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 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

 :مقـدمة
لخااذ ايلوداا ا ييريتا ري يلخلياايليلخيرااقيلادت اا ادييتاا اريرخااليذلكارريلخا ااري ا ررذك يحينما يي اا

غيااري قيديااينهيماانم يييياا ي قي ااذكيلخمك ناا يك ناابيا ماا هيخأاار رياحرياا يىيناابي  ناا  يلخحداا قي يااليمااري
يي.لخي  ري اي  قيلخيؤخؤ يلخذدي  احي أرلهياياي يقيفقيت ري يلخمنطق 

مقفاارريناا ارريلخماا  يلخيااذايدييياا يلخل اارر يجاااا  ي يااليمااريلخي اا ريك ناابيمنطقاا يلخلياايليحاا رري
  يم يرخاليلخاحاريييتمدا قي يالي افحت ي فاقي ح ا ق ي رىلدما  يف اكمي ايايلخدام ي  اياييخذليخجأ

لحتار ي  ا خقيمنطقا يلخليايليلخعا  ي يالي.يلخيؤخؤي لختج رريمأيا يلخن ا طيلادت ا اديفاقيلخمنطقا 
لخيؤخاؤي تج رتاا يمنااذيفجااريلختا ري يحتااليمنت اا يلخقاارقيلخي اريقيلخماايناد ي نااام ي غاار يلخي ااا ني قي

 خمقياكمياا بي  قياا يمااقيلخيؤخااؤيلخمنااتليا دااتأ رريحياا لقيلخمحاا ريفااقيمااىلر ياحرياا  يفقياابيلخداا  يلخياا
 لخملاا طريلختااقيتحاا ي ميياا بيلخاحاا يي  دااي ريلخيؤخااؤي خاا يييااايلخااالمييتن دااايمااليلخجمااايلخماااذ م

ييي. قيلخاريفقي ح   يلخلييل
لخيؤخاؤيفاقيلخليايلييرنتا   يرذيايغيفقيلخن  يلو ميمقيلخقرقيلخي ريقلخارلد ي دايللتربيفترري

 ي  اايق لي يااليلخيميياا بيلختج رياا يلخمحيياا يمي  اا لخيراااقي  جاا  ي  حكاا يلخاريطاا ني قير اارلفم ي ياالي
خ اا خحي اارك يلخمنااايلخاريط نياا يلخ ااردي  يف  تمااابيلدت اا اي بيلخمنطقاا ي يااقيلخيؤخااؤياارجاا يكاياارر ي

ي. ن  ري د دي يتممياي أنأ لدتح يميم ي قينطي ي يي ي  ريلخيؤخؤ ي تقليلخارلد يفقي
 Records of the Persian Gulf ل تماابيلخارلدا ي ياليلخ أا ق يلخاريط نيا يتحابي نا لقي

pearl fisheries, 1857- 1962ي.ر  ف يرخليم  اري مرلجلي لرىي راي ي  جناي ي
 :تمهـيد

 اكيبي ان   يلخيؤخاؤيلو ميا يلخكااارىيفاقيحيا ريلخمجتماليلخلييجااقي ااريلخي ا ريداامي ماا ري
  اااقي ااان   يل  ااا يامااذليلخمجتمااال ي تدااا يقم ييمتاااايرخااالي غناالياااانايلخيااا خ  ي دااااي اااارييلخاتاار م 

يحا ك يدطاري ا  ي  ي اقي  ميا يلخيؤخاؤيفاقيحيا ريلخلييجيايقيفاقيلخن ا يلخأا نقي3681محمايااقيأا قح
يي(3)ي"نحقيجميي هيمقي  نن يرخلي ان ن ي ايايخدياي لحاي  يلخيؤخؤ"مقيلخقرقيلخت دلي  رياق خ ي
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خاايم يدااارري يااليي نمرياا لخاحرياا ي  حي نا هيلخاريتفرى ا يرل ياا بيتياي يفااقيلخمياا كيلخحا رريلخيؤخاؤيماا  ي
رفاارلىيماا اريلخ ااا  يمحمياا ياااافتيقيمااقيلخ ااا يامف ااميداا د ي يتركااايلخيؤخااؤيمااقيطاقاا بيرديقاا ي

مااليندااايمتداا  ي يمااقيلخماا  ي ماا لاي  اا ي ي%ي09مااقيكرا ناا بيلخك خدااي  ي ياالي ااكمي رلج نياابي
 يتلااااذي خ لناااا هيي4 ي5 1  اااانات يااااايقي%ي60 2 %ي89 2حيكأ فتاااا يااااايقي تتاااارل ي%ي39ك ن اااا خيق

يتكا قيلخيؤخاؤيرأاريالاا مييي دا اي  ا ينا ارااي ي لخا رادي  اقيلو ياليديماا ي لولومتياااري  امر  ي
جداا يمماايلي اايايكحااا يرماامي  يحياا لقيطفييااقي ااعيريرخاالياللااميلخمحاا رر يفيقاا  يحياا لقيلخمحاا ري

اق بيتحيطيا يمقيم اريجالريلخ ااف يلخاالليق ي يتحاااي اكمياتعيي يذخ يلخجد يلخعرياياإفرلىيط
لخيؤخاااؤري فااا ي اااكميذخااا يلخجدااا ي م ديااا ياللاااميلخمحااا رر يفاااإذليكااا قيفاااقي داااطيلخمحااا رريك نااابيلخاااارري

يي(2)مدتايرر ي تتلذي كنيغيريمنت  يرذليك نبيفقيلوطرل 
خنمااا ي نقاااليي داااايخياااايتكااا يقيلخليااايليلخ اااحمي طاييتااا يلخحااا رريا رلهيفاااقيتااا فيريايقااا ي ااا خح 

ارجااا بيلخيؤخاااؤيفاااقيلخيااا خ  ي لخمنااا ط يلخيرايااا ي اااقيلوكأاااريرنت جااا هي يمكاااقي ااايا  يدااان ي ه ي مااا يفاااقي
ي(1)ي.لخ  لطئيلإليرلني يف إلنت  ي دم ي يت يلخ يايكميأن يدن لبي  ي رال

ي:ي فيم يييقي ن  ريلخارلد 
 :إنتاج اللؤلؤ: أولا 

ليايليطا لميلخيا   يفم دا يلخعا  يينقدا يرخاليي عميلخيؤخؤيلخج نايلو   يمقيحي ري  ا خقيلخ
 تااااا يمااقيمنت ااا يراريااامي تدااتمريخمااااريأنأااا ي"يلخعااا  يلخااا را"أاان يمرلحااام يلخمرحياا يلختمميايااا ي

 تتاارل حيااليتاا يااايقيمن اا يماا ي ي منت اا ي"يلخعاا  يلخكاياار" داا ايليتقريااا ه يأاا يلخمرحياا يلود دااي ي
 تدااتمرينحاا ي"يغاا  يلخااراري" دااايييقااا يي نياا ي نم يتاا يااايقيمنت اا يداااتماري منت اا ي كتاا ار ي

أنأ ي د ايل ي ت ميدي ايلخع   يمتييق يا خ يا يفقاايييقاايلخمرلحاميلخاأن يمرحيا يرلايا يتداملي
 ماا يلخفتاارلبيلخف  ااي يااايقيلخمرلحااميلخمااذك رريفتمأااميفتاارلبيرلحاا يخيياا مييقيفااقيلخعاا  يماالي"يراياااري"

يي(4). ريختدتعر يم ياققيمقيلخي    ييم ي ل  نحيم ي طايمقيلخدفق ي تاا يمرحي يلختج
كااا ن ليي(5) تفياااايلإلح ااا  لبي قي كأاااريماااقين ااا يداااك قي جمااا قي اااااقي  ااااقي ااااقي دطااار

ييمي قيفقي ن   يلخيؤخؤي تج رت  ي ام ي قيلإلح   لبيمت من يلخندا  ي لوطفا م يفاإذليلفتر ان ي
  يلخيؤخاااؤيماااقيلخمجتمااال ييت اااحي قيكاااميلخرجااا ميييميااا قيفاااقي ااان %ي59 قينداااا يلخرجااا ميتمأااامي

ماااقيلخرجااا ميفاااقي  يلخقااا يقي لخ ااا رد ي لخك يااابيفاااقي%ي09 %ي59 تج رتااا  ياينمااا يييماااميمااا ياااايقي
 ن   يلخيؤخؤ ي فقيح خ يلخاحريقيييمميكميلخرج ميفقي ذكيلخ ن   يفيم ي اليلخيا مييقيفاقيجيااي

جم اهيييماميفاقيلخج ناايلخيرااقيماقيلخليايليفاقي ان   يلخيؤخاؤيما ييىيا اي اقيلخمي كي لخل ر لب ي ل 
 ك ناابيدا قااميلخاااا يتتحاار ينحاا يلخداا حميداارايم داا يلخعاا   يفييمااميرج خماا ي.يمااقيلخااذك ر%ي59

ي(8)ي.فقي يايلخيؤخؤيت ركيقيليفم ي در  يير  قيلوغن  يا خقرايمقيلخد حم
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 :اللؤلؤ صيادو -أ

لخلييليفقيمطياليلخقارقيلخي اريقيحا لخقي رايا ي دااييقييمقايغيلخم تعي قيفقيلدتلرل يلخيؤخؤي
 يداااييمأااميكااميفاارايماانم يم اااريرى يوداارريك مياا  ي ااذليالاان يرجاا ميلخماا مي لختجاا ريرجاام ي خاا

لخيااا مي قيفاااقي اااذليلخمجااا ميمااا ياااايقي اااعيري كايااار ي دااااربيديمااا يلخيؤخاااؤيلخمداااتلر يماااقيلخليااايلي
رخااااااااااليي 3095جنياااااااااا يردااااااااااترخينق يىلابي اااااااااا  يي999 499 يحاااااااااا لخقي3688 لخم ااااااااااا ري اااااااااا  ي

حا يمااقي ااذكيلخ اان   ي  ااقيتجاا رري  ااال يلخيؤخااؤيلختااقيجنيماا ه ير اا ف يرخااليلخمداات100 414 3
  اامي اااايلخرجاا ميلخياا مييقي ياالي ي (0).دااترخيني هيريجنيماا هيي140 19ايعاابيفااقيلخياا  يلوليااريحاا لخقي

رجاام يأاا يت اا   يفااقيمطيااليلخقاارقيي999 15يحاا لخقي3606داافقي اايايلخيؤخااؤيفااقيلخلياايلي اا  ي
 (6).رجمي999 04لخي ريقيرخلي
يي:مقي هيمك ني هيلخدفقيلخكارىيط دم ت  ي

 لخجماالين للااذر ي   اايم يف ردااقي تينااقيرااا قيلخداافين  ي يكاا قيفااقيلخع خااايم خاا يي:لخن لااذك -
 مممتااا يت جيااا يلخدااافين يخيطااار يلرمنااا يفمااا يلاياااريااااار ايلخدااايريفاااقيلخليااايليي(0)يلخدااافين 

 طايياا يكااميمنطقاا ي مح ر اا ي نا ت تماا ي لتج  اا بيلخرياا حي  حاا لمي"يلخماارلب"  ما كقيلخعاا  ي
 لداا يدااق طيلخمطاار يفما يمدااق مي ااقيرالرريلخرحياا يمناذي قييااأذقيااا انطن يحتااليلخجا ي م

مااا ي.يياااأمرياااا خي ار  خين لاااذريأنأااا ي دااام يماااقيمح ااا ميلخدااافين يخنفدااا  ير ااا ف يرخاااليل 
 خين لاااذكين قااااييدااامليجياي خااا يأنأااا ي دااام يي(.رقيكااا قي ااا يلخم خااا )لخمح ااا ميخيدااافين ي

 ي(39)ي. ي  هي

قيفقاارل يلخيااراي لخيايااا يخكااقيفااقيمطيااليلخقاارقيلخي ااريقيفااقيلخع خااايمااي كاا ن ل :لخع ل اا ق -
لخكأياااريماااقي انااا  يلخياااراي ايااا يلخممنااا يلرتفيااابيمك نااا يلخع  ااا يخىيااا اريالااا خم يفجاااذابي

 ل اا قي ااا ي ماا اي ميياا ي اايايلخيؤخااؤ ي خيعااا ل ي لخع.ييق ي خيعاا ل يأنأاا ي داام لإلياارلني
ا  يفناااي قيي فيا يدااميحري يلخيمميماليلخن لاذكيلخاذدييف ام يرايرذليكا قي ييا ياياقيوحا

ذلي لميلخع ل ياذخ ييك قيلخن لاذكيلخجاياايمداق مي ما  ي لانتق ميخييمميملين لذكيآلر ي ل 
(33)ي.لخن لذكيلخد ا ي قيكمياي قيلخع ل يلخذديدامي قيييمميمي 

 

    يمم م يدحايلخع ل يمقيد  يلخاحري ناايلنتم قا يماقيجماليلخ اا  ي يقا  يي:لخديا -
 ي.ي لدتلرل يلخيؤخؤيمنم ي لختجاي ي ي  ه ي خكميمنم يدمم قلخدي ايافتحيلخمح ري

يتااااارا قي يااااليلخيمااااميي"ر ااااي "ن ي اااااايمااااقيلخ اااااي ييداااام قي فااااقيلخداااافيي:لخمداااا  ا ق -
 خكاااميمااانم يدااام ي لحاااايماااقيمح ااا ميي  يداااتلام قيفاااقي  مااا ميلخلامااا ي لخنقااامي غير ااا 

نما ييداتلام قياييقاار قي ياليلخيمامير"يتاا ا" اي يلخدفقيفيما ي ااي ي اع ري.يلخدفين 
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فقي  م ميلامي يلفيف يك يايلخدم  ي خي يخ ين يايمقيمح ا ميلخيؤخاؤيرايما يييأاري
فااقيلخمحاا ريلخمفتاا ح ي ماا ييفااي ي يياا يمااقيركرلمياا بي"يدااحتيب" يياا يمااقيلخيؤخااؤيلخ ااعيري

