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 اثر اكتشاف النفطو  الخليج العربيفي  صناعة السفن
 في تدهورها

 
 ميثاق خيراهلل جلود

  واإلستراتيجيةقسم الدراسات السياسية  مدرس/ 
 / جامعة الموصلاإلقليميةمركز الدراسات 

 
 البحث مستخلص

كانت  حرفتتة صتتناعة الستفنا احتتد اكبتتر اصنشتتطة ااءتصتادية صبنتتا  الخلتتيج العربتتي 
بت  والختامم متن القترن العشترين بتين عصترين ايفصل العقد الر  إذالنفطا  ءبل اكتشاف

اءتصاديين مهمين في منطقة الخليج العربيا هما عصتر الوتوص علتل الل لت  بامتتداد  
الزمني البعيدا وعصر النفط الذي يعد مصدر ااءتصاد الرئيم لدول الخليج العربي فتي 

بالتتدهور بعتد  أختذ التي  أيضا  السفن  ينطبق علل صناعة اصمرالوء  الحاضرا وهذا 
 التحوا  التي طرأ  علل المجتم  الخليجي.

الخلتتيج العربتتي فتتي المهتتن والحتترف المتصتتلة بتتالبحر مثتتل صتتناعة  أبنتتا لقتتد بتتر  
ا وبهذا فان هذ  المهن تمثل تراثا حضاريا لستكان  ل  السفن والمراكب والووص علل الل

ا حرفيتون مهتر  ااشتهر فيه أن  بعد عائال سما أ امنطقة الخليج العربي استمد  منه
فكانتت  نتاجتتاتهم تتتنم عتتن صتتنعة متقنتتة لستتفن بقيتت  تستتتخدم لعشتترا  الستتنينا ومتتن 

 الضروري المحافظة علل هذ  الحرفة المميز  وتطوريها.
 

 مقدمة
قبتتل عصتر التتنفم تعتمتتد علتت  مجموعتتة  لخلتتيج العربتتيكانتت اقتصتتاديات ا

اللؤلتتؤ وصتتناعة الستتفن وبعتت   الغتتوع علتت ا هتتمتتن اشنةتتمة التيليديتتة   م
ان  إالوالتجتار  والزراعتتة وتربيتة الماةتتية  اشستما الصتناعات الررفيتة وصتتيد 

 المادي الجيد. لمردود    مهاالغوع كان 
واستتمروا  ،ليد زاول سكان الخليج العربتي ررفتة صتناعة الستفن منتن قترون

رد اكبر اشنةمة ا لوكان  نا العم ،نل  رت  منتصف اليرن العةرينعل  
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االقتصتتادية شبنتتاخ الخلتتيج العربتتي والستتيما ستتكان المتتدن واليتتر  الواقعتتة علتت  
بتتتا والختتتامس متتتن اليتتترن ايفصتتتل العيتتتد الر  إنالةتتتامب قبتتتل اكتةتتتاف التتتنفم. 

العةتترين بتتين عصتترين اقتصتتاديين مهمتتين فتتي منميتتة الخلتتيج العربتتي،  متتا 
وعصتر التتنفم التني يعتتد  ،عصتر الغتوع علتت  اللؤلتؤ بامتتدادن الزمنتتي البعيتد

مصتتتدر االقتصتتتاد التتترايس لتتتدول الخلتتتيج العربتتتي فتتتي الوقتتتت الرا تتتر، و تتتنا 
بالتتد ور بعتد الترتوالت   ختنتالتتي   ي تا   ينمبق عل  صناعة الستفن اشمر

 .التي مر ت عل  المجتما الخليجي
جاخت الثرو  النفمية لتغيتر الريتا  فتي منميتة الخلتيج العربتي الستيما بعتد 

ب تتهلب علتت  جميتتا مفاصتتل الريتتا  لستتكان  فتتقلي ، تجاريتتةميتتات اكتةتتافب بك
 .القتصتتتادية واالجتماعيتتتة والثيافيتتتةالخلتتتيج العربتتتي متتتن الجوانتتتا السياستتتية وا

صتتناعة الستتفن فتتي الخلتتيج العربتتي  ةتستتليم ال تتوخ علتت  ررفتت يرتتاول البرتت 
وقتد  واثر النفم فتي نلت . هاتراجع إل االقتصادي واشسباا التي  دت  او ثر 

 :ينةتمل البر  عل  مرور ا
 صناعة السفن في الخليج العربي -1
 صناعة السفن في الخليج العربي فياثر اكتةاف النفم  -7
 

 : صناعة السفن في الخليج العربيأوا  
والفتورتتات  اإلستتهمبعتتد مجتتيخ و لتتم يكتتن العتترا يجيتتدون ركتتوا البرتتر، 

 الستتفن، وقتتد فاختتنوا يستتتخدمون البرتتر ويصتتنعون ،اشمتتراختلتتف  اإلستتهمية
 متتا: المرتتيم الهنتتدي  توزيعتتا جغرافيتتا بتتين برتترين ستتهميةاإلتوزعتتت البرريتتة 
وتبعا لنل  تميزت السفن التي تمخر عباا البرر المتوسم  ،والبرر المتوسم
فيتد كانتت مراكتا المرتيم  ،في المريم الهنتدي والخلتيج العربتيعن نظيراتها 

كانتتت مراكتتا البرتتر المتوستتم الهنتتدي والخلتتيج العربتتي تختتام بتتالليف، بينمتتا 
وصتتفا لتلتت  الستتفن  واشجانتتاتتتدق بالمستتامير. وقتتد تتتر  لنتتا الررالتتة العتترا 

في اليترن الثتاني عةتر المتيهدي،  (ابن جبير)ولعل مراجعة بسيمة لما كتبب 
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 ،نل ل تعمي وصفا وا رافي اليرن الثال  عةر الميهدي  (ماركو بولو) و
للخيتوم المستتعملة فتي  دقييتاير قدم وصتفا  ن ابن جب إل  نا  اإلةار ويمكن 
 ةترييتول ان  تنن الستفن مخيمتة بتقمراس متن الينبتار و تو ق إن اشلتوا تثبيت 

ويفتلتتتتون منتتتتب  مراستتتتا  يبتتتترمان  إلتتتت رستتتتونب صتتتتنا  الستتتتفن مجتتتتوز النارجيتتتتل ي
  .(0)يخيمون بها المراكا

 ستتارل الخلتتيج العربتتي فتتي رتتدودالتتتي استتتومنت اليبااتتل العربيتتة  وقتتد كانتتت
قتدر  علت  صتناعة الستفن  اشكثر تعلمت ركوا البرر،و اليرن الثال  الميهدي 

 نيعتاو   ن عرا الخلتيج لهتم متوانب عتد  ( مانيوس)وير  المؤرخ  وركوا البرر
و نهتتم كتتانوا علتت  ميتتدر  فاايتتة فتتي استتتغهل  ( لصتتناعة الستتفن والمراكتتا متتاكن)

