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الذي عقدته دارة الدكتور سلطان القاسمي "مؤتمر المالحة البحرية في الخليج العربي عبر العصور الباحث بهذه الورقة فيشارك  ( )
 م8002نوفمبر  1  -1 للدراسات الخليجية بالشارقة، في الفترة من 
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تجارتهه الصهناعة الولهي فهي الخلهيع، واعتمهدت اقتصهاديات المنطقهة قبهل البتهرول شكل صيد اللؤلؤ و 
ت صههههفحة الخلهههيع ال ربههههي فهههامتأوصهههيد السههههماك، علهههي م لههههث النشهههاط البحههههرير ال هههو  والتجههههارة 

الصههناعة  ، وكههان صهيد اللؤلههؤ وتجارتههت مههل فهي المجههاثت اله  ثالتهي والقههوار  السهفن بأسهاطيل 
جهاتت بريطانيها ىلهي منطقهة الخلهيع ال ربهي ىبهان عصهر  .صهدر رق  سهكانهالولي فهي الخلهيع، وم

نلقهههي ال هههوت علهههي أسهههاطيل صهههيد اللؤلهههؤ فهههي الخلهههيعر مههههن أن فهههي  هههذه الدراسهههة  حاولنهههااللؤلهههؤ، 
ر ههها فهههي اقتصهههاديات وأسهههما ها وأطقهههم ال مهههل عليهههها، ومهههن  هههم تأ يوأحجامهههها وأعهههداد ا صهههناعتها 

 .لبريطاني في الخليعبالوجود ا ا أ ر مدى تالخليجيين، و 
 هي بدايهة السهيطرة و  280 /1 2 وقد حددنا بداية الدراسة بالحملة البريطانية  د القواسم  

، صهها القههرن ال شههرينتعصههر اللؤلههؤ فههي من تنتهههي الدراسههة بنهايههةالف ليههة لبريطانيهها فههي المنطقههة، و 
باسهت ارة حيهوان المحهار فهي  عندما أغر  اليابانيون السو  ال المية بكميات  ا لة من اللؤلؤ المنهتع

مقارع بحرية، فقلت أس ار اللؤلؤ ولم ي د الدخل يتناس  مه  الجههد المبهذول والمخهاطر التهي تحها 
 أيسههر سهههب ا فههي أحشههات الخلههيع، فاتجههه الخليجيهههون ىلههي مجههال الكهههامن عمليههات البحههث عههن الههدر 

ب ههد عههين، كمهها  ، وغههدت أ ههراا ، وبههذلك انههد رت عمليههات اسههتخرا  اللؤلههؤالههنفطوأرغههد عيشههاا، أث و ههو 
 .ل الصيداطياند ر كل ما ت ل  بها من أنشطة، بما في ذلك أس

الو هها   البريطانيههة تحههت عنههوان عههدد مههن المصههادر والمراجهه  أ مههها الدراسههة علههي  واعتمههدت
Records of the Persian Gulf Pearl Fisheries, 1857- 1962 وقهد أشهرنا ىليهها فهي ،

 .عناصر    ةو  في تمهيدت الدراسة تركق و  ..Records of the P.G.P.Fالحاشية اختصاراا 
 : يدـالتمه

شكلت صناعة اللؤلؤ ال مية الكبرى في حياة المجتم  الخليجهي، و هي صهناعة خاصهة بههذا 
م 281 المجتم ، وتسويقها يمتد ىلي أغني به د ال هالم، وقهد عبهر محمهد بهن  هانق حهاكم قطهر عهام 

نحهههن "اة الخليجيهههين فههي النصههها ال هههاني مههن القهههرن التاسههه  عشههر بقولهههه عههن أ ميهههة اللؤلهههؤ فههي حيههه
  ( ) "جمي اا من أع نا ىلي أدنانا عبيد لسيد واحد  و اللؤلؤ

فهي تههوفير بي ههة صهالحة لنمههو أنقههي درجههات دوراا الحههارة  ل ه  تكههوين الخلههيع ال هحل وطبي تههه
فههي الشههواط   ن صههيد ا سههنوياا، أمههاوالمنههاط  ال ربيههة  ههي الك ههر ىنتاجههاا ويمكهه ،اللؤلههؤ فههي ال ههالم

وفهههي مطلههه  القهههرن ال شهههرين بلههه  . يهههتم الصهههيد كهههل  ههه ث سههنوات أو أربههه و  ،قهههلاإليرانيههة فاإلنتههها  أ
كههل فههرد قههد يم ههل و المشههت لون فههي اسههتخرا  اللؤلههؤ فههي الخلههيع حههوالي أرب ههة وسههب ين ألهها نفهه ، 

ون فههي  ههذا المجههال مهها بههين مصههدر رق  لسههرة كاملههة، بخهه ا رجههال المههال والتجههار ال ههاملمههنهم 
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 100،000بمبله   211 ر عهام ستخر  من الخليع والمصهد  ص ير وكبير، وقدرت قيمة اللؤلؤ الم
ىلهههههههي  108 /5جنيهههههههه، وقادت عهههههههام  000،000ىلهههههههي  288 ، وبل هههههههت عهههههههام يىسهههههههترلينجنيهههههههه 

جنيهههاا، ى ههافة ىلههي المسههتحدث مههن  ههذه الصههناعة و ههي تجههارة أصههداا اللؤلههؤ التههي 010،111، 
 (8) .جنيهاا  10،101ت في ال ام الخير حوالي بل 

فموسههم ال ههو  ينقسههم  ،ويشهه ل اللؤلههؤ الجانهه  العحههم مههن حيههاة أ ههالي الخلههيع طههوال ال ههام
وتبهدأ مهن منتصها ىبريهل وتسهتمر لمهدة    هة " ال و  البارد"التمهيدية ىلي   ث مراحل، المرحلة 
وتتههراوب بدايتههه بههين منصهها مههايو ومنتصهها " يههرال ههو  الكب"الساسههية أسهابي  تقريبههاا،  ههم المرحلههة 

وتسههتمر نحههو " غههو  الههردة "يونيههو ونهايتههه بههين منتصهها سههبتمبر ومنتصهها أكتههوبر، وقههد ي قبههه 
فقد ي قه  المراحهل اله  ث مرحلهة راب هة تسهمي  ،   ة أسابي ، وتحل قلو  ال اصة مت لقة بالصيد

فتم ههل فتههرات راحههة لل ههاملين فههي ال ههو  مهه   أمهها الفتههرات الفاصههلة بههين المراحههل المههذكورة" رديههدة "
ص ب ما عط  من السفن، وتبدأ مرحلة التجار لتست ر  ما بقي من ال ام   (1) .أ ليهم وا 

كهانوا ي ملهون  (0)وقطهرتفيد اإلحصاتات أن أك ر من نصا سكان عجمان ودبي وأبي حبي 
طفهههال، فهههتذا افتر هههنا أن فههي صهههناعة اللؤلهههؤ وتجارتههه، وبمههها أن اإلحصهههاتات مت هههمنة النسههات وال

مههههن المجتمهههه ، يت هههها أن كههههل الرجههههال ي ملههههون فههههي صههههناعة اللؤلههههؤ % 50نسههههبة الرجههههال تم ههههل 
مهههن الرجهههال فهههي أم القهههوين والشهههارقة والكويهههت فهههي % 10و% 50وتجارتهههه، بينمههها ي مهههل مههها بهههين 

 صههناعة اللؤلههؤ، وفههي حالههة البحههرين ي مههل كههل الرجههال فههي  ههذه الصههناعة فيمهها عههدا ال ههاملين فههي
جماثا ي مل في الجان  ال ربي من الخليع فهي صهناعة اللؤلهؤ مها يقيهد  جل  المياه والخ روات، وا 

وكانهههت قبا هههل البهههدو تتحهههرك نحهههو السهههاحل قهههر  موسهههم ال هههو ، في مهههل  .مهههن الهههذكور% 50عهههن 
وصهههل عهههدد  .رجالههها فهههي صهههيد اللؤلههؤ تهههاركين خلفههههم أسهههر م يرعههون الغنهههام بهههالقر  مههن السهههاحل

رجههل، تقلهه   00،000م حههوالي 2 2 ين علههي سههفن صهيد اللؤلههؤ فههي الخلههيع عهام الرجهال ال ههامل
رجهل،  15،000ىلهي  212 رجهل  هم عهاود اثرتفهاع فهي  81،000 ذا ال دد في ال   ينيات ىلي 

  (5).رجل 10،000 م ت اعا في مطل  القرن ال شرين ىلي 
 :وفيما يلي عناصر الدراسة

 : صناعة سفن صيد اللؤلؤ: أولا 
مهي ا مهن سههواحل  10و 80 هد يتهراوب بهين ب   الم اصهات الكبهرى فهي الخلهيع ال ربهي علهي توجهد

قطهههر وأرخبيهههل البحهههرين، المهههر الهههذي تطلههه  بنهههات سهههفن كبهههرى تحمهههل أكبهههر قهههدر مهههن ال واصهههين 
الط هام والنهوم والبحارة والمساعدين، ى افة ىلي المؤن من مأكل ومشهر ، وأمهاكن تسهتوع  تنهاول 
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السههفن الكبههرى ب هها البحههارة مههن الكويههت والبحههرين أن يلتمسههوا شههج ت كمهها  .وعمليههة فههتا المحههار
فههي خلههيع عههدن حههول جقيههرة سههوقطرة الههرق  فههي البحههث عههن أصههداا اللؤلههؤ فههي سههي ن شههتاتا، و 

، فحققهت نتهها ع مهه  بدايهة موسهم الصهيد فههي الخلهيع ،فهي مطلهه  فصهل الربيه  وت هود والبحهر الحمهر
 هادة ىلههي أن فر هت الحكومههة اإليطاليههة  هرا   علههي تلههك م، وحلههت  ههذه ال225 جيهدة فههي عهام 

 (8).السفن في مياه ىريتريا، فانقط ت عنه سفن الخليع
جمههه  الو  "اقههه   " مهههن يصهههن  السهههفينة يسهههميو  "الق فهههة"فهههي الخلهههيع بهههه  صهههناعة السهههفنتسهههمي 

القه ا  القهار، وعهادة ي مهلسد مسهامها بها باللياا، و خشبق وقلا السفينة أي قام بخر  ،"ق ليا"
تنههاول لالصه ة أو  فيمها عههدا أوقهات ،الشهم  وحتههي غروبهها دون توقهاطلهوع فهي  هذه المهنهة منههذ 

مناولهههة ه، ويقتصهههر عملههههم فهههي  هههذه المرحلهههة علهههي لمهنهههة منهههذ طفولتهههلتحههه  القههه ا با، ويط هههامال
 "وريمهق "ب هد ذلهك يتحهول ىلهي  أصول المهنهة، يتقنل ،مراقبة سير ال ملو  فينالدوات لل مال والق 

ويكههون السههاعد اليمههن للقهه ا، ولكنههه  ،الخشهه ل ي مههل عههادة فههي حمهه بم ابههة مسههاعد قهه ا،و ههو 
ال اله  تسهتمر  هذه المرحلهة مهن سهنتين ىلهي  ه ث  يحل تحت اسهم عامهل حتهي يهتقن الق فهة، وفهي

 "أسهتاذ" م كبيهر و . يتحهول ىلهي قه ا ه للمهنهة، ب هد اوحبهالمهقوري سنوات، وي تمد ذلك علي ذكهات 
، وفههي النهايههة ىلههيمههن البدايههة  انفيههذ خطوطههها واإلشههراا علههي ت قههوم بتصههميم السههفينة وو هه يو 

البحههر، وفههي ال ههادة  السهفن قبههل ىنقالههها ىلههي لصههن ورشههة أي مالكههاا ل مههارة، "ذ السههتا يكههونال اله  
ومهنهة الق فهة فهي ال اله  تنتقهل مهن جيهل ىلهي جيهل بالورا هة . تكون  هذه ال مهارة مطلهة علهي البحهر

 (1).في أسر ب ينها

 اع السهفن القهدمات فهي الخلهيع بالح هارات المجهاورة، فاسهتخدموا ألهواب خشه  السها تهأ ر صهن  
، وربطو ا بألياا جوق الهنهد، وكانهت الشهراع مرب هة عري هة  هم أصهبحت التي جاتوا بها من الهند