 فاااقيلخدااافين ي.ي  يلخع ل ااايق ي  ااا ي ااااي ييتاااارا قي ياااليلخيماااميفاااقيلخاحاااريلخن لاااذكماااقي
خيترفي ي قيلخي مييق ي فقيكأيريماقيلخدافقيطاا عييياايلخ جاا يي"نم ا"مطراياحردييدملي

يي(32)ي.لخرقيدي ي  قيلورىي  ي اي يلخدم 
 يلتيا ي ااايلخاحا رريماقيدافين يرخالي لارىيحداايحجا يلخدافين ي مكا قي ميما يف خدافقيلخكايارري

 ي ما يتيمميفقيلخمع   بيلخاييارياللميلخاحر ي مت دطي اايلخاحا رريفيما يي اميرخالي رايايقيرجانهي
لخداافقيلخ ااعيرريفتيمااميفااقيلخمع  اا بيلخ ااحي يلخقريااا يمااقيلخداا حمي يقااميفيماا ي اااايلخاحاا رريرخاالي
 راياا ي  يداات  ي داااييقاامي ااااياحاا رريلخداافين يرخااليأنأاا ي  ي راياا يفااقيلخداافقيذلبيلخعاا ل يلخ لحاااي
لخاااذدييحتااا  يرخاااليداااياي لااا ا يفقاااط ي يكااا قي ميمااا يفاااقيلخع خاااايدااارايلخدااا حم يفاااقيلخمع  ااا بي

ي(31)ي. لخ حي
ا يفيتنااا  ميلخع  ااا يفطااا رلهيلفيفااا هيماااقيلختماااري يعاااريرخاااليلخي ااار  تااااا ي مييااا بيلخعااا  يماااقيلخ

فيتجااارايماااقيمنادااا ي يدااااي نفااا يام اااا يماااقي لخقمااا ريلخيرااااق يأااا ييااااا يلخعااا   يفيداااتيايلخعااا ل ي
لخقاار ق ي يدااااي ذنيااا ياقطيتاايقيماااقيلخ ااا  ي  ي اامليلخيدااام ي يياااا يفااقي  ااا اي ي غطيااا  يتقيمااا ي

لخملاانكياحاااميياقااليطرفاا يفااقييااايلخدداايا ي  يفااقي دااط يايااراطيفااقي حااايدامياا ي يأاا يلخنختم ااا ب
 ي  نااااييدااا  اكي ياااليدااار  يلخ  ااا ميرخاااليلخقااا  ي ااار ريلخحجااار يلخاااذد ي اااليلخقاااا يلولااارىيفاااقي

ي49تتاارل حيااايقي  اا خ ييتحاارريمناا يفيرفياا يلخداايا يفيجمااليلخمحاا ريفااقيمااارييلحتااا  ينفداا يلختااقي
حر يلخحاام يفيداحا يلخدايايفاقي د اليدار   ي  ديتما  قيماقيلخدايايأ ني  يفإذلينفاينفد يي05 

فرغمااا  ياينمااا ييداااترايليلخدااافين ييتداااي يلخدااايايلخملااانكيخييااا ادياحيااا ريلخعااا ل  ي  ناااام يي اااميرخااا
لخعاا ل ي نف داا يدااامي قييياا  ايلخكاارر ي يقداا يلخع  اا ي يااليلخداافين يرخااليأاان يمجم  اا بيتعاا  ي

لو داااا بيلخااااا رارييقداااا يلخع ل اااا قيرخاااالي راااااليي فااااقيغاااا  كااااميمجم  اااا يداااابيماااارلبيا ختناااا  ا ي
فتارريرلحا ييتلييما ي انريلخ ماريت دطيلخنما ريي يمجم   بي تقمي اايمرلبيلخع  يخار اريلخمي ك ي

أااا ييداااتأنف قيلخعطااا يرخاااليلخمدااا   ي اياااايلخمعااارايما  اااررييتنااا  ميلخجمياااليلخ جاااا يي  تنااا  ميلخقمااا ر
ي(34).قييأ  قيرخليلخن  لخرقيدي يمقيلورىي لخدم  ي ايايلخقم ري لختالي

 يتياار يلخع ل اا قيخاااي يلوىماا بيمنماا ي جماا بي داام  يلخقاار  ي  ااقيناا ارريفااقيلخلياايل ي
 اا ج يلخقاار يأنأاايقيغ ل اا هيماا بيماانم يلأناا قي  نقااذياي اام يفااقيح خاا يلطياارر يي3099ففااقيداان ي

اا ي ي  فااقيح خاا ي جاا اي  ااالايمناا يي( يداامليداام يلخ اايط ق)يفااقياياا يلخمناا ط يت جاااي داام  يلخم م 
 ماا يلوماارل يلختااقييتياار يخماا يلخع ل اا قيفمااقي ماارل ي.ييرتاااديلخعاا ل يدمااي ي اااي يط ياام

  اا ي"يلخجفااب"جياياا ي  ماارل يلخجماا ىيلختنفدااق ي يتمأااميلخياان يفااقيا ااقيلخجيااايلخم اا اياااا  قي
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ر اا ف يرخاالياياا يلخيقاا ديري   رل ي.يماا اريمدااتلرج يمااقي ااجريلخاياا طيتعيااقيفااقيماا  ي يااا قياماا 
يي(35)ي.اريلخمر ييك قيآلريلخا ل يلخكقلخدن مكق ي فقيح خ ي 

أ ااا هييلخن لااذك يتاااليلخن للااذريماالي م خاا يلختحفيااى يفااإذليلكت اا يغاا ل ي ياارريجايااارييتدااي يمااقي
ذلي أااريرجاامي أناا  يفااتحيلخق لداالي يااليخؤخااؤريأميناا ييألااذيجاا قىريل  اا  ي ناا ارلهيماا يتحااا ي جاياااله ي ل 

لاجتم  ياا ياياانم يمتمأياا يفااقيىياا رلبينىل اا بيااايقيداافقيلخ اايا ياااميلو  ااحي اا يت أاا يلخينداا بي
خييي يمتا اخ يايقي فرلاي طق يلخدفق ييتن  خ قيفيم يلخقم ري لخال قي حي ن هي لخكي  ي دااييجتميا قيفاقي
ي.رحاىيلخجىريخ رل يم ييياىمم يماقيآلاريقيجا   ليخاياليلخدايليلخ ار ري يماقيمأكامي م اراي  ا يا 

ي(38)
خكاقيفاقي دابيمتاألري(يلخن لذك)غا يد قايلخدفين يك قيلخيممي يليدفقيلخع  ييت يان  ي يليري

مااقي  ااريلخيؤخااؤياااا يتدااجيميلخياا مييقي يااليتياا يلخداافقياميرفاا يلخداايط بيلخمحيياا  يخيك ناا ليتحاابي
لخدااايطرر يفااانييدااامحيخعفااارلايا خيمااامي ياااليلخدااافقيراياياااايلخح ااا مي ياااليت اااريحيماااقيلخحك مااا  ي

 ياماا يمااقيم ااكنبيمااليلخايااالقيلخمجاا  رر يخ اااطيلخيم خاا يلخ لفاااريمااقيلاا ر يلخقطااريل فاا هيمماا ييتيياا
ي حاايلخياياايلخمحارريقيداا يلخاحاريقيخييماميفاقيلخعا  يا ايريااقي ااايله نام يفييليدايميلخمأ مي

يط يلخمنااا ايلخاريطاا نقيلدااتلرل يرفاا يلخن للااذريدا خاا يرايا رداا يمااقيلخحك ماا  يف دااتفااقيدطاار ي
يي(30).رل  يخ 

 تت ااامقيلخ أااا ق يلخاريط نيااا يلخياياااايماااقيتياااا يك نااابيلخرل ااا يت ااااريماااقيلخمحكمااا يداااان ي ه ي
ماقيمحكما يايابيلخا خا يفاقي"لخرل ي  ارريخياياايمحارريقي  فارلاي حارلر يمنما ي ياليداايميلخمأا مي

لخاحريقيخك ف يمقييرلكيمقين للذريلخع  ياأقيح مامي اذكيلخ ردا يدا يايااقيماا ر يمجا ىي قييركااي
فكااميمااقي رلاي قيي اام ي(ي 3014) اااي3151داافقيلخعاا  يمااليك فاا ين للااذريلخاحااريقيخمااذليلخياا  ي

ي(36)"فيي م يانيم نل
ق ينتيجا يخيفقاري لرتاا طيلخاالميلخدان ديام ااري لحاا ي ي ا  رريلخااييلنت ربيفقي ايايلخيؤخاؤ ي

يييا يلخجميالي يياا يآما اهيكاياارريكامي اا  يفاقيلخميي اا ي لخاى ل ي اناا  يلخمناىمي تأديداا  ي دااييدااتايقي
 ن يي مريلخ دط  يمقيلختج ريختقااي يلخقار  ي لاتفا  يلخاي ي يلي مميلخدالايمقيلخمح  م ي ي

لخااذدياييميا يداافين ي  يخااي يي ياليلخ اارل يادايرييقاامي ااقيدايريلخداا   ي يكاا قيلإلدارل يخين لااذر
يتاا خليلإلنفاا  ي يااليمااقيمياا يمااقيغ ل اايقي دااي اييفماا يلخااذد يخاياا يماا مييماا ميااا ي ميياا يلخ اايا

رقييدااي يلخمح اا ميمااقيخؤخااؤيي  يااليلخن لااذكتحتاا  ياياا تم يخم اا ري يطاا لميفتاارريغياا ام يي  ماا م
 ي%29 ي35   ااال يخالقناا يفاا ري  اتاا  ياداايرييقاامي ااقيلخداا  ياندااا يمتفاا ي ييماا يتتاارل حيااايقي

 تل اااليلخيندااا ياااايقيلخاااالققي لخماااايقيفاااقيمجتمااالي ااايايلخيؤخاااؤيو ااارل يخمااا يدااا ريلخقااا ن قي تنفاااذ  ي
ما يلخاايق يفقاايتتارلك يلخااي قي تىيااي ت مريلخم  كمي ناي ا ي ف  يلخمح  مياقي.يلخمح ك يلخمحيي 
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لخل اا يرنماا يتألااذي ااكميتناا ىابي كاااريفااقي اا م ي(يلخرااا )ندااا يلخف قاااري لختااقيايتألااذي ااكميلخف قاااري
مقيديريلخد  يفقيلخي  يلخت خق ي دايت امايايا يلخيمييا بيم ا ارريايا يممتيكا بيلخن لاذكيفاقي

 يي (30)ي.ح خ ي ا يلخ ف  يا خايق
 :أدوات الصيد -ب

قيتتمأااميفااقيلخداافقياأحج مماا يلخملتيفاا ي لوا لبيلخاداايط يلختاافااقيلخلياايلي اايايلخيؤخااؤيي ا لب
يداااتلامم يلخعااا ل ي طاااا د يلخدااافين  ي فيماااا ي ااااليلخداااافقي لخا  اااي يتاقااااليلوا لبيلولااارىياالقياااا ي
خيع ياااا  يحتاااالي قيلخا  ااااي يخاااا يتدااااتلا يرايفااااقي داااابيمتااااألر يفكاااا قيلخاحاااا ررييدااااتاخ قيااااا خ  ل ري

قيلخ  طئيفقيمتنا  مي ا ا ر   ي  يايا قيلخميا كي طاييا يلو  ا ايلخاحريا يل تما الهيلخطاييي يرذليك 
ي: م يا دقيلوا لبيفتمأيبيفيم يييق.يمقيلخلارريلخن لذك يليميرل ي

لخأقااميلخااذديييتماااي يياا يلخعاا ل يفااقيلخنااى مياداار  يرخااليلخقاا  ي يااراطياحاااميط يااميياقااليي:لخحجار
يي.طرف يفقييايلخديا

لختااقييجمااليفيماا يلخعاا ل يلخمحاا ر ي  ااقي اااكي يمااقيلخحااا ميلخرفيياا يتااراطياحاااميلخملاانكيي:لخاااييق
ينتمااقيطرفاا يفااقييااايلخداايا يخيااتمكقي ااقيطريقاا يمااقيدااحايلخعاا ل يرذلينفاااينفداا ي  كماامي

ي.مممت 
ي.ي غطي يخع  اليمقيلخجيايتحميم  :لخلاط
     .دكيقيتد  ايفقيفتحيلخمح ر :لخمفيق 
ي.ي ي يلخع ل ي يلي نف  يخيمنليال ميلخم   م ا يمقيدر قيلخحي لن ب :لخفط  

ك خ ااا  ي  اااامليلخيداااميخدااااايلوذقي داااابيلخعطااا  ي ا  ناااا بيخ د يااا يلخجدااااايمااااقي :مااا لاي لاااارى
     (29)ي.لومرل يلخجياي  ي اي يلخيق ديريخي د ي يمقي مرل يلخجم ىيلختنفدق

لخكاااارىيفاااقيت جاااايلخمع  ااا بيفماااقيلوالريلود داااي يفاااقي مييااا ي ااايايلخيؤخاااؤيرذي:يالسفــــن مااا ي
كماا ي قيمااينهيمااقيداا لحميدطااري  رلايااميلخاحااريق يي19 ي29ا ياااييتاارل حيااايقييلخلياايليلخيراااقي ياال

لوماريلخاذديتطياايانا  يدافقيكاارىيتحمامي كااريرحي ي يايلخيؤخؤيتدتعر يفترلبيط يي يمت ل ي  ي
  ايداريمقيلخع ل ايقي لخاحا رري لخمدا  ايق ير ا ف يرخاليلخماؤقيماقيمأكامي م ارا ي  ما كقيتدات

ي.تن  ميلخطي  ي لخن  ي  ميي يفتحيلخمح ر
جمااليلخ يي" داان ي"يمااقيي اانليلخداافين ييداامل يي"لخقنفاا "فااقيلخلياايلياااايي اان   يلخداافقتدااملي ي

لخقان ي خقا ر ي  ا اريييماميداايمدا مم يام يا وخيا   ي يل اىي دي يلخدفين ي ديد  يالريي "دنخي "
تناا  ميخلخ اانري  ييفيماا ي ااالي  دا بي دا لخ ام ي حتااليغر اماا يا قيت يطياا  يفاقي ااذكيلخممنا يمنااذي

