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مستخلص البحث

كانت حرفتتة صتتناعة الستفنا احتتد اكبتتر اصنشتتطة ااءتصتادية صبنتتا الخلتتيج العربتتي
الربت والختامم متن القترن العشترين بتين عصترين
ءبل اكتشاف النفطا إذ يفصل العقد ا
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
الوء الحاضرا وهذا اصمر ينطبق علل صناعة السفن أيضا التي أختذ بالتتدهور بعتد
التحوا التي ط أر علل المجتم الخليجي.
لقتتد بتتر أبنتتا الخلتتيج العربتتي فتتي المهتتن والحتترف المتصتتلة بتتالبحر مثتتل صتتناعة
السفن والمراكب والووص علل الل ل ا وبهذا فان هذ المهن تمثل تراثا حضاريا لستكان
منطقة الخليج العربي استمد منها أسما عائال بعد أن اشتهر فيها حرفيتون مهتر ا
فكان ت نتاجتتاتهم تتتنم عتتن صتتنعة متقنتتة لستتفن بقي ت تستتتخدم لعش ت ار الستتنينا ومتتن
الضروري المحافظة علل هذ الحرفة المميز وتطوريها.

مقدمة

كانتت اقتصتتاديات الخلتتيج العربتتي قبتتل عصتر التتنفم تعتمتتد علت مجموعتتة
متتن اشنةتتمة التيليديتتة مهتا الغتتوع علت اللؤلتتؤ وصتتناعة الستتفن وبعت
الصتناعات الررفيتة وصتتيد اشستما والتجتار والز ارعتتة وتربيتة الماةتتية إال ان
الغوع كان مها لمردود المادي الجيد.
ليد زاول سكان الخليج العربتي ررفتة صتناعة الستفن منتن قترون ،واستتمروا
عل نل رت منتصف اليرن العةرين ،وكان نا العمل ارد اكبر اشنةمة
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االقتصتتادية شبنتتاخ الخلتتيج العربتتي والستتيما ستتكان المتتدن واليتتر الواقعتتة علت
الرب تتا والخ تتامس م تتن الي تترن
الة تتامب قب تتل اكتة تتاف ال تتنفم .إن يفص تتل العي تتد ا
العة ترين بتتين عص ترين اقتصتتاديين مهمتتين فتتي منميتتة الخلتتيج العربتتي ،متتا
عصتر الغتوع علت اللؤلتؤ بامتتدادن الزمنتتي البعيتد ،وعصتر التتنفم التني يعتتد
مصتتدر االقتصتتاد ال ترايس لتتدول الخلتتيج العربتتي فتتي الوقتتت الرا تتر ،و تتنا
اشمر ينمبق عل صناعة الستفن ي تا التتي ختنت بالتتد ور بعتد الترتوالت
التي مرت عل المجتما الخليجي.
جاخت الثرو النفمية لتغيتر الريتا فتي منميتة الخلتيج العربتي الستيما بعتد
اكتةتتافب بكميتتات تجاريتتة ،فتتقلي ب تتهلب عل ت جميتتا مفاصتتل الريتتا لستتكان
الخل تتيج العرب تتي م تتن الجوان تتا السياس تتية واالقتص تتادية واالجتماعي تتة والثيافي تتة.
يرتتاول البرت تستتليم ال تتوخ علت ررفتة صتتناعة الستتفن فتتي الخلتتيج العربتتي
و ثر ا االقتصادي واشسباا التي دت إل تراجعها واثر النفم فتي نلت  .وقتد
اةتمل البر عل مرورين:
 -1صناعة السفن في الخليج العربي
 -7اثر اكتةاف النفم في صناعة السفن في الخليج العربي
أوا :صناعة السفن في الخليج العربي

لتتم يكتتن العتترا يجيتتدون ركتتوا البرتتر ،وبعتتد مجتتيخ اإلستتهم والفتورتتات
اإلستتهمية اختلتتف اشمتتر ،فاختتنوا يستتتخدمون البرتتر ويصتتنعون الستتفن ،وقتتد
توزعتتت البرريتتة اإلستتهمية توزيعتتا جغرافيتتا بتتين برترين متتا :المرتتيم الهنتتدي
والبرر المتوسم ،وتبعا لنل تميزت السفن التي تمخر عباا البرر المتوسم
عن نظيراتها في المريم الهنتدي والخلتيج العربتي ،فيتد كانتت م اركتا المرتيم
الهنتتدي والخلتتيج العربتتي تختتام بتتالليف ،بينمتتا كانتتت م اركتتا البرتتر المتوستتم
تتتدق بالمستتامير .وقتتد تتتر لنتتا الررالتتة العتترا واشجانتتا وصتتفا لتل ت الستتفن
ولعل مراجعة بسيمة لما كتبب (ابن جبير) في اليترن الثتاني عةتر المتيهدي،
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و (ماركو بولو) في اليرن الثال عةر الميهدي تعمي وصفا وا را لنل ،
ويمكن اإلةار نا إل ن ابن جبير قدم وصتفا دقييتا للخيتوم المستتعملة فتي
تثبيت اشلتوا إن ييتول ان تنن الستفن مخيمتة بتقمراس متن الينبتار و تو قةتر
ج تتوز النارجي تتل يمرس تتونب ص تتنا الس تتفن إلت ت ان يب تترم ويفتل تتون من تتب م ارس تتا
يخيمون بها المراكا(.)0
وقتتد كانتتت اليبااتتل العربيتتة التتتي استتتومنت ستتارل الخلتتيج العربتتي فتتي رتتدود
اليرن الثال الميهدي وتعلمت ركوا البرر ،اشكثر قتدر علت صتناعة الستفن
وركوا البرر وير المؤرخ ( مانيوس) ن عرا الخلتيج لهتم متوانب عتد ونيعتا
( متتاكن) لصتتناعة الستتفن والم اركتتا و نهتتم كتتانوا علت ميتتدر فاايتتة فتتي استتتغهل
ثتتروات البرتتر( ،)8وكانتتت اشخةتتاا التتتي تبنت منهتتا الستتفن عنتتد م تستتتورد متتن
الهنتد ،وتجلتتا فتي بعت اشريتتان متن المنتتامق الةتتجرية والغابتات فتتي عمتتان،
وقتتد كانتتت عمتتان ول دولتتة خليجيتتة تهتتتم ا تمامتتا كبي ت ار بصتتناعة الستتفن بع تد
تفوقهتتا البرتتري ووص تولها إل ت م توان خ فريييتتا بوصتتفها ول دولتتة ي تر وربيتتة
تصتتل إلت نتتا ( ،)1إال ن صتتناعة الستتفن ازد تترت فيمتتا بعتتد بةتتكل كبيتتر فتتي
البررين والكويت واإلمارات.