الق فهين ىلهي تطهوير  دف  مجهيت البرت هاليين ىلهي المنطقهةوقد م ل ة تمتد من المقدمة ىلي المؤخرة، 
صههناعتهم، لتصههبا قههادرة علههي التصههدي والمنافسههة، فبههدأ ت بيههت اللههواب الخشههبية بالمسههامير، ومهه  
. اقد ههار صههناعة اللؤلههؤ والتجههارة اقد ههرت صههناعة السههفن، مسههتفيدة مههن منجههقات ال صههر الحههديث

خريههها فيهههتم أمههها فهههي ال ،بصهههناعة السهههفن أ نهههات موسهههم الصهههيد وفهههي فصهههل الشهههتات فهههونينشههه ل الق 
أو ب ها أمها السهفينة ىذا أصهابها عطه   (2).ىخرا  السفن ىلي الشاط  إلص ب عطبها وصهيانتها

الشههقو  فههي عههرا البحههر يلجههأ ربههان السههفينة ىلههي ىحههدى الجههقر، حيههث يقههوم القهه ا المرافهه  لههها 
 ههم  ، لمنهه  تسههر  الميههاه داخههل السههفينة،دماا ب هها المسههامير ولفهها ا القطههنب مليههة اللقههاط، مسههتخ

 (1).ت ود السفينة للخدمة مرة أخرى
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بنوعيهة السهفينة،  التصهميم المت له  السهتاذ ي ه تبدأ مهمة التصني  بتهوفير المهواد الخهام،  هم 
السههتاذ اإلشههراا والمراقبههة فههي كههل مرحلههة مههن  واصههلوي الق فههين بالبههدت فههي التصههني ، ايكلهه ههم 

ل ومههن مقههدم البههي  ي هه  ميهه ،البههي الشاسههيه ويسههمي  مليههة بصههناعة التبههدأ مراحههل التصههني ، 
رك  ال وارا الخشهبية تهدريجيا علهي البهي  وتهدعي ي   م المؤخرة، الصدر ومن الخلا ي   ميل 

لشهكل السهفينة وال هرا منهها ا انواع السهفن تب ها وتختل ،ت بيت السفينةل  م يرك  المالك ،الكروات
 وب ههد ،أخههذ وقتههاا كبيههراا فههي ال ههادةتشههطيبات التههي ت ههم تبههدأ عمليههة ال (0 )،ومهارتهههالقهه ا رؤيههة و 

ويههتم تفصههيل  اثنتهههات منههها تمامههاا تههتم صههناعة الشههراع مههن أحههد أنههواع النسههيع الههذي يسههمي ال ههقل،
حهواا الشهراع ل همان  الشراع بالشكل المناس  وتقوى حوافه بالحبال السميكة، وتهتم خياطهة جميه 

، وقايتهها مهن التلهام طه ت السهفينة بالقيهت ليهت اا ، وأخيهر "ميبر"ىبرة كبيرة كه، وتستخدم في ذلك تماس
براق جمالها أي اا  . والفرحهة ومن  م يكون ىنقال السفينة ىلي البحر وتدشينها في جهو مهن البهجهة. وا 

مواصههههفاتها ة و ذا المههههر ي تمههههد علههههي نوعيههههة السههههفينيختلهههها الوقههههت الهههه قم لبنههههات سههههفينة، كههههون  هههه
(  ) .ال املين فينباإل افة ىلي حجمها وعدد الق 

 

، و هههي عبهههارة عهههن أرا عمهههارةعمهههاير ومفرد ههها  تسهههميلسهههفن فهههي ور  تهههتم عمليهههة تصهههني  ا
وث . لههي البحههرف هات مسههورة مهن  هه ث جهههات ومفتوحهة ناحيههة البحههر، إلنهقال السههفن ب ههد صهن ها ى

نما يست ل الق تقتصر صناعة السفن علي ال ما  المقابلهة لحهواا رسهو السهفن الشواط  فونير وا 
وقهد رصهد لهوريمر  (8 ).اعة السفن وترميم القديم منهها،  هم ىنقالهه ىلهي البحهر مباشهرةصن في عمليات

 8 و 0 تتههراوب بههين  السههفنمههن اا عههددعههدة عمههاير تنههتع فههي مشههيخة دبههي مطلهه  القههرن ال شههرين 
 (1 ).سنوياا  سفينة

الهذي كهان  "السها "خشه   وبخاصهة، الخشها  وتستخدم في صناعة السهفن مهواد عهدة أ مهها
اسهتخدام أنهواع  ، باإل هافة ىلهيقهدماا  80 ىلهي  هيصل طول جذعهو ، الهند نات الخليع منيح ره أب
يصههل مسههامير السههفن و كمهها تسههتخدم نههي وكههذلك السههدر وال ههن ، كههالجنقلي، والبنيههتع، والفيأخههرى 
ن الخشهها ، تو هه  فههي الفراغههات بههي و ههي خيههوط قطنيههة وكههذلك الفتايههل. ب  ههها ىلههي ذراع طههول

سهوات الحبهال المسهتخدمة فهي تقويهة حهواا قه ع السهفن أو تلهك التهي  لحبهالصهناعة ا وكذلك  نهاك
يسهتخدمها ال هوا  فهي حبهل الشهد أو سهلة جمه  المحهار، وم حمهها يصهن  مهن الليها المسهتخل  

  (0 ).شجرة الديمن س ا النخيل، وب ا  ذه الحبال يصن  من الليا المستخل  من 
واشهتهرت البحهرين بصهناعة الشهراع، فوصهل ، دم لصهناعة الشهراعالمستخو ناك أي اا النسيع 

فيههها ىنتهها  الشههراع فههي أوا ههل القههرن ال شههرين ىلههي ما ههة شههراع فههي السههبوع، بمهها يفههي بحاجههة السههفن 
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 (5 ).فهي البحهرين وال ديههد مهن بلهدان الخلههيع، كمها كانهت م بهه  ال هو  تصهن  أي ههاا فهي البحههرين
بههه  فقهههط ولهههي  صهههناعة النسهههيع، لنهههها والم  أو الشهههراع ول هههل المقصهههود  نههها  هههو حياكهههة القههه ع

مهههن متطلبهههات صهههناعة و . صههناعة متطهههورة ث أعتقهههد أنهههها كانهههت موجهههودة فهههي بلهههدان الخلهههيع  نهههذاك
قهاوم يلطه ت الجهقت السهفلي للسهفينة  التي تتشكل من خلهط الجيهر والهد ن، حيهث يهتم "الشونة" السفن

رة ومسهن وم قها  هها منشهار كبيهر وفهأبدا ية بسهيطة منويستخدم الق ا عدة أدوات أولية . م بال
 (8 ) .وطباشير لو   ال  ماتوميبر ومطرقة وقاط  
  أسمات سفن صيد اللؤلؤومن 
متوسهههطة الحمولههههة والحجهههم وتتميههههق بالخفهههة والسهههرعة، لههههذا تسهههتخدم فههههي  مهههن السههههفن القديمهههة: َبت يهههل

ة فههههي متناسههههقة جميلههه، أغهههراا عهههدة منههههها تجهههارة النقههههل السهههاحلي وصهههيد اللؤلههههؤ والحهههرو 
منهههها الكبيهههر والصههه ير، فهههالكبير منهههها يبلههه  طولهههه حهههوالي خمسهههة وسهههب ين محهر ههها ال هههام، 

   (1 ).، وتصل حمولته ىلي ما تي طنقدماا 
و ههي أصهه ر مههن البتيههل، فيبلهه  ، لههم تكههن م روفههة لههدى ال ههر  قههديماا لكنههها قديمههة  و ههي سههفينة :َبق ههارة

السههههمك ىلههههي جانهههه  صههههيد قههههدماا، يك ههههر اسههههتخدامها فههههي صههههيد  15و 85طولههههه مهههها بههههين 
  (2 ).اللؤلؤ

وي تقههد الههب ا ىنههها نسههبة ىلههي سههمكة باثسههم ذاتههه أك ههر السههفن ال ربيههة شهههرة فههي الخلههيع، : َسههنب وك
ىلههي  مههانين قههدماا،  ايصههل طولهههكبيههر الحجههم  منههها سههفن (1 )م روفههة فههي الخلههيع،" سههنبوك"

حهري وصهيد اللؤلهؤ، أمها وحمولته حوالي ما ة وخمسين طناا، ويشي  استخدامها فهي النقهل الب
فههي تقينههها و  قههدماا، ويسههتخدم فههي الصههيد بههأنواع 00و 15الصهه ير منههها فيتههراوب طولههه بههين 

 (80) .النقو  الجميلةال ال  
التههي كانههت تسههتخدم فههي " جههولي بههوت"وي  تقههد أن التسههمية مشههتقة مههن السههفينة اإلنجليقيههة  :جههالبوت

 "جالبوتهها"شههتقة مههن اسههم السههفينة البرت اليههة و نههاك اعتقههاد  خههر بأنههها م، البحريههة البريطانيههة
وصهههيد السهههماك، وتتهههراوب  التجهههاري والنقهههل غهههراا الههه  ثر صهههيد اللؤلهههؤوتسهههتخدم فهههي ال
 05و ي سفينة متوسطة الحجم طهول قاعهدتها حهوالي  ( 8)طناا، 50و 00حمولتها ما بين 

 الشهخا  تتهراوب وحمولتهها مهن ،وتتميهق ب مهود مقهدمتها الواقها رأسهاا علهي القاعهدة ،قهدماا 

 (88).رج ا  10و  85بين 
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وتسههتخدم أي ههاا وثسههيما فههي المسههافات الطويلههة، ، ال ربيههة وأكبر هها و ههي مههن أشهههر سههفن النقههل :بههوم
قهدماا، وعر هها مها  80 و 50و هي سهفينة شهراعية يتهراوب طولهها مها بهين في صيد اللؤلؤ، 

 (81) .طن 000قدماا، وحمولتها تصل ىلي حوالي  10و 5 بين 
  (80) .أقل من خمسة عشر طناا  اتشبه السنبوك لكنها أص ر منه حجماا، فحمولتهو ي  :وعيش

الكبيههرة التههي تسههتوع  أرب ههين رجهه ا وتجهيق هها حههوالي    ههين ألهها  وتتكلهها صههناعة السههفينة
 ههههي تسههههاعد فههههي تحديههههد و فههههي السههههفن الخههههرا ط والبوصههههلة،  الدوات المسههههتخدمةومههههن  (85).روبيههههة

ومينات الوصول بدقة، و ي حدي ة اثستخدام لهدى بحهارة ال هو ، ومه  ذلهك  (الهيرات)الم اصات 
يسهتخدمونها بدقههة كبيههرة، وكههان بحهارة ال ههو  قبههل ذلههك ي تمههدون علهي خبههرتهم البحريههة فههي تحديههد 
الم اصات ومواني ال ودة، فيستدلون بالشم  والنجهوم وب  مهات علهي الشهواط  كالجبهال ىذا كهان 

يابهها بلههون ميههاه البحههر وعمقههه و  ومههنهم مههن يميههق الطريهه  ذ ابههاالبههر علههي مرمههي البصههر،  طبي ههة وا 
 (88) .قاعه

فهي عهام  Wolverine Motor Worksحاولت شركة ولفهرين المريكيهة لصهناعة المحركهات 
م ىنتهههههها  محركههههههات لقههههههوار  صههههههيد اللؤلههههههؤ فههههههي الخلههههههيع، فأرسههههههلت ىلههههههي ىحههههههدى الشههههههركات 5 1 

يههران تفيههد ىنتهها   محهههرك دفهه  و هه ط مشههترك صههمم خصيصههاا لصهههيد المتخصصههة فههي البحههرين وا 
اللؤلؤ، ويههدا المحهرك ىلهي قيهادة سهرعة كهل قهار  وقيهادة فاعليتهه، واسهتبدال ال مالهة البشهرية بقهوة 
اآللهههة، ومهههن  هههم التخفههها مهههن التكهههاليا والعبهههات الماديهههة، وأو هههحت ىمكانيهههة ىنتههها   هههذا المحهههرك 

وقههد تههم تجريبههه فهي الهنههد وبورمهها، وي مههل  ب   هة أشههكال، ويمكههن قيهادة قههوة المحههرك حسهه  الطله ،
المحههرك بأقههل كميههة مههن البنههقين أو السههوثر، و ههو بسههيط يمكههن لرجههل الصههيد أن يت امههل م ههه دون 
الحاجههة ىلههي مهنههد ، ويمكههن تلبيههة الطلبههات فههي غ ههون أسههبوعين فقههط، وأرفقههت صههور للمحههرك 

