
الشوكيات
أنواعها، قطع من  والبلطات بمختلف  الشوكيات  إلــى قسم  فــراس  أبــو  ارشدنا  الختام،  في 

وقسم خاص  الغازية  الجيوش  تقدم  تمنع  ألــغــام  بمنزلة  األرض  فــي  تــزرع  كانت  الشوكيات 

لألقواس والسهام.

في رأس الخيمة متاحف منزلية خاصة عددها ١٨ متحفًا، اضافة إلى دار «فت» التراثية، ودار 

سعيد، ومتاحف جمعيات التراث، ومتحفًا للتجديف، ومتاحف أخرى.

قسم اآلثار
يتكون من أفران صناعة الفخار وتعتبر أقدم أثر بشري في رأس الخيمة في االلف الثالث 

قبل امليالد، وتوجد أسلحة مصنوعة من حجر الصوان، وركن من االزياء الشهبية القديمة، 

وأودات للغوص والصيد والزراعة.

في الحقيقة يزخر هذا املتحف باملخطوطات واالدوات التراثية املختلفة متحف يضم حوالي 

٢٠،٠٠٠ مخطوط وأسلحة وقطع أثرية.

سلحفاة عمرها ٤٠٠ سنة ماتت بحادث
 سيارة قبل سنتني

أثــــريــــة ـــة  ـــع ـــط ق ألـــــــف   ٢٠ عــــلــــى  يــــحــــتــــوي 

متحف عبد امللك القاسمي

أكبر متحف شخصي في الخليج

وصل بالبريد السريع (D. H. L) إلى رأس الخيمة 

املناذرة  أيـــام  نعمانية  وأبـــاريـــق  عــنــدنــا،  مــوجــود 

وراديوات (مذياع) من ١٩٣٥ حتى ١٩٦٠، ولوحات 

من أيام املماليك، طبق فخاري من الدولة االيوبية.

فــــراس): ٢٠٠٠٠ قطعة  (أبـــو  وقـــال محمد كــامــل 

فـــي مــتــحــف الــقــاســمــي مــنــهــا ايــضــًا ســيــف سياف 

من العاج، باب من ٦٠٠ سنة، وطبق من ١٢٠٧ هـ، 

وسيارات قديمة، وأكبر طبق لألكل في العالم من 

أيام العثمانيني يحمله ١٨ شخصًا وفيه ٨ عروات 

(أي مقابض). 

واثـــنـــاء تــجــوالــنــا فــي املــتــحــف الــكــبــيــر بأقسامه 

املتعددة اشار إلى ثالثني مصحفًا صغيرًا بقياس 

واحد ونصف سم من عام ٤٨٠ هـ ــ ٥٢٠ هـ، وسيف 

عبدالحميد  السلطان  مــن عهد  هـــ،   ١٢١٤ عــام  مــن 

األنواع  مــتــعــددة  عثمانية  ســيــوف  وهــنــاك  األول، 

وأسماء شاهدنا في املتحف مثل: سيف الشطيان 

ــ  املهند  ــ  املسمسم  ــ  املهلب  ــ  الصهال  ــ  الحزيمي  ــ 

ــ الصاوي  ــ الكاوي  ــ الدمشقي  ــ اليماني  أبو ظهر 

ــــ سيف القاسمي صنع سنة  الــفــقــار  ــــ ذو  الــبــتــار  ـــ  ـ

١٦٩٠م من النوادر في املنطقة ــ سيف نجدي ــ اكثر 

مقابض الــســيــوف مــن قـــرون الــغــزالن ومــن الفضة 

الخالصة.

مصكوكات.. واسطرالب

وخالل تجوالنا أخذنا أبو فراس إلى مجموعة 

الفارسية األصل من ١٥٠٠  الساسانية  النقود  من 

ســنــة مــن أيـــام الــرســول «صــلــى الــلــه عليه وسلم»، 

وصكوك من العباسيني، وصكوك نــادرة ال توجد 

ــ ٧٥٠ هـ،  من عهد الدولة األموية ابتداء من ٧٠ هـ 

واصدارات  الفضة،  مــن  املصرية  الصكوك  وكــذلــك 

الــبــنــك املـــركـــزي لــدولــة االمــــــارات الــعــربــيــة املتحدة 

كاملة ورقية ومعدنية منذ ان تأسست االمارات.