ن عنتتد م تستتتورد متتن ، وكانتتت اشخةتتاا التتتي تبنتت  منهتتا الستتف(8)ثتتروات البرتتر
 ،الهنتد، وتجلتتا فتي بعتت  اشريتتان متن المنتتامق الةتتجرية والغابتات فتتي عمتتان

 دبصتتتناعة الستتتفن بعتتت كبيتتترا   دولتتتة خليجيتتتة تهتتتتم ا تمامتتتا    ولكانتتتت عمتتتان وقتتتد 
  وربيتتتة ردولتتة  يتت  ولبوصتتتفها   فريييتتامتتوان خ  إلتتت لها و البرتتري ووصتت تفوقهتتا
زد تترت فيمتتا بعتتد بةتتكل كبيتتر فتتي صتتناعة الستتفن ا  ن إال، (1) نتتا  إلتت تصتتل 

 .واإلماراتالبررين والكويت 
في المعاجم  دقييا   المريية التي صنا بها عرا الخليج السفن توثييا  وثيت 

رت  المصملرات العربية و العربية اليديمة وكتا الررالة عل  مر العصور، 
التتتي وصتتفت صتتناعة الستتفن فتتي تلتت  الريبتتة متتا زالتتت تستتتخدم رتتت  يومنتتا 

 (اليتتهف)ت بتت والمراكتتا ويملتتق علتت  متتن يمتتتهن ررفتتة صتتناعة الستتفن. (4) تتنا
المرتتتيم  فيتتتد كانتتتت ستتتفن ،مةتتتتق متتتن فعتتتل التيليتتتف  ي الخيامتتتةاستتتم  و تتتو 

ر، يمامستال صتناعتها يستتعمل فتيال اشرمرالهندي، والخليج العربي، والبرر 
ا وم ،قةر جوز النارجيل المقخون منمخيمة بقمراس من الينباري  كانت إنما

فتي  السفينة باليهف رتت  بعتد استتخدام المستامير الرديديتة زال يعرف صانا
المسامير فتي صتناعة  ستخدامعملية امن الجدير بالنكر ان و . (5) نن الررفة

، المتيهدي في روالي اليترن الستادس عةترمر   شول جربت ،الخليجية السفن
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فتتي  تتنن المنميتتة  فتتونقكتةتتف اليهف، الخلتتيج العربتتيعنتتدما  تتزا البرتغتتاليون 
فكتر  ربتم   ته   فاقتبستوا ،كيفية تركيتا و تثبيتت المستامير فتي تلت  الستفن

علت    ماكنتصنا في  السفن كانت رال فان آيةعل  ، و (6)المساميرب سفنهم
الكويتتتتت  وقتتتتد تعتتتتددت النيتتتتا فتتتتي  ،(النيعتتتتب)ستتتتم  ت خلتتتتيج العربتتتتيال وارلستتتت

 .(7)...واإلماراتوالبررين 
بعتتت  المصتتتملرات التتتتي توارثو تتتا صتتتة بهتتتم و صتتتنا  الستتتفن لهجتتتة خاول
، والتي امتزجت بثيافات بع  الةعوا التي كانتت لهتا عهقتة بالتجتار   ي ا  
نكتتتر  إن ،عتتتد  تتتنن المنميتتة بتمتتتورات  صتتناعة الستتتفن فتتتي قتتتد متتترتو  معهتتم،

تعمتل  فكانتت الستفن التتي  اشواال من النواخن  والبرار  مسميات لهتنن الستفن
مستتم   إمتتا(، التتدومي)ت تستتم  بتت االثنتتين معتتا  وديف التجتت  و بواستتمة الةتترا 

وعلت  علت  الستفن التتي تعمتل بالمرركتات.   ملتقاسم ردي  فهو  (اللنجات)
متر الستتنين متترت صتتناعة الستفن بمرارتتل عتتد  ريتت  قتام ستتكان  تتنن المنميتتة 

تستم  مرليتا بتت كانتت بعمل موافات من جنو  النخيتل والتتي  اشمرفي بداية 
يتتتتتم ربمهتتتتا بتتتتبع  بالربتتتتال وترميلهتتتتا بعتتتت   -جزمتتتتةومفرد تتتتا  -(الجتتتتزم)

و ن  العربتتتي، والتنيتتتل بهتتا علتت  متتتول ستتارل الخلتتيج ،الب تتااا خفيفتتة التتوزن
متتن  (الصتتفر) تالمستتم  بتتالنرتتتاس متتا كتتان ينيتتل علتت  تلتت  الجتتنو   تتو   كثتتر

جزيتتر  البرتترين، والتتتي كانتتت قبتتل نلتت  تنيتتل علتت  ظهتتور الجمتتال  إلتت عمتتان 
يتتر  البرتترين، ونلتت  قبتتل  ن تترتتول عمليتتة الصتتهر لتتتتم عمليتتة صتتهرن فتتي جز 

اعتمادا عل  التيتارات الماايتة وعلت  موستم الهتواخ المستم  بريتا  ، ناإل  عم
لكي تساعد  نن المرامل عل  العبور بواسمة المجاديف، وشن  نن  (لكوس)

 ،العمليتتتتة صتتتتعبة للغايتتتتة فكتتتتر صتتتتنا   تتتتنن الموافتتتتات بتخفيتتتتف  تتتتنن الجتتتتنو 
عتتن  و بعاد تتاهتتا متتا المجتتاديف فيتتاموا بتفريتتق  تتنن الجتتزم وا  تتافة الةتترا  علي

ة متتتو ربالماشخةتتتاا متتتن ا التتتبع  بعتتتد ان كانتتتت متراصتتتة وستتتمرها تبع هتتت
المرليتتة وتركيبهتتا فتتوق الجتتزم رتتت  يختتف  اشةتتجار. وقتتاموا بتةتتري  .بالربتتال
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عليهتتتا استتتم   ملتتتقوزنهتتتا وتزيتتتد ستتترعتها وبعتتتد ان تمتتتت  تتتنن العمليتتتة بنجتتتا  
 . (2)مرتبم بالسفن المرلية رت  يومنا  نا سماالو نا  (الخةا)

متعتتدد  رستتا  وبتتقنوا صتتناعة ستتفن  إلتت فيمتتا بعتتد تمتتورت  تتنن العمليتتة 
عنتدما يختتار الرا تا فتي بنتاخ  تبتد االستخدام، وكانت عملية صناعة الستفن 

والنتتتو ، يتتتتم ةتتتراخ  بعتتتد ترديتتتد الرجتتتماليتتتهف، و   و واشستتتتانستتتفينة النوختتتن  
التتني يستتتعمل خصيصتتا  (التتت )  و (الستتا )ن خةتتا الخةتتا ويكتتون امتتا متت