  11اتهه، يصهل  منهه ىلهي وتفاصيل أس اره، فالمحرك قوة خمسهة أحصهنة و ه ط  هوات بكهل كمالي
أقهدام بسهرعة تصهل  8قهدم فهي  85جنيه ىسترليني، ويمكن تركيبه علي قار   20دوثر بما ي ادل 

لكههن متاب ههة أسههاطيل الصههيد فههي المصههادر المختلفههة يبههين عههدم  (81).ىلههي سههب ة أميههال فههي السههاعة
لهههك ىلهههي ارتفهههاع نجهههاب الفكهههرة فقهههد حهههل اثعتمهههاد علهههي ال مالهههة البشهههرية، وقهههد يرجههه  السهههب  فهههي ذ

التكهاليا الماديههة لسه ار المحركههات وتكههاليا الوقهود مقارنههة بالطريقههة اليدويهة، وثسههيما أن السههرعة 
ليسههت مطلوبههة فههي صههيد اللؤلههؤ، فالسههفن تبقههي فههي المصههايد الب يههدة مههدة طويلههة لت ههود فههي نهايههة 

 .الموسم
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 محرك ولفرين كيروسين خمسة حصان و  ط  وات
 Records of the P.G. P.F., Vol. II, p. 208: المصدر

 
 : أساطيل صيد اللؤلؤ في الخليج: ثانياا 

يتركهق م حمهها فهي ( م اصهة  81)تجو  أساطيل صهيد اللؤلهؤ م اصهات بله  عهدد ا حهوالي 
يتركق    ة أرباعها في المنطقهة بهين رأ  تنهورة ودبهي، أمها أ مهها ( م اصة 811)الجان  ال ربي 

قههار  قادت  8100حههوالي  2 2 كههان يجوبههها فههي عههام . البحههرينوأخصههبها فتركههقت حههول جههقر 
    (82) .سفينة وقار  0500ىلي  101 في عام 

عهدد السهفن ال املهة فهي  فهي أواخهر القهرن التاسه  عشهرقهد سهجلت السهلطات البريطانيهة  وكانهت
ومتوسهطة وصه يرة، سهفينة بهين كبيهرة  8،500و 8،000مجال ال و  في الخليع ال ربي ما بهين 

 ق ههد ررجهه ا، و  10و 2طنههاا، ومتوسههط ال ههاملين علههي كههل قههار  مهها بههين  50و 0 ولتههها مهها بههين حم
عمههاد اقتصههاد  سههترلينياا،  ههيىجنيهههاا  0،000 0بحههوالي  215 ر مههن اللؤلههؤ عههام ىجمهالي المصههد  
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المنطقههة طههوال ال ههام، ى هههافة ىلههي مهها تجهههود بههه الرا القراعيههة القليلههة مهههن التمههور التههي يتوافههه  
   (81).صدر م حم محصول اللؤلؤ ىلي الهندالشهر الخير من حصاد اللؤلؤ، وي ن جها م  موسم

ربههان  والجمهه  نواخههذة، وأصههلها فارسههي وت نههي "النوخهذة"مكههون مههن  السههفن الكبههرى طههاقموت هم 
ومهمتهههه توجيههه السهههفينة للطههر  اآلمنهههة فهههو خبيهههر  (10) ويكههون فهههي ال الهه  مالهههك السههفينةالسههفينة، 

وطبي ههههة كههههل منطقههههة ومحار هههها ونباتاتههههها " الهههههرات"فههههي الخلههههيع وأمههههاكن ال ههههو  بههههدرو  السههههير 
مسه ول عهن ىدارة الرحلهة منهذ أن يهأذن واتجا هات الريهاب وأحهوال الجهو ومواسهم سهقوط المطهر، فههو 

   هة أسههم مهن محصهول السهفينة لنفسهه، ى هافة ىلهي  وللنوخهذة ( 1).حتهي يهأمر بهال ودة باثنط  
مه  المحصهول للسهفينة ولهه    هة أسهههم " الِجْ هدي"يسههمي وللنوخهذة نا ه  (. ىن كهان  ههو المالهك) خ 

جهههة أ ههل الكويههت، لنهههه هأو مجههدمي بل" مقههدمي"أي ههاا، وفههي السههفن الكبهههرى ر ههي  بحههارة ويسهههمي 
في ال ال  من فقرات ال ر  وال بيد، لكهن فهي مطله  القهرن ال شهرين  ونال واصكان يتقدم البحارة، و 

 لقيادة دخولهم فجذبت الك ير من أبنات ال هر  وب ها اإليهرانيين، ولل هوا ارتف ت مكانة ال اصة 
وفههي السههفينة . الههذي يسههح  ال ههوا  مههن قههاع البحههر، ولههه سهههمان" السههي "و. أي ههاا     ههة أسهههم

أو يتهدربون علهي ال مهل ويسهتخدمون فهي أعمهال الخدمهة والنقهل " ر هيا"عدد من الصبية يسهمون 
ث " تبها "وب ها السهفن فيهها صهبية صه ار . ن محصهول السهفينةوغير ا ولكهل مهنهم سههم واحهد مه

ولهي  لهه نصهي  مهن ، كصيد السهمك يقدرون علي ال مل ىنما يستخدمون في أعمال خدمية خفيفة
ومهها يفههيا فههي المحههار المفتههوب، " سههحتيت"محصههول اللؤلههؤ ىث مهها ي  ههر عليههه مههن اللؤلههؤ الصهه ير 

وفههي  .و ههم صههبية يتههدربون علههي ال مههل فههي البحههر عليههه مههن ىكراميههات مههن النوخههذة أو ال واصههين،
ي هد الوجبهة  ل املين، وفي ك يهر مهن السهفن طبها للترفيه عن ا" نها "السفينة مطر  بحري يسمي 

  (18) .الر يسية و ي الرق وصيادية السمك
ومكهان عملهها فالسهفن الكبيهرة ويختلا عدد البحهارة مهن سهفينة ىلهي أخهرى حسه  حجهم السهفينة 

م اصات الب يدة داخل البحر، ومتوسط عدد البحارة فيهها يصهل ىلهي أرب هين رجه ا، أمها ت مل في ال
السههفن الصهه يرة فت مههل فههي الم اصههات ال ههحلة القريبههة مههن السههاحل ويقههل فيههها عههدد البحههارة ىلههي 

، ودا ما يقيهد عهدد السهيو  عهن ال اصهة ليتنهاوبوا علهي ال واصهين فهي حهاثت مهرا أرب ة أو ستة
وقهههد يقهههل عهههدد بحهههارة . انشههه ال ب  ههههم بالصههه ة أو فهههتا المحهههار أو التجهههديا ب ههها السهههيو  أو

السههفينة ىلههي    ههة أو أرب ههة فههي السههفن ذات ال ههوا  الواحههد الههذي يحتهها  ىلههي سههي  وخههادم فقههط، 
 (11) .ويكون عملها في ال ال  قر  الساحل، في الم اصات ال حلة
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لكهههن فهههي وقهههت ( النوخهههذة)لسهههفينة كهههان ال مهههل علهههي سهههفن ال هههو  يهههتم بنهههات علهههي رغبهههة قا هههد ا
متأخر مهن عصهر اللؤلهؤ بهدأ تسهجيل ال هاملين علهي تلهك السهفن بم رفهة السهلطات المحليهة، ليكونهوا 

السههههفن ىث ب ههههد الحصههههول علههههي تصههههريا مههههن فهههه  يسههههما لأفههههراد بال مههههل علههههي تحههههت السههههيطرة، 
شههك ت مهه  البلههدان الحكومهة، ل ههبط ال مالههة الوافههدة مههن خهار  القطههر خوفههاا ممهها يت لهه  بههم مههن م

بشهههير بهههن عبهههد اب أحهههد ال بيهههد  قهههدم البحهههرين لل مهههل فهههي ال هههو المجهههاورة، ف لهههي سهههبيل الم هههال 
ىث بورقهة مهن الحكومهة، فاسهت طا المنهدو  البريطهاني  فرفا النواخذة قبولهه ،المحررين في قطر

 ههها   كانهههت  هههذه الرخصهههة تصهههدر مهههن المحكمهههة سهههنوياار وتت هههمن الو  (10).اسهههتخرا  الرخصهههة لهههه
علههي سههبيل الم ههال البريطانيههة ال ديههد مههن تلههك الههرخ  صههادرة ل بيههد محههررين وأفههراد أحههرار، منههها 

مههن محكمههة بيههت الدولههة فههي البحههرين لكافههة مههن يههراه مههن نواخههذة ال ههو  بههأن حامههل  ههذه الورقههة "
 هههه 151 سهههويد بهههن مبهههارك مجهههاق أن يركههه  سهههفن ال هههو  مههه  كافهههة نواخهههذة البحهههرين لههههذا ال هههام 

 (15)"فكل من أراد أن ي مه فلي مه ب  مان ( م110 )
حرصت بريطانيا علي تسهجيل السهفن ال ربيهة والفارسهية التهي تجهو  الخلهيع وطبي هة عمهل كهل 
سهههفينة، وتحصهههل كهههل سهههفينة علهههي ورقهههة بهههها كهههل بياناتهههها مهههن المقهههيم البريطهههاني تجهههدد سهههنوياا، أمههها 

 فهي أواخههر عصهر ال ههو ، وارتهبط  ههذا السهلطات ال ربيهة فلههم تبهدأ فههي ىجهرات تسههجيل أسهاطيلها ىث
 أصهههدرت التسههجيل لههديها بالرسههوم الجمركيههة التههي فر هههتها السههلطات المحليههة، ف لههي سههبيل الم ههال

  عليهه الشهي  وق ه –ىع نهاا  م180 السهاب  مهن مهار  /  هه180 حكومة البحرين فهي أول شه بان 
يملكهههها أ هههل البحهههرين أن  ىلهههي كهههل السهههفن الشهههراعية والبخاريهههة التهههي -حمهههد بهههن عيسهههي  ل خليفهههة

يسهارعوا بتسهجيلها فهي ىدارة جمهرك المنامهة، ويأخهذ ورقههة مهن مهدير الجمهرك، مقابهل خمه  روبيههات 
وتجهههدد الرخصهههة سهههنوياا مقابهههل روبيتهههين، وعلهههي أصهههحا  السهههفن اتخهههاذ الخطهههوات ال قمهههة لو ههه  

يتخلهها لمهههدة النمههرة علههي سههفنهم بههالحفر أو بالقنهههك، بمجههرد حصههولهم علههي ورقهههة التسههجيل، ومههن 
شهر أو أك ر عن التسجيل أو تجديد الرخصة فللسلطات المحلية أن تفرا عليه غرامهة قهد تصهل 

، وث تسههتخدم فهههي ىلههي ألفههي روبيههة، وث يسههت ني مههن التسههجيل سههوى قههوار  صههيد السههمك الصهه يرة
  (18) .ال و  علي اللؤلؤ أو نقل الحمال

 :أسطول الكويت
، ي مههل سههفينة  08 م حههوالي100 فههي عههام  اصههمة وبله تركهق أسههطول الكويههت فههي مينههات ال 

وتهههدف  كهههل سهههفينة  هههريبة بقيمهههة  رجهههل، وتحمهههي  هههذا السهههطول بريطانيههها، 1،800عليهههها حهههوالي 
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نصههههي  غههههوا  فههههي نهايههههة الموسههههم لشههههي  الكويههههت، وتراوحههههت الحصههههيلة مههههن موسههههم آلخههههر بههههين 
 (11) .دوثر سنوياا، حس  اإلنتا  والس ار 80،000دوثر و 80،000

سههوى صههناعة القههوار ، فيههتم  م100 لههم يسههجل لههوريمر أي صههناعة كبههرى فههي الكويههت عههام 
قاربههههاا سههههنوياا، بمهههها يؤكههههد أ ميههههة البحههههر فههههي حيههههاة الكههههويتيين، فالطبقههههات  85و 80ىنتهههها  مهههها بههههين 

المتوسهههطة والهههدنيا ت هههي  علهههي أعمهههال بحريهههة وسهههاحلية، ويجتهههذ  صهههيد اللؤلهههؤ البهههدو وك يهههر مهههن 
أمها المهواد الخهام . مها يقهر  مهن ألفهي ىيرانهي ن اإليهرانيين علهي أسهطول الكويهتمه اإليرانيين، في مل