من  خااا ي  ي يقت اااري ميمااا يفاااقي اااذكيلخمرحيااا ي ياااليخممنااا يمناااذيطف ختااايتحااا يلخقااان يا طيااا   ي يلخ
ي"ماى رد"اياايذخا ييتحا ميرخاليي  ا ميلخممنا  ييتققخي  مرلدا يديريلخيممفيقيلوا لبيخييم مي لخقن
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 قيلخداا  ايلويمااقيخيقاان  ي خكناا ي يكااي لخل اااميييماامي اا اريفااقيحماايامأ ااا يمداا  ايداان    اا ي
لخع خاايتداتمري اذكيلخمرحيا يماقيدانتيقيرخاليأان ييي اميتحابيلدا ي  ماميحتاليياتققيلخقنفا  ي فاق

ي" دات ذ"  يكاياري ي.ييتحا ميرخاليدان ي يخيممنا  ياياا   حاالخماى رديدن لب ي ييتمايذخ ي ياليذكا  ي
 ي فااقيلخنم ياا يرخااللخاالياا يمااقيي نفيااذ لط طماا ي لإل اارل ي يااليت يقاا  يات اامي يلخداافين ي   اال ي

لخاحاار ي فااقيلخياا اري لخداافقيداااميرنىلخماا يرخااليخ اانل ر اا ي ديم خكاا هيخيماا رر ي"ذيلوداات  يكاا قلخع خاااي
 ممنا يلخقنفاا يفاقيلخع خاايتنتقاميمااقيجياميرخاليجياميا خ رلأاا ي.يتكا قي اذكيلخيما رريمطياا ي ياليلخاحار

(23).فقي دريايينم 
 

 خح ا رلبيلخمجاا  رر يف داتلام لي خاا لحيل اايلخداا  يتاأأري انع  يلخداافقيلخقاام  يفااقيلخليايليا
لختقيج   ليام يمقيلخمنا ي راط   ياأخي  يجا ىيلخمناا ي ك نابيلخ ارل يمرايا ي ري ا يأا ي  ااحبي
مأيأ يتمتايمقيلخمقام يرخليلخمؤلرر ي داايافاليمجاق يلخارتعا خييقيرخاليلخمنطقا يلخقنفايقيرخاليتطا يري

من فداا  يفاااا يتأاياابيلوخاا لحيلخل اااي يا خمداا مير ي ماالي اان  تم  يخت اااحيداا ارري يااليلخت ااادي لخ
.يلىا اا ري اان   يلخيؤخااؤي لختجاا رريلىا ااربي اان   يلخداافق يمدااتفياريمااقيمنجااىلبيلخي ااريلخحاااي 

ين عميلخقنف قيا ن   يلخدفقي أن  يم د يلخ ياي فقيف ميلخ ت   ي م يفقيلخلريا يفيات يرلارل ي
  يايااا ي مااا يلخدااافين يرذلي  ااا ام ي طاااايي(22).لخدااافقيرخاااليلخ ااا طئيإل ااانحي طامااا ي  اااي نتم 

لخ ااق  يفااقي اار يلخاحااريييجااأيرااا قيلخداافين يرخااليرحاااىيلخجااىر يحياا ييقاا  يلخقاان يلخمرلفاا يخماا ي
ايميياا يلخيقاا ط يمدااتلام هياياا يلخمداا ميري خفاا ق يلخقطااق يخمنااليتداارايلخمياا كياللااميلخداافين  يأاا ي

ي(21).تي ايلخدفين يخيلام يمرري لرى
لخت امي يلخمتييا يان  يا يلخدافين  ييلودات ذيي الاتا فيريلخما لايلخلا   يأا يتاا يممما يلخت انيلي

لوداات ذيلإل اارل ي لخمرلدااا يفااقيكااميمرحياا يمااقيي ل اام ي لخقنفاايقيا خاااا يفااقيلخت اانيل ي يكيااأاا ي
مي مااقيمقااا يلخااااي يي االيمياااي لخااااي لخ  داااي ي يدااملييميياا يا اان   يلختااااا يمرلحااميلخت اانيل ي

ركايلخيا لر يلخل ااي يتااريجي ي ياليلخااي ي تاا ليي يأ يخمؤلرر يللخ اري مقيلخلي يي ليميمي
خ اكميلخدافين ي لخعار يمنما ي يلنا ل يلخدافقيتايا ي تلتيي تأايبيلخدفين خيأ ييركايلخم خ ي لخكر لب

  اياااي ت ااطيا بيلختااقيتألااذي دتاا هيكاياارلهيفااقيلخياا ارأاا يتاااا ي ميياا يلخي(24)  مم رتاا لخقاان يرؤياا ي ي

 ياات يتف اايمييت ي اان   يلخ اارل يمااقي حاااي ناا ل يلخنداايليلخااذدييداامليلخعااىم لانتماا  يمنماا يتم ماا هيتاا
حا ل يلخ ارل يخ ام قي لخ رل يا خ كميلخمن داي تق ىيح لف يا خحاا ميلخداميك  ي تات يلي طا يجميال

 ي د يتما يماقيلختيا يات يطان يلخدافين يا خىيابيخيلهي ي  لياري"مياار"رارريكايرريك  ي تدتلا يفقيذخ يتم د
ارلىيجم خم ي .ي لخفرحا   مقيأ ييك قيرنىلميلخدفين يرخليلخاحري تا اينم يفاقيجا يماقيلخامجا .ي ي  هي ل 

ا إل ا ف يم ل اف تم ي ي يذليلومريييتماي يلين  ي يلخدافينيلتي يلخ دبيلخنى يخان  يدفين  يك قي 
(25)ي.لخي مييقيفيقرخليحجمم ي  اايلخقن
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 ي  اااقي اااا رري اااقي ر يرر مااا  مااا يري مفرا ااا ييتااات ي مييااا يت ااانيليلخدااافقيفاااقي ر يتدااامل
 اي.يخااليلخاحاارف اا  يمداا رريمااقيأاان يجماا بي مفت حاا ين حياا يلخاحاار يإلنااىلميلخداافقياياااي اانيم ير

نم ييدتعميلخقنف قيلخ ا لطئتقت ري ن   يلخدفقي يليلخيم  يلخمق ايا يوحا ل يردا يلخدافقييري ل 
 دااير اايخا ريمريي(28).رفقي ميي بي ن   يلخدفقي ترمي يلخقااي يمنما  يأا يرنىلخا يرخاليلخاحاريما  اري

ي32 ي39فااقيم اايل يااااقيمطيااليلخقاارقيلخي ااريقي اااري ماا يريتنااتلي اااالهيمااقيلخداافقيتتاارل حيااايقي
ي(20).دفين يدن ي هي

لخاذديكا قيي"لخدا  "ل اايي ال  ا  يلول ا اي تدتلا يفقي ان   يلخدافقيما لاي ااري  مما 
لداتلال ي نا ل ي  ف يرخال يا إل اداام هيي329رخاليي ي ميطا ميجذ ا ي يلخمنا يح ركي ان  يلخلييليمق

ي ااميمداا ميريلخداافقي يكماا يتدااتلا ينااقي كااذخ يلخداااري لخعاان  يكاا خجنقيق ي لخانيااتل ي لخفي لاارىي
ت  االيفااقيلخفرلغاا بيااايقيلول اا ا ي   ااقيلياا طيدطنياا ي كااذخ يلخفت ياام.ياي اام يرخااليذرل يطاا م

تيا يلختااقييدا ل يلخحاا ميلخمدااتلام يفاقيتق يا يحا ل يداان يلخدافقي  ي ان   يلخحااا مي كاذخ ي نا  
يداتلامم يلخعا ل يفااقيحااميلخ ااي  يدااي يجماليلخمحاا ر ي مي مما يي انليمااقيلخييا يلخمدااتلي ي

يي(26). جرريلخادمقيدي يلخنليم ي اي ي ذكيلخحا ميي نليمقيلخيي يلخمدتلي يمقي
 ل اتمربيلخاحاريقيا ان   يلخ ارل  يف  اميا يخ ان   يلخ ارل  يلخمداتل  ن  ي ي  هيلخنديلي

فقي  لقميلخقرقيلخي ريقيرخليم ق ي رل يفقيلودا   يام ييفاقياح جا يلخدافقيفاقييفيم يرنت  يلخ رل 
 خياميي(20).لخاحريقي لخيايايمقيايالقيلخلييل يكم يك نبيمناا يلخعا  يت انلي ي ا هيفاقيلخاحاريق

لخمق اا اي ناا ي اا يحي كاا يلخقاان ي  يلخ اارل ي لخمنااا يفقااطي خااي ي اان   يلخنداايل يونماا ي اان   ي
يماااقيمتطياااا بي ااان   يلخدااافق ي.ي نمااا يك نااابيم جااا اريفاااقياياااالقيلخليااايليآناااذل متطااا ررياي  تقااااي

قااا   يخيطااان يلخجاااى يلخدااافيقيخيدااافين ي لختاااقيتت اااكميماااقيلياااطيلخجياااري لخاااا ق يحيااا ييااات ي"لخ ااا ن "
 يدتلا يلخقن ي اري ا لبي  خيا ياالقيا يادايط يمنما يمن ا ريكاياري فاأرري مداقي مأقا اي.يمنحلو

ي(19)ي. يريخ  ليلخينم ب د طلي مطرد ي مياري طا 
يي: دم  يدفقي يايلخيؤخؤ مقي
مقيلخدفقيلخقايم يمت دط يلخحم خ ي لخحج ي تتميىيا خلف ي لخدر   يخذليتداتلا يفاقي غارل يي:ا ت يم

 اريمنم يتج رريلخنقميلخدا حيقي  ايايلخيؤخاؤي لخحار ا يمتن داق يجمييا يفاقيم مر ا يلخيا   ي
ايااااغيط خااا يحاااا لخقيلمداااا ي دااااييقيدااااام ه ي ت ااااميمنمااا يلخكايااااري لخ ااااعير يفااا خكايريمنماااا يي

ييي(13).حم خت يرخليم قتقيطق
  ااقيداافين يدايماا يخكنماا يخاا يتكااقيمير فاا يخاااىيلخياارايدااايم ه ي  ااقي  ااعريمااقيلخاتياام يفيايااغيي:ا ق اا رر

دااااام ه ييكأااااريلداااااتلالمم يفااااقي اااايايلخدااااام يرخااااليج ناااااي ااااايايي15 ي25ط خاااا يماااا ياااااايقي
يي(12).لخيؤخؤ
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اانا    راياا ي اامرريفااقيلخلياايل ي ييتقااايلخاااي يرنماا يندااا يرخااليداامك يا اداا يذلتاا ي كأااريلخداافقيلخيي:د 
منماا يداافقيكايااريلخحجاا يي ااميط خماا يرخااليأماا نيقيدااام ه يي(11)مير فاا يفااقيلخلياايل "يداانا  "

 حم خت يح لخقيم ق ي لمديقيطن ه ي ي ايليلداتلالمم يفاقيلخنقاميلخاحاردي  ايايلخيؤخاؤ ي ما ي
فااقيتىينماا ي ييدااام ه ي يدااتلا يفااقيلخ ااياياااأن ل ي49 ي15لخ ااعيريمنماا يفيتاارل حيط خاا يااايقي

ي(14)ي.لخنق  يلخجميي لخع خاي
لختااقيك ناابيتدااتلا يفااقي"يجاا خقيااا ب" ي يتقاااي قيلختداامي يم ااتق يمااقيلخداافين يلإلنجييىياا يي:جاا خا ب

ي"ج خا تاا "لخاحرياا يلخاريط نياا  ي  ناا  يل تقاا ايآلاارياأنماا يم ااتق يمااقيلداا يلخداافين يلخارتع خياا ي
غااارل يلخاااأن  ي ااايايلخيؤخاااؤي لخنقاااميلختجااا ردي  ااايايلودااام   ي تتااارل حي تداااتلا يفاااقيلو
 45  قيدفين يمت دط يلخحجا يطا ميد  ااتم يحا لخقيي(15)طن ه ي59 ي49حم ختم يم يايقي

  حم ختما يماقيلو ال  يتتارل حي  تتمياىيايما ايمقاامتم يلخ لدا ير دا هي ياليلخق  ااري داام هي

ي(18).رجنهيي19 يي25ايقي
دفقيلخنقميلخيراي ي  كار   ي اديم يفقيلخمد ف بيلخط ييا  ي تداتلا ي ي ا هيفاقيي  قيمقي  مري:ا  

داام ه ي  ر ام يما ياايقيي329 ي59 يايلخيؤخؤ ي  قيدفين ي ارل ي ييتارل حيط خما يما ياايقي
ي(10)ي.طقي499دام ه ي حم ختم يت ميرخليح لخقيي19 ي35

يي(16)ي.دميمقيلمد ي  ريطن هي  قيت ا يلخدنا  يخكنم ي  عريمن يحجم ه يفحم ختم ي ي:   ق
لخكاياارريلختااقيتدااات  اي راياايقيرجاانهي تجميى اا يحاا لخقيأنأاايقي خااا يي تتكياا ي اان   يلخداافين 

فااااقيلخداااافقيلخلاااارلقطي لخا  ااااي  ي  ااااقيتداااا  ايفااااقيتحاياااااييلوا لبيلخمدااااتلام  مااااقيي(10).ر اياااا 
   ي ماليذخا ي مين  يلخ   ميااد  ي  قيحايأ يلاداتلال يخااىياحا رريلخعا(يلخميرلب)لخمع   بي

يدااتلام نم يااداا يكاياارر ي كاا قياحاا رريلخعاا  يداااميذخاا يييتمااا قي يااليلااارتم يلخاحرياا يفااقيتحاياااي
لخمع   بي م لنقيلخي ار يفيدتاخ قيا خ ام ي لخنجا  ي اينما بي ياليلخ ا لطئيك خجاا ميرذليكا قي

ي ااا ياياا قيمياا كيلخاحااري  مقاا  ي طايياا يلخاااري يااليمرمااليلخا اار ي ماانم يمااقييميااىيلخطرياا يذ  ااا ي ل 
ي(49)ي.د   

فاقي ا  ييWolverine Motor Worksح  خابي ارك ي خفاريقيلومريكيا يخ ان   يلخمحركا بي دااي
 يرنتاااااا  يمحركاااااا بيخقاااااا لراي اااااايايلخيؤخااااااؤيفااااااقيلخلياااااايل يفأرداااااايبيرخااااااليرحاااااااىيلخ اااااارك بي3035