وثيت المريية التي صنا بها عرا الخليج السفن توثييا دقييا في المعاجم
العربية اليديمة وكتا الررالة عل مر العصور ،ورت المصملرات العربية
التتتي وصتتفت صتتناعة الستتفن فتتي تل ت الريبتتة متتا ازلتتت تستتتخدم رت ت يومنتتا
تتنا( .)4ويملتتق علت متتن يمتتتهن ررفتتة صتتناعة الستتفن والم اركتتا ب ت (اليتتهف)
و تتو اس تتم مة تتتق م تتن فع تتل التيلي تتف ي الخيام تتة ،في تتد كان تتت س تتفن المر تتيم
الهندي ،والخليج العربي ،والبرر اشرمر اليستتعمل فتي صتناعتها المستامير،
إنما كانت مخيمة بقمراس من الينباري المقخون من قةر جوز النارجيل ،وما
زال يعرف صانا السفينة باليهف رتت بعتد استتخدام المستامير الرديديتة فتي
نن الررفة( .)5ومن الجدير بالنكر ان عملية استخدام المسامير فتي صتناعة
السفن الخليجية ،جربت شول مر في روالي اليترن الستادس عةتر المتيهدي،
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عنتتدما ت از البرتغتتاليون الخلتتيج العربتتي ،فقكتةتتف اليهفتتون فتتي تتنن المنميتتة
كيفية تركيتا و تثبيتت المستامير فتي تلت الستفن ،فاقتبستوا فكتر ربتم ته
سفنهم بالمسامير( ،)6وعل آية رال فان السفن كانت تصنا في ماكن علت
ست توارل الخلتتتيج العربت تتي تستتتم (النيعت تتب) ،وق تتد تع تتددت النيت تتا فتتتي الكوي تتت
والبررين واإلمارات.)7(...
ولصتتنا الستتفن لهج تتة خاصتتة به تتم وبع ت المص تتملرات التتتي توارثو تتا
ي ا ،والتي امتزجت بثيافات بع الةعوا التي كانتت لهتا عهقتة بالتجتار
معهتتم ،وقتتد متترت صتتناعة الستتفن فتتي تتنن المنميتتة بتمتتورات عتتد  ،إن نكتتر
اشواال من النواخن والبرار مسميات لهتنن الستفن فكانتت الستفن التتي تعمتل
بواستتمة الةت ار و التجتديف و االثنتتين معتتا تستتم ب ت (التتدومي) ،إمتتا مستتم
(اللنجات) فهو اسم ردي ملتق علت الستفن التتي تعمتل بالمرركتات .وعلت
متر الستتنين متترت صتتناعة الستفن بم اررتتل عتتد ريت قتام ستتكان تتنن المنميتتة
في بداية اشمر بعمل موافات من جنو النخيتل والتتي كانتت تستم مرليتا ب ت
(الجت تتزم) -ومفرد ت تتا جزمت تتة -يت تتتم ربمهت تتا بت تتبع بالربت تتال وترميلهت تتا بع ت ت
الب تتااا خفيفتتة التتوزن ،والتنيتتل بهتتا عل ت متتول ستتارل الخلتتيج العربتتي ،و ن
كثتتر متتا كتتان ينيتتل علت تلت الجتتنو تتو النرتتاس المستتم ب ت (الصتتفر) متتن
عمتتان إلت جزيتتر البرترين ،والتتتي كانتتت قبتتل نلت تنيتتل علت ظهتتور الجمتتال
لتتتتم عمليتتة صتتهرن فتتي جزيتتر البرترين ،ونل ت قبتتل ن تترتتول عمليتتة الصتتهر
إل عمان ،اعتمادا عل التيتارات الماايتة وعلت موستم الهتواخ المستم بريتا
(لكوس) لكي تساعد نن المرامل عل العبور بواسمة المجاديف ،وشن نن
العملي تتة ص تتعبة للغاي تتة فك تتر ص تتنا تتنن المواف تتات بتخفي تتف تتنن الج تتنو ،
وا تتافة الةت ار عليهتتا متتا المجتتاديف فيتتاموا بتفريتتق تتنن الجتتزم و بعاد تتا عتتن
بع هت تا التتبع بعتتد ان كانتتت مت ارصتتة وستتمرها متتن اشخةتتاا المربوم تة
بالربتتال ..وقتتاموا بتةتري اشةتتجار المرليتتة وتركيبهتتا فتتوق الجتتزم رتت يختتف
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وزنه تتا وتزي تتد س تترعتها وبع تتد ان تم تتت تتنن العملي تتة بنج تتا مل تتق عليه تتا اس تتم
(الخةا) و نا االسم مرتبم بالسفن المرلية رت يومنا نا(.)2
فيمتتا بعتتد تمتتورت تتنن العمليتتة إل ت صتتناعة ستتفن وبتتقنوا متعتتدد رستتا
االستخدام ،وكانت عملية صناعة الستفن تبتد عنتدما يختتار ال ار تا فتي بنتاخ
س تتفينة النوخ تتن واشس تتتان و الي تتهف ،وبع تتد تردي تتد الرج تتم والن تتو  ،ي تتتم ةت تراخ
الخةتتا ويكتتون امتتا م تن خةتتا (الستتا ) و (الت ت ) التتني يستتتعمل خصيصتتا
لص تتناعة الس تتفن( ،)9وكان تتت اشخة تتاا تجل تتا م تتن الهن تتد و ة تترق افرييي تتا و
عمان ،وبناخ سفينة جديد يسم (اوةار)( ،)01ويعد اشستان الموجب لليهفتين،
ري ت ييتتوم بتتتوزيعهم فتتي ستتبيل إنهتتاخ مهمتتتهم وصتتناعة الستتفينة وفتتق متتا تتتم
التخميم لب(.)00
وتبد عملية الصناعة بت (التيليف) و ي عملية ربم لوا السفينة ببع ها
التتبع بالربتتال( ،)08ويتتتم تركيبهتتا بتتدخا متتن الهيكتتل الترايس ،ومتتن ثتتم تثبيتتت
(البتيع) ،ويعتتد العمتود الفيتتري لهتتا ،والتني يرفتتظ توزانهتتا ،وبعتد االنتهتتاخ متتن
صتتناعة الهيكتتل ،يبتتد اليهفتتون فتتي تثبيتتت اشل توا الخارجيتتة إن تثبتتت عليتتب
اش تته التتتي تكتتون متفاوتتتة فتتي الرجتتم ،إن تبتتد عمليتتة (التدستتير) بعتتد ن
يدرسونب إل ان يتخيم ويفتلون منتب م ارستا يخيمتون بهتا الستفينة ،ويخللونهتا
بدسر متن عيتدان النختل( ،)01ف ته عتن عمليتة دق دستر ( وتتاد) خةتبية فتي
الثيتتوا التتتي عملتتت فتتي اشل توا لعمليتتة الخيامتتة ،ونل ت إلركتتام لتتق تتنن