المسههههتخدمة فههههي صههههناعة السههههفن فههههي الكويههههت مههههن الخشهههه  وحبههههال أليههههاا جههههوق الهنههههد والخيههههوط 
والدعامات وحتي المسامير تهأتي كلهها مهن كلكتها وكراتشهي فهي الهنهد، وي هي  علهي صهناعة السهفن 

  (12).ياثتر س  الواحد منهم ما بين رب  لاير وأرب ة تاجر، يك 100في الكويت حوالي 
 :أسطول البحرين

، ب ههد أبههي حبههي أكبههر أسههاطيل الخلهيع  هانيكهان أسههطول البحههرين ال امهل فههي مجههال ال ههو  
 (11) .حوالي أرب ما ة سفينة بين كبيرة ومتوسطة وص يرة 211 فكان في عام 

 عدد الرجال عدد السفن ميناتال المنطقة عدد الرجال عدد السفن المينات المنطقة

ريههن
بهحهه

رة ال
هههقيه
جهههههههههه

 

حالة بن 
 أن  

تاب  جقيرة  15  1
 البحرين

 15  1  شريبة

 880 8  القث   12 8 عقور 
دراق  -بربر

 بني بربر
 1 812 

ر 
هحههه
 الم

قيهرة
جهه

 

حالة الن يم 
وحالة 
 السلطة

5    18 

 881 18 بسيتن 120 8  عسكر
 112  8 الديرة 028  51 دي ةبال

حالة بن 
 سوارأ

 08 1 81  الحد 120 8 

 5528 828 بلدة المحر  50     جسيرة
  00  8 ق لي 010 81 جاون
 28     سما ع 182 81 جبي ت
  81 8  أم الشجر 855 5  الجفير
 10  0  جقيرة النبي صالا 828 1  أم عامر

 102 88 قيرة سترةج 101 1  رأ  الرمان
 16811  1 1 المجموع 010 10 سناب  
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سهفينة عهام  1 1ل  البهاال امهل فهي صهيد اللؤلهؤ  أن أسطول البحرينومن الجدول الساب  نتبين 
 ، ى هافة ىلهي عشهرالمحهر و  البحرين جقيرتيوعشرين ميناتا، ترتكق في  ستةنطل  من م، ي101 

مينهات ف رين سفينة في جقيرة سهترة، أمها أك هر المهواني سهفناا سفن في جقيرة النبي صالا وا نتين وعش
تأ رت جقيهههرة المحهههر  سههه، وقهههد اوالمينهههاتان تاب هههان لجقيهههرة المحهههر  ،بلهههدة المحهههر  يليهههه مينهههات الحهههد

، لجقيههرة البحههرين( سههفينة 822)مقابههل ( سههفينة 518)مههن سههفن السههطول البحرينههي  بال ههدد الوفههر
 21 بقههارة، و 25بومههاا، و  0 بتههي ، و 00 أورد لههوريمر أنههواع السههفن فههي جقيههرة المحههر  وبيانههها

الما هة قلهي ا مهن النهوع يقيهد علهي مشيلة ومرك  ملح ، والباقي  828شوعياا وسمبوكاا، ى افة ىلي 
 ومن الجهدول نتبهين أن عهدد ال هاملين (00) .أنشطة صيد السمك والنقلوت مل في  (ص يرة) الخير

أك ههر مههن سههب ة عشههر ألفههاا وسههتما ة رجههل، كههان  م101 علههي أسههطول البحههرين لصههيد اللؤلههؤ فههي 
  .رينلجقيرة البح( رج ا  5،010)مقابل ( رج ا  185،  )أغلبهم من جقيرة المحر  

وي مهل علهي السهفينة الكبيهرة قا هد  وكانت سفن البحرين مقسهمة بهين كبيهرة ومتوسهطة وصه يرة،
وأرب ههة عشههر غواصههاا وأرب ههة عشههر سههيباا، وعلههي السههفينة المتوسههطة قا ههد وتسهه ة غواصههين وتسهه ة 

لكهن عهدد السهفن أخهذ  ( 0) .سيو ، وعلي السفينة الص يرة قا د وسهب ة غواصهين وسهب ة مسهاعدين
ىلههي ما ههة  م150 حتههي وصههل فههي عههام فههي النصهها الول مههن القههرن ال شههرين،   تههدريجياا يتنههاق

 ههم أخههذ فههي التراجهه  تههدريجياا،  101 /8بمهها يههدل علههي أن اللؤلههؤ بلهه  ذروتههه فههي عههام سههفينة فقههط، 
مه  مبي هات اللؤلهؤ فههي فهي أعهداد ا السهفن تتناسه   سهفن فهي الجهدول التهالي، و هذهب  أعهداد الولنتها

، وفههي م188 مليههوني دوثر،  ههم  بطههت ىلههي مليههون دوثر سههنة  215 تههي بل ههت عههام البحههرين ال
  (08) . بطت ىلي ما تي ألا دوثر م101 أواخر عصر اللؤلؤ سنة 
 عدد السفن السنة عدد السفن السنة
 101 1 0  110 500 
 1 0 220  115 100 
 1 5 180  100 800 
 180 800  105  10 
 185 580  150  00 
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 جدول سفن اللؤلؤ في البحرين في النصا قرن الخير من عصر اللؤلؤ
 Carter, Robert, op. cit, p. 186: مستخل  من رسم بياني في

وقههر  نهايههة عصههر ال ههو  شهههد الخلههيع ال ربههي محههاوثت أوربيههة لتحههديث وسهها ل ال ههو  
لكهن السهلطات  ،المهاتم ب  غو  حدي ة تحميهم وتطيل فترة البقات تحت  ستخدامبدأت باقتراب ا

، بينمهها نههها قههد تههؤدي ىلههي تههدخل غربههي ينافسهههاتصههدت لهههذه المحههاوثت، مههن منطلهه  أ البريطانيههة
ذا وجهههدت يهههتم الهههتخل  منهههها  اقترحهههت حكومهههة البحهههرين منههه  اسهههتيراد أدوات ال هههو  الحدي هههة، وا 

         .وسلطانها وقد يكون الداف  لحكومة البحرين الخوا من  ذا الجديد علي نفوذ ا (01).بتت فها
 هههريبة "تسههمي ال هههو  فهههي المنطقههة علهههي سههفن  أول مههن فهههرا  ههريبةكههان شههي  البحهههرين 

و ههي ت ههادل نصههي  ا وعههدد البحههارة ال ههاملين عليههه، حسهه  حجمههه تؤخههذ علههي كههل سههفينة، "النههو 
ىجمهههالي  هههذه ال هههريبة فهههي  بلههه غهههوا  ي مهههل علهههي السهههفينة ذاتهههها ىن كانهههت مهههن الحجهههم الكبيهههر، 

يجم ها بهدا حماية السهفن فهي  حاكم البحرين، كان روبية 0،000 حوالي  218 ام ع البحرين
وبالف ههل تههم تشهه يل أرب ههة سههفن مسههلحة لحمايههة أسههطول البحههرين ال امههل فههي مجههال عههرا البحههر، 

صيد اللؤلؤ، لكن  ذه الحماية لم تكن السهفن فهي حاجهة ىليهها، ويبهدو أن الههدا كهان ال هريبة فهي 
تمرار ا ب ههد أن سهههادت السههيطرة البريطانيهههة علههي الخلههيع وتولهههت حمايههة سهههفن حههد ذاتههها، بهههدليل اسهه

قههار  م فيههة مههن  ههذه الرسههوم ل  قههة مالكيههها بالسههرة  5 و 0 و نههاك مهها بههين . صههيد اللؤلههؤ كلههها
المقهررة علهي الهرؤؤ ، أي علهي ال هاملين فهي مجهال "  هريبة الطهراق" هذا باإل هافة ىلهي  الحاكمة،

 (00).خذ ىجماثا بما يساوي نصي  غوا  عن أفراد السفينة كلهم، وكانت تؤ صيد اللؤلؤ
كانههههت ال ههههريبة تحصههههل عشههههوا ياا مههههن قبههههل رجههههال اإلدارة المحليههههة، وتسههههت ني السههههفن التاب ههههة 

فن والقهوار  فهي أسهطول البحهرين لصحا  النفوذ، ومن لهم ع قة بآل خليفة، ولم يتم تسجيل الس
الشهي  حمهد بهن عيسهي  ل خليفهة ىع نهاا ىلهي رعايهاه  م عنهدما أصهدر180 /  ه108 في عام  ىث

ممن يملكون سفن لل و  علي اللؤلؤ أو سفن نقل بالمسارعة بتسجيلها لدي مهدير جمهرك المنامهة 
فههي مكههان بههارق  عليهههاأو ت لهه  والحصهول علههي صههك بههذلك مهه  تخصههي  كههل سهفينة بنمههرة تحفههر 

حهههرين سهههوات لل هههو  أو التجهههارة ب هههد وقهههد وصهههل عهههدد السهههفن المسهههجلة فهههي الب (05).وتجهههدد سهههنوياا 
سهههفينة، لهههم يصهههدر  808سهههفينة، ي مهههل فهههي مجهههال ال هههو  منهههها  1 1، شههههرين مهههن اإلعههه ن 

سهههفينة، أمههها السهههفن  81 سهههفينة، وعهههدد السهههفن المحميهههة بريطانيهههاا منهههها كانهههت  112رخههه  ىث لهههه 
ووصههل  سههفينة،  0 المحميههة التههي لههم يصههدر لههها رخهه  حتههي ذلههك التههاري ، لكنههها سههجلت  ههي 

روبيههة، أمها عوا ههد رسههوم الهرخ  فقههد وصههلت  8،855دخهل حكومههة البحهرين مههن التسههجيل حهوالي 
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ويبدو أن الرسهوم  نها م كوسهة، لن المفتهرا وفه  ىعه ن الحكومهة أن  (08).روبية 01،110ىلي 
رسههوم التسههجيل خمسههة روبيههات عههن كههل سههفينة، أمهها رسههوم ىصههدار الرخصههة فهههي روبيتههان فقههط، 

 (.روبية 01،110)كون رسوم التسجيل  ي العلي فالمفترا أن ت
ومهههن عهههدد سهههفن ال هههو  التهههي تهههم ترخيصهههها نتبهههين أن  نهههاك حهههوالي    ما هههة سهههفينة لهههم يهههتم 
استخرا  رخ  لها، ومن  م وق ت  هذه السهفن تحهت طا لهة ال رامهة فجهأر أصهحابها بالشهكوى فهي 

ال ههههو ،  رق  النههههاتع عههههنال ههههام التههههالي ىلههههي حكومههههة البحههههرين، يشههههكون فسههههاد ال مههههل و ههههي  الهههه
    (01).رف  ال رامات التي لحقت بهمويلتمسون 

 :أسطول قطر
ت تمههد شههبه جقيههرة قطههر علههي النشههاط البحههري وبخاصههة صههناعة اللؤلههؤ مهه  ب هها القراعههات الخفيفههة 
وصههيد السههماك، لههذا قامههت بههها صههناعة سههفن وقههوار ، لكنههها اعتمههدت فههي  ههذه الصههناعة علههي أصههحا  

يرانالخبرة من البحري  (02).ن وا 
 

 عدد الرجال عدد السفن الميناء
 86550 50  الوكرة
 86100 150 الدوحة
 10 1 الوسيل
 200 10 الظعاين

 6800  20 خور شقيق
 20  5  الذخيرة
 080 15 الفويرط
 810 2  الرويس

 800 80 أبو ظلوف
 800 80 خور حسن
 800 50 سميسمة
 86210  1 2 المجموع
 7091عام  قطراللؤلؤ والرجال العاملين فيها في جدول سفن صيد 
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ومن الجدول الساب  يت ا أن مواني شبه جقيرة قطهر البال هة أحهد عشهر مينهاتا، كانهت ت هم 

للؤلهؤ، وأكبهر تلهك سفينة بين كبيهرة وصه يرة ت مهل فهي مجهال صهيد ا 1 2م حوالي 101 في عام 
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للسهههفن علهههي اإلطههه   مينهههات الدوحهههة، يليهههه الهههوكرة، وأصههه ر ا كهههان مينهههات  المهههواني وأك ر ههها ىيهههواتا 
مهها يقههر  مههن    ههة عشههر ألهها رجههل، بم ههدل سههتة عشههر رجهه ا لكههل سههفينة يههها ي مههل عل ،الوسههيل
بالنسهبة لل هاملين فهي مينات الدوحة بما يقر  من نصا  ذا ال دد تقريباا، فهو الك ر ىقبهاثا استأ ر 