  وةتتترق افريييتتتا   وتجلتتتا متتتن الهنتتتد  اشخةتتتااوكانتتتت ، (9)لصتتتناعة الستتتفن
، فتيناشستان الموجب لليه دويع ،(01)سم )اوةار(يوبناخ سفينة جديد   ،عمان

وفتتق متتا تتتم  صتتناعة الستتفينةو تتتوزيعهم فتتي ستتبيل إنهتتاخ مهمتتتهم بريتت  ييتتوم 
 . (00)التخميم لب

السفينة ببع ها   لوا و ي عملية ربم  (التيليف) تعملية الصناعة ب وتبد 
تثبيتتت  ومتتن ثتتمم تركيبهتتا بتتدخا متتن الهيكتتل التترايس، يتتتو  ،(08)التتبع  بالربتتال

، وبعتد االنتهتتاخ متتن )البتيع(، ويعتتد العمتود الفيتتري لهتتا، والتني يرفتتظ توزانهتتا
تثبتتتت عليتتتب  إنرجيتتتة الخا اشلتتتوا ، يبتتتد  اليهفتتتون فتتتي تثبيتتتت الهيكتتتلصتتتناعة 

  نبعتتد )التدستتير( عمليتتة  تبتتد  إن ،التتتي تكتتون متفاوتتتة فتتي الرجتتم  تته اش
، ويخللونهتا الستفينةيخيمتون بهتا   مراستان منتب ان يتخيم ويفتلو  إل يدرسونب 

عمليتة دق دستر ) وتتاد( خةتبية فتي  ، ف ته عتن(01)بدسر متن عيتدان النختل
يامتتتة، ونلتتت  إلركتتتام  لتتتق  تتتنن التتتتي عملتتتت فتتتي اشلتتتوا  لعمليتتتة الخ الثيتتتوا

والجلفمتة، و تو  ن يتدخل  ،اليلفمتة  ي تا  سم  تة( و مالثغور، ومن ثم )الجلف
وبمتا  ن  ،بين مسامير اشلوا  وخروز ا مةاقة الكتان ويمسرب بالزفتت واليتار

الفرا تات بتين و السفن اآلن ال تخام فيد  صبرت الجلفمتة تعنتي ستد الةتيوق 
متتن و تتي )الفتيتتل(  ن اشلتتوا  باستتتخدام خيتتومبتتيلمنتتا تستترا المتتاخ  اشلتتوا 
، و تتتتي ثتتتم يتتتتم تركيتتتا )الفنتتتة(. (04)مةتتترا بزيتتتت الستتتم  )الصتتتتل(الاليمتتتن 

ري الصتتتا وبعتتتد نلتتت  يثبتتتت، ةلتتتوي للستتتفينة التتتني يبتتتد  متتتن الميدمتتتالستتتم  الع
، وبواستتتمتب ييتتتوم الربتتتان الةتتترا ، ويةتتتد بالربتتتال رمتتتل)التتتدقل( المخصتتتع ل
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)الكمتتر( ويو تتا فتتي منتصتتف الهيكتتل،  تثبيتتت، كتتنل  يتتتم تركم بالستتفينةبتتال
و نا  )الداعومة( التي تو ا في  عل  )البيع( من االمام للمرافظة عل  

  .(05)السفينة من االرتمام
تبد  مررلة الد ان الخارجي للستفينة بعد اكتمال السفينة بصيغتها النهااية 

متتن ا بزيتتت الصتتل التتتي تةتتكل متتاد  د نيتتة عازلتتة للمتتاخ عتتن الخةتتا لرفظهتت
بالستتمن  و بتتد ن الختترو ، ومتتن ثتتم تتتد ن . التآكتتل بستتبا الرموبتتة والرةتترات

وكانتتتت تتتتد ن متتتر  وارتتتد  كتتتل ستتتنة، امتتتا  ،(06)متتتن الجوانتتتابتتتد ن اليتتتر    و
بعتد  اشبتي سم  السفينة الخارجي فكتان يغلتف بخلتيم متن الةترم والمتهخ 

تين فتتتي ان يغلتتت  تجنبتتتا للراارتتتة الكريهتتتة وكانتتتت عمليتتتة المتتتهخ  تتتنن تتتتتم متتتر 
متتتتراكبهم بتلتتتت  ستتتتفنهم و  إنةتتتتاخمتتتتن  العربتتتتيالخلتتتتيج    تتتتلو تتتتدف  .(07)الستتتتنة

 لتتم يكتتنولتتنل   ،لهتتاالمعتر تتة  الصتتور  ليلتتين عود تتا ويرمتتا لكثتتر  الةتتعاا
 .(02)مر وبا المركا المسماري

، ويكتون كتل مؤخرتهتا إل تها متد من ميدمي، و ا  وسميةكل السفينة كون يو 
الستفن الخليجيتة   وقتد انفتردت. لرجتم والتوزنيابلين متساويين في ا لعين مت
دور مهتم  ونوكان للخليجيت ،ل ، و و ةرا  سااد رت  يومنا  نابالةرا  المث

وممتتتا يؤكتتتدن البتتتارثون  نتتتب لتتتوال  ،البرتتتر المتوستتتم إلتتت فتتتي نيتتتل  تتتنا الةتتترا  
بررهتهم المريمية التتي استكةتفوا  اشوربيونالةرا  الخليجي المثل  لما قام 

متن  وراق جتوز الهنتد  المثلت  وينستج الةترا  ،مجهولة من العالم فيها منامق
ان الستتتفن الخليجيتتتة لتتتيس فيهتتتا وستتتيلة لمتتتي الةتتترا   ، كمتتتايتتتلخ و ستتتعف الن
كمتتتا لتتتورظ بتتتان الستتتفينة الخليجيتتتة ترمتتتل فتتتوق ظهر تتتا  ،الجتتتو عنتتتدما يكفهتتتر

 وقد يرمل اليارا  ،اليارا، والدونيجعل  نوعين: مراكا صغير  للنجا  و ي 
صتتاري يستتم  التتدقل و تتو متتن جتتن   لهتتاو  ،فتتي التتدونيج (4)رجتته ميابتتل  (11)

فكتتان  ليظتتا  (المرستتا )  متتا االنكتتر ،قتتدما(  26)إلتت  النخيتتل، وقتتد يصتتل مولتتب 
نا متتتن الرجتتتر وفتتتي وستتتمب ثيتتتا الخليجيتتتة يصتتت الدفتتتة فيتتتب، و تتتو فتتتي الستتتفن

هتتا،  ن الستتفن العربيتتة الخليجيتتة، ليوتهتتا ومتانت ومتتن الجتتدير بالتتنكر. للربتتال
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المرييتة وبتالر م متن . (09)تعني )مدرعات( وعرفت في الهند باسم )ماداراتا( 
والمتتابا  ،اشمتانتصنا بها  نن السفن والتي تتوري بعتدم كانت التي  البدااية

