املوقــع  هــذا 
ــن  ــن مداف ــع ع ــة يف املوق ــات األثري ــفت التنقيب وكش
تعــود يف تاريخهــا إىل فــرتة حفيــت، وقــد أظهــرت 
ــرص  ــن الع ــتخدمة م ــت مس ــا كان ــن بأنه ــذه املداف ه
الربونــزي املبكــر إىل العــرص الحديــدي. وباإلضافــة إىل 
ــاه  ــاة املي ــك، فــإن اكتشــاف موقعــني قديمــني لقن ذل
ــل  ــا قب ــة بـــ "األفــالج"، يعــود تاريخهمــا إىل م املعروف
)3,000( عــام مضــت، ُيعطــي داللــة واضحــة عــىل 
أهميــة هــذا املوقــع، وأن نظــام الفلــج كان مســتخدماً 
يف املنطقــة كوســيلة لســحب امليــاه مــن تحــت ســفوح 

ــطح األرض. ــتوى س ــة إىل مس ــال القريب الجب

كانــت البعثــة الدنماركيــة أول مــن نقــب يف منطقــة 
بــدع بنت ســّعود منــذ عــام 1970م، ثم أعقبتهــا حفائر 
أخــرى أجرتهــا فــرق اآلثــار املحليــة يف مدينــة العــني يف 
فــرتات الحقــة، وخــالل عمليــات التنقيــب تــم العثــور 
عــىل العديــد مــن املدافــن املبنيــة فــوق هــذا املرتفــع 
واملنطقــة املحيطــة بــه. وكشــفت أعمــال التنقيــب 
ــدة مــن نوعهــا يف  ــة فري ــة تاريخي يف املوقــع عــن بناي
ــج  ــل فل املنطقــة، وبالجــوار منهــا كشــف عــن تفاصي

ــدي  ــرص الحدي ــود إىل الع ــة يع ــه الجوفي ــايئ وقنات م
)1,000( ســنة قبــل امليــالد. وقــد أمــى علمــاء اآلثــار 
وقتــاً يف دراســة العالقــة بــني الفلــج والبنايــة املجــاورة 
املــكان؛  هــذا  يف  وجودهــا  ســبب  عــن  متســائلني 

فرّجحــوا بأنهــا ُبنيــت إلدارة ميــاه الفلــج املجــاور.
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مدافن بدع بنت سّعود قبل الترميم

التطّور الحضارّي في موقع بدع بنت سّعود

منظر عام يمثل قمة مرتفع بدع بنت سّعود شمال منطقة العين

بوول اوتو نيلسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

املعالم الحضارية 

أوال: املدافن واملقتنيات

تعــد املدافــن مــن أهــم املعالــم األثريــة يف موقــع بــدع 
بنــت ســّعود، حيــث تــم العثــور يف املوقــع عــىل أكــرث 
مــن )40( مدفنــاً، ُنقــب منهــا أكــرث مــن )18( مدفنــاً. 
وتعــد هــذه املدافــن مثــااًل مهًمــا عــىل الفــرتة الزمنيــة 

الــيت تــم فيهــا بناؤهــا واســتخدامها.

ُبنيــت هــذه املدافــن الــيت يعتقــد أنهــا مقببــة الشــكل 
عــىل امتــداد ســفوح التــالل الجنوبيــة لهــذا املرتفــع، 
ــا  ــام مضــت، أي م وتعــود يف تاريخهــا إىل )5,000( ع
ــالد، وهــي تشــبه  ــل املي ــام قب ــارب مــن )3,000( ع يق

مدافــن جبــل حفيــت يف أســاليب وانمــاط بنائهــا. 

ــن  ــن مداف ــد م ــة يف العدي ــات األثري ــفت التنقيب كش
ــى  ــن اللُّق ــة م ــة غني ــن مجموع ــّعود ع ــت س ــدع بن ب
ــة الــيت تشــري إىل تطــّور الصناعــة  واملكتشــفات األثري
املحليــة، فقــد تــم العثــور يف املوقــع عــىل العديــد مــن 

اللُّقــى األثريــة كاألواين الفخاريــة والحجريــة املحــززة 
)االســتيتايت( مــع أغطيتهــا، وكذلــك بعــض األســلحة 
والفــؤوس  القصــرية  الســيوف  مثــل  النحاســية 
أدوات  إىل  باإلضافــة  الســهام،  ورؤوس  والخناجــر 
الزينــة كالحــيل والخــرز وقطــع العقيــق، والــيت يعــود 
تاريخهــا إىل العــرص الحديــدي، ممــا يشــري إىل وجــود 

ــذاك. ــة آن ــعة يف املنطق ــاري واس ــادل تج ــة تب حرك

أو  الجماعــات  أن  املكتشــفات  تلــك  أظهــرت  وقــد 
األقــوام الــيت عاشــت يف هــذه املنطقــة خــالل العــرص 
الحديــدي )1300 – 300( قبــل امليــالد، كانــت تعيــش 

يف ازدهــارٍ اقتصــادّي وتطــّور اجتماعــّي.

مدافن بدع بنت سّعود بعد الترميم- فوق المرتفع
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ثانياً: بناية العرص الحديدي  

كشــف اآلثاريــون أثنــاء التنقيــب يف موقــع بــدع بنــت 
ســّعود عــن "مبــى إداري كبــري" يقــع إىل الجانــب 
اللــن  املبــى مــن  ُشــيد هــذا  الغربــي منــه، وقــد 
والطــني، ويســتند ســقفه عــىل )12( عمــوداً تــدل عليــه 
قواعــد األعمــدة الــيت ال تــزال موجــودة. ووجــد الجــزء 
األكــرب مــن املبــى مطمــوراً بالرمــل بفعــل عوامــل 
الزمــن، ويتكــون مــن قاعــة كبــرية، وجــدت بحالــة 

جيــدة، إضافــة إىل عــدد مــن الغــرف املجــاورة.

وبالرغــم مــن أن هــذا املبــى يوصــف بأنــه "بنايــة عامة" 
إال أن وظيفتــه كانــت عــىل األرجــح إدارة شــؤون ميــاه 
الفلــج الــذي كان بالقــرب منــه. وُعــرث يف هــذه البنايــة 
عــىل العديــد مــن جــرار التخزيــن الكبــرية، الــيت ُيعتقــد 
بأنهــا اســتخدمت يف تخزيــن امليــاه، ويشــري حجــم 
ــة إىل وجــود  ــج بالقــرب مــن البناي ــاء الفل الجــرار وبن

مجتمــع كان مزدهــراً زراعيــاً. 

الجهة األمامية للبناية التاريخية قبل ردمها بالرمال لحمايتها

وبعــد االنتهــاء مــن إجــراء عمليــات التنقيــب الكاملــة 
ــال،  ــا بالرم ــادة ردمه ــد جــرى إع ــة، فق يف هــذه البناي
املــواد  لهشاشــة  نظــراً  عليهــا،  للحفــاظ  وذلــك 

بنائهــا. املســتخدمة يف 

ثالثاً: أفالج العرص الحديدي

يضــم موقــع بــدع بنــت ســّعود فلجــني تم اكتشــافهما 
يف املنطقــة الواقعــة إىل الغــرب مــن املوقــع. كمــا تــم 
الكشــف يف أحــد الفلجــني عــن العديــد مــن اآلبــار 
والقنــوات الجوفيــة املوجــودة تحــت ســطح األرض، 
قبــل  ســنة   )1,000( إىل  تاريخهــا  تعــود يف  والــيت 
ــة  ــىل فتح ــور ع ــم العث ــه، ت ــت نفس ــالد. ويف الوق املي
أو ممــر يســتخدم للنــزول إليهــا بواســطة ســلم مــن 
الحجــر يتكــون مــن عــدة درجــات، باإلضافــة إىل بركــة 
ــاه  ــرية تقــع بالقــرب مــن منطقــة وصــول مي مــاء كب
الفلــج إىل الســطح مخصصــة لتجميــع امليــاه. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنــه تــم اكتشــاف أفــالج أخــرى قديمــة 
يف املنطقــة نفســها، وهــذا يشــري إىل اســتخدام نظــام 
األفــالج وازدهــار االقتصــاد الزراعــي يف هــذه املنطقــة 

ــذاك. آن

جرار تخزين في أماكنها األصلية تم اكتشافها داخل إحدى الغرف في البناية التاريخية في بدع بنت سّعود

مبخرة فخارية 
دائريــة الشــكل مفتوحــة مــن األســفل، يحتــوي الجــزء العلــوي 
منهــا علــى ثقــوب تتســرب عبرهــا األبخــرة، وفــي األســفل منهــا 
الهــواء.  دخــول  غرضهــا  كان  ربمــا  واســعة  عموديــة  فتحــات 
يتميــز بــدن المبخــرة بوجــود نتــوءات بــارزة فــي األعلــى وببعــض 

الزخــارف المحــززة.
العصر الحديدي )1000 –600( قبل الميالد

االرتفـاع: 7 سم – قطر الفـوهة: 24 سم – قطر القــاعدة: 9 سم.
متحف العين

التطّور الحضارّي في موقع بدع بنت سّعود
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التجارة والتبادل الحضارّي 

يبــدو أن كثــرياً مــن اللقــى األثريــة الــيت ُعــرث عليهــا يف 
مدافــن بــدع بنــت ســّعود لهــا عالقــة مبــارشة بالقطــع 
ــرى،  ــع األخ ــا يف املواق ــور عليه ــم العث ــيت ت ــة ال األثري
حيــث تشــري هــذه القطــع وال ســيما األواين الحجريــة 
املتشــابهة، والــيت زينــت بالزخــارف والنقــوش املفصلــة 
إىل الرتابــط الحضــاري الوثيــق بــني بــدع بنــت ســّعود 

واملواقــع الحضاريــة املجــاورة.

ــد  ــان فق ــلطنة عم ــار يف س ــن اآلث ــب ع ــاء التنقي وأثن
كشــفت بعثــة اآلثــار الدنماركيــة العاملــة هنــاك عــن 
ــد مــن املدافــن الــيت تتشــابه بشــكل كبــري مــع  العدي

قرطان من الذهب، مجوفان ومنفوخان من األسفل ومدببان من األعلى
مدافن بدع بنت سّعود

العصر الحديدي )1,300 – 300( قبل الميالد
الطول: 2 سم واآلخر : 1.8 سم

متحف العين

مجموعة من الخرز المصنوعة من العقيق
مدافن بدع بنت سّعود

العصر الحديدي )1,000-500( قبل الميالد
متحف العين

مدافــن بــدع بنــت ســّعود، ممــا يؤكــد عــىل التواصــل 
الحضــارّي املبــارش بــني املســتوطنات املتجــاورة آنذاك. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه تــم اكتشــاف سلســلة مــن 
املواقــع األثريــة الــيت تعــود إىل فــرتة العــرص الحديــدي 
عــىل طــول الطريــق القديــم للقوافــل التجاريــة الــيت 
ــّعود  ــت س ــدع بن ــت ب ــيل، وكان ــن هي ــماالً م ــه ش تتج
املحطــة الثانيــة يف هــذا الطريــق، وإنهــا -عــىل األرجح- 
عملــت عــىل تأمــني ســري القوافــل التجاريــة عــرب هــذا 
ــرى،  ــة األخ ــدن الزراعي ــه امل ــت ب ــذي اهتم ــق ال الطري
وعليــه يمكــن القــول بأنــه كان هنــاك نظاًمــا متعــدد 
الثقافــات يمتــد عــرب املنطقــة كلهــا يف ذلــك الوقــت.

مفاهيم ومصطلحات

<  النقوش الصخرية
< الرسوم الصخرية
< املصادر التاريخية

الدرس الثاين

األهداف التعليمية

- يتعّرف الطالب إىل أهمية 
الرسومات والنقوش يف كهوف 

بدع بنت سّعود.

- يبن الطالب مميزات 
وخصائص الرسومات 

والنقوش الصخرية يف بدع 
بنت سّعود.

الرسومات 
والنقوش 

الصخرية يف بدع 
بنت سّعود

كهــوف  يف  والرســومات  النقــوش 
بــدع بنــت ســّعود

البعثــة  أجرتهــا  الــيت  األثريــة  التنقيبــات  أكــدت 
الدنماركيــة يف موقــع بــدع بنــت ســّعود أن املوقــع 
يتضمــن عــدداً مــن الكهــوف الــيت وجــد عــىل جــدران 
بعــض منهــا نقــوش ورســومات تبــدو أنهــا تغلغلــت 
بعمــق عــىل واجهــات الصخــور، خاصــة تلــك الواقعــة 

يف الجهــة الرشقيــة مــن املوقــع. 

 تتميــز هــذه الرســومات والنقــوش أو " العالمــات" 
باللــون األحمــر أو اللــون الرمــادي الغامــق، ولكــن 
مــن الصعــب تحديــد التاريــخ الــذي تعــود إليــه هــذه 
الرســومات والنقــوش، كمــا وتضــم نقــوش بــدع بنــت 
ســّعود مجموعتــني ُأخريــني، ُنفذتــا بطريقــة النقر عىل 
الحجــر ال عــىل الرســم باأللــوان، إحداهمــا تقليديــة 
وتمثــل رســوم ثعابــني وتعــود إىل العــرص الحديــدي، 

ــات مختلفــة وأســلحة. وأخــرى تمثــل رســوم حيوان
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منظر عام لكهوف ومالجئ بدع بنت سّعود التي تحتوي واجهاتها على نقوش ورسومات 

الرسومات والنقوش الصخرية في بدع بنت سّعود

أهمية النقوش والرسومات

ــم اكتشــافها يف  ــيت ت ــل الرســومات والنقــوش ال تمث
ــدع بنــت ســّعود أهميــة كبــرية نظــراً لكونهــا تقــدم  ب
ــك بالرغــم مــن أنهــا  ــة مهمــة، وذل معلومــات تاريخي
هــذه  تقســيم  ويمكــن  دالالتهــا.  يف  واضحــة  غــري 
ــايل: ــو الت ــىل النح ــا ع ــب موضوعاته ــات حس املعلوم

1.الرســومات: اســتخدام صبغــة رماديــة حمــراء أو 
داكنــة عــىل واجهــة الصخــور.

غــري  األشــكال  تفســري  يمكــن  املجــردة:  األشــكال   -
القابلــة للتغــري عــىل أنهــا عالمــات )وســم( أو عالمــات 

ــة. َقَبلي
- امللجــأ أو املــأوى: تــم رســم هــذا الشــكل باللــون 
األحمــر ليبــدو وكأنــه مــأوى، وهــذا الشــكل يشــبه 
ــدو أن  ــاورة، ويب ــن املج ــن املداف ــرث م ــجد أك ــاء املس بن

دالالتــه غــري واضحــة بشــكل عــام.

نقش يمثل أفعى على واجهة صخور مرتفع بدع بنت سّعود
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نقش يمثل ثور على واجهة الجدران الداخلية ألحد كهوف مرتفع بدع بنت سّعود

نقش على واجهة صخور مرتفع بدع بنت سّعود

الرسومات والنقوش الصخرية في بدع بنت سّعود

فقرة إثرائية

تعد النقوش القديمة، من املصادر الرئيسة الي 
استقى منها كثر من العلماء والباحثن كل ما 
وتكتسب  والثقافية.  التاريخية  باملعرفة  يتعلق 
إنها  حيث  من  كبرة  أهمية  القديمة  النقوش 
موضوعها،  كان  مهما  مفيدة  تاريخية  ثروة 
معيشتهم  وطرق  أصحابها  حياة  تسجل  فهي 
االجتماعية  وأوضاعهم  وعــقائدهم،  وعـاداتهم 
مع  أنه  إال  بجرانهم.  وعاقاتهم  والسياسية، 
مرور الزمن فمن املمكن أن تفقد هذه النقوش 

املضامن والدالالت الي تعر عنها.