يااارلقيتفيااايرنتااا  يمحاار يافااالي  ااعطيم اااتر ي اام يل ي ااا هيخ اااياي لخمتل  اا يفاااقيلخاحااريقي ل 
لخمحار يرخااليىيا اريدار  يكااميدا راي ىيا اريف  ييتا  ي لدااتاالميلخيم خا يلخا اري ياقاا ريلخيؤخاؤ ي يماا ي

لرخ  ي مقيأ يلختلف يمقيلختك خي ي لو ا  يلخم اي  ي    حبيرمك ني يرنتا  ي اذليلخمحار ياأنأا ي
  ك م ي يمكقيىي اريد ريلخمحر يحداايلخطياا ي داايتا يتجرياا يفاقيلخمنااي ا رما  ي ييماميلخمحار ي

كمياا يمااقيلخانااىيقي  يلخداا ار ي  اا ياداايطييمكااقيخرجااميلخ ااياي قييتي مااميمياا يا قيلخح جاا ياأداامي
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رخااليممنااا  ي يمكااقيتياياا يلخطيااا بيفااقيغ اا قي دااا  يقيفقااط ي  رفقاابي اا ريخيمحاار ي تف  اايمي
ا ارياما يي103 دي رك يف خمحر يد ريلمد ي ح ان ي  اعطي ا ل ياكاميكم خي تا  يي اميأمنا يرخالي

 دال يادار  يت اميرخاليدااي يي8دا يفقيي25خينق ي يمكقيتركيا ي يليد رايجني يردتريي69يي امي
خكاقيمت اياا ي دا طيميلخ اايايفاقيلخم ا اريلخملتيفاا يياايقي ااا ينجا حيلخفكاارريي(43). ميا ميفاقيلخداا   

فقاااي ااميلا تماا اي يااليلخيم خاا يلخا ااري  ي داااييرجااليلخداااايفااقيذخاا يرخااليلرتفاا  يلختكاا خي يلخم اياا ي
 خي يلخ د ايمق رن يا خطريق يلخيا يا  ي ادايم ي قيلخدار  يخيدابيمطي اا يفاقيودي ريلخمحرك بي تك

ي. يايلخيؤخؤ يف خدفقيتاقليفقيلخم  يايلخايياريماريط يي يختي ايفقينم ي يلخم د 

ي
ي

يمحر ي خفريقيكير ديقيلمد يح  قي  عطي  ل 
يRecords of the P.G. P.F., Vol. II, p. 208:يلخم ار

يتركاىيمي مما يفاقي(يمع  ا ي203)خيؤخاؤيمع  ا بياياغي ااا  يحا لخقيتج اي دا طيمي ايايل
يتركىيأنأ ي را  م يفاقيلخمنطقا ياايقير  يتنا رري اااق ي ما ي  مما ي(يمع   ي210)لخج نايلخيراقي

داا رايىلابيي2199حاا لخقيي3636كاا قييج اماا يفااقي اا  ي.ي  ل ااام يفتركااىبيحاا ميجااىريلخاحااريق
يييي(42)ي.دفين ي د راي4599رخليي3090فقي   ي
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 ك نبيلخديط بيلخاريط ني يدايدجيبيفقي  للريلخقارقيلخت دالي  اري ااايلخدافقيلخي ميا يفاقي
دافين ياايقيكايارري مت داط ي  اعيرر يي599 2 ي999 2مج ميلخع  يفقيلخلييليلخيراقيما ياايقي

 (41).يرجنهيي19 ي6طن ه ي مت دطيلخي مييقي يليكميد رايم يايقيي59 ي39حم ختم يم يايقي
ي ي يليتداجيميلخدافقيلخيرايا ي لخف رداي يلختاقيتجا ايلخليايلي طاييا ي ماميكاميحر بياريط ن

دااافين  ي تح اااميكاااميدااافين ي يااالي ردااا يامااا يكااامياي ن تمااا يماااقيلخمقاااي يلخاريطااا نقيتجااااايدااان ي ه ي مااا ي
لخدايط بيلخيراياا يفياا يتاااا يفاقيرجاارل يتدااجيمي داا طييم يرايفااقي  للاري  ااريلخعاا   ي لرتاااطي ااذلي

 يلخجمركيااا يلختااقيفر اااتم يلخدااايط بيلخمحيياا  يفيياااليدااايميلخمأااا مي  ااااربيلختدااجيميخاااايم يا خرداا ي
 د الي ييا يلخ اي يي– ير ننا هي3024لخدا اليماقيما ر ي/ي اا3124حك م يلخاحاريقيفاقي  مي ايا قي

رخاااليكاااميلخدااافقيلخ ااارل ي ي لخال ريااا يلختاااقييميكمااا ي  اااميلخاحاااريقي قيي-حماااايااااقي يداااليآميلييفااا 
لخمن ما  ي يألااذي ردا يمااقيماايريلخجماار  يمق ااميلماا ير اياا بيييدا ر  لياتدااجييم يفاقيرالرريجماار 

 تجاايتجاايلخرل  يدن ي هيمق امير ايتيق ي  يلي  ح ايلخدافقيلتلا ذيلخلطا لبيلخنىما يخ  الي
لخنماارري ياااليداافنم ياااا خحفري  يا خىنااا  يامجاارايح ااا خم ي ياالي ردااا يلختداااجيم ي مااقييتليااا يخمااااري

 يفييديط بيلخمحيي ي قيتفر ي ييا يغرلما يداايت امي مري  ي كأري قيلختدجيمي  يتجايايلخرل 
رخاالي خفااقير ايااا  ي اييدااتأنليماااقيلختدااجيميدااا ىيداا لراي ااايايلخداام يلخ اااعيرر ي ايتدااتلا يفاااقي

 (44)ي.لخع  ي يليلخيؤخؤي  ينقميلوحم م
ي: فيم يييقيحج ي د طيمي يايلخيؤخؤيفقيلخلييليلخيراقيفقيمطيليلخقرقيلخي ريق

ي
ي اايلخي مييقي ييم ي اايلخدفقيايلخم لنق ايلخا خ ي  يلإلم رر

ي299 0ي483ي3يلخك يب
ي811 30ي030ي20يلخاحريق

ي609 32ي630ي33يدطر
ي444 1ي380ي33يلوحد  

ي945 22ي235 3ي33يرم رلبيد حمي م قيلخمت  خح
ي664 6ي089ي10يريرلق
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 مقيلخجا ميلخدا ا ييت احي قي داط ميلخدا حميلخمت ا خحيكا قي كااري دا طيميلخليايليلخي ميا ي
 كااااري يقااا ي ااايايفاااقيلخليااايلي ياااليلإلطااان  ييييااا يفاااقي ااايايلخيؤخاااؤ ي  ااااايلخيااا مييقي ييااا ي ي ااا هي

كماا ي.ي دااط ميلخاحااريق ي ماا ي  ااعري داا طيميلخلياايلي يااليلإلطاان يفكاا قي دااط ميداا حميلوحداا  
نتااايقي قي دااط ميرياارلقيكااا قييياا امي دااط ميلخاحاااريقي ااااله ي لخياا مييقي ييااا يحاا لخقين اا ي اااااي

 يلخيؤخااؤيفاااقيلخج نااايلخيراااقيماااقيلخاحاا رريلخياا مييقي ياالي داااط ميلخاحااريق ياماا ييؤكاااايتركااىي اان  
 .لخلييل

 :عوائد اللؤلؤ -ج
طر يتدييريلخيؤخؤ ي لإلح   لبيلخدن ي يخيي قاي كيفي يت ىييم  ي ماىيلداتف اريكاميط قفا يمنما  ي]

ي[ لخ رلقايلختقيفر بي ييم 
حي يك قيلخعا  يمارتيقيتلييمما ي امريرم ا قيي3031ك نبي كأري   ل يلخع  ي  قالهي   ي

يعاابي  لقااايلخيؤخااؤيفااقيذل يلخياا  يفااقيلخك ياابي حااا  يداات يمنياايقير اياا  ي ايعاابيداافقيلخمااا ر  ي ا
(45)ي دفين ي632لخع  يلخك يتي يفقي ذليلخي  ي

 

ايااايايااليلخيؤخااؤيياات يت ىيااليلخي قااايفيعميااريحاا ييداات في يمااقيكااميداافين يداااريح اا يغاا ل ي  
ماااذك ريفااااقيي لحاااا ي خيعااا ل ي اااي يح ااا يلخدااا يا ي خااارايلخدااافين ي اااق يمييااا  يماااقيلخكداااا

ي-3608) مااا يا خنداااا يخحااا يلومياااريفقاااااي  اااليحااا ك يلخك يااابيلخ اااي يماااا ر يلخ ااااا حي يدااا لنينم 
مايعااا هيماااقيلخمااا مي ياااليكاااميدااافين يغااا  يحدااااي  قاااا  يماااقيلخيؤخاااؤي  ااا يييااا اميح ااا ي(ي3035

غ ل يمقيلخي مييقي يليلخدافين  ي   كامياما يم  فا هيختقااير  ي جميما يماقيدافقيلخعا   ي خا ييقا ي
نم يت خليلخاح رري ميما يلختجا ريتجمياىيمرلداقيلوميريا تقاي يلام بيخياح رريمق امي ذكيلخ ريا  ي ل 
 ك قيتج ريلخيؤخؤييايع قيح ك يلخك يبي قي دبي  ا ميلخاحا رري حقيقا يمك داام يفاقيي(48)ي لخدفق

يي(40)ي كمي   
 اااريا ي"فااقيلخمنطقااا ي ياااليدااافقيلخعااا  يتدااامليي  ميماااقيفااار ي اااريا كاا قي اااي يلخاحاااريقي

 يتؤلااذي يااليكااميداافين يحدااايحجمماا ي  اااايلخاحاا رريلخياا مييقي يياا  ي  ااقيتياا امين ااياي"لخناا ا
غااا ل يييمااامي ياااليلخدااافين يذلتمااا يرقيك نااابيماااقيلخحجااا يلخكايااار ياياااغيرجمااا خقي اااذكيلخ اااريا يفاااقي

ر اي  يك قيح ك يلخاحريقييجميم ياما يحم يا يلخدافقيفاقيي999 39ح لخقيي3602لخاحريقي   ي
ت ااعيمي راياا يداافقيمداايح يخحم ياا ي دااط ميلخاحااريقيلخي مااميفااقيمجاا مي اار يلخاحاار ي ا خفيااميتاا ي

 يايلخيؤخؤ يخكقي ذكيلخحم ي يخ يتكاقيلخدافقيفاقيح جا يرخيما  ي يااا ي قيلخماا يكا قيلخ اريا يفاقي
حااايذلتمااا  ياااااخيميلداااتمرلر  ياياااي قيدااا ابيلخدااايطرريلخاريط نيااا ي يااليلخليااايلي ت خااابيحم يااا يدااافقي

داا رايميفياا يمااقي ااذكيلخرداا  يخينداا يم خكيماا يا وداارريي35 ي39قي  ناا  يماا ياااي.ي اايايلخيؤخااؤيكيماا 
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لخمقااررري ياليلخارؤؤ  ي دي ياليلخيا مييقيفاقيمجاا مي"ي اريا يلخطارلى"لخح كما  ي اذليا إل ا ف يرخالي
ي(46). يايلخيؤخؤ ي ك نبيتؤلذيرجم اهيام ييد  دين يايغ ل ي قي فرلايلخدفين يكيم 

ميلإلالرريلخمحيياااا  ي تدااااتأنقيلخداااافقيلخت اياااا يك ناااابيلخ ااااريا يتح اااامي  اااا لقي هيمااااقيداااااميرجاااا 
و ح ايلخنف ذ ي مقيخم ي ند ياآميلييف  ي خ ييت يتدجيميلخدافقي لخقا لرايفاقي داط ميلخاحاريقي

 ي ناام ي  ااريلخ اي يحماايااقي يداليآميلييفا ير ننا هيرخالير  يا كي3024/ي اا3142رايفقي   ي
د ر  ياتدجييم يخااديماايريجمار يلخمن ما يممقييميك قيدفقيخيع  ي يليلخيؤخؤي  يدفقينقميا خم

 لخح اا مي ياالي اا ياااذخ يمااليتل ااي يكااميداافين يانماارريتحفااري  يتيياا ي ييماا يفااقيمكاا قيااا رىي
 دااااي  ااامي ااااايلخدااافقيلخمداااجي يفاااقيلخاحاااريقيدااا ل يخيعااا  ي  يلختجااا ررياياااايي(40). تجااااايدااان ي هي

 يخااا يي ااااريدااافين ي892دااافين  يييماااميفاااقيمجااا ميلخعااا  يمنمااا يي130 3 ااامريقيماااقيلإل ااانقي
دااافين  ي مااا يلخدااافقيي321دااافين  ي  ااااايلخدااافقيلخمحميااا ياريط نيااا هيمنمااا يك نااابيي106رلااا يرايخااااي

داافين  ي   ااميي393لخمحمياا يلختااقيخاا يي اااريخماا يرلاا يحتااليذخاا يلختاا ري  يخكنماا يدااجيبي ااقي
ر اياا  ي ماا ي  لقااايرداا  يلخاارل يفقاااي  اايبيي855 8الااميحك ماا يلخاحااريقيمااقيلختدااجيميحاا لخقي

 يااا ي قيلخردا  ي نا يميك دا  يوقيلخمفتار ي فا ير انقيلخحك ما ي قيي(59).ر اي ي004 40رخلي
رداا  يلختدااجيميلمداا ير اياا بي ااقيكااميدااافين  ي ماا يرداا  ير ااالريلخرل اا يفمااقير ايتاا قيفقاااط ي

ي(.ر اي ي004 40)ف خمفتر ي قيتك قيرد  يلختدجيمي قيلو يلي
خقيأنأم قااا يدااافين يخااا ييااات ي ماااقي ااااايدااافقيلخعااا  يلختاااقيتااا يترلي ااام ينتاااايقي قي نااا  يحااا ل