انهتتا فتتي الريييتتة  إالعتيتتد ان  تتنن الستتفن لتتن تعمتتر متتويه، لستتير صتتناعتها ي
والصتتنا   هفتونيالوتميتز ممتا يتدل علت  دقتة  ،(81)كانتت تعمتر لفتترات مويلتة

 المهر .   
 خةتتتبية دااريتتتة  لتتتوا البرتتتر ريتتت  تستتترا علتتت   إلتتت تنتتتزل الستتتفينة  و خيتتترا  

مةتترمة بتتتاليرا متتن الةتتتام خ فتتي موقتتتا تكتتتون فيتتب الميتتتان عمييتتة وتجتتتر متتتن 
   .(80)ان تستير في البرر إل  الجانبين بواسمة ربال مربومة عل  المراسي

فن والمراكتتا الةتتراعية المصتتنوعة فتتي نتتو  متتن الستت (14)متتن   كثتتر نتتا  و 
وفيمتا ، (88)الخليج العربي تختلف فتي الرجتم وميدمتة ومتؤخر  المركتا والزخرفتة

 السفن في منمية الخليج العربي:  نوا  ش ميلي وصف 
 ،السفن استخداما في الخليج العربتي  قدمويعد من : السنبو   و السنبوق (1)

عتتن البتتوق التتني  ف تته   ،تةتتبيبنبو  متتن ستتنب  الدابتتة علتت  الوستتمي الستت
وللسنبو  ميدمة مويلة تمتد فتوق  كان يستخدم لتنبيب السفن في ال باا

، قتتدما ويزيتتد ارتفتتا  المركتتا كلمتتا م تتينا نرتتو المتتؤخر  (72) نرتتوالبرتتر 
متن خةتا  ةمنتا، وترتفتا صتاريتب المصتنوع (112)وقد قدرت رمولتتب بتت 

السنبو  قد تقثر بمجتيخ ويبدو ان  ، قدما عل  سم  البرر (22)السا  
 .(81)جعلب زورقا بخاريا سكان الخليجفراول ، اشوربيين

 تتتتتراو  رمولتهتتتا متتتا بتتتين ،ن الخلتتتيج العربتتتيستتتفمتتتن اكبتتتر البغلتتتة: و تتتي  (7)
 .(84)برارا (12 -22) ويتراو  عدد برارتها بين امن (722 -122)

 ،دمتة والمتؤخر البوم: و و متراز قتديم للستفن ينتهتي بمترف رتاد فتي كلتتا المي (2)
   ما يصنا في الكويت. وكان  البا   ويصل  البوم للميان العميية،

يستخدم كان و  ،منا (12-12): رمولتب تتراو  بين او الجاليبوت الجالبوم (4)
كتنل  يستتخدم فتي مينتاخ  ،صتيد اللؤلتؤ  ستمولليج العربتي  تمن في الخ

  .(85)بوةهر بكثر 
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االستتتعمال علتت  متتول الستتارل الغربتتي  ةتتااعة ةنيالغهفتتة: ظلتتت  تتنن الستتف (1)
و تتتي ، للهنتتتد، وفتتتي منميتتتة الخلتتتيج العربتتتي رتتتت  نهايتتتة اليتتترن التاستتتا عةتتتر

 (12)قتدما ويركتا عليهتا  (74)قدما وعر ها  (44) هارربية يبلغ مول ةنيسف
امتتتتا ميتتتتدمتها فناتاتتتتة وفيهتتتتا  ربعتتتتة وعةتتتترون  ،متتتتدافا ومؤخرتهتتتتا نات نيتتتتو 

 .  (86)عربي الرربية تستخدمهاالخليج ال  ساميلوكانت  ،مجنافا
الغتتراا: كانتتت ةتتااعة االستتتعمال ختتهل اليتترون الستتادس عةتتر والستتابا  (6)

عةتتتتر والثتتتتامن عةتتتتر علتتتت  ستتتتوارل ماالبتتتتار، والخلتتتتيج العربتتتتي، والبرتتتتر 
 توقد سمي ،والعاد   ن يكون الغراا سفينة نات ثه  صاريات ،اشرمر

 .تةبب ر س الغراا ابهنا االسم الن ميدمته
 مولستتتتشاوكانتتتتت تؤلتتتتف العمتتتتود الفيتتتتري فتتتتي  ،رربيتتتتةستتتتفينة التكنتتتتات:  (2)

 العثماني في البصر . 
الترانكتي: نتو  متن الستفن كتان ةتااا االستتعمال فتي الخلتيج العربتي، يستتير  (4)

ولكنتب لتم يةتا د . (87)بالمجناف والةرا  معتا ويستتخدم فتي الرترا والتجتار 
 .(82)رن التاسا عةرفي الخليج العربي منن النصف الثاني من الي

وبهتتتتنا تكتتتتون ، امنتتتت (222 ـيييي122)بيييي   الينجتتتتة  و الغنجتتتتة، رمولتهتتتتا تتتتتتراو   (2)
و تي  ،اقتدم (122 ـي21)مولها متا بتين يتراو   إنسفن الخليج العربي،    خم

)البتيتتتتل(  متتتتن الستتتتفن   مهتتتتا:  ختتتتر  نتتتتوا   عتتتتن ف تتتته   .متتتتن ستتتتفن التجتتتتار 
 ( )التتتزارو ( )الدنكيتتتة( ار بيتتتويعتتترف فتتتي العتتتراق بتتتت )الةتتتويعي( )ال )الةتتتوعي(

 .  (11)(البلم)، (العبر ) (البانو ) ،(89))الهوري( )المةروف(
، وقتد  د   جتر  العديتد متنهم بررينيون منن اليدم بصتناعة الستفن ةتهر ال

تلتت  فتتي نتةتتار تينيتتتهم فتتي صتتناعة الستتفن ا إلتت العربتتي  ستتوارل الخلتتيج إلتت 
الني  صتب  مدرستة  (البرارنة فريج) يونففي الكويت  سس البررين ،المنامق

فتتي كتابتتب عتتن  (يعيتتوا الرجتتي)يختتر   ستتاتن  بنتتااي الستتفن رتتت   ن دكتتتور 
يةتتير إلتت   ن مفتترد  البرارنتتة  صتتبرت مفتترد   "صتتناعة الستتفن فتتي الكويتتت"

كتتتنل  علتتت  ستتتوارل اإلمتتتارات العربيتتتة المترتتتد   ،بديلتتتة تعنتتتي صتتتانعي الستتتفن
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 تمتوروبتد  متا تقسيستب  (رارنتةفتريج الب)وبالترديد سوارل دبي تقستس  ي تا 
)عميتتد صتتنا  الستتفن فتتي  نكتتر مرمتد التيتتتونو . اإلمتتاراتفتتي  صتناعة الستتفن

البررين( في كتابب عن تاريخ صناعة السفن في البررين  سماخ شساتن  بناخ 
برعتتوا  اإلمتتاراتو ستتاتن  صتتناعة الستتفن فتتي  .(10)الستتفن  تتاجروا متتن البرتترين