نقش على واجهة صخور مرتفع بدع بنت سّعود

2.النقــوش الصخريــة: تمثــل صــوراً محفــورًة عــىل 
واجهــة الصخــور، ُنفــذت بطريقــة النقــش عــىل 

ــر. الحج

- الحيوانــات: تصويــر الثــور، املهــا، األغنــام، واملاشــية، 
وتشــري هــذه النقــوش إىل الحيوانــات الــيت كانــت 
متوافــرة يف البيئــة املحليــة يف منطقــة بــدع بنــت 

ــذاك. ــّعود آن س

الوجــود يف  متكــرر  نمــوذج   إىل  تشــري  األفاعــي:   -
اإلمــارات  دولــة  يف  األثريــة  املواقــع  مــن  العديــد 
ــي،  ــل: موقــع القصيــص يف دب ــة املتحــدة ، مث العربي
والرميلــة يف العــني. ويبــدو أن هــذه النقــوش تتعلــق 
الحديــدي. العــرص  باملمارســات واملعتقــدات خــالل 

ويبــدو  الفــؤوس،  أو  الخناجــر  نقــوش  األســلحة:   -
أنــه مــن خــالل تحليــل أوجــه التشــابه بــني النقــوش 
الســائدة يف املوقــع، فإنــه مــن املرجــح أن تاريخهــا 

يعــود إىل العــرص الحديــدي.
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خصــص هــذا الفصــل لدراســة موضــوع الواحــات واألفــاج يف مدينــة 
العــن، وذلــك مــن خــال اســتعراض أربعــة دروس رئيســة يرتبــط كل 
منهــا بعــدد مــن األهــداف التعليميــة، حيــث يتنــاول الــدرس األول يف 
ــخ  هــذا الفصــل واحــات العــن: تاريخهــا ومكوناتهــا، ويســتعرض تاري
وكيفيــة  وأنواعهــا  كاألفــاج  وعنارصهــا  ومكوناتهــا  العــن،  واحــات 
ــاين إىل  ــدرس الث ــرق ال ــا يتط ــة. كم ــل والزراع ــجار النخي ــا، وأش بنائه
ــام  ــا. واهتم ــة له ــة التاريخي ــاول األهمي ــات ويتن ــة الواح ــن مدين الع
ــث فيتحــدث  ــدرس الثال ــا ال ــادة الرشــيدة بالواحــات واألفــاج. أم القي
الجيمــي،  القطــارة،  هيــي،  )العــن،  الســتة  العــن  واحــات  عــن 
املعــرتض، املويجعــي(، ويتــم فيــه التوســع يف اســتعراض املكونــات 
والعنــارص الــي تتألــف منهــا واحــة العــن، وذلــك باعتبارهــا أول موقــع 
ــي يف  ــرتاث العامل ــة ال ــى الئح ــة ع ــة املدرج ــن الثقافي ــع الع ــن مواق م
منظمــة اليونســكو، يتــم افتتاحــه أمــام الجمهــور. وأخــراً يســتعرض 
ــة يف  ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــع يف هــذا الفصــل الحي ــدرس الراب ال

واحــات العــن.
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املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أرض  شــهدت 
ــنة.  ــن )10,000( س ــرث م ــتمراً ألك ــاً، ومس ــاً غني تاريخ
وذلــك قبــل ابتــكار نظــام الفلــج، الــذي يعــود إىل 
مــا يقــارب مــن )3,000( ســنة مضــت أي )1,000( 
ســنة قبــل امليــالد. وكان ســكانها القدمــاء قــد تمكنــوا 
ــار  ــاطة اآلب ــة بوس ــاه الجوفي ــىل املي ــول ع ــن الحص م
رأينــا يف موقــع هيــيل يف مدينــة  البســيطة، كمــا 
العــني، الــذي يعــود تاريخــه إىل حــوايل )5,000( ســنة 
ــت لهــم  ــالد. وكان ــل املي مضــت أي )3,000( ســنة قب
ــج  ــاورة يف الخلي ــارات املج ــع الحض ــة م ــالت تجاري ص
العربــي، وبــالد مــا بــني النهريــن، ووداي الســند. وقــد 
مــن  يســتخرج  كان  الــذي  النحــاس  لعــب معــدن 
ــاً يف  ــني دوراً مهم ــن الع ــرب م ــة بالق ــال الواقع الجب
ــز  ــره إىل املراك ــوا بتصدي ــذاك، إذ قام ــارة آن ــك التج تل
املجــاورة مــن خــالل املســتوطنات الســاحلية مثــل أم 

ــار.  الن

التاريخ

يعـود أصـل كلمـة واحـة )oasis( يف اللغـة اإلنجليزيـة 
إىل اللغـة اليونانيـة، أمـا يف اللغـة العربيـة فهي تعود 
إىل قدمـاء املرصيـني. ممـا يشـري إىل أن أصلها القديم 
يعـود إىل هـذا الجـزء مـن العالـم. وقبـل مـا يقـارب  
مـن )3,000( سـنة قبـل امليـالد، فقـد ظهـرت العديـد 
مـن العوامـل الـيت أدت إىل تكويـن مجتمـع الواحـات 
يف العـني، وال سـيما الطـرق التجارية الـيت كانت تربط 
سـاهمت  الـيت  والسـاحلية،  الداخليـة  املناطـق  بـني 

مفاهيم ومصطلحات

< الواحة 
< الفلج 

< النظام الزراعي
< حرف تقليدية

الدرس األول

األهداف التعليمية

- يستنتج الطالب األهمية 
التاريخية لواحات العن.

- يبن الطالب مكونات 
الواحات وعنارصها.

- يوضح الطالب كيفية بناء 
األفالج يف واحات العن.

- يذكر الطالب أهمية أشجار 
النخيل يف النظام الزراعي يف 

واحات العن.

- يقّدم الطالب مقرحات 
للحفاظ عىل واحات العن.

واحات العن 
تاريخها 

ومكوناتها

بتطـّور واحـات العـني، وتحولهـا إىل محطات اسـرتاحة 
مهمـة عـرب الصحراء. كما أن اكتشـاف املعادن الثمينة 
والحصـول عليهـا، مثـل النحـاس، يعـد تطـّوراً مهمـاً 
الزراعـة  ازدهـار  إىل  باإلضافـة  الوقـت. هـذا  ذلـك  يف 
يف املنطقـة، وذلـك كمـا رأينـا يف موقـع هيـيل األثـري 

واملعـروف بموقـع هيـيل )8(.

أحد بساتين العين القديمة

رافد إثرايئ

أقــدم دليــل أثــري عــى اســتغال نخيــل التمــر 
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، قــد تــم 
العثــور عليــه يف منطقــة هيــي )8( الــي تعــود 
يف تاريخهــا إىل مــا يقــارب )3000( عــام قبــل 

ــاد. املي

رونالد كودراي، حقوق الطبع محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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مكونات وعنارص الواحات

أوالً: الفلج

الفلــج )يجمــع عــىل أفــالج( كلمــة عربية األصــل، وتعين 
"الجــدول الصغــري أو النبــع". وربمــا اســتعملت هــذه 
ــاه  ــيم املي ــاً لتقس ــين نظام ــم لتع ــذ القدي ــة من الكلم
ــج عــىل نقــل  ــزارع، ويعتمــد نظــام الفل ــني مــالك امل ب
ــرب  ــطح ع ــت األرض إىل الس ــن تح ــة م ــاه الجوفي املي

األنفــاق األفقيــة الطويلــة.

األفالج عرب التاريخ

ــم اســتخدام نظــام األفــالج عــىل نطــاق واســع  لقــد ت
منــذ بدايــة األلــف األوىل امليالديــة يف العديــد مــن 
دول العالــم كإســبانيا وأفغانســتان وشــمال أفريقيــا 
ــة الحديثــة  والصــني وغريهــا، إال أن املكتشــفات األثري
تــدل عــىل أن أقــدم مثــال لنظــام األفــالج وجــد يف 
دولــة األمــارات العربيــة املتحــدة. ويــدل عــىل ذلــك مــا 
تــم اكتشــافه يف عــدد مــن املواقــع األثريــة يف الدولــة، 

إحدى بساتين العين المحاطة بسور

واحات العين تاريخها ومكوناتها 

رافد إثرايئ

يســمى الفلــج يف لهجــة أهــل اإلمــارات املحليــة 
ــماء  ــج أس ــة". وللفل ــع "فاي ــي" والجم بـــ "الف
ويف  الكهريــز،  يســمى  العــراق.  ففــي  كثــرة 
كتــاره  املغــرب  ويف  فوغــورا،  وليبيــا  الجزائــر 
وغــل  فيليــدي  يســمى  اليمــن  ويف  ورتــاره، 

وميتــان.

رونالد كودراي، حقوق الطبع محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

شريعة فلج هيلي في عام 1968م

هيننج نيلسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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القناة المسقوفة، والمحفورة للفلج األثري في سطح األرض الذي عثر عليه في موقع هيلي )15(

واحات العين تاريخها ومكوناتها 

مثــل: موقــع هيــيل، وموقــع بــدع بنــت ســعود، يف 
ــارقة. ــة يف الش ــني، والثقيب ــة الع مدين

ــني  ــة الع ــائداً يف منطق ــالج س ــري باألف ــام ال كان نظ
منــذ األلــف األوىل قبــل امليــالد، ويتكــون هــذا النظــام 
مــن قنــوات مائيــة تحفــر تحــت األرض وتنقــل امليــاه 
لعــدة كيلــو مــرتات مــن ســفوح الجبــال إىل الواحــات. 
واعتمــد هــذا النظــام عــىل اســتخدام قــوة الجاذبيــة 
حــىت  الطويلــة  املســافات  هــذه  عــرب  امليــاه  لنقــل 
تصــل إىل الســطح، ثــم يتــم توزيــع امليــاه عــرب قنــوات 

ــل. ــاتني النخي ــول وبس ــطحية إىل الحق س

أنواع األفالج

ــن إىل  ــة الع ــاج يف مدين ــف األفـ ــن تصني يمك
ثاثــة أنــواع رئيســة نســبة إىل منبــع الفـــلج 

وهــي: 

ألنهــا  بذلــك  ســميت  الغيليــة:  األفــالج   -1
األمطــار. بســقوط  مرتبطــة  موســمية 

2- األفـالج العينية نسبة إىل عن املاء 
أو النبع.

3- األفـــالج الداووديــة نســبة إىل اآلثــار وهــي 
مســتمرة طــوال العــام.

سقاية الجمال من أحد أفالج العين في 1963م

ينس اوروب ينسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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رسم توضيحي يبين طريقة عمل األفالج في واحات العين

واحات العين تاريخها ومكوناتها 

أنظمة الري يف العرص 
اإلسالمي املبكر 

كشـــفت التنقيبـــات األثريــة الـــي أجريــت يف 
وســـط  املعـــرض يف   / التوبـــة  عـــود  موقـــع 
العـــن عـــن وجـــود قنـــاة فلـــج يف  مدينـــة 
اإلســـامي  العـــر  إىل  تعـــود  األرض  جـــوف 
املبكـــر، أي يف نهايـــة عـــر الدولـــة األمويـــة 
ومـــن  العباســـية.  الدولـــة  عـــر  وبدايـــة 
ســـقف  أن  تبـــن  التنقيـــب  عمليـــة  خـــال 
القنـــاة املكتشـــفة يقـــع عـــى عمـــق مريـــن 
مـــن ســـطح األرض، وال يزيـــد عرضهـــا عـــن 
70 ســـم. وقـــد تــم تقويــة األجزاء العليــا مــن 
جوانـــب القنـــــاة باللـــــنب املحـــروق بارتفـــاع 
عـــدة صفــوف لرتكـــز عليهــا ســـقف القنــاة. 
ويدلـــل هـــذا االكتشـــاف عـــى االستـــــمرارية 
باألفــــاج دون  الـــري  يف استعمـــــال نظــــام 
وخاصـة  العصـــــور  مختلـــف  عـــر  انقطــــاع 
العـر اإلسـامي، الـذي اعتمـد عى نظـام الري 
باألفـاج، الـذي كان سـائداً خـال فـرة العـر 

الحديـدي. 

أم الفلج

الثقبة

الشريعة

القنوات السطحية

قناة محفورة 
من سطح األرض

نفق في
 جوف األرض
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ويف تلــك الحقبــة غــرّيت طريقــة الــري باألفــالج مفهوم 
الحيــاة واملجتمــع يف هــذه الواحــات. فقــد تحــّدى 
ــة الشــحيحة، وأســهم  الفلــج قيــود البيئــة الصحراوي
ــا أدى إىل  ــا، م ــة فيه ــوارد  املائي ــات امل ــز إمكاني بتعزي
حــدوث تطــّور غــري مســبوق يف منطقــة العــني شــمل 

ــدة. مجــاالت عدي

ــرث عليــه يف موقــع هيــيل )15(،  وُيعــّد الفلــج الــذي ُع
ــود  ــوراً يع ــاً متط ــري، نظام ــيل األث ــع هي ــن موق ضم
تاريخــه إىل العــرص الحديــدي، مــا يجعلــه أقــدم نظــام 
لألفــالج معــروف يف املنطقــة، وقــد تــم الحفــاظ عليــه 

بشــكل مناســب حــىت يومنــا هــذا.
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رسم توضيحي لنموذج مصّغر لواحات العين 

ــت األرض  ــرت تح ــيت حف ــية ال ــاة الرئيس ــي القن تنته
إىل حــوض مكشــوف عــىل ســطح األرض )الرشيعــة(، 
الســطحية  القنــوات  مــن  بشــبكة  ترتبــط  الــيت 
الصغــرية الــيت تجــري عــرب مــزارع النخيــل. وأمــا حركــة 
ــن  ــف م ــي تختل ــني فه ــة الع ــالج يف منطق ــاه األف مي
فلــج آلخــر، حيــث تتحــرك ميــاه أفــالج املعــرتض، 
إىل  الــرشق  مــن  والقطــارة  والجيمــي  واملويجعــي، 
الغــرب. بينمــا تــري ميــاه فلــج الهيــيل من الشــمال 
الرشقــي إىل الجنــوب الغربــي، وفلــج الــداوودي مــن 

الجنــوب الرشقــي إىل الشــمال الغربــي.

ودائمــاً مــا تكــون الرشيعــة ممتلئــة بامليــاه ليــالً. وكان 
يتــم التحكــم يف تدفــق امليــاه عــن طريــق سلســلة مــن 
ــا  ــادة م ــت ع ــيت كان ــد(، ال ــة )العوام ــوات الفرعي القن
تبــى مــن املعــادن واألحجــار والخــرق، وعندمــا يحــني 
وقــت توزيــع امليــاه ملزرعــة معينــة كان يتــم فتــح 

ــدة املحــددة. ــم يتــم غلقــه بعــد انتهــاء امل العامــد ث

كانــت األدوات اليدوّيــة، كاملطرقــة واملســحاة، تســتخدم 
ــن  ــالج م ــر األف ــم حف ــا يت ــاً م ــالج، وغالب ــر األف يف حف

بناء األفالج يف العن

تمتــد األفــالج يف مدينــة العــني لعــدة كيلومــرتات، 
حيــث يــرتاوح عرضهــا تحــت األرض مــن 50 إىل 120 
ســنتيمرت، وقــد يصــل ارتفاعهــا إىل مــا يقــارب طــول 
اإلنســان، لكــن هــذا االرتفــاع كان يقــل بشــكل تدريجي 
مــن مصــدر امليــاه حــىت حــوض التخزيــن الــذي يوجــد 
يف أعــىل األرايض الزراعيــة مبــارشة، وكان يتــم حفــر 
الفلــج بشــكل أســايس تحــت األرض، أو يتــم تغطيتــه 

لتقليــل فَقــد امليــاه عــن طريــق التبخــر.

ــج  ــر الفل ــدأ بحف ــل، تب ــىل مراح ــالج ع ــاء األف ــم بن ويت
الرئيــي )أم الفلــج(، يف املــكان الــذي تــم تحديــده 
لتجميــع امليــاه تحــت األرض، والــذي يغــذي الفلــج 
بامليــاه، ثــم يتــم حفــر عــدة آبــار بأعمــاق مختلفــة 
)الثقــاب( يف االتجــاه الــذي يجــري فيــه الفلــج. ويف 
املرحلــة الثالثــة، ُيحفــر تحــت األرض بشــكل أفقــي 
لربــط تلــك اآلبــار مــع بعضهــا فيمــا يشــبه النهــر 
الصغــري الــذي يجــري لعــدة كيلومــرتات تحــت األرض 

)القنــاة الرئيســية(.

واحات العين تاريخها ومكوناتها 

 توزيع المياه عبر القنوات السطحية باستخدام العوامد

ــل املتخصصــني يف هــذا املجــال يف ظــروف عمــل  قب
باملخاطــر،  ومحفوفــة  بالتحديــات  مليئــة  قاســية، 
ومعرضــني أنفســهم إىل لــدغ العقــارب واألفاعــي، 
والــرشر املتطايــر مــن الصخــور، واالنهيــارات الــيت 
تحــدث يف بعــض األحيــان يف ســقف الفلــج وجوانبــه.
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ثانياً: النخيل والزراعة

تشــكل الواحــة منظومــة إيكولوجيــة متكاملــة، تتســم 
بالتفــرد والجاذبيــة والتعدديــة، مــن خــالل مــا توفــره 
ــات،  ــل، والنبات ــة كأشــجار النخي مــن مشــاهد طبيعي

ــاه األفــالج، والظــالل، والطيــور وغريهــا.   ومي

تعــد أشــجار النخيــل أحــد العنــارص الرئيســة الــيت 
ســاهمت يف التكويــن املمّيــز للواحــات، إذ أنهــا توفــر 
ــا  ــزرع تحته ــيت ت ــجار ال ــة واألش ــي الرتب ــل وتحم الظ
وتقلــل مــن تبخــر امليــاه،  وتنتــج أنواعــاً مختلفــة مــن 
الغــذاء كالرطــب والتمــور، واملــواد األوليــة املســتخدمة 

يف بنــاء املســاكن والســلع املســتخدمة.

كمــا أن الظــل الــذي يمنحــه النخيــل وامليــاه الجاريــة 
ــام  ــاً لنظ ــراً نموذجي ــاً مصغ ــر مناخ ــالج يوف ــن األف م
أشــجار  تغطــي  ثــالث طبقــات، حيــث  مــن  زراعــي 
النخيــل بظلهــا البقعــة الزراعيــة بالكامــل مــن أعــىل 
املســتوى  يف  الفاكهــة  أشــجار  تحتهــا  مــن  وتــأيت 
الثــاين ثــم الحبــوب والحشــائش يف املســتوى الثالــث 

بالقــرب مــن األرض.

تمّكــن ســكان واحــات العــني منــذ القــدم مــن التكيــف 
مــع بيئتهــم الطبيعيــة، وتمكنــوا من تطويــع مواردها 
النخيــل  أن  وبمــا  املعيشــية،  احتياجاتهــم  لتأمــني 
ــكان  ــإن الس ــني ف ــات الع ــاراً يف واح ــرث انتش كان األك
تمكنــوا مــن تطويــر صناعــة تقليديــة متكاملــة تعتمــد 
عــىل النخلــة فمنهــا تــم حياكــة ســعف النخيــل إلنتــاج 
أدوات ومقتنيــات تلــيب احتياجاتهــم املنزليــة وتســهل 

عليهــم حياتهــم.

واملكشــة  والدعــن  واملهفــة  الســالل  أبرزهــا:  ومــن 
والحصائــر وأحجــام مختلفــة مــن األوعيــة لحفــظ 

التمــور فضــالً عــن حياكــة املكبــة وغريهــا.