الثغور ،ومن ثم (الجلفمة) وتسم ي تا اليلفمتة ،والجلفمتة ،و تو ن يتدخل
بين مسامير اشلوا وخروز ا مةاقة الكتان ويمسرب بالزفتت واليتار ،وبمتا ن
السفن اآلن ال تخام فيد صبرت الجلفمتة تعنتي ستد الةتيوق والف ار تات بتين
اشل توا لمنتتا تستترا المتتاخ بتتين اشل توا باستتتخدام خيتتوم (الفتيتتل) و تتي متتن
اليم تتن المة تترا بزي تتت الس تتم (الص تتل)( .)04ث تتم ي تتتم تركي تتا (الفن تتة) ،و تتي
الستتم العل تتوي للس تتفينة ال تتني يب تتد م تتن الميدمت تة ،وبع تتد نلت ت يثب تتت الص تتاري
(ال تتدقل) المخص تتع لرم تتل الةت ت ار  ،وية تتد بالرب تتال ،وبواس تتمتب يي تتوم الرب تتان
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بتتالتركم بالستتفينة ،كتتنل يتتتم تثبيتتت (الكمتتر) ويو تتا فتتي منتصتتف الهيكتتل،
و نا (الداعومة) التي تو ا في عل (البيع) من االمام للمرافظة عل
السفينة من االرتمام(.)05
بعد اكتمال السفينة بصيغتها النهااية تبد مررلة الد ان الخارجي للستفينة
بزيتتت الصتتل التتتي تةتتكل متتاد د نيتتة عازلتتة للمتتاخ عتتن الخةتتا لرفظهتا متتن
التآكتتل بستتبا الرموبتتة والرةترات .ومتتن ثتتم تتتد ن بالستتمن و بتتد ن الختترو ،
و بتتد ن اليتتر متتن الجوانتتا( ،)06وكانتتت تتتد ن متتر وارتتد كتتل ستتنة ،امتتا
سم السفينة الخارجي فكتان يغلتف بخلتيم متن الةترم والمتهخ اشبتي بعتد
ان يغل ت تجنبتتا للراارتتة الكريهتتة وكانتتت عمليتتة المتتهخ تتنن تتتتم متترتين فتتي
الس تتنة( .)07و تتدف تتل الخل تتيج العرب تتي م تتن إنة تتاخ س تتفنهم ومت تراكبهم بتلت ت
الصتتور ليلتتين عود تتا ويرمتتا لكثتتر الةتتعاا المعتر تتة لهتتا ،ولتتنل لتتم يكتتن
المركا المسماري مر وبا(.)02
ويكون ةكل السفينة ميوسا ،ويمتد من ميدمتها إل مؤخرتهتا ،ويكتون كتل
لعين متيابلين متساويين في الرجتم والتوزن .وقتد انفتردت الستفن الخليجيتة
بالة ار المثل  ،و و ة ار سااد رت يومنا نا ،وكان للخليجيتون دور مهتم
ف تتي ني تتل تتنا الةت ت ار إلت ت البر تتر المتوس تتم ،ومم تتا يؤك تتدن الب تتارثون ن تتب لت توال
الة ار الخليجي المثل لما قام اشوربيون بررهتهم المريمية التتي استكةتفوا
فيها منامق مجهولة من العالم ،وينستج الةت ار المثلت متن وراق جتوز الهنتد
و ستتعف النخيتتل ،كم تتا ان الستتفن الخليجي تتة لتتيس فيهتتا وس تتيلة لمتتي الةتت ار
عنتتدما يكفهتتر الجتتو ،كمتتا لتتورظ بتتان الستتفينة الخليجيتتة ترمتتل فتتوق ظهر تتا
مراكا صغير للنجا و ي عل نوعين :اليارا ،والدونيج ،وقد يرمل اليارا
( )11رجتته ميابتتل ( )4فتتي التتدونيج ،ولهتتا صتتاري يستتم التتدقل و تتو متتن جتتن
النخيتتل ،وقتتد يصتتل مولتتب إل ت ( ) 26قتتدما ،متتا االنكتتر (المرستتا ) فكتتان ليظتتا
الدفتتة فيتتب ،و تتو فتتي الستتفن الخليجيتتة يص تنا متتن الرجتتر وفتتي وستتمب ثيتتا
للربتتال .ومتتن الجتتدير بالتتنكر ن الستتفن العربيتتة الخليجيتتة ،ليوتهتتا ومتانتهتتا،
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عرفت في الهند باسم (ماداراتا) و تعني (مدرعات)( .)09وبتالر م متن المرييتة
البدااية التي كانت تصنا بها نن السفن والتي تتوري بعتدم اشمتان ،والمتتابا
لستتير صتتناعتها يعتيتتد ان تتنن الستتفن لتتن تعمتتر متتويه ،إال انهتتا فتتي الريييتتة
كانتت تعمتر لفتترات مويلتة( ،)81ممتا يتدل علت دقتة وتميتز اليهفتون والصتتنا
المهر .
و خي ت ار تنتتزل الس تتفينة إل ت البر تتر ري ت تس تترا عل ت لت توا خةتتبية دااري تتة
مةتترمة بتتاليرا متتن الةتتام خ فتتي موقتتا تكتتون فيتتب الميتتان عمييتتة وتجتتر متتن
الجانبين بواسمة ربال مربومة عل المراسي إل ان تستير في البرر(.)80
و نتتا كثتتر متتن ( )14نتتو متتن الس تفن والم اركتتا الة تراعية المصتتنوعة فتتي
الخليج العربي تختلف فتي الرجتم وميدمتة ومتؤخر المركتا والزخرفتة( ،)88وفيمتا
يلي وصف ش م نوا السفن في منمية الخليج العربي:
( )1السنبوق و السنبو  :ويعد من قدم السفن استخداما في الخليج العربتي،
وستتمي الستنبو متتن ستتنب الدابتتة علت التةتتبيب ،ف تته عتتن البتتوق التتني
كان يستخدم لتنبيب السفن في ال باا وللسنبو ميدمة مويلة تمتد فتوق
البرتتر نرتتو ( )72قتتدما ويزيتتد ارتفتتا المركتتا كلمتتا م تتينا نرتتو المتتؤخر ،
وقد قدرت رمولتتب ب ت ( )112منتا ،وترتفتا صتاريتب المصتنوعة متن خةتا
السا ( )22قدما عل سم البرر ،ويبدو ان السنبو قد تقثر بمجتيخ
اشوربيين ،فراول سكان الخليج جعلب زورقا بخاريا(.)81
( )7البغل تتة :و تتي م تتن اكب تتر س تتفن الخل تتيج العرب تتي ،تتتتراو رمولته تتا م تتا ب تتين
( )722 -122منا ويتراو عدد برارتها بين ( )12 -22برا ار(.)84
( )2البوم :و و متراز قتديم للستفن ينتهتي بمترف رتاد فتي كلتتا الميدمتة والمتؤخر،
ويصل البوم للميان العميية ،وكان البا ما يصنا في الكويت.