لدتلرل يرل يخم  ي مقيأ ي ديابي اذكيلخدافقيتحابيط قيا يلخعرلما يفجاأري  اح ام يا خ اك ىيفاقي
لخياااا  يلختاااا خقيرخااااليحك ماااا يلخاحااااريق يي ااااك قيفداااا ايلخيماااامي  ااااي يلخاااارى يلخناااا تلي ااااقيلخعاااا   ي

يييي(53). ييتمد قيرفليلخعرلم بيلختقيخحقبيام 
لقاي ياالي داااط مي اايايلخيؤخاااؤيفااقيدطااار ي خكااقيفر ااابي خاا يتر ااايلخ أااا ق يلخاريط نياا ي اااري

 اارلقاي يااليلخياا مييقي ييمااا يامقااالري راياا يا ارلبي ااقيكااامين لااذكي  يغاا ل ي  يداايايدااان ي ه ي
 ا ارلقي ااقيكااميراياا  ي ييفااليلخياا مي قي يااليداافقيآميأاا قيمااقيلخ اارلقا ي ايااغيماا يجمااليمااقي

ك ناابي ااذكيلخ اارلقايتجمااليا داا ييا ار ي6499ا ار ي مااقيميناا  يلخا حاا يي499 1ميناا  يلخاا كرري
 فاااقيلوحدااا  يفر ااابيلخدااايط بيي(52).لخااااف  ي اااقيلخمينااا  يفتااارريغيااا ايلخاحااا رريفاااقي ااار يلخاحااار

لخيأم نياا ين اا يخياارري يااليكااميداافين ي  يمركاااي  مياا يفااقيمجاا ميلخيؤخااؤي ااعيرريك ناابي  يكاياارر ي
جنيماااا يي05 اميخياااارر ي ديمااا يييااااي61تح ااايم يفااااقياالياااا يلخم دااا  ي تايااااغيلخح اااايي يدااان ي هيحاااا لخقي

ي(51).لدترخيني 
 ماا يلخ اارلقايلختااقيك ناابيتفر اام يلخداايط بيلخمحيياا ي ياالي داا طيمي اايايلخيؤخااؤيفااقيلخداا حمي
لخمت  خح يفك نبيتلتي يفقين  م ي حجمم يمقي اي يرلاري ماقيمينا  يرلاري ماقيدان يولارى ي
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 رد يكيدايقي  يليذخ يي يايتيميمما  يفيياليداايميلخمأا ميك نابيلخ اريا يفاقيمينا  يلخارم يا خ ا
 ااقيكااميداافين يفااقيلخراياال ي فااقيميناا  ير  يلخليماا يك ناابي(ير اياا ي34لخكااي ييياا امي)يمااقيلورىي

غ ل اا يفااأكأريمااليطاا د يي32لختااقيتحماامي)لخ ااريا ي راياا ي كياا  يمااقيلورىي يااليلخداافين يلخكاياارري
 كيا   ييفأنأا (يغ ل ا هيي33ي-6لختقيتحمميماقي)ي م يلخدفين يلخمت دط ي(يلخاح رري لخدي اي لخلا 

فكيدايق يتؤلاذيفاقيلخرايال ير ا ف يرخالي اريا ي(ي تحممي دميمقيأما قيغ ل ايق) لخدفين يلخ عيرري
 ما يفاقيلخحمريا ي ايااري.ير اي يكميدنتيقي  يأن يحدايلخح ج يتدملي ا ف ي999 3تايغيح لخقي

 يلايريدان ي هيي299لخ  رد ي اياري ا ي اقيفك قييؤلذين ايايداياي اقيكاميمركاا ي  ا يما يييا امي
ر اياااا ي كيداااايقيمااااقيلورى ي  ااااقيي29 فااااقياياااااري  يداااا يقيك ناااابيلخ ااااريا ي ااااقيلخداااافين يلخكاياااارري

 ي اا  ي ياالي ااذليلخناا  ي.ير اياا بيفقااطي39ر اياا بي كااي يمااقيلورى ي لخ ااعيرريي39لخمت دااط ي
 اريا ي لارىيتؤلاذيكاميدانتيقي  يأان يحداايلخح جا ي تداملي ا ف  ي تلتيا يماقيمينا  يرلار ي

ر اياا  يخكنماا يخاا يتجاااليي999 4ر اياا ي فااقياياااريااااقي  اايبيرخااليي999 3فمااقيفااقير  يلخليماا ي
كماا يك ناابيتؤلااذيفااقياياا يلخماا لنقي ااريا يخيرجاا ميلخااذيقييااالفي قي ااقي.يداان ي31رايماارتيقيفااقي

لخايااااريفتااارريغيااا ايلخ اااي ايقيفاااقي ااار يلخاحااار يففاااقيجىيااارريلخحمااارل يك نااابي اااريا يلخااااف  ي يااالي
 يااليلخداافقي ااريا ي حي ناا يخاناا  يداا ري  يلخمداا  م يفااقيكماا يفر اابي.ير اياا ي299لخداافين يلخكاياارري

لخاف  ي قيلإلم رر ي ن ري يلي ريا ير  ي قيكمي  مميتلتي يماقيمينا  يرخاليآلار يخكنما يفاقي
ك ناااابيح اااايي ي ااااذكيلخ اااارلقايت اااااي ناااااي ااااي يلإلماااا رري  اااا ي.يلخمت دااااطيحاااا لخقيداااات ير اياااا ب

ي(54).لخمت ر يلخ حيايفقي مر  
 

 :اللؤلؤ تجارة: ثانياا 
 :ار اللؤلؤتج   -أ

ييماميفااقيتجاا رريلخيؤخااؤيط قفتا قي ماا يلختجاا ريلخكااا ري لخط ل ا ق ي يقت ااري مااميلختجاا ريلخكااا ري
 يااليلخ اارل يمااقيلخط ل اايقي لخايااليفااقيلوداا ل يلخكااارىيفااقيلخمناااي اعااالا ياينماا ييتاا خليلخط ل اا قي

لفاا ي:يخعاا هييي لخطاا ي.يجمااليلخيؤخااؤيمااقيلخ ااي ايق ي كأيااريمااقيتجاا ريلخيؤخااؤي لخط ل اايقيمااقيلخمناا ا
 لوطااي يي لخيقام يفيقا ميدا  ايط  اا  ي طا  يلخدام ييطااي يرذلي لطاأيلخماا  ي  يخاا ييق اايلخماا 

لخيؤخؤيمقيدفقيلخعط  ي اي ند يخيف ا يفاقيمااخ خم ييج مل:ي م يلخمينليلا طنحقي(55)ي ط قراي
ماااقيكيمااا ي قييكااا قي  اااميلخيف ااا يمداااتماي حاااايلخاااا حأيقيلخلييجيااايقيرجحيلخيعااا دياماااذكيلخممنااا  ي ي ااا

 لخط ل اايقيي امينااليجاا مليلخااايحيلخمتداا دطيمااقيلخنليااميافيااميلخرياا حي ط اا  يلخمنت اارريفااقيلخا اارر
 ي خيكااا ريماانم يداافنم يلخل  اا ييج ااا قياماا ي اار يلخلياايليلخيراااقيخ اارل يماانم يلخكااا ري لخ ااع ر

ي(58)ي لخيؤخؤي لختا ح يفقي دي رك
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اااااؤ يلختااااقييكداااا   يلخي ل اااايق لخحياااا ريفااااقيداااافقيكااااا ريلخط ل اااايقيمريحاااا  يمق رناااا ياداااافقيلخع
 لخ ااق   يففااقيداافقيلخط ل اايقيماا يخااذي طاا ايمااقيلخمأكاامييقاا  ي ياالير ااالاكيطااا عيمتميااى ي لخماا  ي

ناىرييحياايلخمارايفقي    يفل رد ي كأيرلهيم ييقا يخم يلخ  دي لخقم ر ي اي م ييحمميفقيدافينت ي 
ذيداخانم يخي ي ي ياليلخ ا ديا ييماايوحااييليردابيلخدافين م ي دابيلخفطا ر ي يحماميخما ي يفما  ي ل 

 مي اا يداافقيلختجاا ري اارل ي  يخكااقيفيماا ي ي اا هي ماا ميي ختر االيفااقيلو  اا ايلخارياا يلخ اااي قياماا 
ي حرفا ي كيفيا يتقاايريلخيؤخاؤلخ ان    يلخ ع ريإلكد ام يمم ررييط ل  ق ي طحايلخي تجاي يممرر

يي(50)
 ياااليياااذ ا قيادااافقي اااعيرريرخاااليلخمع  ااا ب يخ ااارل يلخيؤخاااؤي  يلاتفااا  ي لخط ل ااا قيلخ اااع ري

 اارلق  ي دااايي اااتر يلأناايقيماااقيلختجاا ريلخ اااع ري  يأنأاا يفاااقيداافين ي لحاااار ي دااايييماااميكااميمااانم ي
 فقيلخع خاييم ر يلختجا ريلخ اع ري مت داطقيلخحا ميي خحد ا ي  يي ترك قيفقيلخمكداي لخلد رر

خيؤخؤييم رد قيتج رريم يييى ي طق يدافقيلخعا  يماقي رىي تما ريتج رريمىا ج  يفإخليج لريتج رريل
 ما  ي داكري  ا ديادايري  ياليمااقيلخاياليفاقيلخمااق ي ل اتعميفااقي اذكيلخممنا يلخ اي يحا ف ي  ااا ي

 كااا قيلخايااالييااات ينقاااالهي  ي ياااليي لخم ااارديداااامي قيييماااميك تاااا هي ناااايلخميااا ي ااااايلخيىياااىيآميداااي ا
ي(56)ي حد ايلخلت  ي نايلخي اري ايليلخيؤخؤ

ماااليااليااا يلخ اااي  يفاينمااا ييااااا يم دااا يلخعااا  ييلااار ييلإل اااالايخيم دااا يااااا يلخط ل ااا قيفاااقي
لخط ل  قيرخليلود ل يختحد يلودي ر ي ايايج خا يفاقيلودا ل يلخمحييا يتداتعر يحا لخقي امر ي
يلار يلخط ل اا قيرخاليلخمع  اا بيفييحقاا قيادافقيلخعاا  يخيك نا ليااا خقرايمنماا  يفيكاميطاا ل ي ااااي

 لخع ل ايقييتي ماميميما  يفايااي امريماقيااليا يلخم دا يتكا قيلخا ا قريدااي ماربيي(50)مقيلخن للذر
خيح  ا يفيأتقيلخط ل ي يا  يلخن للذريختنا  ميطيا  يلخعاال ي يمااديلخع ل ايقي لوطقا يلخمدا  اري

 ااااذخ يتااااا يي خمااا يلخاااذا قح يفيااااتمليطااا د يلخعااا  ياماااذكيلخ خيمااا يلختاااقيحرمااا ليماااقيمأيمااا يمناااذي ااامر
د يايقيلخطا ل يماقين حيا ي لخع ل ايقي لخن للاذريماقين حيا ي لارى ي كأنا ي  ااياا خايليترتيا بيلخين
 داااييقااا يلخطاا ل يخن للااذريداافين يلخعاا  يلوماا لمي يااليدااايميلخقاار يرخاالي قيياات يي خاا يا قيغياارك

ي(89)ي لخح  ا يفإذليحا يذخ يك قيتأكيالهي يليد ريلخايليخمذليلخت جريا قيغيرك
اتنا  ميفطا ركيأا يلخ ا دي  يلخقما ريأا ييداتقميى ردا هيي  بيلخيؤخاؤ يق قيلخط ل يي م يفقيمع 

يكا قيمرلفقا هيخدافينت  ييرلفقا يمجم  ا يماقيلخاحا ررييت خا قيلختجااي ي ياليلخاى ر  ييطا  ياا ي ياالي
فيركاااي ياالي مااريداافقيلخعاا  ي يياار ي يياا يلخن للااذكيماا ي(يلخمع  اا ب)لخن للااذريفااقيلخمياارلبي

ل يرقيلدااتط   ي ي لفق ناا يرقي  طاا   يداايرلهيير اايم  يأاا يخااايم يمااقيخؤخااؤي يتفاا يميماا ي يااليلخ ااري
يي ايخدفينت ي دبيلخ ميرريفيتنا  ميلخعاال ي يداتريحيفاقيلخقيي خا  يأا يييا  ايلخكارريمارري لارىيما ياايقي

يي(83)  لخي ري لخمعرا
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ييتمايلخط ل ي يليلارت يفقيتقاايريديما يلخااررير ا ف يرخالي ىنما  يفارجا يلخيا قي لخ اف  ي لخنقا  ي ي
كم يكيم ي  لممي د دي يفقيلختقياي  يخاذليدااييكا قيلختا جري ميا هيخكنا يما  رلهيفاقيتقياي يلخاا ر ي دااي لخ 

  االياياا يلختجاا ريلخقااالمليمااقي  ااميلخاحااريقيلااارلتم يفااقيتقيااي يلخااا ري   ىلناا يكتااا ه يطاياابيفااقي
داييم قيخمؤخفا ي"يلخيقاايلخمتنخائيفاقيحدا ايلخ خائ"ا ماا ديا خمناا ي منما ي ياليداايميلخمأا ميكتيااي

لخ اار ري يفااقيحداا اي  ىلقيي ا لبيلخطاا ل مااقي ا خحيلخاااليميمااقيلخاحااريق يك ناابيتياا يلخكتياا بي
لخيؤخاااؤ ي كاااذلي ا لبيفااارىي  ىقيلخيؤخاااؤي مي ممااا ي نايااا ين ااارلهيخيااار لاطيلختج ريااا يلخيريقااا ياااايقيلخمنااااي

 ماقي ا لبي منطق يلخليايليماقين حيا ي مركاىيلخمناايلخمتمياىيا  افم ي كااري دا ل يلخيؤخاؤيلخي خميا  ي
ي(82)"ِمأق م يا  كرر يج   يحا   ير ت نق يآن   يِاال  يا ي  ي ِمى ر" ىقيلخيؤخؤي

 ماقي ا لبيلخطاا ل ي اانا  يل اااقيمقداا يااداا يماقيلخاااللمييحفاا يفياا ي ا لتاا يلختااقييدااتلامم ي
فاااقيتقياااي يلخيؤخاااؤي غرايتااا  يفي ااا يلخمااا لىيقيلخم ااا ريرخيمااا يدااا اق هير ااا ف يرخااالي ااااايماااقيلخط دااا بي