وفيما ييل وصف مخترص لبعضها: 
 

املهفــة: مروحــه يدويــة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل، 
مربعــة الشــكل، ويف أحــد جوانبهــا عــود مــن الجريــد 
وتســتخدم يدويــاً للتهويــة وخاصــًة يف فصــل الصيف.

منظر ألحد مزارع النخيل في واحات العين يبين الطبقات الزراعية

واحات العين تاريخها ومكوناتها 

املبخــرة: قاعــدة مخروطيــة الشــكل ذات أربعــة أرجــل، 
كان يتــم وضــع املالبــس عليهــا لتعطريهــا بالبخــور. 

البيــت  يف  األساســية  األدوات  مــن  كانــت  املكبــة: 
اإلمــارايت، وهــي عبــارة عــن غطــاء هرمــي الشــكل كان 

يســتخدم لتغطيــة الطعــام.

الــرسود: حصــرية دائريــة كانــت توضــع عليهــا أطبــاق 
مــكان  لتكويــن  منهــا  عــدد  وضــع  ويمكــن  األكل. 

ــام. ــاول الطع ــاس لتن ــه الن ــع في ــيح يجتم فس

الجفــري: ســلة عريضــة متدرجــة إىل قاعــدة دائريــة 
كانــت تســتخدم لحمــل الخضــار والفواكــه.

العريــش: نــوع مــن البيــوت البســيطة الــيت كان يتــم 
بناؤهــا مــن جــذوع وســعف النخيــل.

املزفــن أو الدعـــن: حزمــة من جريــد النخل، ُتســتخدم 
لفــرد الرطــب فوقهـــا ُبغيــة تجفيفــه ليتحــول إىل 

ــاء بيــوت العريــش. تمــر، كمــا تســتخدم يف بن

متســلق  يلفــه  الــذي  الحبــيل  الحــزام  الحابــول: 
ــاعده  ــة ليس ــذع النخل ــول ج ــه وح ــول بدن ــة ح النخل
عــىل تســلق النخلــة ويحميــه مــن الســقوط ويصنــع 

مــن ليــف النخيــل.

املكشــة: تصنــع مــن جريد النخــل وخوصه )الســعف(، 
وتســتخدم لكنس املنزل وتنظيفه.

سف سعف النخيل

رافد إثرايئ
تنوعــت أصنــاف النخيــل الــي تــزرع يف الواحات 
ــو  ــري، ب ــاص، الج ــال، الخ ــا: النغ ــن أهمه وم

معــان، خنيــزي، فــرض، لولــو وغرهــا. 
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ُتشــّكِل الواحــات املنتــرشة يف العــني إحــدى الســمات 
الطبيعّيــة الــيت تميزهــا عــن بقيــة املناطــق يف دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وأحــد الشــواهد التاريخيــة 
قــرون  عــرب  الطبيعــة،  مــع  اإلنســان  تفاعــل  عــىل 
ــات  ــن عالق ــل م ــذا التفاع ــن ه ــم ع ــا نج ــت، وم مض

ــة. ــة متنوع ــة وثقافي ــطة اقتصادّي ــة، وأنش اجتماعّي

األهمية التاريخية 

بالرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة محّددة عــىل الفــرتة 
الزمنيــة الــيت تكونــت فيهــا هــذه الواحــات، إاّل أنــه 
من املرجَّ ــــح أنهــــا تكونــت مــع اســــتيطان اإلنســان 
لهــــذه املنطقــــة وابتــــكاره لنظــــام الــــري بواســــطة 
األفــــالج منــــذ )3,000( عــــام، نتيجــــة توّفــــر الرتبــة 
الخصبــــة، وامليــــاه الجوفيــــة القريبــــة مــــن ســــطح 

األرض.

وكل  الواحــات”،  “مدينــة  بـــ  العــني  مدينــة  ُتعــرف 
واحــة مــن الواحــات الســت يف مدينــة العــني لهــا 
حدودهــا الخاصــة، وتختلــف عــن بعضهــا البعــض يف 

مســاحاتها، وعــدد مبانيهــا القديمــة.

يرجــع أقــدم تاريــخ للواحــات املعروفــة حاليــاً يف مدينة 
العــني إىل العصــور اإلســالمية الحديثــة، وقــد يرجــع 
ــالدي أو بعــد  ــرن الســادس عــرش املي بعضهــا إىل الق
ذلــك التاريــخ.  لقــــد كانــت هــذه الواحــــات ســبباً يف 

مفاهيم ومصطلحات

<  مدينة الواحات
< واحات النخيل
< نظام السقاية
< منظمة الفاو

< املباين التاريخية 

الدرس الثاين

األهداف التعليمية

- يبن الطالب البعد التاريخي 
والرايث لواحات العن.

- يستنتج الطالب األهمية 
االقتصادية لواحات العن.

- يرشح الطالب أثر واحات 
العن يف تحقيق التفاعل 

واالنسجام بن أفراد مجتمع 
مدينة العن.

- يناقش الطالب جهود الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان – 

رحمه اهلل - يف مجال الحفاظ 
عىل أفالج وواحات مدينة 

العن.

العن مدينة 
الواحات 

نشــــوء حركــة تبــادل تجــاري واســع يف املنطقــة إىل 
جانــــب الزراعــة والرعــي والصيــد.

لــم تقتــرص الواحــات فقــط عــىل كونهــا أماكــن تحتــوي 
عــىل مــزارع وأفــالج ولكنهــا تعــد جــزءاً أصيالً من نســيج 
الحيــاة االجتماعيــة لســكان منطقــة العــني منــذ القدم، 
حيــث قامــت فيهــا حيــاة طبيعيــة ملجتمعــات شــاملة 
لعبــت دوراً  مهمــاً يف بنــاء حضــارة إنســانية أســهمت 
يف إثــراء الــرتاث اإلنســاين العاملــي، إىل جانــب اســتمرارها 
ــود   ــع وج ــني م ــة الع ــاري ملنطق ــخ الحض يف رسد التاري
)68( مبــى تاريخيــاً ال يــزال قائمــاً حــىت اآلن. يتمثــل 
ــاً،  ــاً قديم ــاً تراثي ــون، و)23( بيت ــة، و )7( حص يف )16( قلع
وقرصين)قــرص املويجعــي( و)قــرص العــني(، ومربعــة 
)مربعــة املريجــب(، إضافــة إىل )17( مســجداً قديمــاً، 

وســوقاً قديمــاً )ســوق القطــارة(، وســيبتني. 

قافلة جمال تجارية تحط رحالها خالل استراحتها بالقرب من مدينة العين

بوابة قلعة الجاهلي

ينس اوروب ينسن، حقوق الطبع محفوظة للبروفيسور جون ويلكنسون
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اهتمام القيادة الرشيدة

 بالواحات واألفالج

ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــذ أن تســلم الشــيخ زاي  من
ــه – منصــب ممثــل الحاكــم يف منطقــة  – رحمــه الل
ــة  ــول عاجل ــن حل ــث ع ــذ يبح ــام 1946م، أخ ــني ع الع
وحاســمة ملشــاكل املواطنــني وعــىل وجــه الخصــوص 
التصــدي ألعقــد مشــكلة واجهــت الصحــراء وهــي 
يف  املــاء  بــدور  منــه  إيمانــاً  املــاء  نقــص  مشــكلة 
أوىل  كانــت  حيــث  والنمــاء.  واالزدهــار  االســتقرار 
ــة،  ــام بالزراع ــدأت باالهتم ــد ب ــة ق ــه اإلصالحي خطوات
وصيانــة  وحفــر  جديــدة،  زراعيــة  أراٍض  واســتصالح 
تنســاب  كانــت  الــيت  القنــوات  وإنشــاء  األفــالج، 
ــتمرار  ــني، واالس ــات الع ــالج إىل واح ــاه األف ــا مي عربه
الــيت  والقنــوات  األفــالج  تلــك  وترميــم  تطهــري  يف 
كانــت هــي رشيــان الحيــاة للواحــات. والــيت غالبــاً مــا 
كانــت تتعطــل بســبب اإلهمــال والخــراب الــذي كان 

يصيبهــا يف فــرتات ســابقة.

ــه -  ــه الل ــد – رحم ــيخ زاي ــف الش ــاوزت مواق ــد تج لق
حــدود املألــوف مــن القــادة، إذ يــروي خبــري األفــالج يف 
العــني ســلطان بــن أحمــد الكويــيت أن الشــيخ زايــد- 
رحمــه اللــه- قــام بنفســه يف إحــدى الســنوات بالنزول 
تطهــريه  عمليــة  يف  للمشــاركة  األفــالج  أحــد  إىل 
وصيانتــه. كمــا لــم يكتــف- رحمــه اللــه - برتميــم 
وتجديــد األفــالج القديمــة، بــل أنشــأ فلــج )الصــاروج( 
الــذي يعــد أكــرب مشــاريع الــري الــيت نفــذت يف العــني 
يف تلــك الفــرتة، وأكرثهــا طموحــاً، إذ اســتغرق العمــل 
فيــه قرابــة ثمانيــة عــرش عامــاً. كمــا أنشــأ أربــع قنــوات 
جديــدة )ثقــاب( بالقــرب مــن منبــع فلــج العــني، وأوىل 
ــة،  ــاه العذب اهتمامــاً خاصــاً بمخــزون العــني مــن املي

ومنهــا الينابيــع يف جبــل حفيــت.

ومــن أهــم املشــكالت الــيت واجهتــه - رحمــه اللــه 
ــام  ــرف بنظ ــا ُيع ــالج، أو م ــاه األف ــع مي ــكلة توزي - مش
الســقاية، فقــد اعتــاد مالكــو هــذه األفــالج، وهــم قلــة 
مــن املــالك، بيــع مياههــا للفقــراء، بينمــا كان غالبيــة 
النــاس يعانــون مــن نقــص امليــاه لــري أراضيهــم، وال 
يجــدون بأيديهــم ثمنــاً لــرشاء احتياجاتهــم منهــا، 

الشيخ زايد مع جوليان وولكر )مساعد الضابط السياسي البريطاني( يعاينان أحد األفالج في مدينة العين عام 1954م

 العين مدينة الواحات

منظر إلحدى مزارع النخيل في واحات العين

وهــذا األمــر تنعكــس آثــاره عــىل اإلنســان، والــزرع 
ــه  ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل ــال رس ــد ق ــوان فق والحي
وســلم: “ ال تمنعــوا فضــل املــاء، لتمنعــوا بــه فضــل 
الــكأل”. إزاء هــذا الوضــع االجتماعــي كان ال بدَّ للشــيخ 
زايــد – رحمــه اللــه – مــن تحريــر األفــالج مــن ســيطرة 
هــؤالء املتحكمــني بمياههــا، فقــال كلمتــه املشــهورة: 
“ إن ميــاه األفــالج اآلتيــة مــن جــوف األرض حــق لــكل 
النــاس”. وأضــاف قائــالً: أريــد أن تصبــح الســقاية 
ــاء،  ــراء وأغني ــع، فق ــاه األفــالج مشــاعاً للجمي مــن مي
عــن  بالتنــازل  نهيــان  آل  وبــأرسة  بنفــي  وســأبدأ 

ــالج. ــاه األف ــة يف مي ــا املتوارث حقوقن
        

ــري  ــول الكب ــىل التح ــة ع ــرتة طويل ــض ف ــم تم ــا ل كم
ــة،  ــة والجريئ ــراءات الريع ــذه اإلج ــه ه ــذي أحدثت ال
يف نظــام الــري مــن ميــاه األفــالج، حــىت بــدأ املزارعــون 
يلمســون أبعــاده ونتائجــه الكبــرية، فبعــد أن كانــوا 
أصبــح  ونصــف،  شــهر  كل  مــرة  مزارعهــم  يــروون 
بمقدورهــم ريهــا كل عــرشة أيــام، واألبــرز يف هــذه 
ــن  ــتفادة م ــية يف االس ــوا سواس ــم أصبح ــج أنه النتائ
امليــاه، وهــو مــا عــرب عنــه )هندرســون( مبعــوث رشكــة 

نفــط العــراق يف تقريــر خــاص جــاء فيــه “هــذا املوقــف 
العطــوف الخــرّي، جــزء مــن السياســة العامــة للشــيخ 
زايــد، ُبغيــة تحســني مســتوى معيشــة شــعبه، دون أن 
ــح  ــة، ومــن الالفــت للنظــر أن تمن ــة تكلف ــدوا أي يتكب
امليــاه مجانــاً للمزارعــني، يف بلــد ُتعــدُّ تكلفــة امليــاه فيه 

باهظــة جــداً”.

رافد إثرايئ

يســتأجر   - اللــه  رحمــه   - زايــد  الشــيخ  كان 
الحمــر عــى نفقتــه الخاصــة لجلــب املــاء مــن 
مناطــق بعيــدة لــري وســقاية األشــجار الواقعــة 

ــرض. ــة املع ــام منطق ــن أم ــق الع ــى طري ع

جوليان وولكر، حقوق الطبع محفوظة لألرشيف الوطني
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نظــراً ألهميــة الواحــات ومــا تحتويــه مــن مــوروث 
أحــد  أصبحــت  أصيــل،  وتــرايث  وثقــايف  حضــاري 
الــيت  العــني،  ملدينــة  الرئيســة  الســياحية  املعالــم 
يقصدهــا الــزوار ألنهــا تجمــع بــني املــايض والحــارض، 
فقــد أمــر الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -رحمــه 
اللــه- بــرورة املحافظــة عــىل هــذا املخــزون مــن 
اإلرث وتطويــره لألجيــال القادمــة. ومــن هــذا املنطلــق 
قامــت بلديــة العــني يف عــام 1993م بمــرشوع تطويــر 
الواحــات بهــدف تحســني مداخــل الواحــات، وفتــح 
املــزارع وتجديــد األســوار حــىت  بــني  الطــرق فيمــا 
بواســطة  خصوصــاً  التنقــل،  عمليــة  مــن  يســّهل 
املركبــات، وكذلــك إتاحــة الفرصــة أمــام الــزوار للتمتــع 

بجــو الواحــات ومناظرهــا الخالبــة.

أحد الجدران أو الممرات داخل مزارع النخيل

رافد إثرايئ

أعلنــت  فقــد  الواحــات،  عــى  وللمحافظــة 
اعرافهــا  “فــاو”  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 
بنظــام واحــات نخيـــل التمــر بالعــن وليــوا 
يف اإلمــارات “نظامــاً زراعيــاً ذا أهميــة عامليــة 
ويعــد تراثــاً إنســانياً للجيــل الحــارض وأجيــال 
املســتقبل”. هــذا النظــام الــذي يوفــر مســاهمة 
والتنــوع  الغــذايئ  األمــن  تعزيــز  يف  مهمــة 
البيولوجــي والثقــايف، واملعــارف املحليــة مــن 

املســتدامة. التنميــة  أجــل 

 العين مدينة الواحات

وبتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
ــدر  ــه، أص ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
للقــوات  األعــىل  القائــد  نائــب  أبوظــيب،  عهــد  ويل 
املســلحة، رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظــيب 
ــىل  ــاظ ع ــأن الحف ــنة 2005م. بش ــم )38( لس ــراراً رق ق
ــة بهــا، ألنهــا  واحــات النخيــل بمدينــة العــني والعناي
ــم  ــوز واملعال ــم الرم ــة ووطنيــة، وأحــد أه ــروة تراثي ث

ــني. ــة الع ــة ملدين الحضاري

ونــص القــرار عــىل: أنــه ال يجــوز بــأي حــال تغيــري 
يســمح  وال  بالواحــات،  النخيــل  أرايض  اســتعمال 
بإقامــة أي مبــان أو منشــآت جديــدة داخــل أرايض 
ــر  ــات إال بأوام ــدود الواح ــات، أو يف ح ــل بالواح النخي

وبــرشوط محــددة.  ســامية 

كمــا حظــر القــرار املســاس باملعالــم الرتاثيــة أو املبــاين 
واملنشــآت القائمــة داخــل حــدود الواحــات، كمــا ألــزم 
أصحــاب النخيــل داخــل الواحــات االهتمــام بنظافــة 
ــة  ــة بهــا، وكلــف القــرار بلدي وصحــة نخيلهــم والعناي
وســقي  وإدارة  ومراقبــة  تنظيــم  مســؤولية  العــني 
النخيــل بالواحــات، وفــق األســس املتعــارف عليهــا يف 

تقســيم وتوزيــع ميــاه األفــالج.
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تضــم العــني ســت واحــات هــي: العــن – هيــيل 
املويجعــي،  املعــرض –  الجيمــي –  القطــارة –   –
تتبايــن فيمــا بينهــا مــن حيــث املســاحة، وعدد أشــجار 

ــل.  النخي

واحة العن 
   

ــني،  ــة الع ــب مدين ــزة يف قل ــة املمّي ــذه الواح ــع ه تق
وهــي مــن أكــرث واحــات العــني شــهرة. ويوجــد بالقــرب 
منهــا متحــف العــني رشقــاً، ومتحــف قــرص العــني 
غربــاً. تتــوزع الواحــة عــىل مســاحة تزيــد عــن 120 
ــوي  ــدان(، وتحت ــن 3,000 ف ــرب م ــا يق ــار )أي م هكت
عــىل أكــرث مــن 143,000 نخلــة مــن أصنــاف متنّوعــة 
تقــارب املئــة. كمــا تضــم الواحــة أيضــاً عــدداً كبــرياً مــن 
مــزارع النخيــل الــيت ال يــزال الكثــري منهــا قائمــاً حــىت 

ــا الحــارض. وقتن

ــني”  ــة الع ــياحة “واح ــة والس ــرة الثقاف ــت دائ افتتح
كأول موقــع مــن مواقــع العــني الثقافيــة املدرجــة 
عــىل قائمــة اليونســكو للــرتاث العاملــي يف الدولــة 
رســمًيا يف نوفمــرب عــام 2016م، بهــدف توفــري تجربــة 
ثقافيــة فريــدة تــرثي معــارف الجمهــور مــن املواطنــني 
واملقيمــني والــزوار حــول التاريــخ الحضــاري والــرتاث 
الثقــايف الغــين ملدينــة العــني خاصــة وإمــارة أبوظــيب 

عامــة.