( )4الجالبوم او الجاليبوت :رمولتب تتراو بين ( )12-12منا ،وكان يستخدم
في الخليج العربتي تمن ستمول صتيد اللؤلتؤ ،كتنل يستتخدم فتي مينتاخ
بوةهر بكثر (.)85
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( )1الغهفتتة :ظلتتت تتنن الستتفينة ةتتااعة االستتتعمال عل ت متتول الستتارل الغربتتي
للهنتتد ،وفتتي منميتتة الخلتتيج العربتتي رت ت نهايتتة اليتترن التاستتا عةتتر ،و تتي
سفينة رربية يبلغ مولها ( )44قدما وعر ها ( )74قتدما ويركتا عليهتا ()12
م تتدافا ومؤخرتهتتتا نات نيتتتو  ،ام تتا ميتتتدمتها فناتا تتة وفيه تتا ربع تتة وعة تترون
مجنافا ،وكانت ساميل الخليج العربي الرربية تستخدمها(.)86
( )6الغ تراا :كانتتت ةتتااعة االستتتعمال ختتهل اليتترون الستتادس عةتتر والستتابا
عة تتر والث تتامن عة تتر علت ت ست توارل ماالب تتار ،والخل تتيج العرب تتي ،والبر تتر
اشرمر ،والعاد ن يكون الغراا سفينة نات ثه صاريات ،وقد سميت
بهنا االسم الن ميدمتها تةبب رس الغراا.
( )2التكنت تتات :ست تتفينة رربيت تتة ،وكانت تتت تؤلتتتف العمت تتود الفيت تتري فت تتي اشس ت تمول
العثماني في البصر.
( )4الترانكتي :نتو متن الستفن كتان ةتااا االستتعمال فتي الخلتيج العربتي ،يستتير
بالمجناف والة ار معتا ويستتخدم فتي الرترا والتجتار( .)87ولكنتب لتم يةتا د
في الخليج العربي منن النصف الثاني من اليرن التاسا عةر(.)82
( )2الينج تتة و الغنج تتة ،رمولته تتا تتت تراو بيييي (122ـيييي  )222منت تا ،وبه تتنا تك تتون
خم سفن الخليج العربي ،إن يتراو مولها متا بتين (21ـي  )122قتدما ،و تي
م تتن س تتفن التج تتار .ف تته ع تتن نت توا خ تتر م تتن الس تتفن مه تتا( :البتي تتل)
(الة تتوعي) ويع تترف ف تتي العت تراق ب ت ت (الة تتويعي) (البيت تار) (الت تزارو ) (الدنكي تتة)
(الهوري) (المةروف)(( ،)89البانو ) (العبر)( ،البلم)(.)11
ةتهر البررينيون منن اليدم بصتناعة الستفن ،وقتد د جتر العديتد متنهم
إلت ستوارل الخلتتيج العربتتي إلت انتةتتار تينيتتتهم فتتي صتتناعة الستتفن فتتي تل ت
المنامق ،ففي الكويت سس البررينيون (فريج البرارنة) الني صتب مدرستة
يختتر ستتاتن بنتتااي الستتفن رتت ن دكتتتور (يعيتتوا الرجتتي) فتتي كتابتتب عتتن
"صتتناعة الستتفن فتتي الكويتتت" يةتتير إل ت ن مفتترد البرارنتتة صتتبرت مفتترد
بديلتتة تعنتتي صتتانعي الستتفن ،كتتنل عل ت س توارل اإلمتتارات العربيتتة المترتتد
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وبالترديد سوارل دبي تقستس ي تا (فتريج البرارنتة) وبتد متا تقسيستب تمتور
صتناعة الستتفن فتتي اإلمتتارات .ونكتتر مرمتد التيتتتون (عميتتد صتتنا الستتفن فتتي
البررين) في كتابب عن تاريخ صناعة السفن في البررين سماخ شساتن بناخ
الستتفن تتاجروا متتن البرترين( .)10و ستتاتن صتتناعة الستتفن فتتي اإلمتتارات برع توا
ي ا بما يصنعون ري مبيت ةهرتهم اآلفاق رت ان الهنود والباكستانيين
س ترار مهنتتتهم ،وقتتد ورد نكتتر بع ت صتتنا
والصتتينيين تعلم توا متتنهم بع ت
الستتفن المرتتدثين فتتي الكويتتت ،متتنهم (الرتتا ستتلمان وولتتدن ارمتتد) ،و (الرتتا
صال بن راةد) ،واخوانب جاسم ،وعبداهلل ،والرا رمد بن بندر(.)18
ومت تتن المبيعت تتي ن تختل ت تف صت تتناعة الست تتفن بت تتاختهف است تتتخدامها ،فمت تتن
البتتانو التتني ابتكتتر فتتي الثهثينتتات متتن اليتترن الما تتي ،والتتني رتتور لكتتي
يعمل بالمرركات ،و و في اشصل ستنبو يتر ةتكل ميدمتتب إلت الةتوعي،
والبوم ،والبغلة و ير ا من اشنوا التي تستتخدم فتي صتيد اشستما والغتوع
عتتن اللؤلتتؤ ونيتتل الب تتااا والركتتاا ،ول تم تكتتن تتنن الصتتناعة ميتصتتر عل ت
االستخدام ،بل كانت معد للتصدير إل اشسواق المختلفتة .متا م اركتز صتنا
الستتفن فتتي الخلتتيج العربتتي ،فق مهتتا الكويتتت التتتي كانتتت متتن المتوانيخ المهمتتة
فتتي الخلتتيج العربتتي فتتي اليترن التاستتا عةتتر ومتتا بعتتد نلت بيليتتل ،كمتتا نكتترت