 .مجال صيد اللؤلؤ
فر هههت طول صههيد اللؤلههؤ فههي قطههر، ولكههن ولههم ترصههد الو هها   البريطانيههة  ههرا   علههي أسهه

بمقههدار أرب ههة دوثرات عههن كههل نوخههذه أو غههوا  أو سههي  سههنوياا، عليههها  ههرا   علههي ال ههاملين 
جمهه  مههن لهه  مهها علههي سههفن  ل  ههان مههن ال ههرا  ، وب ودوثران عههن كههل رديهها، وي فههي ال ههاملون

دوثر، كانههت  ههذه ال ههرا   تجمهه  باسههم  2000الدوحههة دوثر، ومههن مينههات  1،000مينههات الههوكرة 
  (01).الدفاع عن المينات فترة غيا  البحارة في عرا البحر

 :أسطول ساحل األحساء
 

 عدد الرجال عدد السفن المينات المنطقة عدد الرجال عدد السفن المينات المنطقة

طهيههه
الهقه

 ها

 15  8  جقر جنة والمسلمية 8   1 بحاري
 10 5 واحة عوامية 20 0 دبيبية
 0   5 كواك 

وت
طار

  
 

 115 5  دارين
ف )القطيف
 (المقبرة

 88  1 فانيه 20 0

 585  82 سناب  25  0  قدية
 16000 81  اإلجههمالي 580 10 سيحات

    
 7091عام  في ساحل األحساءجدول سفن صيد اللؤلؤ والرجال العاملين فيها 
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سههفينة تركههق  81 حههوالي م، 101 فهي عههام ال امههل فهي مجههال صههيد اللؤلههؤ الحسههات  بله  أسههطول

، ي مههل عليههها مهها يقههر  مههن    ههة  ثا وخمسههما ة م حمههها فههي جقيههرة طههاروت بموانيههها الهه  ث
رجههل لكههل سههفينة، وكانههت الحسههات   8ا ال ههدد، بم ههدل ، ي ولههون عههددا مههن السههر تقههار   ههذرجههل

كهههل سهههفينة أو مركههه  عاملهههة فهههي  نصههها ليهههرة علهههي فر هههت ، التهههيتاب هههة  نهههذاك للسهههيادة ال  مانيهههة
 21حهوالي  سهنوياا  ، وتبله  الحصهيلةمجال اللؤلؤ ص يرة كانت أم كبيرة، تحصهلها فهي بدايهة الموسهم

  (50).جنيها استرلينيا 15ي ادل  ليرة، أي ما
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 :المتصالحعمان ساحل إمارات أسطول 
وقهههد قادت أ ميتهههها  ،ت هههد ىمهههارات سهههاحل عمهههان المتصهههالا مهههن أ هههم مصههها د اللؤلهههؤ فهههي الخلهههيع

كسههو  محلههي للؤلههؤ ب ههد البحههرين، كمهها ت ههاعا عههدد القههوار  فههي سههاحل عمههان فههي الما ههة سههنة 
اإلحصهاتات ىلهي أن سهفن دبهي ال املهة فهي  تر ات، فأشهان عصر اللؤلؤ حوالي   ث مهر الخيرة م

ىلهههي  101 م حههوالي تسههه ين قاربهههاا، وصههلت فهههي ىحصههاتات عهههام 200 صههيد اللؤلهههؤ كانههت عهههام 
 ( 5).قارباا، وغدت دبي  اني أكبر سو  لؤلؤ في المنطقة 115
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المتصالا ال امل فهي مجهال صهيد اللؤلهؤ عمان ساحل أسطول  أنومن الجدول الساب  يت ا 
كانههت ، تحهت الحمايههة البريطانيهة، سههفينة بهين كبيهرة وصهه يرة 5 8، م حهوالي 101 فهي عههام بله  

، ى ههافة ىلههي مههواني أخههرى مههواني السههاحل البههال  عههدد ا أحههد عشههر مينههاتا موقعههة بههين تلههك السههفن 
ص يرة، وأكبر  ذه المواني علي اإلط   مينات أبي حبي البلهد ومينهات دبهي البلهد، وأصه ر ا مينهات 

خيمههة، كمهها أن منطقههة أبههي حبههي  ههي أكبههر المنههاط  فههي عههدد السههفن الههرم  التههاب  لمنطقههة رأ  ال
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. ال املة في مجال اللؤلهؤ، تليهها دبهي  هم الشهارقة، وأصه ر ا عجمهان بمينهات واحهد بهه أرب هين سهفينة
ين وعشهرين ألها رجهل، مها يربهو علهي ا نهوي مل في مجهال اسهتخرا  اللؤلهؤ فهي السهاحل المتصهالا 

ن  نهاك سهفن كبيهرة وأخهرى كل سفينة، م  الو   فهي اثعتبهار أبم دل حوالي  مانية عشر رج  ل
لههي  بالقليههل مههن سههكان السههاحل المتصههالا، ي ولههون أسههر ب ههدد م تقريبههاا، ىجمههاثا  ههدد صهه يرة، وال

ليهها منطقهة أبهي حبهي،  هم ط  أي هاا عهدداا  هي دبهي، تفكل منهم ي هول أسهرة، وأكبهر المهواني والمنها
المههر الههذي يبههين أ ميههة اسههتخرا  اللؤلههؤ فههي حيههاة سههكان السههاحل . الشههارقة، وأقلههها عههددا عجمههان
 .المتصالا، واقتصادياته  نذاك

أمهها ال ههرا   التههي كانههت تفر ههها السههلطات المحليههة علههي أسههاطيل صههيد اللؤلههؤ فههي السههاحل 
ة لخهرى، ن شي  آلخر ومهن مينهات آلخهر ومهن سهنالمتصالا، فكانت تختلا في نوعها وحجمها م

ت ميمهار ف لهي سهبيل الم هال كانهت ال هريبة فهي مينهات الهرم  بالشهارقة كيسهين  وعلي ذلك يص  
وفههي مينههات رأ  الخيمههة كانههت  ن كههل سههفينة فههي الربيهه ،عهه( روبيههة 0 الكههي  ي ههادل ) مههن الرق 

غواصهها فههأك ر مهه  طههاقم  8 التههي تحمههل )ال ههريبة أرب ههة أكيهها  مههن الرق علههي السههفينة الكبيههرة 
ف   ههههة ( غواصههههاا     -2التههههي تحمههههل مههههن ) أمهههها السههههفينة المتوسههههطة ( مالبحههههارة والسههههيو  والخههههد

، ى هافة ىلهي فكيسين، تؤخهذ فهي الربيه ( وتحمل أقل من  مان غواصين)أكيا ، والسفينة الص يرة 
أمههها فهههي . تسهههمي شهههوفة روبيهههة كهههل سهههنتين أو  ههه ث حسههه  الحاجهههة 000، حهههوالي  هههريبة تبلههه  

ادل  ، و ههو مهها ي ههفكههان يؤخههذ نصههي  سههي  عههن كههل مركههالحمريههة وبلههدة الشههارقة وبلههدة أبههو حبههي 
روبيههة وكيسههين مههن  80قههوين كانههت ال ههريبة عههن السههفينة الكبيههرة  لاير سههنوياا، وفههي بلههدة أم 800

وي هاا علهي . روبيهات فقهط 0 روبيات وكي  من الرق، والصه يرة  0 الرق، وعن المتوسطة 
لحاجههة وتسههمي شههوفة، وتختلهها مههن  ههذا النههوع  ههريبة أخههرى تؤخههذ كههل سههنتين أو  هه ث حسهه  ا

روبيههة،  0،000روبيههة وفههي بلههدة دبههي وصههلت ىلههي  000،  مينههات آلخههر، فهههي فههي رأ  الخيمههة
كمها كانهت تؤخهذ فهي ب ها المهواني  هريبة للرجهال الهذين  .سهنة 1 لكنها لهم تجبهي ىث مهرتين فهي 

يههداف ون عههن البلههدة فتههرة غيهها  الصههيادين فههي عههرا البحههر، ففههي جقيههرة الحمههرات كانههت  ههريبة 
أحيانهها لبنههات سههور أو كمهها فر ههت علههي السههفن  ههريبة . روبيههة 800الههدفاع علههي السههفينة الكبيههرة 

ة رأ  عهن كهل عامهل تختلها مهن مينهات ىلهي المسا مة في الهدفاع عهن اإلمهارة، عه وة علهي  هريب
كانهههت حصههيلة  هههذه ال هههرا   تصهه  عنهههد شهههي  .  خههر، لكنهههها فههي المتوسهههط حهههوالي سههتة روبيهههات

 (58).اإلمارة و و المتصرا الوحيد في أمر ا



 -  2 - 

نسهمة م حمههم مهن  000،  ويذكر لوريمر في القسم الج رافهي أن سهكان مشهيخة أبهي حبهي 
الر يسههههية صههههيد اللؤلههههؤ، فبل ههههت قههههوار  الصههههيد عنههههد م عههههام بنههههي يهههها ، والحرفههههة مجموعههههة قبا ههههل 

كلها ص يرة الحجهم ت مهل بهالقر  مهن السهاحل وحهول الجهقر، أمها عهدد  اا قارب 0 0حوالي  م101 
سهفن التجهارة فهههي عشهرة فقههط، منهها سههنبوكان و مانيهة قههوار  كبيهرة، ت مههل فهي النقههل داخهل الخلههيع 

جمههالي ال هه. ال ربههي وث تسههافر ىلههي الهنههد ، سههنوياا  دوثر 15،500را   التههي تجم ههها المشههيخة وا 
  (51) .قوار  ال و  وصناعة اللؤلؤمن  15،000منها 

ومما سب  نتبين أن عدد ال املين في ال هو  علهي اللؤلهؤ فهي مشهيخة أبهي حبهي يبله  نصها 
وأن ال هههرا   كلهههها م تمهههدة علهههي أي أن كهههل الهههذكور تقريبهههاا ي ملهههون فهههي  هههذه الصهههن ة، سهههكانها، 
والمههر ث يختلهها ك يههراا . ة اللؤلههؤ، بمهها يبههين أ ميههة  ههذه الصههناعة فههي حيههاة سههكان المشههيخةصههناع

ك يهههر مهههن سهههكان الخلهههيع ىلهههي  وكانهههت صهههناعة اللؤلهههؤ سهههبباا فهههي  جهههرة .فهههي بهههاقي ىمهههارات السهههاحل
منههههاط  صههههيد اللؤلههههؤ وتجارتههههه واثسههههتقرار بههههها، فشهههههدت دبههههي اسههههتقرار الك يههههر مههههن تجههههار اللؤلههههؤ 

المهههؤن ولهههواقم ال هههو  مهههن الهنهههد البريطانيهههة ىلهههي منطقهههة  مجهههال نقهههللهههذين عملهههوا فهههي اإليهههرانيين، ا
الخليع،  م استقروا فهي أوا هل القهرن ال شهرين فهي أحيهات نسهبو ا ىلهي المنهاط  التهي جهاتوا منهها فهي 

و هههؤثت شهههج وا ىيهههرانيين  خهههرين مهههن ال هههاملين  Awadhiyyahوعواديهههة  Lariyyahىيههران م هههل ثريهههة 
و  علي اللؤلؤ والبنات وصناعة السجاد للهجرة ىلهي دبهي واثسهتقرار بهها، كمها شهج  في مجال ال 

        (50).ذلك ب ا من شي ة المناط  الخرى في الجان  ال ربي علي الهجرة ىلي دبي
 :إيرانأسطول 

تركههق صههيد اللؤلههؤ فههي الجانهه  اإليرانههي فههي شههيبكوه ولنجههه وجقيههرة َخههَر  وبههها تسهه ة و   ههين 
سهفينة، يليهه مينهات جقيهرة الشهي   10سفينة، أكبر ا مينات جقيرة قي ، ويرتهاده  180ترتاد ا ميناتا، 