 يلخمأق ا يأق اا هيمتدا  ي يت اا يلخعراا مي تلتيا يفاقيحجمما ي حجا يفتح تما يماقيط دا يرخاليلخنح دي
 ي اا هي اداا بيمكااارر يختدااميميي ي فااقيلخ اانا  ااداا  لاارىيخعراياا ي فاارىيلخ خاائيختحاياااي حج مماا ي

 ميياا يلخفحااا  ي اااا ي كأاااريمااقيمجااارل ينح داااق ي ماااقيمحت ياا بيلخ ااانا  ي ي ااا هيدم  ااا يحمااارل ي
(81)  ليلخ خئي ييم ي نايلخفح ي لخعراي تدمليلرج  ييت ي  

  

حدااايحجماا ي خ ناا  يفاا خيؤخؤيلخااذديياقااليفااقيلخط داا يلخكاياارري ايينااىمييافاارىيلخيؤخااؤياااا يلختاا جري
ا )ماقيفتح تما ييدامليح اا اقي يا ىقيا لدا ي فكااميجا ليتقااريتقرياا هياااأخ ير ايا  يفياذكريتجاا ري(يلخج 

ر ايااا  ي ا  مااا يخيااااايي999 36جااا لياميياااغيي36لخيؤخاااؤي قيتااا جرلهيماااقيلخجاياااميل اااترىيخؤخاااؤري ىنمااا ي
ي999 26لخاارحمقياااقيحدااقيلخق ااياقيمااقي كاااريتجاا ريلخيؤخااؤيفااقيلخاحااريقي لخلياايليلخيراااقيامايااغي

يي(84)ي ر اي ي999 59ر اي  ي لخق ياقيا  م يخت جريفرندقيامايغي
 رتا ي ك نبي ن   يلخيؤخؤيداا هيفقي جرريكأيريمقيداك قيلخليايليرخاليمنا ط ي ايايلخيؤخاؤي تج

 لادااتقرلرياماا  يف اامابيااااقيلدااتقرلريلخكأيااريمااقيتجاا ريلخيؤخااؤيلإلياارلنييق يلخااذيقي مياا ليفااقيمجاا مي
نقااميلخمااؤقي خاا لى يلخعاا  يمااقيلخمنااايلخاريط نياا يرخااليمنطقاا يلخلياايل يأاا يلدااتقر ليفااقي  لقااميلخقاارقي

   لايا ييLariyyahلخي ريقيفقي حي  ينداا   يرخاليلخمنا ط يلختاقيجا   ليمنما يفاقيريارلقيمأامياريا ي
Awadhiyyahااؤا ي ااجي ليرياارلنييقيآلااريقيمااقيلخياا مييقيفااقيمجاا ميلخعاا  ي يااليلخيؤخااؤي لخاناا  يي  

  ااان   يلخداااج ايخيمجااارريرخااالياااااقي لاداااتقرلريامااا  يكمااا ي اااجليذخااا يايااا يماااقي ااايي يلخمنااا ط ي
يييييييي(85).لولرىيفقيلخج نايلخيراقي يليلخمجرريرخليااق
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اداايم يلخمنطقاا يمنطقاا يلخلياايليلخيراااق يلخيؤخااؤيفااقي كاااري داا ل ييلخاحااريقن ماا يفااقييااايداا  يلخمي
(88). لوج ناااا يخايااليلخيؤخاااؤي  ااارل ك(يلخياارا)فمااا يميتقااليلختجااا ريلخمحييااايقيلخ دااطليماااقيلخلياايل ي

 

ماقيي لخجن ايايمنطقا خنج يفقيلخج نايلإليرلناقيتح اليامك نا يمم أيا يفاقيتجا رريلخيؤخاؤيفاقيلخ ك نبي
  يحينما ي ااابيلخداايط بيلإليرلنيا يرجارل لبيلخجماا ر ي ياليتجا رريلخيؤخااؤي3092 اا  ييحتاليلخليايل

 ي تردااميمي اا يرخاائي داا ل يلخلياايليرخااليا مااا ديف نتقااميمركااىيلخأقااميلختجاا رديمااقيخنجاا يرخااليااااق
ا خمنااا ي اي ااام يرخااالياعاااالا يحيااا يتفااارىي ترداااميرخاالي دااا ل ي  راااا ي لخيااا خ  ي تف اااميدااا  ياعاااالاي

عير ياينماا يتف ااميتركياا يلخ خاائيلخ اافرل  ي ماا يلخ خاائيغيااريلخمنت ماا يفتجتااذام يلخيؤخااؤيلواااي يلخ اا
(80)ي. د ل يريرلق

                                                      

لختجاا ريكا ر ااا يي يق اااا نمممااا يل  اا  يفيخاا يفك نااابفااقي ااا طئيلوحداا   ييالرياااقي ماا يداا   
ايااالي  ااارل يلخيؤخاااؤي  داااي رك ي  ي ااا هيخ ااارل ي مااارياماااا يلختا حااا يفاااقيي-رقيجااا ىيلختياياااري– داااي ري

اا ك رريتماا ريلوحدا   يلختااقيت اكميلخعااذل يلخارقي يفااقيلخارحنبيلخاحرياا  يلخجاياايمنماا يخيتجا ر ي ماا ي
طاا د يلخعاا  يفكاا قيييتماااي يااليلختماا ريلخملىناا يلختااقيحاا مي ييماا يلخحاا م ي  ااقيرايقاا ياماا يايااالق ي

 لخطاا د يلخمرلفاا يخماا  يخقيمتماا يلخعذلقياا يااا خرغ يمااقييخكنماا يمااليذخاا يتمأااميف كماا يا خندااا يخيع ل اايق
ح ختماا ي رلاا يأمنماا  يكماا ي قيلختماا ري ااقيلخعااذل يلوندااايخيعاا ل  يفمااقيلفيفاا ي يااليلخميااارياي

 يي(86) تمأمي اق ه ي  قيتمايلخع ل يام ييحت  يرخي يمقيديرلبيحرلري 
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ح اا  لبيرخاليتااأأري ايايلخيؤخااؤياا خ ج ايلخاريطاا نقيفاقيلخقاارقيلخت دالي  اار يفيااااي  ا ربيلإل
 ي ديداياااميلخحميااا يلخاريط نيااا ي3636لخرجااا ميلخيااا مييقي ياااليدااافقي ااايايلخيؤخاااؤيفاااقيلخليااايلي ااا  ي

رجاميأا ي ا  ايي999 20رجم يتقي ي ذليلخياايفقيلخأنأيني بيرخليي999 49لخكارىيك قيح لخقي
ي999 04رجاام يأاا يت اا   يفااقيمطيااليلخقاارقيلخي ااريقيرخااليي999 15رخااليي3606لارتفاا  يفااقي

 خياااميتفدااايريلانلفااا  يفاااقيلخن ااا يلو ميمااقيلخقااارقيلخت دااالي  ااارييرجاااليرخاااليدااايطرريي(80)رجاام
 ي مح راتماا يخيداافقيلخيرايااا ي30/3629اريط نياا ي يااليلخلياايلي قاااايلخحمياا يلخكااارىي يااليلخق لدااا ي

لانتيا  يفااقي  للاريلخقارقيلخت داالي  اري   لقااميا دا يمح راا يلخقر اان  يأا ي ا  ابي اان   يلخيؤخاؤي
ي.لخقرقيلخي ريقيايايلدتقرلريلومريخاريط ني ي ديطرتم يلخت م ي يليلخمنطق 

 دااالي اااي عيلخدااا حميلخمت ااا خحيلتف دااا هيخحفااا يلخدااان ي فااا يلخمن ى ااا بيدااايمي ه يتحااابير ااارل ي
قيفقيلخليايلي ا يلخحكا ي  ي اذخ ي  احيلخمقي يلخدي دقيلخاريط ن3651اريط ني ي ر  يتم يفقيدن ي

لوليااريفيماا يين ااايمااقيمن ى اا ب ياماا يفااقيذخاا يمن ى اا بيم اا قايلخيؤخااؤ يف نتي اابي اان   يلخيؤخااؤي
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فاقي امي مااقيلودا طيميلخااذديكفيتا ياريط نياا  ي   ااحبيفر اا يحم يا يلوداا طيميلخ اعيرريمكف خاا ي
مع  ا بيما ي داليفاقي م  يلود طيميلخكايرر ي مقيلختالنبيلخاريط ني يفقيم كنبيلخنىل ي ياليلخ

 ي ناااام يل تااااىي داااط ميآمياااا  يقي ياااليدااافقيخييمااا مررياااا خقرايماااقيدااا لحميدطااار ي3099 ااا  ي
ي(09).ر اي ي يلي دط ميآميا  يقي599 3فتاليبياريط ني ي فر بيغرلم يم خي يدار  ي

 مليكأررياي قياي يلخاح رري لخع ل يقي  جى  يفقياي يلخدن لبي قيتدايايايا نم  يكا قي
قيمقيم طنم يرخليرم رريجايار يحي ييم رد قي ميما ي ياليدافقي ايايلخيؤخاؤيفاقي امي ؤا ييفر ي

 يمقيم ا ي يلخدا حميلخمت ا خحيراارل يلتف ديا ي3600حم ي ي ي يجايا يخذليطيابياريط ني يفقي   ي
خ اام قيلداااتقرلري ااان   يلخيؤخاااؤ يتكفاااميلاتف ديااا يتدااايي يلخمااااينيقيماااقيلخيااا مييقيفاااقيلخعااا  ي يااالي

تا اييقيخا  يفام جاما ي  ااحيكامي اي يمداق اي اقيايا قيكامي ا راياييقا  ياتداييم يلخيؤخؤيخي ي يلخ
رخااليح كماا يلخ اار ق ي اان ري يااليغرلماا يديمتماا يلمداايقيا اري ااقيكاامي اا راياجاائي ناااك يتىياااي
رخاليم قاا يا اريرذليداامحيخاا يا خيمااميفااقيمجاا ميلخيؤخاؤ يفااإذليك ناابيلخ داا قليم  االيلاان ي ر اابي

ي(03).ت احينم قي يايايل تم ا  يمقيلخمقي يلخدي دقيلخاريط نقيلخق ي ي يليمجي يدرلرلت 
  طاابياريط نياا يخم  فيماا يفااقيلخلياايليحاا يىياا رريم اا قايلخيؤخااؤي تفتااي يداافقيلخعاا   يفيقاا مي

 ااابيختا ديمااقيىياا رريم اا قايلخيؤخااؤي لختفتااي ي("ي 3013)لخ كياميلخدي دااقيلخاريطاا نقيفااقيلخاحااريقي
لخع ل اايقيداار ر  ياتياا يلخىياا رر يخكااقيلأناا قيفقااطيك نااا ي يااليداافقيلخعاا   ي داااي  مااريلخن للااذري ي

متي اايقيجاالهيخداؤلخقي ااقيرل ا يلخعا  يلخل  اا يامما  ي دااي  طيابيكااميدافين يايا يلخدااكري
 لخييماا قيلخطاا ى ي اياا يلوا ياا يكناابيداااي ح اارتم يميااق ي فااقيطرياا ي اا اتقيل ااطحابيلأناايقي

 اييمكناا يلخيااي يطاا ينه ي(يخد اامل)مااقيلخع ل اايقيك ناا يمر االيتااايقي قي حااا م ييياا نقيمااقيلخااارقي
 لخأ نقيمري يا خى رد ي ا خرغ يمقي ر  يلخم  قايلخمر  ا  يراي قيمي ا يلخع ل ايقيفاقيح خا ي

يفاقيكاميلخمع  ا بي قيرنتا  ي اذليلخيا  يماقيلخيؤخاؤي.يجيار ي خ ي ر اي ديمي مي يد دي   داي  لارب 
اريناا ارر يي مر نماا يفقااطيخمااقيدييااميجاااله يخكااقي ياالي ديحاا مي أاارياياا يلخن للااذري يااليرخاائيجياا

رقيلخج يفاقيلخمع  ا بي اايايلخحارلرريخكنا ي.ييأق قيا ي ن يدي تريم يمنم  يحف   هي يليدري يلخأمق
ييي(02)"  ائيا خندا يخيع   ي لخدي ا ي   يج يمن دايخد   بي ممي ط ميمقياالي يلخي  

ايفيااميلخياا مييقيفااقيتياا ي مااقيلخ أيقاا يلخداا اق ينتااايقي قيمماا  يلختفتااي يت اامنبياالياا يميرفاا يري
لخداافقي يااليرجاارل لبيلختفتااي يلخاريط نياا  ي ت اامقيلختفتااي ي يااليرلاا يلخيمااميا خندااا يخيع  اا ي
 اااا دقيطااا د يلخدااافين  ي لخاحااا يفاااقيلخم اااكنبيلختاااقيتتيااار يخمااا يدااافقيلخعااا   ي لخمدااا  م يفاااقي

لاماا ييرمك نياا يحيماا  ياماا يفااقيذخاا يتدااجيميحاا ابيدداا ريلختي مااميمااليلخ ااع ريلخااذيقيييمياا قيفااق
طااا د يلخدااافين  ي  أاااريلوحااا لميفاااقيلخمع  ااا بي يااالي اااح يلخيااا مييقيامااا ي تحدااا يلإلنتااا  يا اااف ي

كمااا ي قيخيتفتاااي يج نااايرندااا نقييتمأاااميفااقيل اااطح ايلخمر اااليرخااليلخ ااا طئيخميااا خجتم  ي.ي  ماا 
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ر اا ف يرخاالير ااال يلخياا مييقي يااليلخداافقياياا يلوا ياا يلختااقيتفيااايفااقيلخحاا ابيلخلفيفاا ي لخل  اا ي
لخ  قي يخاىي اذكيلخفقا  يكما يحا  ميلخمداق خ قيلخاريطا ني قيلداتارلريحاايلخيا مييقي ياليا ومرل ي

لخدااافقي لختقااارايمااانم ي لختااا اايرخااايم ياإ اااالقم يايااا يلخدااايليمأاااميلخ ااا دي لخقمااا ري لخداااكري لخييمااا قي
ي.ييلخط ى  ي   يفقي ر يلخاحر