رت  ان الهنود والباكستانيين  اآلفاقهم بما يصنعون ري  مبيت ةهرت  ي ا  
وقتتد ورد نكتتر بعتت  صتتنا  ، والصتتينيين تعلمتتوا متتنهم بعتت   ستترار مهنتتتهم

الرتتا  ) و ،(الرتتا  ستتلمان وولتتدن ارمتتد)الستتفن المرتتدثين فتتي الكويتتت، متتنهم 
خوانب، (صال  بن راةد  .(18)والرا  رمد بن بندر ،وعبداهلل ،جاسم وا 

، فمتتتتن لستتتتفن بتتتتاختهف استتتتتخدامهاف صتتتتناعة اومتتتتن المبيعتتتتي  ن تختلتتتت
البتتانو  التتني ابتكتتر فتتي الثهثينتتات متتتن اليتترن الما تتي، والتتني رتتور لكتتتي 

الةتوعي،  إلت ستنبو   يتر ةتكل ميدمتتب  شصلايعمل بالمرركات، و و في 
والغتوع  اشستما التي تستتخدم فتي صتيد  اشنوا والبوم، والبغلة و ير ا من 

م تكتتن  تتنن الصتتناعة ميتصتتر  علتت  ولتت ،اللؤلتتؤ ونيتتل الب تتااا والركتتاا عتتن
.  متا مراكتز صتنا المختلفتة اشسواق إل د  للتصدير االستخدام، بل كانت مع

 مهتتا الكويتتت التتتي كانتتت متتن المتتوانيخ المهمتتة قالستتفن فتتي الخلتتيج العربتتي، ف
كتترت كمتتا ن ،رن التاستتا عةتتر ومتتا بعتتد نلتت  بيليتتلفتتي الخلتتيج العربتتي فتتي اليتت

ة فتي مهتار  تامت ش لهتا، والبرترين التتي كتان البصر  كمركز لصناعة المراكا
ن الفترق بتين الستفن التتي كانتت إ. ومهمتا يكتن فتصنا السفن الةراعية الكبيتر 

العصتور الرديثتة فتي الخلتيج العربتي،  تو تبن  في العصور الوستم ، وبدايتة 
امتتتا المستتتامير فيتتتد  ،، كانتتتت تبنتتت  بتتتدون استتتتعمال المستتتاميراشولتتت الستتتفن   ن

مهزمتة   صتبرتوالتتي  المنميتة إل دخلت  إل  اشوربية ثيراتالتق إرد كانت 
 .  (11)لصناعة السفن الخليجية

وتستتتخدم  تتنن الستتفن فتتي عتتد  نةتتامات برريتتة مثتتل صتتيد الستتم  والنيتتل 
ينيسم  إن استخداماتها   مالني كان يعد  ،التجاري والغوع في مصااد الؤلؤ

يتكتون عتاد  متن ف : قستامماقم السفينة من ري  وظاافهم ودرجاتهم إل  عد  
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 و اشولبمثابتتتتة ال تتتتابم  )المعلتتتتم( و تتتتو )النوختتتتن ( و تتتتو قبمتتتتان الستتتتفينة و
)الستتر انج( راتتيس الموستتييين  لدفتتة و)الستتكاني( متتدير ا )الكرانتتي( الكاتتتا و

 عتتن المبتتاخ والمنظتف، وكتتان يستتم  رجتتال البرتر فتتي العتتراق والخلتتيج ف ته  
 و العمتل التتي كانتت تختر  للصتتيد م عتن متواق ف ته   ،(14)بتالمهرين العربتي

ن متتتاقم ستتتفينة إ، فتتت كثتتترالتجتتتار  والتنيتتتل. ولتستتتليم ال تتتوخ بدقتتتة   والغتتتوع 
 الغوع عل  سبيل المثال كان يتكون من: 

عتتن الستتفينة، بيتتدن الرتتل والعيتتد، ومهمتتتب  النوختتنا: و تتو الربتتان المستتؤول 0-
ا البرار وعرفوا توجيب السفينة وقيادتها. و و من  ولا  البرار  النين جابو 

وخبروا  ،مسالكها وخبروا  نوااها واتجا ات الريا  وموسم  مول اإلممار
و تو بعتد نلت  المةترف  ، عماق البرتار بصتور  عامتة وبمواقتا اشصتداف

 .عل   دار  السفينة
الغواصتتون: ويتتتراو  عتتدد م بتتين العةتتر  واشربعتتين، ويتوقتتف نلتت  بمبيعتتة  -7

اللهجتتة الخليجيتتة "الغتتيع"  تتو ب ستتم يو  ،(15)الرتتال علتت  رجتتم الستتفينة
 عمتتاق ميتتان الخلتتيج للبرتت  ولجمتتا المرتتار  الةتتخع التتني يغتتوع إلتت 

وانفتتب مستتدود  ينتتزل الغتتواع إلتت   عمتتاق الميتتان إن ،المرتتتوي علتت  اللؤلتتؤ
مربتتوم فتتي آختترن  (الزيبتتل)وبرجليتتب رتتبهن ارتتد ما يتتدع  )فمتتام( بيراصتتة

 إلتت بتتالغواع ستترا  ومهمتهتتا اإل( ريتتر)رجتتر كبيتتر تستتم    ورصاصتتة 
اليتتا  ييتتوم برلهتتا متتن رجلتتب، فييتتوم ةتتخع  إلتت وبعتتد وصتتولب  ،قتتا  الميتتان

مهمتتتب المرافظتتة علتت  ريتتا  الغتتواع  (الستتيا) علتت  ظهتتر الستتفينة يتتدع 
ويمثتل ربتل النجتا   (الجدا) فيملق عليب الربل الثاني  ما .(16)بسرا الثيل

إنتتتاخ مصتتتنو  متتتن ب(، يتتتربم متتتترا   42) نرتتتوبالنستتتبة للغتتتواع ويبلتتتغ مولتتتب 
الغتتتواع بتعلييتتتب فتتتي رقبتتتتب ويبتتتد   ييتتتوم (التتتديين) الخيتتتوم والربتتتال يستتتم 

بجما المرار بكلتا يديتب وي تعب فتي اإلنتاخ فتإنا متا رتس الغتواع بيترا 
الموجتتود علتت  ظهتتر  (الستتيا) ربتتل بيتتو  لييتتومالانتهتتاخ نفستتب ييتتوم بةتتد 
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 مستب )تبتب(  ييوم الغواع عتاد  بتستعينو  .(17) برفعب من الماخ السفينة
 .(12)بين دقيية ودقييتينومد  البياخ ترت الماخ تتراو   ،في اليوم الوارد

يسربون الغواصين من قا  الخليج وتتراو   السيوا:  م اشةخاع الني -2
إعداد م  كثر بيليل من عدد الغواصين عل  ظهر السفينة عند  ول إةار  