وقــــال أبــــو فـــــراس: الــبــوصــلــة تــعــني االتجاهات 

مـــنـــذ الـــــقـــــرن الــــثــــالــــث عــــشــــر، ونــــحــــن نـــســـمـــي هذا 

النجوم  إلــى  الــذي يرشدنا  «اســطــرالب»  بـــ الجهاز 

واالتجاهات، وقبل ذلك كان االعتماد على حركات 

الشمس والنجوم، والرياح وأنواع الطقس، وعلى 

النجم القطبي في الليل أو نجم آخر.

الشيخ  مـــتـــحـــف  فـــــي  املــــــوجــــــود  واالســـــــطـــــــرالب 

القاسمي هو جهاز عربي من ٦ أشكال وبأحجام 

االســــطــــرالبــــات ٢٥٠ سنة،  هـــــذه  وعـــمـــر  مــخــتــلــفــة 

ويعتبر من اآلالت النادرة.

كتب على لحاء شجرة عمره ٣٧٠ سنة، ومصحف 

كامل مكتوب على جلد الغزال، وآخر طوله وعرضه 

الــتــي صنعت  الــكــامــيــرات  ٢ سنتيميتر مــن أوائــــل 

الجبال،  وأبـــواب خشبية لسكان  املتحف،  هــذا  في 

الــشــتــاء والــصــيــف وأول صندوق  وأخــــرى ملــوســم 

منطقة  يصل  كمبيوتر  جــهــاز  وأول  بــهــا،  نحتفظ 

الخليج العربي موجود في املتحف، و٤٠ صندوق 

مندوس (مبيت) صنع من قبل ٢٠٠ سنة، وأقفال 

نادرة،  النوادر، ساعات  من  للمساجني، وحزامهم 

وبني املصاحف ــ اشارة أبو فراس إلى واحد منها 

في املتحف.

ويـــقـــول أبـــو فـــــراس: هـــذه الــســلــحــفــاة املوجودة 

فـــي مــتــحــف الــشــيــخ الــقــاســمــي عــمــرهــا ٤٠٠ سنة 

عــــاشــــت مـــعـــنـــا ســــنــــوات داخـــــــل املـــتـــحـــف، خرجت 

لــلــتــجــوال والــتــرفــيــه فــصــدمــتــهــا ســـيـــارة ومازلنا 

سنة حجم املصحف الكريم ٣ سنتيمترات، وسيف 

صـــالح الـــديـــن األيـــوبـــي الــــذي حــــارب فــيــه مـــن عام 

أخــتــام مــؤكــدة سمو  ١١٨٧م، سيف مــوثــق، وعليه 

الشيخ عبدامللك بن كايد القاسمي بضحي بمبالغ 

كبيرة لكي يحصل على هذه القطع واالحتفاظ بها 

رأس الخيمة – جاسم عباس:

في امارة رأس الخيمة التاريخية كان لنا شرف 

لقاء الشيخ عبدامللك بن كايد بن محمد القاسمي 

في «الــزهــوة» في جلسة خاصة في مكتبه تناول 

الحديث خاللها عدة قضايا، فكأننا أمام موسوعة 

الخليج  ومنطقة  خاصة  الخيمة،  رأس  تاريخ  في 

العربي عامة.

القاسمي  عبدامللك  الشيخ  حدثنا  الــبــدايــة،  فــي 

الكويت، فقال: درســت في مدرسة  عن دراسته في 

الى  انتقلنا  ثــم  الكويتي،  الــشــرق  فــي حــي  املتنبي 

ثــانــويــة الــشــويــخ، وانــــا مـــن الـــذيـــن عـــاصـــروا عهد 

االستقالل، واشتركت في املظاهرة الشعبية املنددة 

بمطالبات عبدالكريم قاسم في الكويت.