مفاهيم ومصطلحات

< املركز البييئ 
< أنظمة الري التقليدية

< رشيعة الفلج
< الحنص

< الربج

الدرس الثالث

األهداف التعليمية

- يناقش الطالب اآلثار املرتبة 
عىل افتتاح واحة العن كأول 

موقع من مواقع العن 
الثقافية املُدرجة عىل الئحة 
الراث العاملي يف اليونسكو.

- يبن الطالب أهداف املركز 
البييئ يف واحة العن.

- يتعّرف الطالب إىل أهم املباين 
الراثية يف واحات العن.

- يشارك الطالب يف زيارات 
ميدانية إىل “واحة العن” 

كموقع تراث عاملي.

- يوضح الطالب أهمية 
املحافظة عىل اآلثار الحضارية 

لبالده. 

واحـــات العــن 
الستــة

منظر عام لواحة العين ومتحف قصر العين



الج
ألف

وا
ت 

حا
وا

ال

112113

وتتكــون واحــة العــني مــن عــدة مناطــق توفــر كل 
وتعريفيــة  تفاعليــة  وأدوات  متنوعــة  برامــج  منهــا 
مخصصــة  بممــرات  بينهــا  فيمــا  ترتبــط  للــزوار 
لجــوالت الــزوار. يستكشــفون مــن خاللهــا أبــرز املعالم 
الطبيعيــة للواحــة والطــراز املعمــاري الفريــد ملبانيهــا 

ومرافقهــا التقليديــة.

املركز البييئ

ــة،  ــة بعناي ــدة ومدروس ــة رائ ــي تجرب ــز البي ــدُّ املرك ُيع
ويضــم تقنيــات تفاعليــة توّفــر فرصــة مثاليــة للتعرف 
إىل واحــات مدينــة العــني، وذلــك مــن خــالل األلعــاب 
التعليميــة الهادفــة. كمــا يعــد املركــز منصــة تعليميــة 
وثقافيــة وتراثيــة تــرثي معرفــة الــزوار يف استكشــاف 
تاريــخ الواحــات، والتعــرف إىل املســتقبل املســتدام 

لهــا.

الزائــر نفســه يف رحلــة  البيــي يجــد  املركــز  داخــل 

فريــدة تأخــذه عــرب معروضــات الوســائط املتعــددة 
الستكشــاف قصــة نشــوء الواحــة، بوســاطة الــرد 
وتاريــخ  ُتَفــّر طبيعــة  الــيت  التعليميــة  واأللعــاب 
ــة؛  ــاً للمعرف ــي مصــدراً ثري ــز البي ــدُّ املرك الواحــة. وُيع
ــات  ــخ الواح ــز تاري ــة يف املرك ــدة زمني ــح كل وح وتوض

للمســتقبل. أهميتهــا  إىل  باإلضافــة 

الواحة املصغرة

تمثــل الواحــة املصغــرة تجربــة تفاعليــة ُتحاكــي الواحة 
الحقيقيــة يف مــزارع النخيــل. يمكنــك مــن خاللهــا 
ــاه إىل  ــيت تنقــل املي اكتشــاف شــبكة نظــام األفــالج ال
مــزارع النخيــل. كمــا أنهــا ُتعــدُّ تجســيداً مصغــراً ُيــرْبز 
املكونــات املاديــة، واملائيــة والهندســة املكانيــة للواحــة. 
باإلضافــة إىل الطــرق الــيت بنيــت عــىل أعــىل حواجــز 
لــري  الجاذبيــة  اســتغالل  وكيفيــة  الرتابيــة.  األرض 

املــزارع.

منظر عام للمركز البيئي في واحة العين

واحات العين الستة

 حديقة الواحة

تجســد حديقــة الواحــة مســتويات الزراعــة الثــالث 
عنــد تكويــن الواحــة املتميــزة باملحاصيــل األرضيــة 
النظــام  هــذا  وكان  النخيــل.  ومــزارع  والبســاتني 
ــق  ــع ولخل ــذايت للمجتم ــاء ال ــق االكتف ــاً لتحقي حيوي

منــاخ بيــي مناســب مــن الواحــة. 

املرحلة األوىل: النباتات واألشجار الصغرية

يمثــل هــذا املســتوى جانبــاً مــن الواحــة يف وقــت 
ــرية  ــجار صغ ــل وأش ــالل زرع محاصي ــن خ ــائها م إنش
توفــر الظــل وتقلــل مــن تبخــر امليــاه خــالل فــرتة 
نموهــا. وهنــاك نباتــات ذات اســتخدامات عالجيــة، 
ــزرع يف مســاحات  ــار، وت ــة والصب ــاء والنيل مثــل الحن
زراعيــة صغــرية. بينمــا تــزرع الحبــوب لتأمــني الغــذاء، 
وكذلــك الثَّّيــل. ومــن أنواعــه عشــب الثمــام الــذي لــه 
ــدى  ــة، إح ــال املتقدم ــان الرم ــف كثب ــىل وق ــدرة ع الق
الحلــول إليقــاف زحــف التصحــر. هــذه النباتــات ال 
ــار  ــع الخض ــكل م ــاه وتش ــن املي ــري م ــاج إىل الكث تحت

املرحلــة األوىل للزراعــة يف الواحــة.

شجرة النخيل المحملة بثمار الرطب

املرحلة الثانية: حديقة البستان

املســتوى الثــاين مــن الزراعــة يف الواحــة يتكــون مــن 
أشــجار الفاكهــة كالتــني والرمــان والليمــون واملــوز 
ــيت يســتند  ــون. وهــذه هــي األشــجار ال وأشــجار الزيت
عليهــا تطــور الحضــارات، مــن البحــر املتوســط إىل 
يف  جميعهــا  تــزرع  مــا  وغالبــاً  والصــني.  أفريقيــا 
واحــات العــني. وتنتهــي الحديقــة برشيــط مــن قصــب 
املنتوجــات  تاريــخ  يف  أساســياً  يعــد  الــذي  الســكر، 

الزراعيــة العربيــة.

املرحلة الثالثة: الحديقة الرمزية

املزروعــات  مســتوى  أي  الثالــث  املســتوى  وتمثــل 
األطــول. حيــث تكافــح أوراق النباتــات الطويلــة حــرارة 
ــاعد يف  ــذي يس ــل ال ــق الظ ــالل خل ــن خ ــمس م الش
ويف  ظلهــا.  تحــت  األخــرى  النباتــات  جميــع  نمــو 
الواحــات شــديدة الحــرارة، تلعــب أشــجار النخيــل هــذا 
الــدور، ومــع أن النخلــة ُتعــدُّ الشــجرة الســائدة يف 
هــذه الواحــة، لكــن تــم اســتبدالها يف هــذه الحديقــة 
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الرمزيــة بنباتــات أخــرى والــيت تــؤدي الوظيفــة نفســها 
العــني.  واحــة  رؤيتهــا يف  نــادرة وتصعــب  ولكنهــا 
ولذلــك تــم تســليط الضــوء عــىل النباتــات واألشــجار 
الطبيــة مثــل النيــم مــن الهنــد والشــوع أو البــان 
نبتــة  الوســط  نجــد يف  كمــا  أفريقيــا.  مــن  الزيــيت 

ــان. ــجرة اللب ــي ش ــتثنائية وه اس

بوابة الواحة

تشــكل املبــاين املوجــودة يف الســاحة مدخــالً للواحــة، 
ــة  ــة الغربي ــرب البواب ــا ع ــول إليه ــن الوص ــيت يمك وال
الحاليــة الــيت تــم بناؤهــا مؤخــراً، وُتذّكرنــا ببوابــات 
الواحــة القديمــة الــيت قــد أصبحــت جــزءاً مــن الهويــة 

ــة. ــة للمدين ــة والرتاثي التاريخي

ــة بإضافــة جنــاح صغــري  ــم اســتكمال هــذه البواب  وت
ــىل  ــد ع ــث نج ــب، حي ــىل كل جان ــد ع ــق واح ــن طاب م
جهــة  اليمــني مكتــب التذاكــر، وعــىل اليســار معــرض 
ــم  ــالج. وت ــام األف ــن نظ ــيل ع ــة التفاع ــة الغربي البواب
ألجنحــة  املعمــاري  الطــراز  نفــس  عــىل  بناؤهمــا 

ــن مــن  ــن جدرانهمــا الزجاجيــة الزائري الســاحة. وتمّك
املنطقــة  الجناحــان  النخيــل، ويحــد   تأمــل مــزارع 
املحيطــة بالبوابــة، وُيضفيــان عليهــا أهميــة وظيفيــة، 

ــل. ــزارع النخي ــارة م ــدأ زي ــة، تب ــور البواب ــد عب وعن

معرض البوابة الغربية

ــدة الكتشــاف  ــة حســية فري يوفــر هــذا املعــرض تجرب
نظــام الــري باألفــالج، وهــو املجــرى املــايئ مــن املصــدر 
ــاء إىل مــزارع  ــال حــىت وصــول امل ــد الجب الرئيــس عن

النخيــل.

بوابة واحة العين

واحات العين الستة

شريعة فلج العيني
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املباين التاريخية يف واحة العن 

تحتــوي واحــة العــني عــىل عــدد مــن املبــاين التاريخيــة 
ــارات  ــة اإلم ــخ دول ــرية يف تاري ــة كب ــل أهمي ــيت تحت ال
ــارة  ــدة للعم ــاذج فري ــا نم ــدة، باعتباره ــة املتح العربي
ــة  ــواهد مادي ــني، وش ــة الع ــع منطق ــة ملجتم التقليدي
ملظاهــر الــرتاث اإلنســاين املحــيل الــيت تعكــس طبيعــة 
مراحلهــا  يف  الواحــات  لســكان  التقليديــة  الحيــاة 
ــوت  ــاين بالبي ــذه املب ــل ه ــة، وتتمث ــة املختلف التاريخي

ــا: ــن أبرزه ــون، وم ــاجد والحص ــة واملس الرتاثي

)الحــنص  بــن زايــد  1 - حــنص الشــيخ ســلطان 
 الرشقــي(

ــد  ــاء هــذا الحــن قبــل 100 عــام عــىل ي رُشع يف بن
الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الــذي اتخــذه 
مســكناً لعائلتــه حــىت تّوليــه مقاليــد الحكــم ســنة 
1922م. وضــم الحــن مقــر إدارة حكومــة الشــيخ 
ســلطان، حيــث كان يســتقبل فيــه ضيوفه الرســميني 

ــة. والعام

ويعــد حــن الشــيخ ســلطان أو مــا يعــرف باســم 
الحــن  الرشقــي أو حــن ســلطان، أحــد الحصــون 
الرتاثيــة الــيت جــرى  ترميمهــا يف العــني، والــذي يعطي 
ــاً عــن نمــط الحيــاة  التقليديــة يف العــني  انطباعــاً حّي

منــذ بدايــة القــرن العرشيــن.

املعماريــة  بالســمات والخصائــص  الحــن  يتميــز 
املتشــابهة مــع العديــد مــن الحصــون الــيت بنيــت يف 
مدينــة العــني منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــرش، مــن 
حيــث شــكله وتصميــم أبراجــه الثالثــة املخروطيــة 
الشــكل.  واســُتخدم الحــن كمــكان للدفــاع عــن 
واضــح  هــو  كمــا  فيهــا،  امليــاه  ومصــادر  الواحــة 
واملراقبــة  الرمايــة  الســميكة وأماكــن  مــن جدرانــه 
يف واجهــات جدرانــه الخارجيــة وأبراجــه واملدفعــني 

املوضوعــني أمــام البوابــة.

الحــن إىل متحــف  تــم تحويــل  ويف عــام 1969م 
يعــرض القطــع األثريــة. وبعــد مــرور ســنتني، وتحديــداً 
يف عــام 1971م، تــم نقــل القطــع األثريــة إىل مــا يعــرف 
أخــرى ضمــن  مــع معــارض  العــني،  بمتحــف  اآلن 
الــربج الرشقــي، الــذي تمــت توســعته مــن خــالل 

حصن الشيخ سلطان بن زايد )الحصن الشرقي(

واحات العين الستة

ــام  ــف أم ــح املتح ــرض. وافتت ــر للع ــاح آخ ــة جن إضاف
الــزوار عــام 1971م. ويقــع الحــن بجانــب متحــف 
ــب الرشقــي مــن  ــة، عــىل الجان العــني يف قلــب املدين

ــني. ــة الع واح

2 - متحف قرص العن

كان القرص يف املايض مقر إقامة املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، حيث عاش مع عائلته الكريمة 
يف هذا القرص إىل عام 1966م حني انتقل إىل أبوظيب 
سبعينيات  حىت  االستخدام  قيد  بقي  القرص  أن  إال 
القرن املايض. يعود تاريخ بنائه إىل عام 1937م ويعرض 
هذا القرص ملحة عامة عن حياة األرسة الحاكمة، وثقافة 
املجتمع املحيل قبل التحول الذي شهدته البالد نتيجة 

اكتشاف النفط.

كان  مجالس  وعدة  عامة  ساحة  عىل  القرص  يحتوي   
باستمرار  فيها  يستقبل   – الله  رحمه   – زايد  الشيخ 
إىل  إضافة  القبائل  وشيوخ  املواطنني  من  الضيوف 
الزوار من خارج إمارة أبوظيب. كما ويضم القرص عدداً 
األريض  الطابقني  يف  الخاصة  والغرف  األجنحة  من 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  وكانت  والعلوي، 
تستقبل ضيفاتها من النساء يف غرف الطابق األريض. 
ويحتوي الطابق األول عىل غرف النوم الخاصة بأبناء 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

متحف قصر العين

رافد إثرايئ

أســوار  ذو  كبــر  بنــاء  الحــنص:  أو  القلعــة 
أو  دائرّيــة  أبــراج  لــه  قويــة،  وجــدران  عاليــة، 
مربعــة، تحــوي عــى فتحــات تســمح بإدخــال 
ــة  ــل أهمّي ــدو، وتتمث ــى الع ــي ع ــادق للرم البن
القــاع والحصــون بدورهــا يف حفــظ األمــن ورد 
االعتــداءات الخارجيــة، وكونهــا مقــراً للحاكــم 
القــاع  البــاد.   تســمى  يديــر فيهــا شــؤون 
بأســماء القبائــل، أو الحــكام الذيــن بنوهــا، أو 

املناطــق الــي شــيدت فيهــا.

الــربج: بنــاء مرتفــع دائــري الشــكل أو مربــع، 
مــزود بمــرام أو فتحــات تنفــذ منهــا أســلحة 
املدافعــن عنــه، الغــرض منــه املراقبــة والدفــاع. 

ــون  ــكل مك ــتطيل الش ــر مس ــرج كب املربعــة: ب
ــاء القلعــة.  ــق، يتوســط فن ــة طواب مــن ثاث

أو  دائريــاً  الغالــب  يف  يكــون  بنــاء  الســيبة: 
مربعــاً ، يقــع عنــد أطــراف الواحــات ومداخلهــا، 

ويســتخدم عــادة للحراســة.
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واحة هييل 

تقــع واحــة هيــيل عــىل بعــد حــوايل 1 كــم جنــوب غــرب 
ــار هيــيل، وتوجــد يف أقــى شــمال مدينــة  حديقــة آث
العــني عــىل بعــد حــوايل 12 كــم، وُتعــدُّ ثــاين أكــرب 
واحــة يف مدينــة العــني، وتغطــي مســاحة 60 هكتــاراً. 
ــري  ــني، وتش ــة الع ــات يف مدين ــم الواح ــن أه ــي م وه
ــة إىل أن منطقــة هيــيل ُســكنت وزرعــت  ــة األثري األدل

ــدي )1,200( ســنة قبــل امليــالد. ــذ العــرص الحدي من

ــة،  ــاين التاريخي ــن املب ــدد م ــىل ع ــة ع ــوي الواح  وتحت
منهــا القــالع واألبــراج واملســاجد واملنــازل القديمــة، 
املبنيــة مــن الطــوب الطيــين، والــيت تــم ترميمهــا 
طابعهــا  عــىل  حفاظــاً  والطــني  اللِــْن  باســتخدام 
يف  التاريخيــة  املبــاين  تنوعــت  والتقليــدي.  الــرتايث 

واحــة هيــيل وتنقســم إىل:

أبراج املراقبة 

1- مربعة رميلة

 ينتصــب هــذا الــربج املســتدير عــىل املدخــل الرشقــي 
لواحــة هيــيل. ورغــم الجــدران الــيت تحيــط بــه، يمكــن 
رؤيــة الــربج مــن مســافة بعيــدة ضمــن الواحــة، ممــا 
يعكــس أهميــة موقعــه الفريــد يف حمايــة مدخــل 

ــايض. ــة يف امل ــات الخارجي ــن الهجم ــة م الواح

2 - برج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

ــة  ــي ملدين ــمال الرشق ــد يف الش ــيخ زاي ــرج الش ــع ب يق
تلــة اصطناعيــة،  الــربج عــىل قمــة  العــني، وُيقــام 
ويتمتــع باملالمــح الدفاعيــة التقليديــة للمربعــة “أبراج 
الدفــاع املربعــة”. وال يحتــوي الطابــق األريض عــىل أي 
نوافــذ، بــل يتضمــن ســلماً خشــبياً يقــود إىل األســوار 
الحربيــة الــيت كان الحــراس يقفــون عليهــا ملراقبــة 
االســرتاتيجي  موقعــه  ويشــري  املحيطــة.  املنطقــة 
إىل أهميــة دوره يف حمايــة الواحــة ومواردهــا مــن 

االعتــداء الخارجــي.