ولتتب ان يستتتر   تتو والغتتواع متتد  خمتتس دقتتااق ثتتم  ،(19)تبتتد  متتن الغتتواع
تتملبتتب متتا كتتل كمتتا علتت  الستتيا العمتتل فتتي الستتفينة فتتي  ،تبتتد  فتتتر  جديتتد 
 .(41)عملية الغوع

 تزيتتد  عمتتار م عتتنالعتتاد  يكونتتون متتن الصتتبيان التتنين  الر تتيف: و تتؤالخ -4
( وييومتتتون بالختتتدمات الخفيفتتتة وللتتتتدريا علتتت  إعمتتتال الغتتتوع عامتتتا   14)

 . ريانا ميام السيواوييومون 
خمستة صتبيان ومهمتتهم  و التباا: ال يزيد عدد م في السفينة عن  ربعة  -1

 .خدمة السفينة
الغزال: يكون في بع  السفن الكبير  ةخع وارد ويغوع عل  رسابب  -6

 ولب سيبب. الخاع
 الجعدي: الةخع الني يرل مرل النوخنا في السفينة. -2
 و تو المستؤول عتن العمتل فتي الستفينة، وجميتا المجدمي:  تو راتيس البرتار  -4

السفن الكبير  يكون فيهتا المجتدمي، كمتا يكتون فتي الستفن الكبيتر  نرتو خمستة 
)الجهستتة( يرلتتون مرتتل  فتتي العتتدد يملتتق علتتيهم  و ستتبعة  ةتتخاع زيتتاد 

بتتقداخ الصتته  ونرتتو نلتت  ريتت   الستتيا المتتري ،  و التتني يكتتون مةتتغوال
يمستت  بتتب الغتتااع(، ويجتتدفون، ويفترتتون ) ي الربتتل التتني  يجتترون الختتراا

 .(40))الممرا البرري( والمباخ النهامعن  ف ه  المرار، 
 صناعة السفن في الخليج العربي في: اثر اكتشاف النفط ثانيا  

بعد اكتةاف النفم ازدادت   مية الخليج العربي ما بداية اليرن العةرين 
 اإلمارات  را يي ترن فتوف، وارتمال ت1224ة تسن ي إيرانتبكميات تجارية  ف

وتعد  .(48)في الخليج في نل  الوقت السارل العماني( إمارات) العربية
 في و صبرت، 1227دولة خليجية تم اكتةاف النفم فيها عام   ولالبررين 
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المجاور ، ففي  رينها مرمة انمهق الكتةاف النفم في الدول الخليجية
رن تن اليتواسم اشربعينيات مي  توف ،1224السعودية اكتةف النفم عام 

ة وقد تة العربية السعوديتالما ي تم اكتةاف النفم بكميات  االة بةرق المملك
ي المملكة. اما تة فت  االمتيازات النفميتعل ةتاشمريكيسيمرت ةركة )ارامكو( 

1246في الكويت فيد اكتةف النفم بكميات تجارية عام 
اما قمر فيد  ،(41)

 و بو، ةرنة من ميناخ مسيعيد  ولرملت و  1242عام اكتةف النفم فيها 
مار ، 1262عام وسلمنة عمان ، 1261ظبي عام  1266عام دبي  وا 

ور س  (44)
رات جنرية تم واستغهلب تغيتارد  اكتةاف النف. وقد 1222الخيمة عام 

ة واالستههكية السااد  قبل تاالقتصادية والمبيعة اإلنتاجي البنية يتفة توا ر
ن اشنةمة تالمنمية تعتمد عل  مجموعة م كانت اقتصاديات نإ ،عصرن

عن  ف ه  والصناعات التيليدية  تجار ببالالتيليدية   ما الغوع عل  اللؤلؤ وا
 ن ري  اش ميةتالتجار  والزراعة وتربية الماةية ورعيها والتي كانت تقتي م

  .(45)بعد الغوع
متتتتن االقتصتتتتاد  بتتتارزا  تمثتتتل نصتتتتيبا   نفمكانتتتت الصتتتتناعة قبتتتل اكتةتتتتاف التتتت

فتتي الرتترف البرريتتة التتتي  متتن   ميتتة بالغتتة اشثتتر لهتتا الخليجتتي ونلتت  لمتتا
ولم تكن الصناعة تعتمد عل  ةهادات دراسية  يمتهنها سكان الخليج العربي،

  صتتيبت، وقتتد يتتتم توارثهتتا  بتتا  عتتن جتتد  و معا تتد صتتناعية بتتل كانتتت بتتالخبر 
تيتتتالهم للعمتتتل فتتتي صتتتناعة وان  صتتترابهابتتتتد ور وا تتت  نتيجتتتة  جتتتر  معظتتتم 

اختفتتتتاخ معظتتتتم  إلتتتت نلتتتت    د وقتتتتد  ،وارتتتتد آنالتتتتنفم المريرتتتتة والمربرتتتتة فتتتتي 
 وارتتة اإلرستتاخ واليميتتفمثتتل الصتتناعات المرليتتة الرااجتتة فتتي المتتدن اليديمتتة 
فيد كانت المنمية قبتل  اشخر في السعودية وينمبق نل  عل  بلدان الخليج 

مرهتهتتا تتتدريجيا   قفلتتت انهتتا إال، ةالتتنفم مكتفيتتة بصتتناعاتها المرليتت اكتةتتاف
 ممتتا ستتبا تتتد ورا   ،الترتتاق كثيتتر متتن الصتتنا  بوظتتااف صتتناعة التتنفم نتيجتتة
ةتراخ  إلت الستكان يعمتدون   صتب ، و كنا التيليدية المرلية للصناعات سريعا  

المرليتتتتة  شستتتتواقاتغمتتتتر  بتتتتد تالتتتتتي  اشجنبيتتتتة ارتياجتتتتاتهم متتتتن الصتتتتناعات
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الزراعتة فتي بلتدان الخلتيج بعتد  تكمتا تراجعت .المستتهل  جتناوتتنتافس علت  
كمتتتا    ميتتةالتجتتتار  نات   ولتتم تعتتتد بستتاتين النخيتتل  إناتيتتان العوااتتد النفميتتتة 

فتتي المةتتاريا   متتوالهماستتتثمار  إلتت كانتتت فتتي الستتابق بعتتد انصتتراف الستتكان 
وارتتة فعلتت  ستتبيل المثتتال كانتتت  ،(46)العمرانيتتة التتتي فترتتت علتت  مصتتراعيها

 (12)متتن   كثتترارتتة اليميتتف قريتتة زراعيتتة وو  (42) متتن ت تتم  كثتتر رستتاخاإل
 إلت بستبا انتيتال العمالتة الزراعيتة للعمتل   ي تا  تراجعتت لكنهتا زراعيتة  قريتة