ماا ياحم ياا ياريط نياا  ي أا ربيمك دااايلخيؤخااؤي اامي ياياا يلخ اارك بيلخعراياا  ي اداايم يلخمتمتياا يمن
فح  خبيمىلحم يلخلييجييقيفقي ذكيلخ ن    يىلايمقي طما  م يما ييميك نا يماقي دا قميحايأا يفاقي

 ياليمح ا ميي-حدايتلييم –لخعط  يتمكنم يمقيلخعط ي يلي  م  ي كاري مقيأ يلخح  مي
لخيراياا  يت ااابياريط نياا يختياا يلخمحاا  اب يفاا فربيجاا لهيمااقيلخحم ياا يوداا طيمي اايايلخيؤخااؤي.ي  فاار

 أيريم ر  يل ترل يلو راييقيفقيلدتعنميمع   بيلخليايليلخيرااقيفاقيلخن ا يلخأا نقيماقيلخقارقي
 ي3682داان يلخت اياا يخنق ااا يا مااا ديلخاريط نياا ي"يج نداات قيك داام"فااأاحربيلخااا لرريلخت داالي  اار ي

  يلخما  فيقيماليآابيغايا قيرذقيردمق يرخليمع   بيلخاحريقي  نىخبيأنأا ي  رايايقي ايا 
أااا يلتجمااابيلخاااا لرريرخاااليا  ااامريخيتحااا  ريفاااقيلوماااريمااالين قاااايلخمقاااي يلخدي داااقييحايأااا يفاااقيدااا را

لخاذديييماميا دامم  يف جااكيممي كاا ييغ يا يلخلطا رري لداتا ليلخقا رايلخاريطا نق يفا  تاريلوماريفاق
خرجميتركق ي لحتج ليااي قين ريفقي حيف يردمي ييق مياأقيمع  ا بيلخيؤخاؤيفاقيلخليايليمفت حا ي

(01).جميل يفت يرنم  يلومري تحذير  يمقيتكرلركخي
ي 

اايقيحك ماا يا ماا دي لخمقااي يلخدي داقيفااقيا  امريحاا مييحااأبيمن د ا بيفااقيلخاا لقريلخاريط نياا 
تي يلخ لدي  يفطيابيحك ما يا ماا ديم لف تما ياميي ما بيتف اييي ي اقيمع  ا بيلخيؤخاؤيفاقيلخليايلي

 قيلخااا خقيفااقيحقاا  يلإلماا رلبيلخيراياا ي حقاا  ي حقاا  يلخيااراي لوج نااايفيماا  يماالياياا قير ديلخقاا ن
غياري قيلخرلقاايكماا ميلخمقاي يفاقياعاالاير ىي قييات ير انقيي(04)لخا ميلوجناي يفقيتي يلخمع  ا ب 

لخلياايليمنطقاا يمقفياا يفااقي جاا يلخقاا اميقيمااقيلخلاا ر يخمق  ماا يتااالميلوج نااايفااقيلخلياايل ي طيااابي
يلي  االيتقريااريمف اامي ااقيحقاا  يلخ اايايفااقيلخحك ماا يلخاريط نياا يمااقيلخمقااي يلخدي دااقيفااقيلخلياا

مع   بيلخلييلي لخي البيلختقيتحاايحاا ا  ي لخ دايي يلخمأياليختدا ي ي ديناىل يفاقيلخفتارريلخق اما  ي
فأ  حيلخمقي يلخدي دقيفقيا  مري ن يايف قاريترجليمقيتالميلوج نايفقيتيا يلخمع  ا ب ياامي

لخحكاا  يلخمحيياايق يكماا ي قير اانقيلخلياايليرنماا يدااتأيري حقاا ايلخياارايلخياا مييقيفااقيمجاا ميلخعاا  ي ي
منطقاا يمقفياا يداايأيري حقاا ايلخااا ميلو راياا ي لخ اياا بيلخمتحاااري داااييياار ياريط نياا يخمن ى اا ب يخااذلي

 ي(05).فدي د يلختحف ي قيلوف م ي دايلرت بيحك م يا ما دي ذليلإلجرل 

 ي قيتااأذقيخاا يدااتريتيريايناااقيمااقي ىلرريلخل رجياا.ي .ي يطيااايمدااتري 3660 فااقينم ياا ي اا  ي
ا خ ااايايفاااقيميااا كيلخليااايليلخيميقااا يلختاااقيييجاااىيلخع ل ااا قيلخياااراي اااقيلخيماااميفيمااا  ي لنتقاااايطااار ي

لدت ا ربيلخحك ما ي.يلخع  يلخيراي ي ل اف هيري  ا ي نما ي قيما ي تياايلنتم كا هيخكرلما يلخعا ل يلخيرااق



 -ي29ي-

 

 ااحي قيلخداام حي امر يفأ ييلخاريط نيا يحك ماا يلخمناايلختااقيلدت اا ربيااا ر  يلخمقااي يلخدي داقيفااقيااا 
ديأيري حق ايلخيرايلخاذيقيييتاار قيلخعا  ي ياليلخيؤخاؤيحا يخدتريتريديؤاديرخلي  لداي ليم  ي ي

خمااا ي حاااا   يكمااا ي قيلخعااا  يفاااقيلخميااا كيلخيميقااا يداااايياااؤأري ياااليل ااا ا يلخمحااا ريفاااقيلخمنااا ط ي
خيؤخاؤيلخ حي  يكم ي قيم  ي يلخيارايخاقيي لفقا لياحريا  ي خاي يخما ي قييمنحا ليلمتيا ىلبيفاقي ايايل

ي(08).يتر يرف بيحك م يلخمنايطيايمدتريدتريخعج نا ي  يليذخ
لدت ايربيلخحك ماا يلخاريط نياا ينيا يلخحك ماا يلختركياا يلاداتف اريم اياا هيمااقيم ا يايلخيؤخااؤ ي ماالي
 اي ا يلادااتف اريمااقيلخ اارلقا يكاا قيلخلاا  يماقيماانحي اارك بياريط نياا يل  اا يلمتياا ىيلدااتعنمي

جماابيلخحك ماا يلخاريط نياا يتحااذيرلهيخيداافيريلختركااقيخااايم يايااا ياياا يم اا يايلخيؤخااؤيفااقيلخلياايل يف ي
لإلدال ي يليتي يلخلط ر ين رلهيوقيلدتعنميلخأر ريلخاحري ي  يح يمق ا ري ياليداك قيلخدا لحمي
لخيراياا يمااقين حياا  يكماا ي قيم اايل بيذخاا يلخ اا طئيمرتاطاا يماالياريط نياا يا تف دياا ب يفااأنكريلخاا ىيري

ماااا ي يي0فاااقي اااااي"يلخاااااييقيركدااااري " دااااين اااربيجريااااري.يقايااااملخيأمااا نقي ديمح  خااا يماااقي اااذليلخ
 ي قياي ي  ح ايرؤؤ يلوما لميلوخما قيطياا ليماقيلخاا ايلخيا خقيلختفا   يفاقيلحتكا ري3093

مع  ا بيلخيؤخاؤيفاقيدا لحميلخاحاريلوحماري لخليايليلخيرااق يف جا يلخدافيريلخاريطا نقيفاقيلوداات ن ي
خحك ماا يلخاريط نياا يميتىماا يا خحفاا  ي يااليحقاا  ي ااي عين ااريلخااا ايلخياا خقيرخااليلطاا رريلومااري  قيل

 ي مااااريلخيلاااابي3093فااااقيراياااالي ي.يلخلياااايليفااااقيتياااا يلخمع  اااا ب يفااااأنكريلخيأماااا ني قي ااااذليلوماااار
فااقيلخلياايليلخيراااق ي ايااايج خاا يفااقي اا لطق ي اا ايرخاالي  رااا ي مياا ياياااي"يدااييك "لخالاا رديلخايجيكااقي

يي(00).رخئي عيرريا  م ي ن  
يDumasفااااقيلخاحااااريقيلأنااا قيمااااقيلخفرندااااييقي ماااا يمدااااي يا ماااا  ي ي مااااري3091 فاااقيماااا ي ي

 مد  اكيمدي يك داتيييقي تفقااليمع  ا بيلخيؤخاؤ ي دااي رداميمداي يا ما  يمدا  اكيك داتييقيرخالي
فرندا يخجيااي داا قميغا  يحايأا ي لخاحاا ي اقيا ا يفرندااقيخيمييا بيغا  يفرندااي يفاقيلخلياايل ي

 دااقيلخاريطاا نقيفااقيلخاحااريق ي دااايااارريمداا  ايلخ كيااميلخدييGaskinحدااايت دااليمدااتريج دااكيقي
مدي يا م  يدافريك داتييقيرخاليا ماا دي منما يرخاليم رداييي يخيطماققي يالي اح ي لخااكيلخماري  ي
 راماا ييياا ايخياحااريق ياينماا ي اارحيا ماا  يوحااايلإلنجييااىي يااا ليى يماارياااأقيلخعاار يمااقيلخىياا رري

ل ي  ردااميج دااكيقيرخااليلخمقااي ياحا يرمك نياا يم اا رك يلو راياايقيفاقيلخعاا  ي يااليلخيؤخااؤيفااقيلخلياي
لخاريطاا نقيفااقيا  اامرييحاااذركيمااقيملاا طري اااذكيلخىياا رري ييتقاااي نماا يدااا  يتاانجح يفمدااي يا مااا  ي
يتمتاالياااا  يد  اااري ري اا يمااقيتجاا ريلخيؤخااؤيلخفرندااييق ي راماا يت ااجي يلخحك ماا يلخفرندااي يذلتماا  ي

لو رايااا يلولااارىيرخاااليلطااارلهي  يمااا ه يرذيرنااا يداااييفبين ااارير  يااا يلخاااا ميي-فاااقير يااا ي–  اااذلييمأااامي
م ا يايلخيؤخااؤيفااقيلخلياايل ي  نا ييجاااي ياالياريط نياا ي قيتيفاابين اريلخجميااليرخاالي قيم اا يايلخيؤخااؤي

ي(06).معيق يتم م هي د  رري يلي   خقيلخلييل
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 لختقااااليمدااااي يا ماااا  ي مدااااي يك دااااتييقيااااا خمقي يلخدي دااااقيفااااقيا  اااامري ن د اااا يمياااا يرمك نياااا ي
قيلوماريتحاايطياا يملا طريكايارر يخاذليرفيابيحك ما يلخمنااايلداتعنميمع  ا بيلخليايل يفاايقيخمما ي 

  يفأحياااميلوماااريرخااالي3094لخم  ااا  يرخاااليلخحك مااا يلخاريط نيااا يطياااا يخيااار ديلخقااا ن نقيفاااقيمااا ر ي
مدت اا رديلختاا  يلخقاا ن نييقيا ااأقيمدااأخ يحقاا  يلخقا قااميلخيراياا ي لخلطاا لبيلخفي خاا يخحماا يتم  ي اياااي

 يدا قااميكااميمنطقاا يفااقيلخمياا كيلإلدييمياا يلختااقيت ااميرخااليارلداا يلومااري   ااحيلخاار ديلخقاا ن نقيحقاا ي
حاا لخقيأنأاا ي مياا م ي ماا يلخمياا كيايااايذخاا يفييقا قااميلخيراياا ي  ماا يحاا يلخعاا  يفيماا  ي ماا يلخم اا قاي
لخيميقاا يفيمااا ي رل يلخميااا كيلإلدييميااا يف خقااا ن قياييمناااليلوج ناااايماااقيلداااتلالمم  ي خكاااقيماااقيلخن حيااا ي

يط ني ي ي ن يحق  يلخقا قميلخيراي يفقيتيا يلخم ا يا يكما ييجاايلخدي دي ييجاي يليلخحك م يلخاري
راياا ايلوج ناااي ااقيلخمنطقاا ياااأدي داايي ياماا يفااقيذخاا يلدااتلال يلخقاا ر ي يمكااقيلخيجاا  يفيماا ييقااليمااقي
نىل يمليلوج نايرخليلخمحكم يلخا خي يفاقيا ا د يماليلخحاذريفاقيذخا يوقيتأيياايلخمحكما يلخا خيا ي

ي(00).غيريمأم ق
نياا ي ياليتااأميقيلخليايليلخيراااقي ااي ميياا بيلخعا  يمااقيدااميلوج نااا ي ىياا اريحر ابياريط 

فقيلخحذريطيابيمقيم  ي يلخلييليلخمتي  اايقيميما يمنالير طا  ي ديجما ي جنايا يلمتيا ىلهيخيعا  ي
 يليلخيؤخؤيفقيلخمع   بيلخت اي يخما  يفيياليداايميلخمأا مي رداميلخمقاي يلخاريطا نقيفاقيلخليايليرخالي

يااقيآميلييفاا يفااقيلخاحااريقييحااذركيمااقيماانحيلمتياا ىيغاا  يوديمااقيلوج نااا يلخ ااي ي يداالياااقي 
 ااايلخم لفاا ي3120رجااايي21لخمااؤرعيفااقيي343 رايكتاا اك يلخمكاار ينمااركي"فجاا  يرايلخ ااي يمت اامن هي

 يال ااا  يتحاااذيرك يخنااا ي قيايناااراطي نفدااان يوحاااايماااقيلوج ناااايفاااقير طااا  ي3033ي خيااا يي29
مقيلخمرلبيلختقيخن يلخح يفيما  يمحااك ييؤكاايخداي اتك ي نا يما يلمتي ىيمرتاطياإلرل يلخمح ري لخيؤخؤي

ك قيالقرلهيفقيفكرنا ي قينيطاقيلمتيا ى ي  قيمحااك يي اكريح ارتك ي يالي اذكيلخي طفا يلخ ايا  يكما ي
 قيدااي اتك يذكاارت ي قيذخاا يغيااريمفيااايخم اا خحن ي ااانيريااايرقيمحاااك يخ لأاا ي ميتقااايلخليااريمااقي

يي(69)ي..."حدقين  قحك 
قي اا ج يلختااالميلخعراااقيياارل ايد داا ياريط نياا يفااقيلخلياايليلخيراااقيحتاالينم ياا ي ااميلخلاا  يماا