منظر عام لجزء من واحة هيلي ومبانيها التراثية في عام 1968م

واحات العين الستة

ايفن لورانسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

البيوت ذات األبراج 

1- بيت حمد بن هادي الدرمكي
    

 يعــد بيــت حمــد بــن هــادي الدرمكــي نموذجــاً للبيوت 
الحصينــة الــيت ســاهمت يف املــايض بحراســة الواحــة، 
ويتميــز بســوره ذو الشــكل املســتطيل الــذي يتصــل 
مــع بــرج كبــري مربــع يف إحــدى زوايــاه. ويشــري التاريــخ 
الشــفهي املنقــول عــىل أن هــذة القلعــة قــد بنيــت يف 

بدايــة القــرن التاســع عــرش.

2- بيت حميد بن حضيبة الدرمكي

حضيبــة  بــن  حميــد  بيــت  إىل  الوصــول  يمكــن 
ــع  ــي ويق ــة الدرمك ــن حضيب ــة ب ــرب مزرع ــي ع الدرمك
البيــت يف جهتهــا الشــمالية. وتتخــذ القلعــة )البيــت( 
ــاء. ــا بالبن ــض أجزائه ــال بع ــع اتص ــاً م ــكالً مضلع ش

3- قلعة جمعة بن رحمة الدرمكي ومسجده

تقــع قلعــة جمعــة بــن رحمــة الدرمكــي يف موقــع 
اســرتاتيجي لحمايــة الســكان والواحــة، ممــا أتــاح لهــا 
بــارزاً، باإلضافــة إىل دورهــا  أن تــؤدي دوراً عســكرياً 

واالجتماعــي. االقتصــادي 

بيت حميد بن حضيبة الدرمكي أثناء عملية الترميم
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واحة القطارة 
 

هــي إحــدى واحــات العــني الــيت ُتــروى بنظــام األفــالج، 
وتبعــد 7 كــم عــن وســط مدينــة العــني، وتقــع يف 
ــن  ــدد م ــرب ع ــم أك ــارة، وتض ــة القط ــف منطق منتص
املبــاين التاريخيــة املبنيــة مــن الطــوب الطيــين يف 
املدينــة. ويقــدر عددهــا بحــوايل )20( مبــى، تتــوزع 
عــىل )3( قــالع، و )6( بيــوت، وبــرج واحد، و )9( مســاجد، 
ــاً ســكنية وأســواراً قديمــة  وســوق تــرايث قديــم، وبيوت
القطــارة  وفلــج  ميــاه،  وآبــار  الواحــة،  مــزارع  بــني 
ــان الحيــاة لهــذه الواحــة. كمــا  الــذي كان يمثــل رشي
ــذي يقــع إىل جهــة  تضــم الواحــة مدفــن القطــارة ال
الــرشق منهــا، ويعــود تاريخــه إىل النصــف األول مــن 
األلــف الثانيــة قبــل امليــالد، ويحتــوي عــىل العديــد 
ــاً يف متحــف  ــة املعروضــة حالي مــن األســلحة الربونزي
العــني. إضافــة ملوقــع أثــري يقــع عــىل الجانــب الغربي 
مــن الواحــة تتــدرج آثــاره مــن العــرص الحديــدي حــىت 
العــرص اإلســالمي املتأخــر، وُعــرث فيــه عــىل قطــع 
فخاريــة وأوان منزليــة مصنوعــة مــن الحجــارة تعــود 
للعــرص الحديــدي، وتــم عرضهــا يف معــرض القطــارة 

ــون. ــارة للفن ــز القط ــار يف مرك لآلث

منظر عام لواحة القطارة

أحدى ممرات واحة القطارة

واحات العين الستة

ومن أبرز املباين التاريخية يف واحة القطارة:

سوق القطارة

ــن  ــارة بأمــر مــن الشــيخ شــخبوط ب ــين ســوق القّط ُب
ســلطان آل نهيــان- رحمــه اللــه - منــذ 70 عامــاً، 
ــار  ــت للتج ــاً، أعطي ــالً تجاري ــن 16 مح ــون م وكان يتك
دون أجــر، ثــم أضيــف للســوق أربعــة محــالت مــن 
جهــة الــرشق. ُبــين الســوق مــن الطــوب املعمــول مــن 
الطــني، إضافــة أللــواح النخيــل واملعاريــض والدعــون، 
وكان إىل جانبــه مســاحة مــن األرض يطلــق عليهــا 
ــيت تســتخدم يف  ــات ال ــط فيهــا الحيوان )الرباحــة(، ترب
التنقــل وحمــل البضائــع. ويذكــر أنــه كان يفتــح أبوابــه 
للمتســوقني مــن بعــد صــالة الظهــر وحــىت صــالة 
املغــرب، وبعــد مــرور ســنوات عــىل إنشــائه أصبحــت 
املحــالت التجاريــة فيــه تفتــح مــن الصبــاح وحــىت 

املســاء.

وافتتاحــه يف  الســوق  ترميــم  تــم  2012م  عــام  يف 
الذكــرى الحاديــة واألربعــني لقيــام االتحــاد كمعَلــٍم 
مــن معالــم مدينــة العــني التاريخيــة والحضاريــة.

سوق القطارة التاريخي
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واحة الجيمي

تقــع واحــة الجيمــي يف الجهــة الشــمالية مــن منطقة 
الجيمــي يف وســط مدينــة العــني، والــيت كانــت تــروى 
بامليــاه القادمــة مــن فلــج الجيمــي، وتحتــوي عــىل 
عــدد كبــري مــن مــزارع النخيــل، الــيت تتخللهــا أشــجار 
الغــاف والســدر والقــرط، إىل جانــب أشــجار التــني 
واملــوز، ومحاصيــل األعــالف ونباتــات أخــرى تــم زرعهــا 

ــة. لالســتخدامات الطبي

املبــاين   مــن  عــدد  عــىل  الجيمــي  واحــة  تحتــوي 
التاريخيــة تتمثــل يف قلعــة واحدة و )7( بيــوت تاريخية 
أعيــد ترميمهــا و )3( مســاجد قديمــة، وبرجــني همــا: 

1- برج الشيخ أحمد بن هالل الظاهري

يقــع هــذا الــربج إىل الجنــوب مــن واحــة الجيمــي، 
ويبلــغ ارتفاعــه 14 مــرتاً. وقــد بــين يف النصــف الثــاين 
ــدة  ــن ع ــاع ع ــدف الدف ــرش به ــع ع ــرن التاس ــن الق م

ــه. ــا املائي ــة موارده ــة وحماي ــرى يف املنطق ق

2- منزل الشيخ أحمد بن هالل الظاهري
        

يعــد منــزل الشــيخ أحمــد بــن هــالل الظاهــري الــذي 
كبــري  عــرش، مبــى  التاســع  القــرن  أواخــر  بــين يف 
ومحــن يتألــف مــن بنــاء مســتطيل الشــكل يحيــط 
بــه جــدار عــال، مــع فتحــات الســتخدام األســلحة. 
ــرج  ــزل، وب ــب الشــمايل للمن ــرج عــىل الجان ويوجــد ب
آخــر يف الركــن الجنوبــي الرشقــي لحمايــة املبــى، أمــا 
عــىل الجانبــني الشــمايل والرشقــي فتوجــد مزرعتــان 
نخيــل. وكان هــذا املنــزل هــو بيــت الشــيخ أحمــد بــن 
هــالل، الــذي كان ممثــل الحاكــم يف العــني، خــالل 
حكــم الشــيخ زايــد بــن خليفــة أو زايــد األول، وقــد 
لعــب الشــيخ أحمــد بــن هــالل دور الوســيط بــني 
ــث كان  ــني، حي ــعب يف الع ــيب والش ــم يف أبوظ الحاك
ويلــيب  النــاس ويســتمع إىل مشــكالتهم  يســتقبل 

طلباتهــم.

برج الشيخ أحمد بن هالل الظاهري

واحات العين الستة

منزل الشيخ أحمد بن هالل الظاهري

أحد بساتين واحة الجيمي في عام 1969م

يان كوك، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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واحة املعرض

ُســميت هــذه الواحــة الــيت تقــع عــىل بعــد 4 كــم مــن 
مركــز مدينــة العــني، نســبة إىل فلــج املعــرتض الــذي 
يخرتقهــا كرشيــان حيــاة يمتــد 6 كــم تحــت األرض؛ 
ــذا  ــاه ه ــأيت مي ــل، وت ــزارع النخي ــاه إىل م ــل املي لينق
الفلــج مــن ســهل حصــوي غــرب قريــة املويجعــي 
الــيت تجــاور قريــة املعــرتض، وكانــت مياهــه تمــر عــرب 
ــة  ــن بقي ــة ع ــورة مختلف ــة بص ــة قديم ــوات أرضي قن
أفــالج )العــني(، إذ كان مســاره يجــري مــن الــرشق 
إىل الغــرب ثــم ينحــرف نحــو الجنــوب لهــذا ســمي 

“املعــرتض”.
      

ــة،  ــزارع املنطق ــم م ــذي معظ ــرتض ُيغ ــج املع وكان فل
الواحــات مــن  وُتعــدُّ واحــة املعــرتض إحــدى أهــم 
ــني  ــس ب ــز الخام ــل املرك ــور، وتحت ــاج التم ــث إنت حي
واحــات مدينــة العــني مــن حيــث املســاحة وعــدد 

أشــجار النخيــل.

وتحتــوي الواحــة عــىل املبــاين التاريخيــة القديمــة. 
ــب  ــال يف أغل ــو الح ــا ه ــرتض كم ــة املع ــع واح وتخض
والصيانــة؛  الرتميــم  أعمــال  إىل  العــني  واحــات 

اإلرث. هــذا  وحمايــة  عليهــا  للحفــاظ 

ويعــد منــزل أحمــد بــن رسور الظاهــري أحــد أهــم 
ــذا  ــرف ه ــدى غ ــة، ويف إح ــة يف الواح ــاين التاريخي املب

ــة. ــر تاريخي ــة تم ــاف مدبس ــم اكتش ــزل ت املن

أحد البساتين الحديثة في العين

واحات العين الستة

واحة املويجعي

ــني،  ــة الع ــات مدين ــر واح ــي أصغ ــة املويجع ــد واح تع
ــة عــىل بعــد حــوايل  ــي للمدين وتقــع يف الجــزء الغرب
ــروى  2 كــم مــن واحــة العــني. وكانــت هــذه الواحــة ت
مــن فـــلج املويجعـــي، الــذي يبلــغ طولــه 6 كــم، وكان 
ــات، وقــد تمــت  مصــدر مياههــا مــن منطقــة الكويت
توســعة هــذا الفلــج يف عهــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة 
ــد األول(، وكانــت رشيعتــه تقــع إىل الشــمال مــن  )زاي

قــرص املويجعــي.

ــرد  ــزي ويلف ــة اإلنجلي ــف الرحال ــام 1948م، وص ويف ع
هــي  “املويجعــي  قائــالً:  املويجعــي  واحــة  ثيســجر 
ــي،  ــة الربيم ــرية يف واح ــاين الصغ ــرى الثم ــدى الق إح
والــيت كان يعيــش فيهــا زايــد... وواحــة املويجعــي قرية 
زراعيــة تملكهــا عائلــة آل نهيــان، وتحتــوي عــىل عــدد 
قليــل مــن الســكان...” لذلــك يعتــرب قــرص املويجعــي 

ــة. ــة يف الواح ــم التاريخي ــرز املعال أب

قلعة المويجعي كما صورها ثيسيجر في عام 1949م، وُيرى المسجد والبرج الشمالي الشرقي في الواجهة

السير ويلفرد ثيسيجر، حقوق الطبع محفوظة لمتحف بت ريفرز
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ــن  ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل ــدوره أهــداه للمغف ــذي ب وال
ســلطان آل نهيــان بعــد توليــه منصــب ممثــل حاكــم 

املنطقــة الرشقيــة يف عــام 1946م.

ومنــذ ذلــك التاريــخ لعــب القــرص دوراً مهمــاً يف بدايــة 
مرحلــة حكــم الشــيخ زايــد للعــني، فأصبــح ســكناً 
ــمو  ــب الس ــه صاح ــد في ــث ول ــة حي ــة الحاكم للعائل
الشــيخ خليفــة بــن زايــد -حفظــة اللــه- رئيــس دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وعــاش الفــرتة األوىل مــن 
حياتــه وترعــرع يف أحضــان هــذا القــرص. وكان القــرص 

ــم واإلدارة. ــلطة والحك ــراً للس مق

قصر المويجعي

قرص املويجعي

بالتاريــخ  وثيقــاً  ارتباطــاً  املويجعــي  واحــة  ترتبــط 
الحديــث واملعــارص لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
ــذي كان  الحتوائهــا عــىل قــرص املويجعــي الشــهري، ال
مقــراً لحكــم الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- 
رحمــه اللــه- عندمــا كان ممثــالً لحاكــم إمــارة أبوظــيب  
ــب  ــه صاح ــد في ــذي ول ــكان ال ــني، وامل ــة الع يف منط
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد بــن ســلطان آل 

نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه.

 يكتســب قــرص املويجعــي أهميــة تاريخيــة خاصــة 
يف  نهيــان  آل  لحــكام  الســيايس  بــاإلرث  الرتباطــه 
مدينــة العــني، وشــهد هــذا القــرص تعاقــب وتسلســل 
شــيوخ “آل نهيــان” أصحــاب الفضــل يف تأســيس 
ــة املتحــدة، فقــد شــيد القــرص  ــارات العربي ــة اإلم دول
ــد األول،  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــه الش ــور ل ــد املغف ــىل ي ع
الشــيخ  إىل  القــرص  ملكيــة  انتقلــت  وفاتــه  وبعــد 
ــن  ــد ســمو الشــيخ طحنــون ب ــن خليفــة وال محمــد ب
محمــد آل نهيــان، ممثــل الحاكــم يف منطقــة العــني، 

واحات العين الستة

عمارة قرص املويجعي

شــيد القــرص عــىل شــكل قلعــة مربعــة الشــكل طــول 
ــع واجهــات  ــه أرب ــاً، ول ضلعهــا حــوايل 60 مــرتاً تقريب
بجــدران  محاطــة  أمتــار،   7 حــوايل  ارتفاعهــا  يبلــغ 
ــىل،  ــن األع ــماكتها م ــل س ــفل، وتق ــن األس ــميكة م س
تعلوهــا رشفــات مثلثــة ومــزودة بفتحــات للرمــي. كمــا 
ــتطيالن  ــا مس ــان منه ــراج، اثن ــة أب ــىل ثالث ــوي ع يحت
والثالــث مربــع، وبــه مبنيــان كبــريان األول يف الزاويــة 
الشــمالية الغربيــة وهــو املبــى الرئيــي، ومكــون مــن 
ــة الغربيــة  ــة الجنوبي ــق، والثــاين يف الزاوي ــة طواب ثالث
واملبنيــان معــدان للســكن واإلدارة. والحــن بــه بــرج 
ــة  ــة الجنوبي ــع يف الجه ــكل مرب ــىل ش ــط ع ــد فق واح
ــو الطابــق  ــة طوابــق، وتعل الغربيــة، ومكــون مــن ثالث
النخــل  جــذوع  مــن  مصنوعــة  فتحــات  الثالــث 

ــار. ــاه األمط ــف مي لترصي

رافد إثرايئ

معرض قرص املويجعي

افتتــح قــر املويجعــي يف عــام 2015م، احتفــاًء 
بمســرة وحيــاة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيس الدولة، إلبراز املســرة 
القياديــة لســموه انطاقــاً من والدتــه يف القر، 
مــروراً بــدوره كــويل عهــد إلمــارة أبوظــي، وصــوالً 
إىل تســلمه مســؤوليات الحكــم كرئيــس لدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وســمات القيــادة 
الحكيمــة لــه، وتحقيــق اإلنجــازات الكــرى يف 

كافــة القطاعــات التنمويــة. 

عــى  الضــوء  القــر  يف  املعــرض  ويســلط 
الكــرام،  نهيــان  آل  ألرسة  الزمــي  التسلســل 
وتعاقــب شــيوخها عــى الحكــم ودورهــم يف 
قيــادة االتحــاد وتطــور البــاد يف املجــاالت كافــة. 
كمــا يقــدم املعــرض فرصــة مثاليــة للتعــّرف 
ــاره  ــة باعتب ــخ القــر وســرته الحضاري إىل تاري
لإلقامــة والســلطة والحكــم. فقــد كان  مقــراً 
ــذي كان مفتوحــاً  ــد ال ــس الشــيخ زاي ــه مجل في
للجميــع، يلتقــي فيــه املواطنــون وزواره مــن 
دون حاجــب، كمــا أشــارت كتــب الرحالــة الذيــن 

زاروه. 

معرض قصر المويجعي
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أواًل: الحياة االقتصادية

األســايس  املحــور  تشــكل  النخيــل  أشــجار  كانــت 
ــد  ــذ أم ــني – من ــة الع ــة يف منطق ــاة االقتصادي للحي
بعيــد – فانتفــع ســكان العــني مــن فوائدهــا املختلفــة، 
وأمدتهــم بالغــذاء ومــواد البنــاء والظــالل الوارفــة. لذا 
فقــد امتهــن أهــايل العــني الزراعــة، فكانــوا يمتلكــون 
مــزارع النخيــل ويعملــون فيهــا، وكانــوا يف شــتاء كل 
والنباتــات  والقطــن  القمــح  بزراعــة  يقومــون  عــام 
الصغــرية حــول مــزارع النخيــل، بكميــات تحقــق لهــم 

االكتفــاء الــذايت عــىل مــدار العــام. 