فستترعان متتا  ،فتتي الوظتتااف الركوميتتة  والمستتاند  لتتب  مرافتتق التتنفم واإلعمتتال
المريرتتتتة وتتتتتوفر الستتتتكن والختتتتدمات  الجيتتتتد  وظتتتتروف العمتتتتل اشجتتتتور جتتتتنبت

، وبهتتتتنا هترتتتتاق باإلعمتتتتال النفميتتتتةلفيهيتتتتة العمتتتتال التتتتزارعيين الصتتتترية والتر 
االقتصتتتتادية فتتتتي  العهقتتتتات التيليديتتتتة بتتتتين المتتتتوارد البةتتتترية والمتتتتوارد تتغيتتتتر 

قبتال ،ظهور فرع عمتل لتم تكتن معروفتة متن قبتلبعد المجتما  الخليجيتين  وا 
وصتتتناعة الستتتفن  اللؤلتتتؤ لغوع وتجتتتار بتتتدال متتتن المهتتتن الستتتابية كتتتا عليهتتتا
عتتتاد  التصتتتدير للتتتدولالتجتتتار  واالستتتتيراد   ن إال، ورعتتتي المواةتتتي ةوالزراعتتت  وا 

ظهتتور المةتتاركة فتتي بعتتد  بتتاقي المهتن خاصتتةمثتتل  تتتتقثربالتتنات لتتم المجتاور  
منتتتامق للصتتتناعات  إنةتتتاخف تتته عتتتن المةتتتروعات الكبيتتتر  فتتتي ر س المتتتال 
الصتتناعات  تتكتتون متتن سلستتلة متنوعتتة متتنالمرتبمتتة بتتالنفم والتتتي الترويليتتة 

 .(47)تنمو تدريجيا  خنتوالتي الصناعات الغنااية عن  ف ه   ،لبتروكيماويةا
 ا   امتت ا  اوجتتد التتنفم مبيتتة عاملتتب نات ةتتان فتتي دول الخلتتيج لعبتتت دور ليتتد 

مبيتة جديتد  فتي المجتمتا الخليجتي لالنفم   سسفيد في دول الخليج العربي، 
الكويتتت والبرتترين ان  تتنن المبيتتة كتتان لهتتا وجتتود فتتي  إال)المبيتتة البرجوازيتتة( 

ن إوفيمتتا عتتدا  تتنن المةتتيخات فتت ،ودبتتي قبتتل اكتةتتاف التتنفم بكميتتات تجاريتتة
المبيتتة البرجوازيتتة فتتي بتتاقي منتتامق الخلتتيج   وجتتدت تتي التتتي  لتتنفمصتتناعة ا
 لهتتا توجهتتات ايديولوجيتتة كمتتا ستتاعد التتنفم علتت  قيتتام مبيتتات عاملتتة ،العربتتي

عاليتتة البعتتاد م   جتتورفعلت  ستتبيل المثتتال ررصتتت ارامكتتوا علت  متتن  العمتتال 
العمتتتال فتتتي صتتتناعة  اشجتتتوروبالميابتتتل دفعتتتت  تتتنن  ،عتتتن  ي اتجتتتان يستتتاري
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  رتوالهمالسفن و ير ا من المهن ال  التوجب نرتو الةتركات النفميتة لترستين 
عن نل  كانت الةركات تف ل العمالة المرلية عل  العربية  المعاةية ف ه  

يتتتتة والفلستتتتمينية ومتتتتا يمكتتتتن ان تخةتتتت  متتتتن اليتتتتد العاملتتتتة المصتتتترية والعراق إن
 .(42)ثورية  فكارترملب من 

النفم فتي   ردثهاوبعد  نا االستعرا  البسيم للتروالت االقتصادية التي 
صتناعة الستفن فتي الخلتيج العربتي ةتقنها ةتقن  تتقثرتالمجتما الخليجي، فيد 

تيلصتتتت فاكتةتتتاف التتتنفم  بعتتتدباالنتتتدثار   ختتتنتالتتتتي  اشختتتر بتتتاقي الرتتترف 
ستفن بعتد التنفم وستيمرتب علت  الريتا  االقتصتادية فتي دول الخلتيج صناعة ال

   .(49)العربي
عةتترين ، رتتت  مملتتا اليتترن الاشقتتلمزد تتر ، علتت   صتتناعة الستتفن يتتد ظلتتتل
، كانتتتت الكويتتتت ورتتتد ا، تملتتت  قرابتتتة ثمانمااتتتة مركتتتا وستتتفينة، 1212ستتتنة  ففتتتي

جيتين، بتتل ، رجتل، ولتتم يكتن كلهتم متتن الخلي(72222) يعمتل علت  ظهور تتا رتوالي
ولرستتن الرتتظ تتتتوفر لتتدينا بعتت   ،(51)الخلتتيج العربتتيمنتتامق كتتانوا متتن مختلتتف 

عتتن  نتتوا  و عتتداد الستتفن المملوكتتة لمتتوانيخ الخلتتيج العربتتي  اشوليتتة اتخرصتتااال
التتتتي وردت فتتتتي كتتتتاا )دليتتتتل الخلتتتيج(، والمتعليتتتتة بالمراكتتتتا  اإلرصتتتتاايةومنهتتتا 

 ن جتتتزر  اإلرصتتتاايةفتتتي  تتتنن وممتتتا جتتتاخ   ،الستتتااد  فتتتي مملتتتا اليتتترن العةتتترين
 بتيتتل، و (62) بغلتتة و (12)( كانتتت تمتلتت   نتتنا  البرتترين )مملكتتة البرتترين راليتتا  

ةتتتوعي وقتتتوارا  (624) ستتتمبو  وةتتتويس و (242)بيتتتار  و  (162) بتتتوم و (77)
 (14222)نرتتو ستتفينة يعمتتل علتت  ظهر تتا  (1262) هتتا نرتتوخفيفتتة مجموع  ختتر 
 .(50)رجه

ستتفينة يعمتتل  (1122) تعمتتل بتتالغوع نرتتو كتتان عتتدد الستتفن التتتي كتتنل 
منهتتتا فتتتي  (122) (58)رجتتتل فتتتي عمتتتوم الخلتتتيج العربتتتي  لتتتف (47) عليهتتا نرتتتو

1246عام ( 42) إل تيلصت لكنها  ،1276البررين عام 
(51). 