البصر كمركز لصناعة المراكا ،والبرترين التتي كتان ش لهتا مهتار تامتة فتي
صنا السفن الةراعية الكبيتر  .ومهمتا يكتن فتإن الفترق بتين الستفن التتي كانتت
تبن في العصور الوستم  ،وبدايتة العصتور الرديثتة فتي الخلتيج العربتي ،تو
ن الستتفن اشول ت  ،كانتتت تبن ت بتتدون استتتعمال المستتامير ،امتتا المستتامير فيتتد
كانت إرد التقثيرات اشوربية إل دخلت إل المنميتة والتتي صتبرت مهزمتة
لصناعة السفن الخليجية(.)11
وتستتتخدم تتنن الستتفن فتتي عتتد نةتتامات برريتتة مثتتل صتتيد الستتم والنيتتل
التجاري والغوع في مصااد الؤلؤ ،الني كان يعد م استخداماتها إن ينيسم
ماقم السفينة من ري وظاافهم ودرجاتهم إل عد قستام :فيتكتون عتاد متن
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(النوخت تتن ) و ت تتو قبمت تتان الست تتفينة و (المعلت تتم) و ت تتو بمثابت تتة ال ت تتابم اشول و
(الك ارنتتي) الكاتتتا و (الستتكاني) متتدير الدفتتة و (الستتر انج) راتتيس الموستتييين
ف ته عتتن المبتتاخ والمنظتف ،وكتتان يستتم رجتتال البرتر فتتي العتراق والخلتتيج
العربتي بتالمهرين( ،)14ف ته عتن متواقم العمتل التتي كانتت تختر للصتتيد و
الغتتوع و التجتتار والتنيتتل .ولتستتليم ال تتوخ بدقتتة كثتتر ،ف تإن متتاقم ستتفينة
الغوع عل سبيل المثال كان يتكون من:
 -0النوختتنا :و تتو الربتتان المستتؤول عتتن الستتفينة ،بيتتدن الرتتل والعيتتد ،ومهمتتتب
توجيب السفينة وقيادتها .و و من ولا البرار النين جابوا البرار وعرفوا
مسالكها وخبروا نوااها واتجا ات الريا وموسم مول اإلممار ،وخبروا
عماق البرتار بصتور عامتة وبمواقتا اشصتداف ،و تو بعتد نلت المةترف
عل دار السفينة.
 -7الغواصتتون :ويتتراو عتتدد م بتتين العةتتر واشربعتتين ،ويتوقتتف نلت بمبيعتتة
الرتتال علت رجتتم الستتفينة( ،)15ويستتم باللهجتتة الخليجيتتة "الغتتيع" تتو
الةتتخع التتني يغتتوع إل ت عمتتاق ميتتان الخلتتيج للبر ت ولجمتتا المرتتار
المرتتتوي عل ت اللؤلتتؤ ،إن ينتتزل الغ تواع إلت عمتتاق الميتتان وانفتتب مستتدود
بي ارصتتة (فمتتام) وبرجليتتب رتتبهن ارتتد ما يتتدع (الزيبتتل) مربتتوم فتتي آخترن
رصاصتتة و رجتتر كبيتتر تستتم (ريتتر) ومهمتهتتا اإلس ت ار بتتالغواع إل ت
قتتا الميتتان ،وبعتتد وصتتولب إلت اليتتا ييتتوم برلهتتا متتن رجلتتب ،فييتتوم ةتتخع
علت ظهتتر الستتفينة يتتدع (الستتيا) مهمتتتب المرافظتتة عل ت ريتتا الغ تواع
بسرا الثيل( .)16ما الربل الثاني فيملق عليب (الجدا) ويمثتل ربتل النجتا
بالنس تتبة للغت تواع ويبل تتغ مول تتب نر تتو ( 42متت ت ار) ،يت تربم بإن تتاخ مص تتنو م تتن
الخيتتوم والربتتال يستتم (التتديين) ييتتوم الغ تواع بتعلييتتب فتتي رقبتتتب ويبتتد
بجما المرار بكلتا يديتب وي تعب فتي اإلنتاخ فتإنا متا رتس الغتواع بيترا
انتهتتاخ نفستتب ييتتوم بةتتد الربتتل بيتتو لييتتوم (الستتيا) الموجتتود عل ت ظهتتر
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السفينة برفعب من الماخ ( .)17وييوم الغواع عتاد بتستعين مستب (تبتب)
في اليوم الوارد ،ومد البياخ ترت الماخ تتراو بين دقيية ودقييتين(.)12
 -2السيوا :م اشةخاع الني يسربون الغواصين من قا الخليج وتتراو
إعداد م كثر بيليل من عدد الغواصين عل ظهر السفينة عند ول إةار
تبتتد متتن الغتواع( ،)19ولتتب ان يستتتر تتو والغتواع متتد خمتتس دقتتااق ثتتم
تبتتد فتتتر جديتتد  ،كمتتا علت الستتيا العمتتل فتتي الستتفينة فتتي كتتل متتا تتملبتتب
عملية الغوع(.)41
 -4الر تتيف :و تؤالخ عتتاد يكونتتون متتن الصتتبيان التتنين التزيتتد عمتتار م عتتن
( 14عامتتا) وييومتتون بالختتدمات الخفيفتتة وللتتتدريا عل ت إعمتتال الغتتوع
وييومون ريانا ميام السيوا.
 -1التباا :ال يزيد عدد م في السفينة عن ربعة و خمستة صتبيان ومهمتتهم
خدمة السفينة.
 -6الغزال :يكون في بع السفن الكبير ةخع وارد ويغوع عل رسابب
الخاع ولب سيبب.
 -2الجعدي :الةخع الني يرل مرل النوخنا في السفينة.