ي مههل علههي ذلههك . سههفينة، وأصهه ر ا مينههات شههنا  ولههي  فيههه سههوى    ههة سههفن 18شهه ي  ، بقههوة 
، بمتوسههط أقههل مههن عشههرة رجههال للسههفينة الواحههدة، مهه  الو هه  فههي رجهه ا  2،220 السههطول حههوالي
تحمههل حههوالي أرب ههين رجهه ا، أمهها السههفن سههفينة التههي تصههيد فههي الم اصههات الب يههدة اثعتبههار أن ال
 (55).الم اصات ال حلة فتقل ىلي حوالي أرب ة رجال يالتي تصيد ف
 ب هههاال هههرا   التهههي تفهههرا علهههي سهههفن صهههيد اللؤلهههؤ فهههي الجانههه  اإليرانهههي علهههي  اقتصهههرت

عههن  دوثراا  80 ومقههدار ا ،وم قههامبسههتانو وكههاثتو وشههيوه وسههيا الشههي   المههواني دون الخههرى م ههل
دوثرا عههن الصهه يرة، مهه  ىعفههات القههوار   10دوثرا عههن السههفينة المتوسههطة و 00السههفينة الكبيههرة و
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ال ههوا ، عههن  اتدوثر  2و 0لههرأ  مههن مينههات آلخههر، فتراوحههت بههين الصهه يرة، واختلفههت  ههريبة ا
  (58).وثرين عن السفن الكبيرةدعامة في السفن الص يرة ال ريبة قل يقل السي  دوثرين، وقد ت

أن أسههطول السههاحل المتصههالا كههان أكبههر أسههاطيل الخلههيع ال املههة فههي ممهها سههب  يت هها لنهها و 
صيد اللؤلؤ، وعهدد ال هاملين عليهه أي هاا أكبهر  ي هة صهيد فهي الخلهيع علهي اإلطه  ، يليهه أسهطول 

كمها نتبهين أن . اتفكهان أسهطول سهاحل الحسهعلهي اإلطه   البحرين، أما أصه ر أسهاطيل الخلهيع 
أسهههطول ىيهههران كهههان ي هههادل أسهههطول البحهههرين عهههدداا، وال هههاملين عليهههه حهههوالي نصههها عهههدد البحهههارة 

 .ال املين علي أسطول البحرين، بما يؤكد تركق صناعة اللؤلؤ في الجان  ال ربي من الخليع
 

 : أساطيل صيد اللؤلؤأثر الوجود البريطاني على : ثالثاا 
م روفهههة فهههي منطقهههة  Boundariesأو حتهههي البريهههة بم نا ههها الوربهههي لهههم تكهههن الحهههدود البحريهههة 

الخلهههيع، شهههأنها فهههي ذلهههك شهههأن جميههه  البلهههدان ال ربيهههة، لهههذا كانهههت جميههه  مصههها د اللؤلهههؤ الب يهههدة أو 
، فالسههاطيل حههرة الحركههة، ال ربيهة دون تمييههقالقريبهة مههن السههاحل مباحههة لجميه  سههفن صههيد اللؤلههؤ 

أمههها فهههي الجانههه  الفارسهههي مهههن الخلهههيع فالمصههها د قريبهههة مهههن . حريهههةتتنقههل بهههين المصههها د والمهههواني ب
السهاحل، فكههان علههي السههفن ال ربيههة ىن أرادت الصههيد فيهها أن تحصههل علههي تصههريا مههن السههلطات 

 (51).عن الموسم كله دوثراا  00و 80المحلية، مقابل  ريبة تتراوب بين 
 

 ههدد الرجههال ال ههاملين ف طههاني،سههفن صههيد اللؤلههؤ بههالوجود البري تههأ راإلحصههاتات ىلههي  وأشههارت
حههوالي أي قبيههل الحملههة البريطانيههة الكبههرى كههان م 2 2 علههي سههفن صههيد اللؤلههؤ فههي الخلههيع عههام 

رجهههل  هههم عهههاود اثرتفهههاع فهههي  81،000رجهههل، تقلههه   هههذا ال هههدد فهههي ال   ينيهههات ىلهههي  00،000
ول هل  (52)رجهل 10،000رجل،  م ت اعا في مطل  القهرن ال شهرين ىلهي  15،000ىلي  212 

تفسهههير اثنخفهههاا فهههي النصههها الول مهههن القهههرن التاسههه  عشهههر يرجههه  ىلهههي سهههيطرة بريطانيههها علهههي 
م ومحاربتهههها للسهههفن ال ربيهههة باسهههم محاربهههة 280 /1 الخلههيع عقههه  الحملهههة الكبهههرى علهههي القواسهههم 

القهرن ال شهرين أواخر القهرن التاسه  عشهر وأوا هل القرصنة،  م عاودت صناعة اللؤلؤ اثنت ا  في 
 .استقرار المر لبريطانيا وسيطرتها التامة علي المنطقةب د 

، ومههن  ههم انخفههاا عوا ههد فههي صههيد اللؤلههؤ ادعههت بريطانيهها أن سههب  انخفههاا عههدد ال ههاملين
. يرجه  ىلههي الخ فهات والمناوشهات بههين القبا هل ال ربيههة اللؤلهؤ فهي أعقهها  الحملهة البريطانيهة الكبههرى

يد اللؤلههؤ فههي الخلههيع و ههمان حمايههة السههفن بتبنيههها حاولههت بريطانيهها تجميههل صههورتها وتشههجي  صهه
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بمهها فيههها  –ل ههدد مههن م ا ههدات السهه م، ت ههمن لههها كامههل السههيطرة علههي حركههة السههفن فههي الخلههيع 
 251 وأكهههدت  هههذا المهههر بهههاعتراا المشهههاي  المهههوق ين علهههي اتفاقيهههة السههه م  -سهههفن صهههيد اللؤلهههؤ

. لؤلههؤ نتيجههة لل ههداوات فيمهها بيههنهم فههي البحهههربالنتهها ع السههلبية علههي رعايهها م ال ههاملين فههي صهههيد ال
اآل ار اثقتصادية اإليجابية لتجهارة اللؤلهؤ علهي السهكان  م212 وسجل المراقبون البريطانيون عام 
  (51).المحليين منذ تطبي  الهدنة البحرية

اا، تحهههت ىشهههراا وقههه  شهههيو  السهههاحل المتصهههالا اتفاقهههاا لحفهههح السههه م وفههها المناقعهههات سهههلمي
م، وبهههذلك أصهههبا المقهههيم السياسهههي البريطهههاني فهههي الخلهههيع  هههو 251 فهههي سهههنة  ورعايتههههابريطانيههها 

الحكهم الخيهر فيمهها ينشه  مهن مناقعههات، بمها فهي ذلههك مناقعهات مصها د اللؤلههؤ، فانت شهت صههناعة 
فرصههة حمايههة السههاطيل الصهه يرة ل الههذي كفلتههه بريطانيهها، وأصههبحت اللؤلههؤ فههي حههل أمههن السههاطي

الكبيرة، ومن التدخ ت البريطانيهة فهي مشهك ت النهقاع علهي الم اصهات مها  مكفولة أمام الساطيل
بههالقر  مههن سههواحل علي علههي سههفن لل مههامرة عنههدما اعتههدى أسههطول  ل بههو  م100 وقهه  فههي عههام 

 (80).عليروبية علي أسطول  ل بو  500، قطر، فتدخلت بريطانيا وفر ت غرامة مالية قدر ا 
ذا كانت الحماية البريطانيهة لسهف ن ال هو  فهي الجانه  ال ربهي قهد بهدأت فهي وقهت مبكهر مهن وا 

النصههها ال هههاني مهههن القهههرن التاسههه  عشهههر، فقهههد تهههأخرت فهههي الجانههه  الفارسهههي حتهههي رصهههد المقهههيم 
السياسي في الخليع ت ديات من بحارة ال و  علي ب  هم الهب ا فهي الجانه  الفارسهي، فطله  

ىشهههههراا المقهههههيم السياسهههههي فهههههي سهههههفينة حمايهههههة بريطانيهههههة تكهههههون بهههههالقر  مهههههن لنجهههههة وت مهههههل تحهههههت 
    ( 8).بوشهر

ومهه  ك ههرة ديههون ب هها البحههارة وال واصههين وعجههق م فههي ب هها السههنوات عههن تسههديد ديههونهم، 
كان  ؤثت يفرون من موطنهم ىلي ىمارة جديدة، حيث يمارسون عملهم علي سهفن صهيد اللؤلهؤ فهي 

المتصهالا ىبههرام سهاحل مههن مشهاي  الم 211 حهل حمايهة شهي  جديهد، لههذا طلبهت بريطانيها فهي عهام 
ل ههمان اسههتقرار صههناعة اللؤلههؤ، تكفههل اثتفاقيههة تسههليم المههدينين مههن ال ههاملين فههي ال ههو   اتفاقيههة

، فبموجبههها أصههبا كههل شههي  مسهه وث عههن ديههون كههل  ههار  ث يقههوم علههي اللؤلههؤ للشههي  التههاب ين لههه
 هههار  ثجههه  عهههن كهههل بتسهههليمه ىلهههي حاكمهههه الشهههرعي، عههه وة علهههي غرامهههة قيمتهههها خمسهههين دوثر 

عنده، تقيد ىلي ما ة دوثر ىذا سما له بال مل في مجال اللؤلؤ، فتذا كانهت الوقها   مو ه  خه ا 
عر ههههههت الق ههههههية علههههههي مجلهههههه  قراراتههههههه تصههههههبا نها يههههههة ب ههههههد اعتماد هههههها مههههههن المقههههههيم السياسههههههي 

 (88).البريطاني
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فيقههول  ،سههفن ال ههو  الخلههيع حهه  قيههارة مصهها د اللؤلههؤ وتفتههي أعطهت بريطانيهها لموحفيههها فههي 
عههدت لتههوي مههن قيههارة مصهها د اللؤلههؤ والتفتههي  علههي سههفن ال ههو ، " الوكيههل السياسههي فههي البحههرين

خههذة وال واصههين سههرور م بتلههك القيهههارة، لكههن كههان ا نههان فقههط كانهها مت صههبين جهههداا اوقههد أحهههر النو 
رخصة ال و  الخاصة بهما، وقد أعطيت كهل سهفينة ب ها السهكر والليمهون الطهاق  لسؤالي عن 

ا الدوية كنت قد أح رتها م ي، وفي طريه  عهودتي اصهطحبت ا نهين مهن ال واصهين كانها وب 
ههههل)مر ههههي تبههههين أن أحههههد ما ي ههههاني مههههن الههههدرن  وث يمكنههههه ال ههههي  طههههوي ا، وال ههههاني مههههريا ( الس 

بههالق ري، وبههالرغم مهههن حههروا المصههها د المروعههة، ىث أن م حههم ال واصهههين فههي حالهههة جيههدة، ولهههم 
 هذا ال هام مهن اللؤلهؤ قليهل جهداا،  ىنتها في كل الم اصات أن  وقد أ خبرت  . أرصد أي م املة قاسية

لكن علي أي حهال ع هر ب ها النواخهذة علهي آلله  جيهدة نهادرة، يحهرونهها فقهط لمهن ي قهون بهه أنهه 
ىن الجهههو فهههي الم اصهههات شهههديد الحهههرارة لكنهههه  هههاد  . سيشهههتريها مهههنهم، حفاحهههاا علهههي سهههرية الههه من

   (81)"و و جو مناس  لساعات عمل أطول من بداية ال ام بالنسبة لل اصة والسيو ،
بدايههة م رفههة رد ف ههل ال ههاملين فههي تلههك  تت ههمنمهههام التفتههي   نتبههين أنومههن الو يقههة السههابقة 

ت ههمن التفتههي  علههي رخهه  ال مههل بالنسههبة لل اصههة ي ىجههراتات التفتههي  البريطانيههة، و السههفن علهه
تهههي تت هههرا لهههها سهههفن ال هههو ، والمسههها مة فهههي وبهههاقي طهههاقم السهههفينة، والبحهههث فهههي المشهههك ت ال

، بمهها فههي ذلههك تسههجيل حههاثت قسههوة الت امههل مهه  الصهه ار الههذين ي ملههون فههي خدمههة ىمكانيههة حلههها
طههاقم السهههفينة، وأ هههر الحهههوال فهههي الم اصهههات علهههي صهههحة ال هههاملين بهههها وتحسههه  اإلنتههها  بصهههفة 