كانــت كل مزرعــة مــن مــزارع النخيــل تضــم مــا بــني 
50 – 150 نخلــة مثمــرة معطــاءة. وكانــت حــدود 
األرايض واملــزارع واضحــة املعالــم، ويعرفهــا جميــع 
أصحــاب املــزارع ألنهــا متوارثــة عــرب األجيــال، وبالتــايل 
فــإن اآلبــاء واألجــداد كانــوا يعرفــون حــدود أراضيهــم 
ــك  ــط أو رســومات تبــني تل بالخــربة ودون وجــود خرائ
الحــدود. وعنــد حــدوث خالفــات بــني املــالك حــول 
املــزارع والحــدود بــني األرايض، فكانــت مثــل هــذه 
القضايــا تحــال إىل “قــايض األعــراف” الــذي يقــوم 
بــدوره بالفصــل بــني املتخاصمــني يف هــذه القضايــا، 
بالتعــاون مــع األشــخاص املعمريــن وأصحــاب املعرفــة 

ــأن. ــذا الش ــة يف ه والدراي

مفاهيم ومصطلحات

<  البيئة االيكولوجية
< التنبيت

< البيئة الزراعية
< التكافل االجتماعي

< املقيظ

الدرس الرابع

األهداف  التعليمية

- يحلِّل الطالب الخصائص 
الطبيعية لواحات العن، ومدى 

تأثريها عىل حياة أهايل مدينة 
العن.

- يناقش الطالب الدور الحضاري 
لواحات العن يف محيطها 

الجغرايف.

-  يرشح الطالب نظام العمل 
الزراعي يف واحات العن.

- يتعرّف الطالب إىل املظاهر 
االجتماعية الي كانت سائدة يف 

مجتمع واحات العن.

الحياة 
االقتصادية 

واالجتماعية يف 
واحات العن 

نظام الزراعة

كان نظــام الزراعــة يف مــزارع الواحــات يقــوم عــىل أن 
ــة  ــق مجموع ــا يخل ــرى، مم ــة األخ ــة النبت ــم كل نبت تدع
مــن بيئــات ايكولوجيــة عــىل ثالثــة مســتويات يف الواحــة. 
ــات  ــل النبات ــجرة النخي ــل ش ــتوى تظل ــىل مس ــي أع فف
األخــرى، وتحميهــا مــن الريــاح الرمليــة، كمــا تجــذب 
مــادة جافــة  الرطوبــة، وتنتــج شــجرة النخيــل أيضــاً 
تتحــول إىل ســماد. ويف املســتوى املتوســط توجــد عــادة 
أشــجار الفاكهــة، كالحمضيــات واملانجــو والتــني والتــوت 
واملــوز والعنــب والرمــان. ويف أدىن مســتوى، نجــد هنــاك 
ــوب والخــروات املســتخدمة يف النظــام الغــذايئ  الحب
والخيــار  والبنــدورة  والجــزر  القــرع  مثــل  اليومــي، 
ــاً عــىل األطــراف  ــزرع أحيان ــا القمــح، فــكان ي ــذرة. أم وال
الخارجيــة للواحــة لالســتفادة مــن كميــات أكــرب مــن 

ــمس. ــعة الش أش

نظام الزراعة في الواحات والمستويات الثالثة

ثمار الليمون في واحات العين
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التلقيح )التنبيت(

مــن املعــروف أن شــجر النخيــل ثنــايئ النــوع، ويعــين 
ذلــك أن منــه الذكــور واإلنــاث أي أن األزهــار املذكــرة عــىل 
نبــات واألزهــار املؤنثــة عــىل نبــات آخــر منفصــل. وتنمــو 
جميــع أنــواع الرطــب عنــد النخيــل اإلنــاث، والــيت تشــكل 
الجــزء األكــرب مــن شــجر النخيــل يف الواحــة. ويحتفــظ 
كل مــزارع بذكــر النخيــل ألجــل اإلخصــاب االصطناعــي 
ــادرة  ــراء ن ــح يف الصح ــة التلقي ــك ألن عفوي ــاث، وذل لإلن
جــداً، فيختــار املــزارع النبــات مــن الفحــل ويتســلق 
ويحــدث  ويلقحهــا.  اإلنــاث  النخيــل  جميــع  جــذوع 
ــذا  ــول ه ــف، ويتح ــة الصي ــع وبداي ــة الربي ــذا يف نهاي ه
الطقــس أي موســم التنبيــت إىل احتفاليــة يتخللهــا 
عــادات وتقاليــد مرتبطــة بالعمــل الزراعــي يف الواحــات.

نموذج لعملية تنبيت نخيل التمر

 الحياة االقتصادية واالجتماعية 

التبادل التجاري

أشــتهرت واحــات العــني منــذ القــدم باإلنتــاج الزراعــي 
والتبــادل التجــاري. فكانــت منتجاتهــا ليســت فقــط 
ــدم  ــذ الق ــاً. ومن ــويقها أيض ــم تس ــل يت ــتهالك ب لالس
كان أهــل الواحــة يبيعــون التمــور إىل البــدو، وأيضــاً 
ألهــل الســاحل يف دبــي وأبوظــيب. وقــد اعتــرب التمــر 
الصحــراء،  يف  الطويلــة  للرحــالت  أساســياً  غــذاًء 
وللغواصــني خــالل موســم صيــد اللؤلــؤ. كمــا تــم 
ــة،  ــات البدوي ــع املنتج ــرى م ــروات األخ ــادل الخ تب
مثــل حليــب ولحــوم وصــوف األغنــام، ووبــر الجمــال، 
والــيت كانــت تســتخدم لصنــع الخيــام. كمــا كان أهــل 
ــايت والســمن  ــون التمــر و الفحــم النب الواحــة يتبادل
والــن  بالتوابــل واألرز  املجفــف  والليمــون  البلــدي 

والطحــني واملالبــس.

قافلة جمال تجارية متجهة لسوق العين في عام 1963م

ينس اوروب ينسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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نظام الري 

ُيعــدُّ نظــام ري مــزارع النخيــل مــن أهــم الســمات 
الزراعيــة يف واحــات العــني. وبفضــل الجاذبيــة، تتدفق 
امليــاه إىل الســطح من قنوات تحــت األرض وتصل إىل 
مــزارع النخيــل، حيــث يتــم تحويــل اتجــاه مســار امليــاه 
عــن طريــق حواجــز )مــرّدات(، تجعــل امليــاه تتدفــق إىل 
كل ركــن مــن أركان املزرعــة. وللمــزارع هندســة دقيقــة، 
يحددهــا تدفــق امليــاه الــيت تنحــدر وتــروي املحاصيــل. 
ويتــم توزيــع امليــاه عــىل طــول القنــوات الــيت تتخلهــا 
الحواجــز )املــرّدات( األكــرب واألكــرث أهميــة، أو األصغــر 
منهــا والــيت يقــوم املــزارع )البيــدار( ببنائهــا عنــد 

الحاجــة، فالــري بالنســبة لــه هــو عمــل يومــي. 

عريف الفلج

وقــد تميــز ســكان الواحــات يف منطقــة العــني بخــربة 
تاريخيــة غنيــة، يف تطويــر نظــام اجتماعــي خــاص؛ 

إلدارة ميــاه اإلفــالج وضبطهــا وتوزيعهــا عــىل واحــات 
األفــالج  ميــاه  إدارة  كانــت  فقــد  املرويــة،  النخيــل 
مــن أولويــات اهتمــام ســكان الواحــات الســتمرارية 
املزروعــة  الرقعــة  إىل  وصولهــا  وضمــان  تدفقهــا 
وأشــجار النخيــل. لــذا أبــدى ســكان واحــات العــني 
تقنيــات خاصــة الســتغالل ميــاه  ابتــكار  براعــة يف 
األفــالج، واســتخراج امليــاه الجوفيــة إىل ســطح األرض، 
ــرتات.  ــو م ــدة كيل ــة إىل ع ــوات مائي ــرب قن ــحبها ع وس
عــىل  يعتمــد  اجتماعيــاً  نظامــاً  اســتحدثوا  ولهــذا 
الخــربة واألعــراف االجتماعيــة؛ لتنظيــم أعمــال صيانة 
األفــالج واملحافظــة عليهــا، وتعيــني شــخص يســند 

إليــه مســؤولية توزيــع مياههــا يدعــى “العريــف”.

رسم توضيحي لتوزيع المياه لري أشجار النخيل

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

قناة فلج سطحية حديثة

أحد المزارعين يقوم بتوزيع المياه من خالل العوامد

سورن جوتفرد، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد 
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ثانياً: الحياة االجتماعية

اتســمت حيــاة النــاس يف واحــات العــني بالبســاطة،  
نظــراً لطبيعــة االقتصــاد الزرعــي الســائد، والــذي 
ــة  ــرف املرتبط ــور والح ــل والتم ــول النخي ــور ح يتمح
بهــا، إىل جانــب تأمــني الحاجيــات الروريــة مــن 
املــأكل واملســكن، والــذي يعتمــد بشــكل أســايس عــىل 
اإلنتــاج النبــايت،  وكانــت مــزارع النخيــل يف العــني 
ــر مناخــاً  ــذي يوف ــا تكــون متجــاورة، األمــر ال ــاً م غالب
والتــآزر  التماســك  عــىل  يســاعد  مميــزاً  اجتماعيــاً 
ــوار  ــالق الج ــر أخ ــن مظاه ــراً م ــكان، ومظه ــني الس ب
ــد يف  ــا كان يوج ــادل. كم ــرتام املتب ــىل االح ــة ع القائم
العــني العديــد مــن الحــارات منهــا: حــارة الحــن 
)كانــت تســمى قديمــاً حــارة الــرشق(، حــارة النيــادات، 
حــارة املطاوعــة )الحــارة الجنوبيــة(، حــارة الربينــة، 
الكويتــات،  حــارة  النــوارص،  حــارة  الخزينــة،  حــارة 

الحــارة الشــمالية، وحــارة الوطــاة.

استخدام أهالي الواحات لماء الفلج لغسل المالبس وتنظيف األواني المنزلية

إمرأة تحمل على رأسها يحله مملوءة بماء الفلج

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

رونالد كودراي، حقوق الطبع محفوظة لدائرة الثقافة 
والسياحة - أبوظبي

 سورن جوتفرد، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

صبيان يركبان الحمير في إحدى واحات العين في عام 1963م

ينس اوروب ينسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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التكافل االجتماعي

ــت  ــيت كان ــي ال ــل االجتماع ــواع التكاف ــرز أن إن مــن أب
ســائدة يف مجتمــع واحــات العــني، مــا يعــرف بنظــام 
الفزعــة الــذي يقــوم به األفــراد لرعايــة بعضهــم بعضاً، 
ــه كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع مــا يقــدر  إذ يقــدم في
ــة مــن بنــاء املنــازل، أو الحصــاد، أو  عليــه؛ وذلــك بداي
تنظيــف األفــالج، أو مناســبات األفــراح، وكذلــك يف 
ــاة والطــالق  ــرض والوف ــراح، وامل حــاالت األحــزان واألت
والعجــز واإلعاقــة. ويعــد هــذا النظــام شــكاًل رائًعــا مــن 
أشــكال التكافــل املــادي والتضامــن االقتصــادي بــني 

أفــراد املجتمــع.

نظام البناء التقليدي 

ــع  ــي تق ــة، وه ــة والراح ــكان اإلقام ــاكن م ــرب املس تعت
والــيت  النخيــل،  مــزارع  عــن  منفصــل  مــكان  يف 
تمثــل مــكان العمــل. وتكــون املســاكن عــىل شــكل 
ــاً، أو مبــاين ذات طابــع تقليــدي،  قــالع محّصنــة أحيان
النخيــل  ســعف  مــن  مصنوعــة  مؤقتــة  منــازل  أو 

عــادًة  القــرى  إنشــاء  ويتــم  )العريــش(.  وفروعهــا 
ــر  ــدران توف ــاط بج ــل وتح ــزارع النخي ــن م ــرب م بالق
لهــا الحمايــة، وتبــى هــذه الجــدران غالبــاً مــن طــوب 
اللــن وتمتــد حــىت مــزارع النخيــل. بالنســبة للمــواد 
اللــن  املســاكن فهــي طــوب  بنــاء  املســتخدمة يف 
ــل. وتســتخدم جــذوع شــجرة  واملــالط الطيــين والنخي
ــا  ــقوف، كم ــاء الس ــا لبن ــعفها أو فروعه ــل وس النخي
يســتخدم ســعف النخيــل لألرضيــة ولصنــع الحصــري 

ــة. ــة األرضي ــّمة لتغطي ــمى بالس ــوج واملس املنس

طريقة البناء التقليدية

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

بوابة قديمة في أحد بساتين العين في عام 1969م

 يان كوك، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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نظام العمل

ــد  ــة، بع ــد الرشيع ــاً عن ــون صباح ــاس يجتمع كان الن
ــون للعمــل  ــة صــالة الفجــر يف املســجد، وينطلق تأدي
عــرشة  الحاديــة  الســاعة  حــىت  النخيــل  مــزارع  يف 
ظهــراً. ثــم يجلســون بالقــرب مــن الرشيعــة واملســجد، 
ــا تيــر وليســاعدوا بعضهــم البعــض يف  ــوا م ليأكل
ــجار  ــن أش ــي م ــتخدام اليوم ــاج األدوات ذات االس إنت
النخيــل. ويف فــرتة مــا بعــد الظهــر، كانــوا يســاعدون 
مــن احتــاج منهــم املســاعدة يف عمــل مــا، مثــل بنــاء 
كان  املســاعدة  متلقــي  فــإن  املقابــل،  ويف  املنــازل، 

ــاء.  ــاول العش ــم لتن يدعوه

ويف فصــل الشــتاء، كانــوا يزرعون القمــح والخروات 
ويعتنــون بأشــجار النخيــل. أمــا يف فصــل الربيــع، 
كانــت  الصيــف،  ويف  القمــح.  يحصــدون  فكانــوا 
ــوا  ــح النخيــل ويف فــرتة الحقــة، كان ــة تلقي ــم عملي تت
ويف  الفواكــة.  وكذلــك  الطازجــة  التمــور  يجمعــون 
فصــل الخريــف، كانــوا يحرثــون األرض ويهيئونهــا، 
ويخزنــون التمــور. كمــا أن أصحــاب املــزارع  غالبــاً مــا 
ــني للعمــل عــىل  ــوا يســتعينون بمزارعــني مواطن كان

رعايــة مزارعهــم، وذلــك مقابــل عــذق واحــد مــن نخلــة 
يختــار الكبــري منهــا، بينمــا يتــوىل صاحــب املزرعــة 
وأبنــاؤه، بقيــة املطالــب واألعمــال واملصاريــف الالزمــة 

ــه. ــة مزرعت لرعاي
   

عملية توزيع مياة الفلج وتنظيف النخيل

عملية خرف الرطب

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

الزكاة

ــزكاة  ــع ال ــون بدف ــل يقوم ــزارع النخي ــاب م كان أصح
عــن غــالل مزارعهــم مــن الرطــب واملنتجــات األخــرى، 
وذلــك بواقــع “قلــة” واحــدة مــن التمــر عــن كل مئــة 
“قلــة”. وصــاع واحــد عــن كل عــرشة صاعــات مــن 
ــم  ــد الحاك ــزكاة عن ــة ال الحنطــة، وتتجمــع كل حصيل

ــدوره بتوزيعهــا عــىل املســتحقني. ــذي يقــوم ب ال

املناخ

تتميــز الواحــة باملنــاخ املعتــدل واملتــوازن حيــث تصــل 
عاليــة  درجــات  إىل  الصحــراء  يف  الحــرارة  درجــات 
ــة  ــة، باالضاف ــة مئوي ــل إىل 50 درج ــد تص ــة، فق للغاي
للتقلبــات الشــديدة يف درجــات الحــرارة. أمــا الواحــة 
ــرارة  ــات الح ــاً، فدرج ــدالً ومتوازن ــاً معت ــق مناخ فتخل
فيهــا أدىن وأثبــت بينمــا تكــون درجــة الرطوبــة أعــىل. 
وتصــل درجــة رطوبــة الجــو يف الصحــراء إىل0.5% 
فقــط، بينمــا تعتــرب الرطوبــة املناســبة لإلنســان هــي 

%70. ويتوفــر هــذا النظــام االيكولوجــي يف مــزارع 
الرطوبــة  تصــل  أن  املمكــن  مــن  حيــث  النخيــل، 
بالواحــة إىل %85-80، فتتوفــر هــذه الرطوبــة بشــكل 
ــات ومــن نظــام  ــاء مــن النبات ــد تبخــر امل طبيعــي عن
الــري، عــن طريــق قنــوات األفــالج، والــذي يخلــق 
ــه  ــر أن ــر بالذكــ ــة. ومــن الجدي ــاً يف الواحــ مناخــاً رطب
ال يتــم فقــدان هــذه الرطوبــــة، وذلــك ألن النباتــــات 

تقــوم بامتصاصهــا مــن خــالل األوراق.
  