 -4المجدمي :تو راتيس البرتار و تو المستؤول عتن العمتل فتي الستفينة ،وجميتا
السفن الكبير يكون فيهتا المجتدمي ،كمتا يكتون فتي الستفن الكبيتر نرتو خمستة
و ستتبعة ةتتخاع زيتتاد فتتي العتتدد يملتتق علتتيهم (الجهستتة) يرلتتون مرتتل
الستتيا الم تري  ،و التتني يكتتون مةتتغوال بتتقداخ الصتته ونرتتو نل ت ري ت
يجتترون الخ تراا ( ي الربتتل التتني يمس ت بتتب الغتتااع) ،ويجتتدفون ،ويفترتتون
المرار ،ف ه عن النهام (الممرا البرري) والمباخ(.)40
ثانيا :اثر اكتشاف النفط في صناعة السفن في الخليج العربي
ازدادت مية الخليج العربي ما بداية اليرن العةرين بعد اكتةاف النفم
بكميات تجارية فتي إيران سنتة  ،1224وارتمال توفترن فتي ار ي اإلمارات
العربية (إمارات السارل العماني) في الخليج في نل الوقت( .)48وتعد
البررين ول دولة خليجية تم اكتةاف النفم فيها عام  ،1227و صبرت في
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رينها مرمة انمهق الكتةاف النفم في الدول الخليجية المجاور ،ففي
السعودية اكتةف النفم عام  ،1224وفتي واسم اشربعينيات متن اليترن
الما ي تم اكتةاف النفم بكميات االة بةرق المملكتة العربية السعوديتة وقد
سيمرت ةركة (ارامكو) اشمريكيتة علت االمتيازات النفميتة فتي المملكة .اما
في الكويت فيد اكتةف النفم بكميات تجارية عام  ،)41(1246اما قمر فيد
اكتةف النفم فيها عام  1242ورملت ول ةرنة من ميناخ مسيعيد ،و بو
ظبي عام  ،1261وسلمنة عمان عام  ،1262وامار دبي عام  )44(1266ورس
الخيمة عام  .1222وقد ارد اكتةاف النفتم واستغهلب تغيترات جنرية
وا رتة فتي البنية االقتصادية والمبيعة اإلنتاجيتة واالستههكية السااد قبل
عصرن ،إن كانت اقتصاديات المنمية تعتمد عل مجموعة متن اشنةمة
التيليدية ما الغوع عل اللؤلؤ واالتجار بب والصناعات التيليدية ف ه عن
التجار والزراعة وتربية الماةية ورعيها والتي كانت تقتي متن ري اش مية
بعد الغوع(.)45
كان تتت الص تتناعة قب تتل اكتة تتاف الت تنفم تمث تتل نص تتيبا ب تتار از م تتن االقتص تتاد
الخليجتتي ونل ت لمتتا لهتتا متتن ميتتة بالغتتة اشثتتر فتتي الرتترف البرريتتة التتتي
يمتهنها سكان الخليج العربي ،ولم تكن الصناعة تعتمد عل ةهادات دراسية
و معا تتد صتتناعية بتتل كانتتت بتتالخبر يتتتم توارثهتتا بتتا عتتن جتتد ،وقتتد صتتيبت
بتتتد ور وا ت نتيجتتة جتتر معظتتم صتترابها وانتيتتالهم للعمتتل فتتي ص تتناعة
ال تتنفم المرير تتة والمربر تتة ف تتي آن وار تتد ،وق تتد د نلت ت إلت ت اختف تتاخ معظ تتم
الصتتناعات المرليتتة الرااجتتة فتتي المتتدن اليديمتتة مثتتل وارتتة اإلرستتاخ واليميتتف
في السعودية وينمبق نل عل بلدان الخليج اشخر فيد كانت المنمية قبتل
اكتةتتاف التتنفم مكتفيتتة بصتتناعاتها المرليتة ،إال انهتتا قفلتتت مرهتهتتا تتتدريجيا
نتيجتتة الترتتاق كثيتتر متتن الصتتنا بوظتتااف صتتناعة التتنفم ،ممتتا ستتبا تتتد و ار
سريعا للصناعات التيليدية المرلية ،و كنا صتب الستكان يعمتدون إلت ةتراخ
ارتياجت تتاتهم مت تتن الصتتتناعات اشجنبيت تتة التت تتي بتتتد ت تغمت تتر اشس ت تواق المرليت تتة
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وتتنتافس علت جتنا المستتهل  .كمتا تراجعتت الز ارعتة فتي بلتدان الخلتيج بعتد
اتيتتان العوااتتد النفميتتة إن لتتم تعتتد بستتاتين النخيتتل و التجتتار نات ميتتة كمتتا
كانتتت فتتي الستتابق بعتتد انص تراف الستتكان إل ت استتتثمار م توالهم فتتي المةتتاريا
العمرانيتتة التتتي فترتتت عل ت مص تراعيها( ،)46فعل ت ستتبيل المثتتال كانتتت وارتتة
اإلرستتاخ ت تتم كثتتر متتن ( )42قريتتة زراعيتتة ووارتتة اليميتتف كثتتر متتن ()12
قريتة زراعيتة لكنهتا تراجعتت ي تا بستبا انتيتال العمالتة الزراعيتة للعمتل إلت
م ارفتتق التتنفم واإلعمتتال المستتاند لتتب و فتتي الوظتتااف الركوميتتة ،فستترعان متتا
ج تتنبت اشج تتور الجي تتد وظ تتروف العم تتل المرير تتة وت تتوفر الس تتكن والخ تتدمات
الصت تترية والترفيهيت تتة العمت تتال ال ت تزارعيين لهترت تتاق باإلعمت تتال النفميت تتة ،وبهت تتنا
تغيت تترت العهقت تتات التيليديت تتة بت تتين الم ت توارد البة ت ترية والم ت توارد االقتصت تتادية فت تتي
المجتما بعد ظهور فرع عمتل لتم تكتن معروفتة متن قبتل ،واقبتال الخليجيتين
عليهتتا بتتدال متتن المه تتن الستتابية كتتالغوع وتجتتار اللؤلتتؤ وصتتناعة الس تتفن
والز ارع تة ورعتتي المواةتتي ،إال ن التجتتار واالستتتيراد واعتتاد التصتتدير للتتدول
المجتاور بالتتنات لتتم تتتتقثر مثتتل بتتاقي المهتن خاصتتة بعتتد ظهتتور المةتتاركة فتتي
رس الم تتال ف تتي المة تتروعات الكبي تتر ف تته ع تتن إنة تتاخ من تتامق للص تتناعات
الترويليتتة المرتبمتتة بتتالنفم والتتتي تتكتتون متتن سلستتلة متنوعتتة متتن الصتتناعات
البتروكيماوية ،ف ه عن الصناعات الغنااية والتي خنت تنمو تدريجيا(.)47