الشههاط  لم هههالجتهم،  كمهها أن للتفتههي  جانههه  ىنسههاني يتم ههل فههي اصهههطحا  المر ههي ىلههي. عامههة
ى ههافة ىلههي ى ههدات ال ههاملين علههي السههفن ب هها الدويههة التههي تفيههد فههي الحههاثت الخفيفههة والخاصههة 

اسهتدرار حه  ال هاملين علهي ن المسه ولون البريطهانيو بالمراا الشا  ة لدى  ذه الف هة، كمها حهاول 
ههههوة والسهههكر والليمهههون م هههل الشهههاي والق والتهههودد ىلهههيهم بت هههدا هم ب ههها السهههل مهههنهم السهههفن والتقهههر  

   .، و م في عرا البحرالطاق 
 ثسههيما المتمت هة منههها بحمايهة بريطانيههة،، و ب ها الشههركات ال ربيهة شهههيةأ هارت مكاسهه  اللؤلهؤ 

فحاولت مقاحمة الخليجيين في  ذه الصناعة، قاد من أطماعهم مها يملكونهه مهن وسها ل حدي هة فهي 
علههههي  -حسهههه  تخههههيلهم–ن  ههههم الحصههههول ال طهههه ، تمكههههنهم مههههن ال طهههه  علههههي أعمهههها  أكبههههر ومهههه

مايهة لسهاطيل صهيد اللؤلههؤ مهن الح اا ، فههوفرت جهو لمحهاوثتتلهك اتصهدت بريطانيها ل. محصهول أوفهر
م عنهدما 251 ال ربية، أ ير مشروع اشتراك الوربيين في است  ل م اصهات الخلهيع ال ربهي سهنة 

فهههي م اصهههات  د اللؤلهههؤفهههي القيهههام بأعمهههال صهههي اواطسهههون مهههن بومبهههاي رغبتهههه. و.   أبهههدت شهههركة
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مخاوفهههه مهههن حهههدوث ق قهههل ومهههذابا ىذا تهههم  فأبهههدى المقهههيم البريطهههاني فهههي الخلهههيعالخلهههيع ال ربهههي، 
بههم، لهذا رف هت الحكومهة البريطانيهة طله  شهركة  اا خاصه اا المر، فال ر  ي تبرون صيد اللؤلؤ حقه

 (80).واطسون
" جونسههتون كاسههل"بههاخرة م ارتقههت المحاولههة ىلههي النطهها  ال ملههي، فههأبحرت ال288 وفههي عههام 

التهي أجرتهها نقابههة بومبهاي دون ىذن رسههمي، ىلهي م اصهات البحههرين وأنقلهت    ههة أوربيهين وب هها 
 م اتجهت الباخرة ىلهي بوشههر للتحهاور فهي المهر مه  " ب لة"في الموحفين م   ثت غو  حدي ة 

الههذي " ب لههة"القههار   نا هه  المقههيم السياسههي البريطههاني، فههاعتبر المههر فههي غايههة الخطههورة واسههتدعي
ي مهههل باسهههمهم، فوجهههده مملوكههها لرجهههل تركهههي، واحتجهههوا ببيهههان نشهههر فهههي صهههحيفة رسهههمية يقهههول بهههأن 

(85).م اصات اللؤلؤ في الخليع مفتوحة للجمي ، فتم ىنهات المر وتحذير م من تكراره
  

ول بهين حكومهة بومبهاي والمقهيم السياسهي فهي بوشههر حهه حهد ت مناقشهات فهي الهدوا ر البريطانيهة
تلك الواق ة، فطلبت حكومة بومباي موافاتهها بم لومهات تفصهيلية عهن م اصهات اللؤلهؤ فهي الخلهيع 

مهه  بيههان رأي القههانون الههدولي فههي حقههو  اإلمههارات ال ربيههة وحقههو  وحقههو  ال ههر  والجانهه  فيههها، 
عه ن غيهر أن الرا هد كمبهول المقهيم فهي ب هداد رأى أن يهتم ى (88)الدول الجنبية في تلك الم اصات،

لههة فههي وجههه القههادمين مههن الخههار  لمقاومههة تههدخل الجانهه  فههي الخلههيع، وطلبههت الخلههيع منطقههة مقف
الحكومههة البريطانيههة مههن المقههيم السياسههي فههي الخلههيع و هه  تقريههر مفصههل عههن حقههو  الصههيد فههي 

 وال ادات التي تحدد حدود ا والوسيلة الم لهي لتسهوية أي نهقاع فهي الفتهرة القادمهة، م اصات الخليع
فأو هها المقههيم السياسههي فههي بوشهههر أنههه ث فا ههدة ترجههي مههن تههدخل الجانهه  فههي تلههك الم اصههات، 
بل ىنها ست ير أحقاد ال ر  ال املين فهي مجهال ال هو  والحكهام المحليهين، كمها أن ىعه ن الخلهيع 

ا نيهها لمناقعههات، لههذامنطقههة مقفلههة سههي ير أحقههاد الههدول الوربيههة والوثيههات المتحههدة وقههد ي ههرا بريط
  (81).فسياسة التحفح  ي الف ل، وقد ارت ت حكومة بومباي  ذا اإلجرات

جات ا نان من رعايا بريطانيا لل و  في الخليع، فهتم الت امهل م ههم علهي  م218 وفي عام 
وأوصههي نا هه  المقههيم البريطههاني فههي الخلههيع أن يههتم ىبهه ن كههل رعايهها بريطانيهها أن السهه  السههابقة، 

فهههي الخلههيع سههيكون خهههار  الحمايههة البريطانيههة، ولهههن تههتمكن القهههوات  مههن يقههدم مهههنهم علههي ال ههو 
 (82) .البريطانية من حماية سفينته، ولن يكون  ذا ال مل مستحباا في المستقبل

سههتريتير بلنههدن مههن وقارة الخارجيههة أن تههأذن لههه . و. طلهه  مسههتر أ م221 وفههي نهايههة عههام 
ن ال هههر  عهههن ال مهههل فيهههها، وانتقهههد طهههر  بالصهههيد فهههي ميهههاه الخلهههيع ال ميقهههة التهههي ي جهههق ال واصهههو 

استشهارت الحكومهة . ال و  ال ربية واصفاا ىيا ا أنهها عقيمهة وت هد انتهاكهاا لكرامهة ال هوا  ال ربهي
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البريطانيههة حكومههة الهنههد التههي استشههارت بههدور ا المقههيم السياسههي فههي بوشهههر، فأو هها أن السههماب 
  الهذين ي تبهرون ال هو  علهي اللؤلهؤ حه  لستريتر سيؤدي ىلي عواق  وخيمة، فسي ير أحقاد ال ر 

لههههم وحهههد م، كمههها أن ال هههو  فهههي الميهههاه ال ميقهههة قهههد يهههؤ ر علهههي خصهههوبة المحهههار فهههي المنهههاط  
ال حلة، كما أن مشاي  ال ر  لهن يوافقهوا بحريهة، ولهي  لههم أن يمنحهوا امتيهاقات فهي صهيد اللؤلهؤ 

 (81).لأجان ، وعلي ذلك رف ت حكومة الهند طل  مستر سترايتر
فههي اسههتخدام غههوا  ىنجليههقي فههي  م218 فكههر مههدحت باشهها الههوالي التركههي فههي ب ههداد عههام 

ب ا م اصات اللؤلؤ في الخليع ال ربي، لكهن الحكومهة البريطانيهة حهذرت  هذا ال هوا  بأنهها لهن 
فكهههان  هههذا اإلنهههذار كافيههها بتب هههاده، ولهههم تتكهههرر محاولهههة الهههوالي  ،تتهههولي حمايتهههه فهههي الخلهههيع ال ربهههي

طلبهت شهركة سهميث وشهركاه بلنهدن مهن الخارجيهة البريطانيهة  م211 وفي سهنة . أخرى التركي مرة
الحصول علي ىذن لل مل في صيد اللؤلؤ بالخليع ال ربي، وقبل وصهول الهرد أرسهلوا مسهتر جرانهت 
منهدوباا عهنهم للتفههاوا مه  المقههيم البريطهاني أو شههي  البحهرين لكنههه فشهل فههي ذلهك، ف ههاد ىلهي لنههدن 

  (10).بخفي حنين
ومهه   ،استشه رت الحكومهة البريطانيهة نيههة الحكومهة التركيهة اثسهتفادة ماديههاا مهن مصهايد اللؤلهؤ

شههركات بريطانيهة خاصههة امتيهاق اسههت  ل  مهنا، كههان الخهوا مههن اثسهتفادة مههن ال هرا  صه وبة 
، فوجهههت الحكومههة البريطانيههة تحههذيراا للسههفير التركههي لههديها ب ههدم فههي الخلههيع لؤلههؤالمصههايد ب هها 

قدام علي تلك الخطوة، نحراا لن است  ل ال روة البحرية  و ح  مقصور علهي سهكان السهواحل اإل
ط  مرتبطههة مهه  بريطانيهها باتفاقيههات، فههأنكر الههوقير ال ربيههة مههن ناحيههة، كمهها أن مشههيخات ذلههك الشهها

مهههايو  1فهههي عهههدد " الهههديلي ىكسهههبري "وقهههد نشهههرت جريهههدة  .ال  مهههاني أي محاولهههة مهههن  هههذا القبيهههل
ن ب ا أصحا  رؤؤ  الموال اللمهان طلبهوا مهن البها  ال هالي التفهاوا فهي احتكهار أ م 10 

م اصات اللؤلؤ فهي سهواحل البحهر الحمهر والخلهيع ال ربهي، فوجهه السهفير البريطهاني فهي السهتانة 
نحههر البهها  ال ههالي ىلههي خطههورة المههر وأن الحكومههة البريطانيههة ملتقمههة بالحفههاح علههي حقههو  شههيو  

اليخههههت حهههههر م  10 فههههي ربيهههه  و  .ك الم اصههههات، فههههأنكر ال  مههههانيون  ههههذا المههههرفههههي تلهههه الخلههههيع
فههي الخلههيع ال ربههي، وب ههد جولههة فههي شههواط ه عههاد ىلههي أوربهها وم ههه ب ههد " سههليكا"ي البلجيكههي البخههار 

  ( 1).آلل  ص يرة باعها  ناك
 Dumas مهههها مسهههيو دومهههها  حهههههر فهههي البحهههرين ا نههههان مهههن الفرنسهههيين  م101  مهههايوفهههي و 

وتفقهدا م اصهات اللؤلهؤ، وقهد أرسهل مسهيو دومها  مسهاعده كاسهتلين ىلهي  مسيو كاستيلينمساعده و 
فرنسها لجله  وسها ل غهو  حدي هة والبحهث عهن دعهم فرنسهي ل مليهات غهو  فرنسهية فهي الخلهيع، 



 - 80 - 

، وقههد بههرر مسههاعد الوكيههل السياسههي البريطههاني فههي البحههرين Gaskinحسهه  توقهه  مسههتر جاسههكين 
ي بومبهاي ومنهها ىلهي مارسهيليا ليطمه ن علهي صهحة والهده المهريا، مسيو دوما  سفر كاسهتلين ىله

لحههد اإلنجليههق ويههدعي قويمههر بههأن ال ههرا مههن القيههارة  د للبحههرين، بينمهها صههرب دومهها وربمهها ي ههو 
بحهث ىمكانيهة مشههاركة الوربيهين فههي ال هو  علههي اللؤلهؤ فهي الخلههيع، وأرسهل جاسههكين ىلهي المقههيم 

ر  ههذه القيههارة وي تقههد أنههها سههوا تههنجا، فمسههيو دومهها  البريطههاني فههي بوشهههر يحههذره مههن مخههاط
يتمتهه  بههدعم قاعههدة عري ههة مههن تجههار اللؤلههؤ الفرنسههيين، وربمهها تشههج ه الحكومههة الفرنسههية ذاتههها، 

خطهههراا عحيمهههاا، ىذ ىنهههه سهههيلفت نحهههر رعايههها الهههدول الوربيهههة الخهههرى ىلهههي  -فهههي رأيهههه –و هههذا يم هههل 
يطانيها أن تلفهت نحههر الجميه  ىلههي أن مصهايد اللؤلههؤ مصهايد اللؤلهؤ فههي الخلهيع، و نهها يجه  علههي بر 

 (18).تماماا وقاصرة علي أ الي الخليع م لقة
بههههالمقيم السياسههههي فههههي بوشهههههر وناقشهههها م ههههه ىمكانيههههة  والتقههههي مسههههيو دومهههها  ومسههههيو كاسههههتلين