رسم توضيحي يمثل المناخ في الواحات
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قناة سطحية في واحة العين

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

قافلة تمثل ارتحال أهالي الساحل إلى واحات العين للمقيظ

املقيظ  

ــت  ــيت كان ــة ال ــاة االجتماعي ــر الحي ــم مظاه ــن أه وم
يعــرف  مــا  قديمــاً  اإلمــارايت  املجتمــع  يف  ســائدة 
باملقيــظ، وهــي رحــالت ابتدعهــا اإلنســان اإلمــارايت 
ــق  ــن املناط ــل م ــرب التنق ــراء ع ــرارة الصح ــه ح ليواج
الســاحلية، الــيت تشــتد حرارتهــا ورطوبتهــا صيفــاً، 
إىل املناطــق املعروفــة باملقايــظ منهــا واحــات العــني، 
ومحــارض ليــوا، الــيت غالبــاً مــا تمتــاز باعتــدال درجــة 
الحــرارة. ويف بدايــة موســم الصيــف وحــني يرحــل 
أغلــب رجــال أبوظــيب للغــوص، تبــدأ قوافــل الجمــال 
ــال،  ــك الرج ــل أولئ ــاء عوائ ــال والنس ــة باألطف املحمل
العــني لالصطيــاف فيهــا عــدة  تصــل إىل واحــات 
شــهور. ويكــون أصحــاب املــزارع مــن أبنــاء العــني قــد 
رحلــوا لإلقامــة بــني النخيــل، فتحــل العوائــل القادمــة 
لالصطيــاف “الحضــار” بــني تلــك البســاتني إىل أن 
تبــدأ رحلــة عــودة “الحضــار” مــن املقيــظ إىل الســاحل 

ــف. ــل الصي ــر فص يف أواخ

حقوق الطبع محفوظة لـ أدنوك
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املناسبات الدينية

رمضــان  شــهر  مثــل  الدينيــة  للمناســبات  كان 
واألعيــاد الدينيــة يف مجتمــع واحــات العــني، طابعهــا 
الخــاص وفرحتهــا الغامــرة الــيت تجتــاح النفــوس، 
فــكان رمضــان شــهراً مميــزاً وأجمــل مــا يميــزه، قــراءة 
ــح واللقــاءات الحميميــة الــيت  القــرآن، وصــالة الرتاوي
تجمــع األهــل واألقــارب والجــريان عــىل مائــدة اإلفطار، 
والــيت يتخللهــا تبــادل األطبــاق فيمــا بينهــم، أمــا 
ــد الــذي يتمثــل  األعيــاد فقــد كان لهــا طابعهــا الفري
يف الحــرص الشــديد عــىل صــالة العيديــن، ومــن ثــم 
زيــارة أهــل الحــارة واملناطــق املحيطــة، وإعــداد واجــب 
االحتفــاالت  يف  واالنشــغال  البيــوت،  يف  الضيافــة 
عنــد  العيــد  ويتجــىل  العيديــة  وتقديــم  الشــعبية، 
املصافحــة بــني املتخاصمــني حيــث تتعانــق األرواح 
مــن جديــد، وتبــدأ صفحــة ناصعــة مــن العالقــات 

اإلنســانية.

مناسبات األعراس 

املناســبات  أهــم  مــن  األعــراس  حفــالت  كانــت 
ــة، وكان ســكان الواحــات قديمــاً يحرصــون  االجتماعي
عــىل الــزواج مــن األقــارب، وذلــك لقناعتهــم بــأن 
ذلــك يزيــد يف الرتابــط األرسي، والتماســك العائــيل. 
ويمثــل حفــل الزفــاف أحــد أكــرث التقاليــد بهجــة 
وفرحــاً، حيــث تتخلــه عــروض فنــون األداء التقليديــة 
ــادة أن تغطــى العــروس  ــة. وجــرت الع خاصــة العيال
ــورس،  ــة وال ــاف بالنيل ــن الزف ــبوع م ــل أس ــاً قب يومي
ال  الزفــاف  حفــل  يســبق  الــذي  األســبوع  وخــالل 
يطبــخ أهــل العــروس الطعــام بــل يقــوم يوميــاً أحــد 
الجــريان يتحضــري الطعــام وتقديمــه لهــم. وتحــّى 
العــروس قبــل العــرس بيــوم، ويــوم الزفــاف تغتســل 
ــعر،  ــة الش ــة، أي مصفف ــوم املعقص ــة وتق يف الرشيع
ــوم  ــاح ي ــروس. ويف صب ــعر الع ــح ش ــة بتري أو الداي
الزفــاف، يتــم عــرض مهــر العــروس وتبــدأ االحتفــاالت 

ــداء. ــام الغ ــاول طع ــد تن بع

فن الدان - الذي كان يمارس في مناسبات األفراح في الواحات

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

منظر تجهيز الطعام في أحد األعراس في مدينة العين في عام 1971م

أداء فن العيالة خالل إحدى مناسبات األفراح في مدينة العين في عام 1971م

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد

نيلس اكسل بواس، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد
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التعليم

بــدأ التعليــم  يف واحــات العــني بســيطاً عــىل يــد 
املطاوعــة، الذيــن كانــوا ينشــئون الكتاتيــب، وكان هــذا 
النظــام “الكتاتيــب” ســائداً منــذ زمــن طويل، ومارســه 
عــدد كبــري مــن املطوعــني واملطوعــات وهــم املعلمــون 
القدامــى الذيــن كان لديهــم معرفــة بالقــرآن وأحــكام 
الديــن ويجيــدون القــراءة والكتابــة، ويقومــون بتعليــم 
األطفــال مبــادئ القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن 
الكريــم، واألحاديــث النبويــة، إىل جانــب التدريــب عــىل 
الخــط، واإلملــام بــأركان اإلســالم والوضــوء. كمــا وتشــري 
الروايــات الشــفوية إىل أن إحــدى غــرف ســوق القطارة 
اســتخدمت  قــد  كانــت  القطــارة  واحــة  الــرتايث يف 
كمدرســة لتعليــم أبنــاء الواحــة عــىل نظــام الكتاتيــب. 

الكتاتيب - نظام التعليم التقليدي

واســتمر هــذا النظــام حــىت ظهــور التعليــم شــبه 
ــن.  النظامــي يف منتصــف القــرن العرشي

رافد إثرايئ

تعــد “النهيانيــة” أول مدرســة نظاميــة أنشــئت 
يف  وبــدأت  1959م  عــام  العــن  مدينــة  يف 
اســتقبال طابهــا عــام 1960م وبلــغ عددهــم 
حينئــذ “49” طالبــاً مــن بينهــم صاحب الســمو 
رئيــس  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  الشــيخ خليفــة 
الدولــة ، حفظــه اللــه. وقــد أحــدث إنشــاؤها 
تحــوالً واضحــاً يف نظــام التعليــم يف مدينــة 
ــذا  ــة به ــة النهياني ــميت مدرس ــد س ــن. وق الع

االســم نســبة إىل آل نهيــان الكــرام. 

 الحياة االقتصادية واالجتماعية

رونالد كودراي، حقوق الطبع محفوظة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

طيور الواحة

عنــد  االنتبــاه  تثــري  الــيت  األمــور  مــن  واحــدة  إن 
دخــول الواحــة هــو صــوت تغريــد الطيــور املرتفــع. 
فالواحــة هــي مــكان مظــل يجــذب الحيــاة الربيــة ملــا 
ــاك  ــد هن ــراء. ونج ــطحات خ ــاء ومس ــن م ــره م يوف
ــرة.  ــة، واملهاج ــور املحلي ــن الطي ــة م ــة متنوع مجموع
وتســمى  الــرب،  حمامــة  األصليــة:  الطيــور  ومــن 
ــاً  ــمى محلي ــدوري، ويس ــور ال ــي، وعصف ــاً الراع محلي
الصفــرد،  محليــاً  ويســمى  والحجــل،  الصفصــوف، 
والبلبــل، والببغــاء األخــر، ويســمى محليــاً أبوطوق، 
ــدة  والهدهــد والبومــة. ومــن الطيــور الوافــدة الجدي
عصفــور املينــا ويســمى محليــاً الغــراب الهنــدي. أمــا 
الطيــور املهاجــرة الرئيســية فهــي الخــري أو الزرزور 

الهنــدي، والعصفــور الطنــان.
       

الواحات اليوم

 نظــراً ألهميــة الواحــات ومــا تحويــه مــن موروث 
حضــاري وثقــايف وتــرايث، فقد أصبحــت الواحات 
إحــدى املعالــم الســياحية الرئيســة ملدينــة العن 
الــي يقصدهــا الــزوار ألنهــا تجمــع بــن املــايض 
ــد  ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــر املغف ــد أم ــارض، فق والح
ــه- بــرورة  ــان -رحمــه الل ــن ســلطان آل نهي ب
املحافظــة عــى هذا املخــزون مــن اإلرث وتطويره 

لألجيــال القادمــة.

البومة

حمامة البر "الراعي"

الهدهد
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مرسد املفاهيم واملصطلحات 

ــادة  ــا امل ــة بقاي ــص بدراس ــم يخت ــو عل ــار: ه ــم اآلث عل
ــان. ــا اإلنس ــيت خلفه ال

ــل  ــم الدلي ــذي يضــ ــكان ال ــو املــ ــري: ه ــع األث املوق
األثــــري لفهــم طبيعــة حيــاة وســلوك اإلنســان قديماً 
مــن خــالل دراســة العالقــات بــني األدوات املصنوعــة 
ــع  ــك املوق ــفت يف ذل ــيت أكتش ــة ال ــى الطبيعي والُلق

األثــري.

ثــار(: هــو عالــم متخصــص يف معرفة  اآلثــاري )عالــم آ
القديــم مــن تاريــخ الحضارات اإلنســانية.

التطبيقــي  العلمــي  األســلوب  األثــري:  التنقيــب 
الــذي يهــدف إىل تســجيل الــرتاث اإلنســاين بــكل دقــة 
ــم  ــة والعل ــارص املعرف ــر عن ــة رشيطــة تواف وموضوعي

ــب. ــدى املُنق ــربة ل والخ

األحــداث  وكتابــة  تســجيل  الحضــاري:  التأريــخ 
والوقائــع للنتــاج الثقــايف للحضــارات اإلنســانية عــرب 

الزمنيــة. العصــور  مختلــف 

املصــادر التاريخيــة: هــي الوســــائل التاريخيــــة الــيت 
ــات إىل املســتقبل  ــا نقــل املعلومــ يمكــن مــن خاللهــ

ــارئ.  أو الق

فنــون البنــاء: هــي فــن وعلــم تصميــم وتخطيــط 
االحتياجــات  لُتلــيب  واملنشــآت  املبــاين  وتشــييد 
ــك باســتخدام مــواد  ــة لإلنســان، وذل ــة أو املعنوي املادي
البيئــة املحليــة. وأســاليب إنشــائية مختلفــة مــن 

علــم االنرثوبولوجيــا: هــو علــم اإلنســان أي الدراســة 
العلميــة لإلنســان يف املــايض والحــارض. 

البرشيــة  الحضــارة  مــن  فــرتة  الحجــري:  العــرص 
ــاف  ــل اكتش ــة قب ــتخدام األدوات الحجري ــزت باس تمّي
قبــل    بــدأت  وقــد  املعــادن  واســتخدام  وتــداول 

)2,000,000( ســنة.    

العــرص الحجــري القديــم: مصطلــح يطلــق عــىل 
الفــرتة املبكــرة مــن العــرص الحجــري، وامتــد هــذا 
ــون ســنة مضــت وحــىت  العــرص مــن حــوايل 2,5 ملي

مــا يقــارب 10 آالف ســنة مــن اآلن. 

ــىل  ــق ع ــح ُيطل ــث: مصطل ــري الحدي ــرص الحج الع
ــوم أن  ــح الي ــري، ويرج ــرص الحج ــرية للع ــرتة األخ الف
ــىت )3,000(  ــني )6,500( ح ــا ب ــد م ــرص امت ــذا الع ه

ــالد. ــل املي قب

البرشيــة  فــرتة مــن الحضــارة  الربونــزي:  العــرص 
امتــدت بــني العــرص الحجــري والعــرص الحديــدي، 
ظهــرت  يف الــرشق األدىن حــوايل )3,000( قبــل امليالد 
وحــىت ســنة )1,200( قبــل امليــالد، تميــزت باســتخدام 

ــلحة. ــع األدوات واألس ــز يف صن الربون

املصطلــح  هــو   )EBA( املبكــر:  الربونــزي  العــرص 
الــذي يســتخدم لوصــف املجتمعــات الــيت عاشــت يف 
ــذ حــوايل )5,600 – 4,000( ســنة  ــة من هــذه املنطق
األوىل  للمــرة  امليــالد.   قبــل   )2,000  -  3,600( أو 
خــالل هــذه الفــرتة الزمنيــة، بــين اإلنســان أوىل املــدن 
نربــط  فإننــا  وبالتــايل  الكبــرية،  باألســوار  املحاطــة 
العــرص الربونــزي املبكــر بظهــور التمــدن والتحــر.

العــرص الحديــدي: فتـــرة مــن الحضـــارة البرشيــة 
الثــاين  القــرن  يف  بــدأت  الربونــزي،  العــرص  تلــت 
عــرش قبــل امليــالد أي بــني )1,500( و)1,000( قبــل 
امليالد يف مناطـــق الشـــرق األوســـط والهنـد واليونان، 
صناعــة  يف  للحديــد  اإلنســـان  باســتخدام  تميــزت 

واألســلحة. األدوات 

عصــور مــا قبــل التاريــخ: العصــور الــيت ســبقت 
اكتشــاف اإلنســان للكتابــة قبــل )3,200( عــام تقريبــاً 
ــون  ــاء املختص ــم العلم ــد قس ــيح، وق ــن والدة املس م
رئيســية،  تاريخيــة  عصــور  ثالثــة  إىل  الفــرتة  هــذه 
العــرص  أمــا  الحجــري  العــرص  العــرص األول وهــو 
ــث  ــرص الثال ــا الع ــزي أم ــرص الربون ــو الع ــاين فه الث

فهــو العــرص الحديــدي.

العــرص الجيولوجــي الثالــث: مصطلــح يســتخدم 
عــىل نطــاق واســع للفــرتة الجيولوجيــة مــا بــني )66( 

ــة  ــرتة زمني ــي ف ــت، وه ــنة مض ــون س إىل )2.58( ملي
تقــع بــني العــرص الطباشــريي والرباعــي يف نطــاق 

ــة. ــاة الحديث ــة الحي حقب

ــي،  العــرص الطباشــريي: ويســمى بالعــرص الكريات
الجــورايس  العــرص  بعــد  الطباشــريي  العــرص  جــاء 
وهــو تقريبــاً منــذ )65( مليــون إىل )135( مليــون ســنة 
حيــث  الديناصــورات.  العــرص  هــذا  يف  وانقرضــت 
كــرثت يف هــذا العــرص أنــواع الثدّيــات البدائيــة الغــري 
الزهريــة  النباتــات  وبعــض  الكنغــر  مثــل  ضخمــة 

ــوط. ــل البل ــجار مث ــن األش ــري م ــر كث وظه

العــرص العبــايس: بــدأ يف عــام )749( ميالديــاً، ويشــري 
إىل ثالــث خالفــة إســالمية يف التاريــخ، وثاين الســالالت 

اإلســالمية الحاكمــة الــيت حكمــت العالــم اإلســالمي. 

ــة  ــرتة تاريخي ــل ف ــا قب ــة م ــي ثقاف ــر: ه ــدة نّصــ جمـ
ــبة  ــن نس ــالد الرافدي ــي ب ــع جنوب ــم موق ــّمت باس تس
إىلاملخلفــات األثريــة الــيت تعــود إىل فــرتة أواخــر األلــف 

ــة األلــف الثالثــة قبــل امليــالد. الرابعــة وبداي

فــرة حفيــت: ســميت نســبة إىل مدافــن حفيــت 
الــيت يعــود تاريخهــا إىل )3,200-2,700( قبــل امليــالد 
يف منطقــة جنــوب جبــل حفيــت يف منطقــة العــني يف 

ــة املتحــدة. ــة اإلمــارات العربي دول

العــرص  مــن  الفــرتة  هــذه  ُتعــد  النــار:  أم  فــرة 
الربونــــزي، وُســميت نســبة إىل املســـتوطنة والقبـــور 
قبــل  بــني )2,700( و)2,000(  للفـــرتة  تعــود  الــيت 
امليالد، املكتشفـــة يف جزيــــرة أم النــــار قرب أبـــــوظيب 
اليــوم. وُأطلقــت تســمية مدافــن أم النــار عــىل جميــع 
ــيت تشــبه  ــدة لهــذه الفــرتة وال ــة العائ ــور الدائري القب
املدافــن املكتشــفة يف جزيـــرة أم النـــار وتســتخدم 
كنقطـــة مرجعيـــة فيمــا يتعلـــق باإلشــارة إىل مواقــع 

العــرص الربونــزي.

ــن  ــرد، وم ــه الف ــزم ب ــي يلت ــام اجتماع الحضــارة: نظــ
أهــّم أركانهــا الجانــب العلمــّي ويكــون يف االبتــكارات 
التـــكنولوجية، والجانب الفيّن يف الفنــــون املعماريــــة 

ــكيلية.  التش

املســتوطنات البرشيــة: أماكــن مأهولــة بالســكان 
ــة  ــني مجموع ــرتاوح ب ــم، وت ــث الحج ــن حي ــف م تختل

ــرية. ــة الكب ــاكن واملدين ــن املس م

عالقــات  إقامــة  عمايــة  هــو  الحضــاري:  التواصــل 
حضاريــة تشــتمل عــىل التبــادل التجــاري والثقــايف 
بــني الحضــارات اإلنســانية املختلفــة منــذ أقــدم األزمنــة 
حــىت وقتنــا الحــارض، األمــر الــذي تحتمــه طبيعــة 

الحيــاة اإلنســانية.

املعالــم الحضاريــة: هــي الــرصوح الحضاريــة، واملعالم 
األثريــة القائمــة الــيت تشــهد للحضــارات اإلنســانية 

مثــل املدافــن، البنايــات التاريخيــة، واألفــالج. 

بــالد ســومر: تشــري ســومر "أرض لــوردات الســطوع"، 
إىل أول حضــارة عــىل مســتوى العالــم. وكانــت تقع يف 
املنطقــة الجنوبيــة مــن بــالد الرافديــن حيــث يتجمــع 
النهريــن التــوأم )دجلــة والفــرات(. وُســميَّ أهلهــا 

ــومريون. الس

حضــارة بــالد الّســند: هــي حضــارة قديمــة ازدهــرت 
يف مناطــق وادي الّســند ووديــان نهــدر شــاكار هاكــرا 
إىل  غربــاً  امتــدت  حيــث  والهنــد،  الباكســتان  يف 

بلوشســتان. 