ثم تحدث الشيخ عبدامللك، وهو مستشار لحاكم 

القضايا  العديد من  باسهاب حــول  الخيمة،  رأس 

التاريخية، وهو يملك متحفا خاصا يعد من اكبر 

الــخــلــيــج، حــيــث يحتوي  فــي  الشخصية  املــتــاحــف 

على ما ال يقل عن عشرين الف قطعة أثرية ما بني 

املصاحف القديمة وسيوف وابواب واقفال الكعبة 

املشرفة.

سنتيمترا،  و٣٠  متر  طوله  مصحفا  وشاهدنا 

ومــصــحــفــا مــكــتــوبــا عــلــى لــحــاء الــشــجــر، ثـــم طلب 

عبدامللك  الــشــيــخ  الــخــيــمــة  رأس  حـــاكـــم  مــســتــشــار 

القاسمي من «ابو فراس» مسؤول متحفه الخاص 

ان يــتــجــول بــنــا، فــشــاهــدنــا الــعــجــب والــــنــــوادر من 

القطع االثرية منها: خزفيات صينية مع فخاريات 

العربي  الخليج  مــن  قريبة  مناطق  فــي  مصنوعة 

يرجع تاريخها الى عام ١٥٠٠م، وفخاريات جلفار 

وكانت تصدر  بجودتها  الخيمة) مشهورة  (رأس 

الى مناطق الخليج على امتداد خمسة قــرون «ان 

سكان جلفار اثرياء، ومالحون عظام».

من المحتويات سيف صالح الدين

قـــال ابـــو فــــراس: مــن مــحــتــويــات مــتــحــف الشيخ 

تاريخها  يرجع  قديمة  بنادق  القاسمي  عبدامللك 

ام فتيلة وبــنــادق مــن عام  الــى عــام ١٥٢٠م تسمى 

بــــارود، وفــيــه ايــضــًا تــوجــد مجموعة من  ١٦٢٠ أم 

البنادق ال مثيل لها في متاحف الخليج الخاصة 

والعامة حــوالــي٣٥٠ بندقية قديمة، منها صنعت 

في تركيا والبرتغال وانكلترا، وطبول حربية من 

٥٠٠ سنة، ومصاحف بكل األحــجــام مــن قبل ٦٦٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواعها، قطع من والبلطات بمختلف  الشوكيات  إلــى قسم  فــراس  أبــو  ارشدنا  الختام،  في 

وقسم خاص الغازية  الجيوش  تقدم  تمنع  ألــغــام  بمنزلة  األرض  فــي  تــزرع  كانت  الشوكيات 

ي

لألقواس والسهام.

١٨ متحفًا، اضافة إلى دار «فت» التراثية، ودار ٨في رأس الخيمة متاحف منزلية خاصة عددها

سعيد، ومتاحف جمعيات التراث، ومتحفًا للتجديف، ومتاحف أخرى.

ى إ ي

يتكون من أفران صناعة الفخار وتعتبر أقدم أثر بشري في رأس الخيمة في االلف الثالث

قبل امليالد، وتوجد أسلحة مصنوعة من حجر الصوان، وركن من االزياء الشهبية القديمة،

ي ي

وأودات للغوص والصيد والزراعة.

في الحقيقة يزخر هذا املتحف باملخطوطات واالدوات التراثية املختلفة متحف يضم حوالي

مخطوط وأسلحة وقطع أثرية. ٢٠،٠٠٠

بنادق أثرية قديمة منها «أم 
فتيلة» من عام ١٥٢٠ م

أباريق نعمانية من أيام املناذرة .. 
ومصكوكات من ١٥٠٠ سنة

 مصحف مكتوب على لحاء الشجر 
قبل ٦٦٠ سنة

سيف صالح الدين األيوبي موجود 
في رأس الخيمة

•  الشيخ عبدامللك بن كايد القاسمي

•  سيف صالح الدين  سلحفاة عاشت ٤٠٠•  سنة أوان عمرها ١٠٠•  سنة مخطوط قرآني من ٤٨٠•  سنة جرة عمرها ٢٥٠•  سنة

• اسطرالب نادر وجوده •  طبق عثماني

•  سيوف ودالل ومقتنيات ال تقدر بثمن •  بنادق بالعشرات
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