است  ل م اصهات الخلهيع، فبهين لهمها أن المهر تحهيط بهه مخهاطر كبيهرةر لهذا رف هت حكومهة الهنهد 
، فأحيهههل المهههر ىلهههي م100 لهههي الحكومهههة البريطانيهههة طلبههها للهههرأي القهههانوني فهههي مهههار  المو هههوع ى

مستشههاري التهها  القههانونيين بشههأن مسههألة حقههو  القبا ههل ال ربيههة والخطههوات الف الههة لحمههايتهم، وب ههد 
الههرأي القههانوني حقههو  قبا ههل كههل منطقههة فههي الميههاه اإلقليميههة التههي تصههل ىلههي دراسههة المههر أو هها 

 ههة أميههال، أمهها الميههاه ب ههد ذلههك فللقبا ههل ال ربيههة عامههة حهه  ال ههو  فيههها، أمهها المصهها د حههوالي   
جانهه  مهههن اسههتخدامها، ولكهههن مههن الناحيهههة فالقههانون ث يمنههه  الال ميقههة فيمههها ورات الميههاه اإلقليميهههة 

السياسهههية يجههه  علهههي الحكومهههة البريطانيهههة صهههيانة حقهههو  القبا هههل ال ربيهههة فهههي تلهههك المصهههايد، كمههها 
ب اد الجان  عن المنطقة بهأي وسهيلة بمها فهي ذلهك اسهتخدام القهوة، ويمكهن اللجهوت فيمها يقه  يج  ى

مههن نههقاع مهه  الجانهه  ىلههي المحكمههة الدوليههة فههي ث ههاي، مهه  الحههذر فههي ذلههك لن تأييههد المحكمههة 
 (11).الدولية غير مأمون

وقيههادة   ههد عمليهات ال هو  مهن قبهل الجانه ، يحرصهت بريطانيها علهي تهأمين الخلهيع ال ربه
لل هو   اا الخليع المت ا دين م ها منه  ىعطهات أي جههة أجنبيهة امتيهاق  مشاي في الحذر طلبت من 

المقهيم البريطهاني فهي الخلهيع ىلهي  ف لي سهبيل الم هال أرسهللهم، علي اللؤلؤ في الم اصات التاب ة 
 ،نهه يحههذره مههن مههنا امتيههاق غههو  لي مههن الجا فههي البحههرين الشههي  عيسههي بههن علههي  ل خليفههة

الموافهه    ههه181 رجهه   81المههؤر  فههي   0 ورد كتههابكم المكههرم نمههره "مت ههمناا  فجههات رد الشههي 
بخصهههو  تحهههذيركم لنههها أن ث نهههربط أنفسهههنا لحهههد مهههن الجانههه  فهههي ىعطهههات  م  1 يوليهههو  80

، محبكم يؤكهد لسه ادتكم أنهه مها امتياق مرتبط بتخرا  المحار واللؤلؤ من الهرات التي لنا الح  فيها
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ن دا راا في فكرنا أن ن طهي امتيهاق، وأن محهبكم يشهكر ح هرتكم علهي  هذه ال اطفهة الوديهة، كمها كا
أن سهه ادتكم ذكههرتم أن ذلههك غيههر مفيههد لمصههالحنا وبهه  ريهه  ىن محههبكم لوا هه  وم تقههد الخيههر مههن 

  (10) ..."حسن نصا حكم
تههي نهايههة يع ال ربههي حيههراود ساسههة بريطانيهها فههي الخلهه ههاج  التههدخل ال ربههي الخههوا مههن  حههل

لههههه بهههال و  فهههي الم اصههههات  م أن يصهههرب182 ر ف نههههدما طلههه  ىيرانهههي فههههي عهههام عصهههر اللؤلهههؤ
فههي البصههرة القنصههل المريكههي  Barrettكمهها أخبههر كولونيههل باريههت  ال ربيههة، قوبههل طلبههه بههالرفا،

  ناك بأن ال هو  فهي الخلهيع غيهر مسهموب بهه، ولمها كانهت أدوات ال هو  الحدي هة رمهقاا لأجانه 
مههن يسههتخدم تلههك الدوات مههن الت ههرا  رب الوكيههل السياسههي البريطههاني فههي البحههرين تحههذيرفقهد اقتهه

، وأبلههه  ىدارتهههه أن حكومهههة البحهههرين من هههت رعايا ههها مهههن اسهههتخدام م بههه  لهجمهههات السهههفن المحليهههة
وبالف ههل جههات رد المقههيم السياسههي البريطههاني فههي الخلههيع مؤيههداا لتلههك  (15) .ال ههو  الوربيههة وأدواتههه

ات، وطال  دبي والكويت بمن  استيراد م ب  ال هو  الوربيهة أسهوة بهالبحرين، مؤكهداا أن اإلجرات
 (18).ارتدات م ل  ذه الم ب  والدوات سي را من يستخدمها للخطر

وقد تأ رت أساطيل اللؤلؤ في الخليع قر  منصا القهرن ال شهرين سهلباا بهتغرا  اليابهان للسهو  
مههقارع ت تمههد علههي اسههت ارة حيههوان المحههار، ومهه  ذلههك اسههتمرت  ال الميههة بههاللؤلؤ المنههتع عههن طريهه 

بقهههرار مهههن م 101 وقههها تصهههدير اللؤلهههؤ ىلهههي الهنهههد عهههام لهههؤ فهههي الخلهههيع، لكهههن كهههان صهههناعة اللؤ 
فجهأروا بشهكوا م ىلهي  ن فهي  هذه الصهناعة،انتههات عصهر اللؤلهؤ، فت هرر ال هاملو ، ىيهذاناا بحكومتها

ث "... بتصههدير اللؤلهههؤ ىلهههي الهنهههد جهههات فهههي ىحهههدا ا لسهههماب لتوسهههط مهههن أجهههل االسههلطات المحليهههة ل
يخفي علي سموكم أن مركهق تجهارة اللؤلهؤ منهذ م هات السهنين  هو الهنهد، وأنهه بسهب   هذا المنه  تقه  

منههذ وصههول  توقهها البيهه  والشههراتقههد كار ههة عحمههي علينهها وعلههي كههل مههن يت ههاطي  ههذا ال مههل، و هها 
اا، فهه  ي لههم مصههيرنا ومصههير عمههل  ههذه الههب د ، وقههد يتوقهها ال مههل تمامهه ههذه الخبههار ىلههي طرفنهها

ىث اب، لذلك قهدمنا لسهموكم المهر راجهين بهذل المسهاعي الجميلهة فهي دفه  ( صناعة اللؤلؤ)الر ي  
التهي ي تمهد عليهها وي هي  مهن ورا هها غالبيهة  عنا وعن  ذه الصناعة التاريخية القديمهة  ذا ال رر

وم ىلههي جاسههم بههن محمههد وكيههل بريطانيهها فههي سههاحل فرف ههه سهه يد بههن مكتهه (11)"أ ههالي  ههذا السههاحل
  (12) .عمان المتصالا

فهي الق هات  اا كبيهر  اا أ هر كهان لهها يبدو أن اث طرابات التي صهاحبت اسهتق ل الهنهد وانقسهامها و 
، فاتخهههذت الحكومهههة البريطانيهههة فهههي الهنهههد قهههراراا بتعاقهههة  هههذه التجهههارة، علهههي سهههو  اللؤلهههؤ فهههي الهنهههد
أي هاا ، وقد ت هرر تجهار اللؤلهؤ فهي الهنهد م101 اللؤلؤ منذ سبتمبر  ورف ت تجديد رخ  توريد
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 من  ذه السياسة وراسلوا تجار الخليع، لبذل مساعيهم لهدى حكومهاتهم لطله  تمديهد رخه  التوريهد
 (11) .الخاصة بتجار الخليع

 
 
 

 :الحصـاد
صههفحة فههامتأت ، فههي اقتصههاديات سههكان الخلههيع ال ربههيصههناعة اللؤلههؤ ال ههل  الكبههر  شههكلت

هه  ل ، لخلههيع ال ربههي بأسههاطيل صههيد اللؤلههؤا التههي سههبقت طويلههة الفتههرة اللههه أن يطلقههوا علههي لههذا ح 
 . "عصر اللؤلؤ"تاري  الخليع الحديث  حهور البترول في

طويلهههة فهههي منهههاط  ب يهههدة عهههن السهههاحل سهههفناا كبيهههرة، فانتشهههرت الرحههه ت صهههيد اللؤلهههؤ  تطلبهههت
فههي أوا ههل القههرن  الكويههت  ههم ،فههي دبههي، ثسههيما ع ال ربههيفههي بلههدان الخلههي( الق فههة)صههناعة السههفن 

علهي الخلهيع صهناعة السهفن فهي واعتمهدت وتخصصت البحهرين فهي ىنتها  قه ع السهفن، ، ال شرين
أدى التههدخل وقههد  .وأقمشههة القهه ع والحبههالالمههواد الخههام القادمههة مههن الهنههد مههن أخشهها  ومسههامير 

علههي اليههد ال املههة أسههاطيل صههيد اللؤلههؤ عتمههدت ا .الجنبههي ىلههي تطههوير صههناعة السههفن فههي الخلههيع
فهي تصههني ها وتشهه يلها، ولههم تجههد المحههاوثت ال ربيههة لميكنتههها سههبي ا طههوال عصههر اللؤلههؤ، لتكلفتههها 

 . ال الية وعدم جدوا ا، فالقا مين علي تش يلها  م أنفسهم ال املون في صيد اللؤلؤ
ال املههة فههي صههيد اللؤلههؤ، وعههدد كههان أسههطول سههاحل عمههان المتصههالا أكبههر أسههاطيل الخلههيع 

ال املين عليه أي اا أكبر  ي ة صيد في الخليع علي اإلطه  ، يليهه أسهطول البحهرين، أمها أصه ر 
أسههطول ىيههران ي ههادل أسههطول البحههرين  كههانأسههاطيل الخلههيع فكههان أسههطول سههاحل الحسههات، كمهها 

نتيجهة لهي أسهطول البحهرين، حوالي نصا عدد البحهارة ال هاملين ععدلوا ال املين عليه لكن عدداا، 
بمهها يؤكههد تركههق صههناعة اللؤلههؤ فههي الجانهه  ثنخفههاا أ ميههة مصهها د اللؤلههؤ فههي الجانهه  اإليرانههي، 

 .ال ربي من الخليع
فهي ال ربهي حاولت بريطانيا دعم شركة الهند الشهرقية البريطانيهة بفهرا سهيطرتها علهي الخلهيع 

 ت سههههفنه تحهههت رقابتهههها وأخ هههه تها فو ههه ههههد اتحهههاد القواسهههم، م 280 أعقههها  حملتهههها الكبهههرى 
ها كانهت  للتفتي ، المر الذي أ ر سلباا علي أساطيل صيد اللؤلؤ، ومن  هم علهي ىنتاجيهة اللؤلهؤ، ولم 
سهههفن صهههيد اللؤلهههؤ ث تشهههكل خطهههراا علهههي الشهههركة البريطانيهههة عهههادت وفر هههت حمايتهههها علهههي تلهههك 

لههيع ال ربههي، فرف ههت حمايتههها تصههدت للمحههاوثت ال ربيههة اسههت  ل مصههايد اللؤلههؤ فههي الخالسههفن، و 
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عهن رعايا ها الهراغبين فههي ذلهك، ومن هت السههلطات المحليهة مهنا أيههة امتيهاقات لفهراد أو شههركات أو 
سفن غربية لصهيد اللؤلهؤ، وبال هت بريطانيها فهي منه  الجانه  فمن هت كهل محههر لههم بمها فهي ذلهك 

رف ههت تحههديث أسههاطيل أدوات ال ههو  الحدي ههة، ومن ههت السههلطات المحليههة مههن اسههتيراد ا، كمهها 
الصيد وميكنتها، وبذلك وفرت السلطات البريطانيهة جهواا مهن الحمايهة لسهاطيل صهيد اللؤلهؤ ال ربيهة 
مههن المنافسههة الوربيههة، فممهها ثشههك فيههه أن المنافسههة كانههت ستحسههم لصههالا القههادمين مههن ال ههر ، 

 .نحراا للفجوة الح ارية بين الفريقين
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