ــن  ــرة البحري ــون: حضــارة قامــت يف جزي حضــارة دمل
ورشق الجزيــرة العربيــة ، قبــل خمســة آالف ســنة 
تقريبــاً، ُيعــدُّ موقعهــا مركــزاً اســرتاتيجياً مهمــاً فهــي 
حلقــة الوصــل بــني بــالد مــا بــني النهريــن “العــراق” 
وحضــارة ميلوخــا يف وادي الســند “الهنــد” والحضارة 
الفرعونيــة يف مــرص كمــا ُعرفــت دملــون بهــذا االســم 

عــرب التاريــخ ألنهــا محاطــة باملــاء مــن كل ناحيــة. 

البحريــن: ارخبيــل مــن الجزر يقــع يف الخليــج العربي 
كانــت تســمى فيمــا مــى دملــون، تــم التنقيــب فيهــا 
ــيت يعــود بعضهــا إىل العــرص الحجــري  ــار ال عــن اآلث

القديــم و مــا بعــده وصــوالً إىل العصــور اإلســالمية. 
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املصــادر  يف  ذكرهــا  تــم  قديمــة  منطقــة  ماجــان: 
املســمارية يف بــالد الرافديــن عــىل أنهــا أرض جبــل 
الجنوبيــة  املنطقــة  تمثــل  أنهــا  ُيرجــح  النحــاس، 
ــرة العربيــة )اإلمــارات العربيــة  الرشقيــة لشــبه الجزي

وعمــان حاليــاً(.

فــرة وادي ســوق: فــرتة تعــود إىل العــرص الربونــزي 
ســميت بهــذا اإلســم نســبة إىل مواقــع أثريــة وجــدت 
يف وادي ســوق يف ُعمــان كمــا ُتعــرف اليــوم. هــذه 
الفــرتة تلــت فــرتة أم النــار حــوايل )2,000( قبــل 

امليــالد وانتهــت يف حــوايل )1,600( قبــل امليــالد. 

مشــتقة  كلمــة   Mesopotamia الرافديــن:  بــالد 
مــن اللغــة اليونانيــة، تعــين “بــالد مــا بــني األنهــار” أو 
“بــالد مــا بــني النهريــن”، منطقــة جغرافيــة تاريخيــة 
تقــع يف جنــوب غــرب آســيا. ُتعــدُّ مــن ُأوىل املراكــز 
ــراق  ــاً يف الع ــع حالي ــي تق ــم. وه ــة يف العال الحضاري
وســوريا وتركيــا مابــني نهــري دجلــة والفــرات. وأشــهر 
حضاراتهــا ســومر، أكاد، بابــل ، آشــور وكلــدان الــيت 

ــراق. ــن الع ــأت م نش

فلــج: قنــوات تحفــر تحــت األرض لتوصيــل امليــاه مــن 
مصادرهــا أي مــن منبعهــا يف الجبــال إىل األرايض 
الزراعيــة ليتــم رّيهــا، وهــو نظــام يأخــذ امليــاه عــىل بعــد 
ــرة  ــوب رشق الجزي ــتهر يف جن ــرتات، واش ــدة كيلوم ع
العربيــة )اإلمــارات العربيــة وعمــان حاليــاً( منــذ األلــف 
امليــالد وال زال بعضهــا يســتخدم حــىت  األول قبــل 

اليــوم. 

أم الفلــج: )جــزء مــن تكويــن الفلــج( وهي طبقــة املياه 
الجوفيــة األوليــة الــيت تمــد الفلــج باملــاء، كمــا تعــد أم 
الفلــج أعمــق مــكان يف مجــرى الفلــج، وقــد يكــون 
ــاه الجوفيــة يف  لنفــس الفلــج عــدة طبقــات مــن املي

أوقــات مختلفــة.

عريــف الفلــج: الشــخص املســؤول عــن إدارة شــؤون 
امليــاه عــىل مــزارع  توزيــع  أوقــات  الفلــج كمعرفــة 
النخيــل. و متابعــة أي طــارئ يحــدث للفلــج و العمــل 

ــه.   ــىل إصالح ع

وهــي  الفلــج(  تكويــن  مــن  )جــزء  رئيســية:  قنــاة 
ــة.  ــا صعوب ــج وأكرثه ــر الفل ــي يف حف ــم الرئي القس
وتتــم أعمــال الحفــر عــىل عمــق يصــل إىل 20 مــرتاً أو 
أكــرث تحــت الســطح، وتربــط القنــاة جميــع اآلبــار الــيت 

ــة. ــؤدي إىل الواح ت

قنــاة ســطحية: )جــزء مــن تكويــن الفلــج( يقــع بــني 
ــرع  ــة، وتتف ــاء( واملناطــق الزراعي الرشيعــة )حــوض امل
ثانويــة تســمى "عوامــد"،  القنــاة إىل عــدة قنــوات 

ــرية. ــة صغ ــوات مائي ــا إىل قن ــرع بدوره تتف

الرشيعــة )رشيعــة الفلــج(: أول مــكان لظهــور امليــاه 
أيضــاً  وهــي  منــه،  بالقــرب  أو  األرض  ســطح  عــىل 
ــة  ــاج أو القري ــة االحتي ــاء إىل منطق ــول امل ــكان وص م
املســتفيدة، وكان يتــم بناؤهــا يف املــايض مــن الحجــر 
ــاروج  ــن الص ــق م ــت الح ــت يف وق ــم بني ــني، ث والط
ــن  ــم م ــالمي، ث ــرص اإلس ــاء الع ــروق( أثن ــني املح )الط

الخرســانة يف األزمنــة الحديثــة.

ــة  ــر مجموع ــج( حف ــن الفل ــن تكوي ــزء م ــاب: )ج الثق
ــات. ــاه الواح ــة يف اتج ــاه الجوفي ــار املي ــن آب م

ــارة عــن األشــياء الــيت صنعهــا  ــة: هــي عب قطــع أثري
أو شــكلها اإلنســان يف املــايض، مثــل أداة أو عمــل 
فــين. وتعــد القطــع األثريــة عبــارة عــن مجموعــة مــن 
ــق  ــن طري ــا ع ــف عنه ــادة الكش ــم إع ــيت ت ــال ال األعم

ــة. ــات األثري ــود التنقيب ــذل جه ب

ــراءات  ــن اإلج ــة م ــو مجموع ــادي: ه ــام االقتص النظ
الــيت  التقليــدي  االقتصاديــة الســائدة يف املجتمــع 
ــادرة  ــة الن ــوارد االقتصادي ــم بموجبهــا اســتغالل امل يت
ــرد  ــات الف ــباع حاج ــاءة الش ــة وكف ــدودة بعقالني واملح
املتعــددة وغــري املحــدودة لتحقيــق الرفــاه االقتصــادي.

األعــراف  مــن  مجموعــة  االجتماعــي:  النظــام 
تقــّوي  الــيت  املرتابطــة  االجتماعيــة  واملمارســات 
ــل  ــراد داخ ــني األف ــة ب ــات االجتماعي ــيج والعالق النس

الواحــد. املجتمــع 

تــراث ثقــايف مــادي: ُيقصــد بــه مــرياث املقتنيــات 
ــار والتحــف  ــة واآلث ــة كاملبــاين واألماكــن التاريخي املادي
والحفــاظ  بحمايتهــا  جديــرة  ُتعــد  والــيت  وغريهــا، 

عليهــا.

تــراث ثقــايف غــري مــادي: هــو املمارســات والتمثــالت 
واملــواد  واآلالت  واملهــارات  واملعــارف  والتعابــري 
بهــا  املرتبطــة  الثقافيــة  والفضــاءات  االصطناعيــة 
واملجموعــات. وهــو  الجماعــات  بهــا  تعــرتف  والــيت 
يعــرّب عــن الهوّيــة الثقافّيــة واالســتمرارية بمــا ُيســهم 
يف تطويــر احــرتام التنــوع الثقــايف واإلبــداع اإلنســاين 

املشــرتك. 

ــواع الصخــور الــيت  ــوع مــن أن الصخــور الرســوبية: ن
تكونــت نتيجــة ترســب الــرتاب الطيــين املحمــول باملــاء 

عــىل مــدى أزمنــة طويلــة.

الكلورايــت: نــوع مــن أنــواع الحجــر الناعــم )اللــنّي أو 
الصابــوين( الــذي كانــت تنحت منــه التماثيــل واألواين 

واألوعيــة. انظــر اســتياتيت.

صخــور كلســية:  أو مــا يســمى بالحجــر الجــريي، 
هــو نــوع مــن أنــواع الصخــور الرســوبية وغالبــاً يكــون 
مــن أحيــاء مائيــة متكلســة ويحتــوي عــىل  ناشــئاً 

أحبــار وقواقــع .

الســليكون  مــادة  مــن  يتكــون  األحمــر:  العقيــق 
الشــفافة ذات اللــون األحمــر )يوجــد الســليكون يف 
الطبيعــة يف الرمــال والكوارتــز( حيــث تــم اســتعماله 
وفيمــا  املجوهــرات  لصناعــة  الحجــري  العــرص  يف 
ــرية،  ــام الصغ ــة األخت ــتعماله يف صناع ــاع اس ــد ش بع
واألختــام املنقوشــة الــيت تختــم بهــا الوثائــق املهمــة.

الحجــر الصابــوين: مجموعــة مــن املعــادن اللينــة 
ــتعملت  ــت اس ــتياتيت أو الكلوراي ــاً باإلس ــرف أيض ُتع
ــيل  ــق والح ــت األواين والصنادي ــاص يف نح ــكل خ بش
وال زالــت هــذه الصناعــة قائمــة حــىت اليــوم يف جبــال 

ــن.  اليم

ــة  ــارة الناعم ــواع الحج ــن أن ــوع م ــو ن ــتياتيت: ه إس
ــة  ــة الرشقي ــال الجنوبي ــة( يتواجــد يف الجب )الصابوني
أخــرى.  أماكــن  ويف  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  مــن 
يتكــون بشــكل خــاص مــن التالــك )الطلــق(، وبســبب 
ليونتــه وســهولة نحتــه اســتخدم يف نحــت املشــغوالت 
واألدوات. أحيانــاً ُيســمى الكلورايــت وهمــا يحمــالن 

ذات املعــى. 

 البالنكتــون: هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الكائنــات 
ــة  ــطحات املائي ــش يف املس ــيت تعي ــة ال ــة الدقيق الحي
مثــل املحيطــات والبحــار كمــا يمكنهــا العيــش يف 
ــن املالحــة. ــة إىل األماك ــاه إضاف ــة باملي ــن العذب األماك

مدبســة تمــر: هــي املــكان املعــد خصيصاَ الســتخالص 
عصــري التمــر، ومــا يســمى حاليــاَ بدبــس التمــر، وكان  
ذلــك ســائداً يف مجتمــع الواحــات قديمــاً. تتكــون 
املدبســة مــن قنــوات ُحفــرت أو ُبنيــت بشــكل متــوازي 
يف األرض وتنتهــي بقنــاة عاموديــة يف أحــد الجوانــب 
حيــث يجتمــع الدبــس أو خالصــة التمــر يف قــدر 

ــكان.  ــد أركان امل ــطح األرض يف أح ــت س ــع تح وض

طوي: البر املطوية والجمع “طوايا” “طويات”.

بِــدع: تعــين الطــوي املحفــور، جديــداً والــذي يكــون 
حولــه زرع ونخــل، والكلمــة جــاءت مــن “بــدع وابتــدع 

ــع”. وبدي

نظــام  هــو  املختلــط:  اإلعــايش  االقتصــاد  نمــط 
الحضــارات اإلنســانية  لــدى  اقتصــادي كان ســائداً 
القديمــة يعتمــد فيــه الســكان عــىل تأمني معيشــتهم 
مــن خــالل تنــوع مصــادر الدخــل ســواًء رعــي أو زراعــة 

أو صيــد أو تجــارة. 

بــه كل شــاهد معمــاري  يقصــد  التاريخــي:  املبــىن 
أنجــزه اإلنســان وتميــز بقيمــة تاريخيــة أو جماليــة أو 

ــة. فني

النقــش الغائــر: هــو عكــس النقــش البــارز الــذي 
ينقــش عــىل األختــام، حيــث يــرتك الختــم وراءه أثــراً ملــا 
نقــش عليــه ولكــن خطــوط األثــر تكــون غائــرة، وتظهر 

بوضــوح آثــار الختــم عنــد اســتعماله عــىل الشــمع. 
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الِقّلــة: وعــاء دائــري مــن الخــوص يوضــع فيــه التمــر 
للتخزيــن و االســتعمال.

الطقــوس الجنائزيــة: ممارســات الدفــن القديمــة 
الــيت تختلــف مــن مــكان إىل آخــر، يف الحضــارات 

القديمــة. اإلنســانية 

النحــاس: عنــرص كيميــايئ يدخــل يف تركيــب العديــد 
مــن الســبائك حيــث يضــاف مثــالً للذهــب بكميــات 
قليلــة إلعطــاء الذهــب الصالبــة الكافيــة يف تصنيــع 
املصــاغ، وتصنــع منــه العمــالت املعدنيــة، وكان يصنــع 
منــه يف العصــور الوســطى الــدروع الحربيــة، وبعــض 

األجهــزة واملعــدات املوســيقية.

تعديــن النحــاس: عمليــة تصنيــع النحــاس بعــد 
صهــره، وإنتــاج مــواد وأدوات، وأســلحة مختلفــة.

األواين النحاســية: تعــد األواين النحاســية مــن أقــدم 
الحضــارات  يف  بالطهــي  اســتخدمت  الــيت  األدوات 
عــىل  قديمــاً  الشــعوب  حرصــت  حيــث  القديمــة، 
والنحــت  بالطــرق  يدويــاً  وصناعتهــا  اســتخدامها 
لكــّون معــدن النحــاس مــن املعــادن الطيعــة املوصلــة 

ــرارة.  ــداً للح جي

جبــال الحجــر: هــي سلســلة جبليــة تغطــي جــزء 
كبــرياً مــن شــمال ســلطنة عمــان وبعــض األجــزاء 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــمالية يف دول ــة الش ــن املنطق م
ــة رؤوس  ــن منطق ــر م ــال الحج ــد جب ــدة. وتمت املتح
الجبــال يف رأس مســندم بالقــرب مــن مضيــق هرمــز 
عمــان،  مــن  الرشقيــة  املنطقــة  الحــد يف  رأس  إىل 
ويصــل أقــى ارتفــاع لهــا 3,000 مــرت يف منطقــة 

الجبــل األخــر يف ســلطنة عمــان.

البيئــة اإليكولوجيــة: كلمــة التينيــة تعين علــم البيئة، 
وهــذا العلــم هــو أحــد فــروع العلــوم الطبيعّيــة الــذي 
يــدرس التفاعــالت الحاصلــة بــني جميــع الكائنــات 

الحّيــة فيمــا بينهــا وبمحيطهــا البيــي.

هــي الســهول املمتــدة يف  الســهول الصحراويــة: 
الصحــاري، وتعــرف الســهول بأّنها مســاحات مســتوية 
واســعة مــن األرايض، ال يوجــد فيها مرتفعــات أو أماكن 

شــديدة اإلنحــدار، وهــي أراٍض قليلــة التضاريــس.

ــيب  ــارة أبوظ ــل إم ــة أه ــرن يف لهج ــة ِج ــرن: كلم الِج
تعــين التــل املرتفــع أو الجبــل الصغــري. وأصــل الكلمة 

ِقــرن وذلــك أن الجيــم أصلهــا قــاف. 

املدافــن املقببــة: هــي مدافــن أشــبه بالقبــاب وتضــم 
ــه  ــري يخرتق ــدار دائ ــة بج ــدة محاط ــن واح ــرة دف حج
ــا الســقف فهــو  ــن. أم ــؤدي إىل داخــل املدف مدخــل ي
إىل  بأكملــه  املدفــن  ميــالن  بفعــل  وذلــك  مقبــب 

ــىل. ــع لألع ــا ارتف ــل كلم الداخ

علــم النقــوش: هــي كتابــات ورســومات قديمــة تقــدم 
ــن  ــم م ــاً يمّكنه ــالً موثق ــخ دلي ــار والتاري ــاء اآلث لعلم
فهــم املعتقــدات واألفــكار الــيت توصلــت إليهــا أقــوام 

عاشــت قبــل آالف الســنني.

النقــوش الصخريــة: هــي نقــوش وعالمــات تغلغلــت 
ــري  ــا يش ــا م ــة، فمنه ــوف الصخري ــدران الكه ــىل ج ع
ــا يشــري إىل  ــني، ومنهــا م ــات وثعاب إىل مناظــر حيوان
عالمــات القبائــل، فهــي املصــدر الرئيــس لتصويــر 

ــم.  ــا وعقائده ــادات أصحابه ع
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مواقع الراث العاملي عىل صفحة اإلنرنت

- مرشوع شبكة املدارس املنتسبة إىل اليونسكو
http://www.unesco.org/education/asp

- مركز اليونسكو للرتاث العاملي
whc.unesco.org

- قائمة الرتاث العاملي
whc.unesco.org/en/list

- املجلس الدويل للمتاحف  
www.icom.org

- املجلس الدويل للمعالم األثرية واملواقع 
www.icomos.org

- مراجع اإلنرتنت لحفظ وصون الرتاث
www.ncptt.nps.gov

- منظمة مدن الرتاث العاملي 
www.ovpm.org

ــكات  ــم املمتل ــظ وترمي ــة وحف ــدويل لدراس ــز ال - املرك
ICCROM الثقافيــة
www.icomos.org
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