  ،المراكتتتتا التيليديتتتتة بالتتتتتد ور واالنيتتتترا الستتتتفن و صتتتتناعة   ختتتتنت وبهتتتتنا
ترويتل مصتتانا  إعتاد لت  اختتنوا يعملتون ع عتن  ن بعت  بنتا  الستفن، ف ته  

ومتا  ن بعت  المؤسستات الرديثتة  .سفنهم بيصد صنا سفن بخاريتة صتغير 
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رتفتتتاظ متتتن اجتتتل اال رثيثتتتة فتتتي بعتتت  منتتتامق الخلتتتيج العربتتتي تبتتتنل جهتتتودا  
 ن نل  لتم يعتد ممكنتا  متام مغريتات الر تار   إال، بصناعة المراكا التيليدية

، ولعتل متتن ي الوقتتت الرا ترة الخلتيج العربتي فتالتتي تعتم منميتت الوجيتو والتكن
 برز ما تم بهنا الةتقن، ستعي التدول الخليجيتة للتتهؤم متا متملبتات المهرتة 

نةتتاخ، بنتتاخ المتوانيخ بإعتاد رديثتة ونلتت  ال الخاصتتة لمتا يعتترف بتتت  اشرصتفة وا 
، ، و ي وردات تعباة كبير  ستهلة الترميتل، والتفريتغ(Containers)الراويات 

لراويات تمخر عبتاا ، وثمة خموم منظمة باافعةالر  اآلالتوالنيل، بواسمة 
اليتوم للمرافظتة فتان  نتا  بعت  المستاعي من نلت  وبالر م . الخليج العربي

علتت  تياليتتد صتتناعة الستتفن، واالرتفتتاظ بتتالررفيين اليهاتتل التتنين يبرعتتون فتتي 
 تتنن الصتتناعة العظيمتتة متتن  جتتل تقصتتيل وتجتتنير صتتناعة الستتفن التيليديتتة، 

 البتاقين عي باتجان المرافظة عل  النجارين المهر  اليهاتلواال م من نل  الس
 ثتتا آعة والتتنين يستتتفاد متتنهم كتتنل  فتتي صتتنا ،التتنين برعتتوا فتتي بنتتاخ الستتفن

ظهتتترت فتتتي الستتتنوات اليليلتتتة الما تتتية بعتتت  المراكتتتز وقتتتد  ،البيتتوت الخةتتتبية
الثيافيتتتة الخليجيتتتة التتتتي ررصتتتت علتتت  استتتتعاد  مةتتتا د صتتتناعة الستتتفن فتتتي 

ارتبمتتت بتالخليجيين كقنتاس كتتانوا  بتي، خاصتتة و ن  تنن الصتناعةيج العر الخلت
فتتي  رتتد  رجتتاخ ( اليتتهف)مرتتل  ومتتن  تتنن المراكتتز .(54)بكثتتر البرتتر يرتتتادون 

تتتع لبيتتتا الستتتفن الخةتتتبية الصتتتغير   ستتتوق واقتتتف اليمتتتري و تتتو مكتتتان متخصل
التني ال يعتدو كونتب مرته   تجترمبقرجام مختلفة، إن تصتنا  تنن الستفن فتي ال

 ديعت شنتب غير ، بل يتجاوز  نا الةيخ بكثيتربيا السفن الخةبية الصي را  صغي
نتادر  و  رد المرهت النتادر  التتي تجمتا  ةتياخ ومعتدات وآالت وصتور قديمتة 

 المتتتوامنستتتتخدمها اكمتتتا يرتتتتوي علتتت  المعتتتدات التتتتي  ،ترجتتتا لماتتتات الستتتنين
علتت  صتتور  تو تت  تتتاريخ التتدول  يرتتتوي المرتتل  ي تتا  كمتتا ، ديما  الخليجتتي قتت

 .(55)ر وقتنا الراالخليجية رت  
 

 خاتمة 
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الخليج العربي في المهن والررف المتصلة بالبرر مثل صتناعة   بناخبر  
والنيتتتتتل والتجتتتتتار   اشستتتتتما الستتتتتفن والمراكتتتتتا والغتتتتتوع علتتتتت  اللؤلتتتتتؤ وصتتتتتيد 

لستتتكان منميتتتة الخلتتتيج  ر تتتاريا   ن  تتتنن المهتتتن تمثتتتل تراثتتتا  إالبرريتتتة، وبهتتتنا فتتت
قتتل  مهتتر  فيتتب ررفيتتونبعتتد ان اةتتتهر عتتااهت  خ ستتماالعربتتي استتتمدت منتتب 

نظير م، فكانت نتاجاتهم تنم عتن صتنعة متينتة لستفن بييتت تستتخدم لعةترات 
   تل إالةجعان كستبوا قتوتهم متن ررفتة صتعبة اليستتميا السنين و واصون 

تستتتترد كتتتتتا التتتتتاريخ ان المستتتتتعمرين االوربتتتتين  إنالخلتتتتيج العربتتتتي مزاولتهتتتتا، 
 تتتنن المهنتتتة   بيتتت اولوا الغتتتوع ستتترا لكتتنهم فةتتتلوا ممتتتا ن رتتتيوالستتيما الهولنتتتدي

 صتتناعات  بتترزصتتناعة الستتفن االمهمتتة ركتترا علتت  عتترا الخلتتيج، وقتتد كانتتت 
، ولتتم تكتتن لهستتتعمال فتتي الخلتتيج فيتتم بتتل كانتتت الخلتتيج قبتتل اكتةتتاف التتنفم

كان لهتا لسمعتها التي كسبتها من جود  صنعتها، ف  خر منامق  إل تصدر 
ومتتن ختتهل البرتت  تتتم  .الكبيتتر علتت  دختتل ستتكان المنميتتةاشثتتر االقتصتتادي 

 :  مهاعدد من االستنتاجات  إل التوصل 
 تنن   ستالياالخليج العربي في مهنة صناعة السفن وتفننتوا فتي   بناخبر   -1

 السفينة الخليجية مميز  عن  ير ا من السفن. الصناعة، فكانت
اليترن الستادس عةتر  استخدم الخليجيون المسامير في صناعة السفن فتي -7

 .باشوربيينبعد ارتكاكهم 
 .اآلنوتياليد خاصة مازالت متداولة رت    سماخلهنن المهنة  -2
اكتةتتاف التتنفم    مهتتاعتتد   شستتباامهنتتة صتتناعة الستتفن تتراجتتا   ختتنت -4

 في المجتمعات الخليجية.  ردثهاوالتغيرات الجنرية التي 
 لمميز  وتموريها. عل   نن الررفة ا  نا  دعوات للمرافظة -1
  د يوجد ارتبام وثيق بين ررفة صناعة السفن والغوع عل  اللؤلؤ فيد  -6

 في ازد ار الثانية والعكس صري . اشول تمور المهنة 
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Abstract 

Ship building was the most economic a activities of Arab Gulf 
before exploring oil and the 4th

 and 5th
 decades of 81th

 century  
Separated between two economic ages in the region. They are the age 
of diving looking for pearls and the oil age being considered the main 
resource for economy at present. This is true for ship building which 
began to collapse after changes taken place upon the Gulf society.   

People in Arab Gulf were famous in crafts connected with Sea and 
these crafts represent a cultural heritage and families in the Gulf took 
its names. Their products express the art of ship building for years and 
it is necessary in keeping this sort of craft  
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