دور ام تا
ليتتد اوجتتد التتنفم مبيتتة عاملتتب نات ةتتان فتتي دول الخلتتيج لعبتتت ا
في دول الخليج العربي ،فيد سس النفم لمبيتة جديتد فتي المجتمتا الخليجتي
(المبيتتة البرجوازيتتة) إال ان تتنن المبيتتة كتتان لهتتا وجتتود فتتي الكويتتت والبرترين
ودبتتي قبتتل اكتةتتاف التتنفم بكميتتات تجاريتتة ،وفيمتتا عتتدا تتنن المةتتيخات ف تإن
صتتناعة التتنفم تتي التتتي وجتتدت المبيتتة البرجوازيتتة فتتي بتتاقي منتتامق الخلتتيج
العربتتي ،كمتتا ستتاعد التتنفم عل ت قيتتام مبيتتات عاملتتة لهتتا توجهتتات ايديولوجيتتة
فعلت ستتبيل المثتتال ررصتتت ارامكتوا علت متتن العمتتال جتتور عاليتتة البعتتاد م
ع تتن ي اتج تتان يس تتاري ،وبالمياب تتل دفع تتت تتنن اشج تتور العم تتال ف تتي ص تتناعة
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السفن و ير ا من المهن ال التوجب نرتو الةتركات النفميتة لترستين رتوالهم
المعاةية ف ه عن نل كانت الةركات تف ل العمالة المرلية عل العربية
إن تخةت ت م تتن الي تتد العامل تتة المصت ترية والعراقي تتة والفلس تتمينية وم تتا يمك تتن ان
ترملب من فكار ثورية(.)42
وبعد نا االستع ار البسيم للتروالت االقتصادية التي ردثها النفم فتي
المجتما الخليجي ،فيد تتقثرت صتناعة الستفن فتي الخلتيج العربتي ةتقنها ةتقن
ب تتاقي الر تترف اشخ تتر الت تتي خ تتنت باالن تتدثار بع تتد اكتة تتاف ال تتنفم فتيلص تتت
صناعة الستفن بعتد التنفم وستيمرتب علت الريتا االقتصتادية فتي دول الخلتيج
العربي(.)49
ليتتد ظلتتت صتتناعة الستتفن مزد تتر ،عل ت اشقتتل ،رت ت مملتتا اليتترن العة ترين
ففتتي ستتنة  ،1212كانتتت الكويتتت ورتتد ا ،تمل ت ق اربتتة ثمانمااتتة مركتتا وستتفينة،
يعمتل علت ظهور تتا رتوالي ( ،)72222رجتل ،ولتتم يكتن كلهتم متتن الخليجيتين ،بتتل
كتتانوا متتن مختلتتف منتتامق الخلتتيج العربتتي( ،)51ولرستتن الرتتظ تتتتوفر لتتدينا بع ت
االرصتتاخات اشوليتتة عتتن نتوا وعتتداد الستتفن المملوكتتة لمتوانيخ الخلتتيج العربتتي
ومنه تتا اإلرص تتااية الت تتي وردت ف تتي كت تتاا (دلي تتل الخل تتيج) ،والمتعلي تتة بالم ارك تتا
الستتااد ف تتي ممل تتا الي تترن العةت ترين ،وممتتا ج تتاخ ف تتي تتنن اإلرص تتااية ن ج تتزر
البرترين (مملكتتة البرترين راليتتا) كانتتت تمتلت نتتنا ( )12بغلتتة و ( )62بتيتتل ،و
( )77ب تتوم و ( )162بي تتار و ( )242س تتمبو وة تتويس و ( )624ة تتوعي وقت توارا
ختتر خفيفتتة مجموعهتتا نرتتو ( )1262ستتفينة يعمتتل عل ت ظهر تتا نرتتو ()14222
رجه(.)50
كتتنل كتتان عتتدد الستتفن التتتي تعمتتل بتتالغوع نرتتو ( )1122ستتفينة يعمتتل
عليهتتا نرتتو ( )47لتتف رجتتل فتتي عمتتوم الخلتتيج العربتتي( )122( )58منهتتا فتتي
البررين عام  ،1276لكنها تيلصت إل ( )42عام .)51(1246
وبه تتنا خ تتنت ص تتناعة الس تتفن والم ارك تتا التيليدي تتة بالت تتد ور واالنيت ت ار ،
ف ته عتن ن بعت بنتا الستفن ،اختتنوا يعملتون علت إعتاد ترويتل مصتتانا
سفنهم بيصد صنا سفن بخاريتة صتغير  .ومتا ن بعت المؤسستات الرديثتة
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ف تتي بعت ت من تتامق الخل تتيج العرب تتي تب تتنل جه تتودا رثيث تتة م تتن اج تتل االرتف تتاظ
بصناعة المراكا التيليدية ،إال ن نل لتم يعتد ممكنتا متام مغريتات الر تار
والتكنولوجيتا التتي تعتم منميتة الخلتيج العربتي فتي الوقتتت الرا تر ،ولعتل متتن
برز ما تم بهنا الةتقن ،ستعي التدول الخليجيتة للتتهؤم متا متملبتات المهرتة
الرديثتة ونلت بإعتاد بنتتاخ المتوانيخ ،وانةتتاخ اشرصتفة الخاصتتة لمتا يعتترف ب ت
(الراويات  ،)Containersو ي وردات تعباة كبير ستهلة الترميتل ،والتفريتغ،
والنيل ،بواسمة اآلالت الرافعة ،وثمة خموم منظمة بالراويات تمخر عبتاا
الخليج العربي .وبالر م من نلت فتان نتا بعت المستاعي اليتوم للمرافظتة
علت تياليتتد صتتناعة الستتفن ،واالرتفتتاظ بتتالررفيين اليهاتتل التتنين يبرعتتون فتتي
تتنن الصتتناعة العظيمتتة متتن جتتل تقصتتيل وتجتتنير صتتناعة الستتفن التيليديتتة،
واال م من نل السعي باتجان المرافظة عل النجارين المهر اليهاتل البتاقين
التتنين برع توا فتتي بنتتاخ الستتفن ،والتتنين يستتتفاد متتنهم كتتنل فتتي صتتناعة آثتتا
البيتتوت الخةتتبية ،وقتتد ظهتترت فتتي الستتنوات اليليلتتة الما تتية بع ت الم اركتتز
الثيافي تتة الخليجي تتة الت تتي ررص تتت علت ت اس تتتعاد مة تتا د ص تتناعة الس تتفن ف تتي
الخلتيج العربتي ،خاصتتة و ن تنن الصتناعة ارتبمتتت بتالخليجيين كقنتاس كتتانوا
يرتتتادون البرتتر بكثتتر ( .)54ومتتن تتنن الم اركتتز مرتتل (اليتتهف) فتتي رتتد رجتتاخ
متخص تتع لبي تتا الس تتفن الخة تتبية الص تتغير
ستتوق واق تتف اليم تتري و تتو مك تتان
ل
بقرجام مختلفة ،إن تصتنا تنن الستفن فتي المتجتر التني ال يعتدو كونتب مرته
صغي ار يبيا السفن الخةبية الصغير  ،بل يتجاوز نا الةيخ بكثيتر شنتب يعتد
رد المرهت النتادر التتي تجمتا ةتياخ ومعتدات وآالت وصتور قديمتة ونتادر
ترجتتا لماتتات الستتنين ،كمتتا يرتتتوي عل ت المعتتدات التتتي استتتخدمها الم توامن
الخليجتتي ق تديما ،كمتتا يرتتتوي المرتتل ي تتا عل ت صتتور تو ت تتتاريخ التتدول
الخليجية رت وقتنا الرا ر(.)55
خاتمة
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بر بناخ الخليج العربي في المهن والررف المتصلة بالبرر مثل صتناعة
الست تتفن والم اركت تتا والغت تتوع عل ت ت اللؤلت تتؤ وصت تتيد اشست تتما والنيت تتل والتجت تتار
البرريتتة ،وبهتتنا ف تإن تتنن المهتتن تمثتتل ت ارثتتا ر تتاريا لستتكان منميتتة الخلتتيج
العربتتي استتتمدت منتتب ستتماخ عتتااهت بعتتد ان اةتتتهر فيتتب ررفيتتون مهتتر قتتل
نظير م ،فكانت نتاجاتهم تنم عتن صتنعة متينتة لستفن بييتت تستتخدم لعةترات
السنين و واصون ةجعان كستبوا قتوتهم متن ررفتة صتعبة اليستتميا إال تل
الخلتتتيج العربت تتي مزاولتهت تتا ،إن تست تترد كتتتتا التت تتاريخ ان المست تتتعمرين االوربت تتين
والستتيما الهولنتتديين ر تاولوا الغتتوع س ت ار لكتتنهم فةتتلوا ممتتا بي ت تتنن المهنتتة
المهمتتة ركت ار علت عتترا الخلتتيج ،وقتتد كانتتت صتتناعة الستتفن ابتترز صتتناعات
الخلتتيج قبتتل اكتةتتاف التتنفم ،ولتتم تكتتن لهستتتعمال فتتي الخلتتيج فيتتم بتتل كانتتت
تصدر إل منامق خر لسمعتها التي كسبتها من جود صنعتها ،فكان لهتا
اشثتتر االقتصتتادي الكبيتتر عل ت دختتل ستتكان المنميتتة .ومتتن ختتهل البر ت تتتم
التوصل إل عدد من االستنتاجات مها:
 -1بر بناخ الخليج العربي في مهنة صناعة السفن وتفننتوا فتي ستاليا تنن
الصناعة ،فكانت السفينة الخليجية مميز عن ير ا من السفن.
 -7استخدم الخليجيون المسامير في صناعة السفن فتي اليترن الستادس عةتر
بعد ارتكاكهم باشوربيين.
 -2لهنن المهنة سماخ وتياليد خاصة مازالت متداولة رت اآلن.
 -4ختتنت مهنتتة صتتناعة الستتفن تت ارجتتا شستتباا عتتد مهتتا اكتةتتاف التتنفم
والتغيرات الجنرية التي ردثها في المجتمعات الخليجية.
 -1نا دعوات للمرافظة عل نن الررفة المميز وتموريها.
 -6يوجد ارتبام وثيق بين ررفة صناعة السفن والغوع عل اللؤلؤ فيد د
تمور المهنة اشول في ازد ار الثانية والعكس صري .
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Ship Building In Arab Gulf And The Effect of Oil
exploration In Its Collapse

Mr. Mithaq K. Jalud
Lecturer, political strategic Dept.Regional Studies Center
Mousl University
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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 1220دساسة في التاسيخ االقتصادي( ،د.م ،)1227 ،.ص .22
( )37فب ةةدالعايا الر ةةيد ،ت ةةاسيخ الكوي ةةت ،مةا ةةوسال داس مكتب ةةة الحي ةةاة( ،بي ةةرول ،)1271 -ص ص -72
.77
( )32السبيعي ،المصدس الساب ،.ص .22
( )32فبةةدان يوسةةغ الغةةةيم ،كتةةاب الل لة  ،2 ،داس الباةةا ر اإلسةةالمية للطبافةةة والةاةةر ( ،بيةةرول-
 ،)1222ص .121
( )40فيسا القطامي ،دليل المحتاس في فلم البحاس ( ،3 ،الكويت ،)1224 -ص 210
( )41الر يد ،المصدس الساب ،.ص ص .72 -74
( )42ص ةةالح العق ةةاد ،مع ةةالم التغيي ةةر ف ةةي دو ،الخل ةةيج العرب ةةي ،معل ةةد البح ةةوة والدساس ةةال العربي ةةة،
(القاهرة ،)1272 ،ص .2
( )43ميكا يةةل ب ةةروكس ،الةةةفط والسياس ةةة الخاسجي ةةة ،ل :غيةةبان الس ةةعد ،مطبعةةة الا ةةعب( ،بغ ةةداد،
 ،)1221ص ص .113 -104

صناعة السفن في الخليج العربي...
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( )44فتحي فباس الجبوسي واحمد صالح الجبوسي ،تةاسيخ الخلةيج العربةي ،1 ،داس الفكةر( ،فمةان،
 .،)2010ص ص .170 ،144
( )42فبةةدالرزاخ خلةةغ محمةةد الطةةا ي ،الةةةفط ومةةا أحدثةةه مةةن تغيةرال اقتصةةادية واجتمافيةةة فةةي أقطةةاس
الخليج العربي ،موقع دنيا الوطن:2010 -2 -22 ،
pulpit.alwatanvoice.com/content-120132.html

( )42العقاد ،المصدس الساب ،.ص .33
( )47الطا ي ،المصدس الساب..
( )42العقةاد ،المصةدس السةةاب ،.ص ص 137-132؛ صةحيفة الوسةةط (البحةرين) ،العةةدد (20 ،)232
كانون األو /،ديسمبر .2004
( )42العاي ،المصدس الساب ،.ص .73
( )20محم ةةد الرميح ةةي ،الخل ةةيج ل ةةيس نفط ةةا دساسة ةة ف ةةي إ ةةكالية التةمي ةةة والوح ةةدة( ،1 ،الكوي ةةت،
 ،)1223ص ص .17 -12
( )21العالف ،السفن والمراكب.
( )22العقاد ،المصدس الساب ،.ص .112
( )23فبدان خليفة الامالن ،صةافة الغوص( ،القاهرة ،د .ل) ،ص ص .22 -21
( )24العالف ،السفن والمراكب.
( )22صحيفة البالد( البحرين) ،العدد ( 13 ،)1122كانون الثاني /يةاير .2012