 ي قيي اااارحيخااا يااااا خع  يفااااقيلخمع  اااا بي3026  اااريلخيؤخااااؤ يفينااااام يطيااااايريرلناااقيفااااقي اااا  ي
فااقيلخا اارريلخقن ااميلومريكااقييBarrettلخيراياا  يد اااميطيااا يااا خرف  يكماا ي لاااريك خ نيااميا رياابي

م حياا  ي خما يك نابي ا لبيلخعا  يلخحايأا يرماىلهيخعج نااي نا  يااأقيلخعا  يفاقيلخليايليغياريمدا
فقااايلدتاارحيلخ كيااميلخدي دااقيلخاريطاا نقيفااقيلخاحااريقيتحااذيريمااقييدااتلا يتياا يلوا لبيمااقيلختياار ي
خمجمااا بيلخدااافقيلخمحييااا  ي  اياااغيرالرتااا ي قيحك مااا يلخاحاااريقيمنيااابير  ي  ااا يماااقيلداااتلال يمناااا ي

 يرايلخمقااي يلخدي دااقيلخاريطاا نقيفااقيلخلياايليمؤيااالهيختياا ي ا خفيااميجاا ي(63)ي.لخعاا  يلو راياا ي  ا لتاا 
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لإلجرل لب ي ط خايااقي لخك يبيامنليلدتيرلايمناا يلخعا  يلو رايا ي دا رياا خاحريق يمؤكاالهي قي
ي(62).لرتال يمأمي ذكيلخمنا ي لوا لبيديير يمقييدتلامم يخيلطر

دايا هيااإغرل يلخي اا قيخيدا  يي دايتأأربي د طيميلخيؤخؤيفقيلخلييليدرايمن ا يلخقارقيلخي اريق
لخي خمياا يااا خيؤخؤيلخمنااتلي ااقيطرياا يمااىلر يتيتماااي يااليلدااتأ رريحياا لقيلخمحاا ر ي مااليذخاا يلدااتمربي

 ياقااارلريماااقي3040 ااان   يلخيؤخاااؤيفاااقيلخليااايل يخكاااقيكااا قي دااا يت اااايريلخيؤخاااؤيرخاااليلخمنااااي ااا  ي
  يفجااأر ليا ااك ل  يرخااليحك متما  يريااذلن هيا نتماا  ي  ااريلخيؤخاؤ يفت اارريلخياا مييقيفااقي اذكيلخ اان  

اي"...يلخدااايط بيلخمحييااا يخيت داااطيماااقي جاااميلخدااام حيات اااايريلخيؤخاااؤيرخاااليلخمناااايجااا  يفاااقيرحاااال  ي
يلفلي يليدام ك ي قيمركاىيتجا رريلخيؤخاؤيمناذيمقا بيلخدانيقي ا يلخمناا ي  نا ياداااي اذليلخمناليتقالي

لخ اارل يمنااذي  اا ميك رأاا ي  ماالي ييناا ي  يااليكااميمااقييتياا طلي ااذليلخيماام ي  اا يدااايت داا يلخاياالي ي
 ااذكيلولااا ريرخااليطرفناا  ي داااييت داا يلخيمااميتم ماا ه يفاانيييياا يم اايرن ي م اايري ماامي ااذكيلخاااناي

رايله يخاذخ يداامن يخدام ك يلوماريرلجايقيااذميلخمدا  قيلخجمييا يفاقيافالي(ي ن   يلخيؤخؤ)لخرقي ي
ياي يماقي رلقما يغ خايا ي ذليلخ رري ن ي  قي ذكيلخ ان   يلخت ريليا يلخقايما يلختاقيييتمااي ييما ي ي

فرفياا يداايياياااقيمكتاا  يرخااليج داا ياااقيمحماااي كياامياريط نياا يفااقيداا حميي(61)"  اا خقي ااذليلخداا حم
يي(64)ي. م قيلخمت  خح

 ياا ي قيلا طرلا بيلختاقي ا حابيلداتقنميلخمنااي لنقدا مم يكا قيخما ي أارلهيكايارلهيفاقيلخق ا  ي
 يفاااقيلخمناااايدااارلرلهياإ  دااا ي اااذكيلختجااا رر ي ياااليدااا  يلخيؤخاااؤيفاااقيلخمناااا يف تلاااذبيلخحك مااا يلخاريط نيااا

  ي داايت ارريتجا ريلخيؤخاؤيفاقيلخمنااي ي ا هي3040 رف بيتجايايرل يت ريايلخيؤخؤيمنذيداتماري
مقي ذكيلخدي د ي رلدي ليتج ريلخلييل يخاذميمدا  يم يخااىيحك ما تم يخطياايتماياايرلا يلخت ريااي

ي(65)ي.لخل   ياتج ريلخلييل
 :الحصـاد

ؤيلخ اايليلوكاااريفااقيلدت اا اي بيدااك قيلخلياايليلخيراااق يفاا متعبي اافح ي ااكيبي اان   يلخيؤخاا
اا يو ياا ي قييطيقاا لي يااليلخفتاارريلخط يياا يلختااقيداااقبي لخلياايليلخيراااقياأداا طيمي اايايلخيؤخااؤ يخااذليح 

ي".ي  ريلخيؤخؤ" م ريلخاتر ميفقيت ري يلخلييليلخحاي ي
فن هيكايااارر يف نت اااربيتطياااابيرحااانبي ااايايلخيؤخاااؤيلخط ييااا يفاااقيمنااا ط ياييااااري اااقيلخدااا حميدااا

فااقيايااالقيلخلياايليلخيراااق ياداايم يفااقيااااق يأاا يلخك ياابيفااقي  لقااميلخقاارقي(يلخقنفاا ) اان   يلخداافقي
لخي اريق ي تل  ابيلخاحاريقيفاقيرنتا  يدان يلخدافق ي ل تماابي ان   يلخدافقيفاقيلخليايلي ياالي

داااي اىيلختاااالمي ي.يلخماا لايلخلاا  يلخق اماا يماااقيلخمنااايمااقي ل ااا اي مداا ميري  دم اا يلخقااان ي لخحااا م
ل تمااابي داا طيمي اايايلخيؤخااؤي يااليلخيااايلخي مياا ي.يلوجناااقيرخااليتطاا يري اان   يلخداافقيفااقيلخلياايل



 -ي21ي-

 

فااقيت اانييم ي ت ااعييم  ي خاا يتجااايلخمحاا  ابيلخعراياا يخميكنتماا يداااينهيطاا لمي  ااريلخيؤخااؤ يختكيفتماا ي
ي.يخيؤخؤلخي خي ي  ا يجا ل   يف خق قميقي يليت عييم ي  ي نفدم يلخي مي قيفقي يايل

 اااكيبي يقااا ي ااايايلخيؤخاااؤيفاااقيدااا حمي مااا قيلخمت ااا خحي كااااري يقااا ي ااايايفاااقيلخليااايلي يااالي
لإلطن ي كذليلدط خم  ييييم يلخاحاريق ي ما ي  اعر  يفك نابيفاقيلوحدا   يكما يكا قي داط ميريارلقي
يي امي دط ميلخاحريقي اااله يخكاقيلخيا مييقي ييا ي ااخ ليحا لخقين ا ي ااايلخاحا رريلخيا مييقي يالي

لخاحاااريق ينتيجااا يانلفااا  ي  ميااا يم ااا قايلخيؤخاااؤيفاااقيلخج ناااايلإليرلناااق يامااا ييؤكاااايتركاااىيي داااط م
ي. ن   يلخيؤخؤيفقيلخج نايلخيراقيمقيلخلييل

تحابيرد اتما ي  ل ايتم يخيتفتاي  يلوماريلخاذدي أاريدايا هي د طيمي يايلخيؤخؤياريط ني يي  يب
اا يك ناابيداافقي اايايلخيؤخااؤياييفااقيلخن اا يلو ميمااقيلخقاارقيلخت داالي  اار  يااليرنت جياا يلخيؤخااؤ ي  خم 

ت اااااابيت ااااكميلطااااارلهي يااااليلخ ااااارك يلخاريط نياااا ي ااااا ابي فر ااااابيحم يتماااا ي ياااااليتياااا يلخدااااافق ي ي
خيمحاااا  ابيلخعراياااا يلدااااتعنميم اااا يايلخيؤخااااؤيفااااقيلخلياااايليلخيراااااق يفرفياااابيحم يتماااا ي ااااقير  ي  اااا ي

  يداافقيغراياا ييلخاارلغايقيفااقيذخاا  ي منياابيلخداايط بيلخمحيياا يماانحي ياا يلمتياا ىلبيوفاارلاي  ي اارك ب
خ ااايايلخيؤخاااؤ ي ا خعااابياريط نيااا يفاااقيمناااليلوج ناااايفمنيااابيكاااميم ماااريخمااا يامااا يفاااقيذخااا ي ا لبي
لخعاا  يلخحايأاا  ي منياابيلخداايط بيلخمحيياا يمااقيلدااتيرلا   يكماا يرف اابيتحاااي ي داا طيميلخ ااياي
قي ميكنتماا  ي اااذخ ي فااربيلخداايط بيلخاريط نياا يجاا لهيمااقيلخحم ياا يوداا طيمي اايايلخيؤخااؤيلخيراياا يماا

لخمن فداا يلو راياا  يفمماا يا اا يفياا ي قيلخمن فداا يك ناابيدتحداا يخ اا خحيلخقاا اميقيمااقيلخعاارا ين اارلهي
ي.خيفج ريلخح  ري يايقيلخفريقيق

     
 :يةـاشـالح

                                                
(3)Carter, Robert, The History and Prehistory of Pearling in the Persian Gulf, Journal of the   

Economic & Social History of the Orient ( June 2005, vol. 48, Issue 2 ), p. 187ي
ي83 ي50 ي ي(ي 3006 ي2الريلخا  قريلإلدنمي  يلخك يب يط) اايلهيي د يلخعني  يكت ايلخيؤخؤيي(2)

مط الي يقياقي يق ي)ي خ يدطريلخ ي يلييف ياقيحماي يترجم يمكتاي ميريادليل الخليج، القسم التاريخي خ ريمر .ي ي(1)
ي1303ي-1360 ي ي ي8جا(يب.يلخا ح  يا

يCarter, Robert, Op. Cit, p. 142يييييييييي              ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(4)
:يرجام يرلجاالي310999 يفاقيمجاا مي ايايلخيؤخاؤينداام  يييماميمانمي200999 ياليداايميلخمأا مييايااغيداك قيدطاريآناذل يي(5)

ي3060 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخجعرلفق ي
(8)Carter, Robert, Op. Cit, p. 161                                                                                          

مط الي يقياقي يق ي)يترجم يمكتاي ميريا خ يدطريلخ ي يلييف ياقيحماي يدليل الخليج، القسم التاريخي خ ريمر .ي ي(0)
ي1303ي-1360 ي ي ي8جا(يب.يلخا ح  يا

(6)Carter, Robert, Op. Cit, p. 161                                                                                          
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 ي ي8جااخ ريمر ياخياميلخليايل يلخقدا يلختا ريلق ي.ي :يدفقييميكم يلخن لذريرلجليمقيايقيكمي  ريدفقيدالي  يأم نقي(0)
ي1291

ي50 مري  خحيلخيمرد يلخع  ي لخيؤخؤيفقيلخلييل ي يي(39)

ي1231 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق يي(33)

ــيج العربــيدااي يماارى  يلخ اامنق يي(32) ــت والخل ــي اليوي ــؤ ف ــل اللؤل ــاريا الغــوى عل  ي2بيلخدنداام يلخك يااب يطذل)يت
ي202ي-203 ي ي ي3جا(ي3068

ي1294 ي1291 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي(31)

ي323 ي يكت ايلخيؤخؤ ي اايلهيلخعني  ي ي1290 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقي يلخت ريلق يي(34)

ي1290 ي1296 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقي يلخت ريلق يي(35)

ي1239 ي1290 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقي يلخت ريلق يي(38)

 ,R 15/2/1903 from Basher bin Saied to British agent, Bahrainييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(30)

Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 148 

R 15/2/343 decision of British court at Bahrain, 3يييييييييييييييييييييييييييييييييييي(36)
rd
 May 1934, 

Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 148 

 ي داي رايفقيلخ أ ق يلخاريط ني ي أيق ي راي ي1231ي-1233 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق يي(30)
 R :رلجل(ي 3021) ا3149رايلي  ميي30ات ري ييتايقيلو رل يلخد قاريفقيح خ يلخاي قيلخمم أي يفقيلخاحريق

15/2/122  Financial System , Records of the P.G. P.F., Vol. II, pp. 252, 253       ي 

 324 اايلهيلخعني  يكت ايلخيؤخؤ ي يي(29)

ي ا3421ذ يلخحج يي34ي 32850 اايلخري   ي حيف يي(23)
 يhttp://www.alamuae.comيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(22)
ي ي2990م ر يي19ي 32850 اايي الوطن حيف يي(21)

ي ي2990م ر يي19ي 32850 اايي الوطن حيف يي(24)

ي اي3421ذ يلخحج يي34ي 32850 ي اايالرياض حيف يي(25)
ييييhttp://www.kuwaitboom.com/historyيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(28)
مطا الي ياقياااقي)يترجماا يمكتااي مياريا خا يدطااريلخ اي يلييفا يااقيحمااايي دليـل الخلــيج، القسـم الجغرافـيخا ريمر ي.ي ي(20)

ي564 ي ي2جا(ييب.يا يق يلخا ح  ي

ي ي2990م ر يي19ي 32850 اايي الوطن حيف يي(26)

 ي ي(ي 3000لخرياا   ي)يي"مقوماتــ ، رحلتــ ، تجارتــ ، أثــره"الغــوى واللؤلــؤ فــي الخلــيج  مااري اا خحيلخيماارد يي(20)
ي319 ي320

ي ا3421ذ يلخحج يي34ي 32850 اايي الرياض حيف يي(19)

ي342 ي343 ي ي(ي ي3000مدقط ي)ي ن ي لخأق ف ياديطن ي م قي ير الري ىلرريلإلعمان وتاريخها البحريي(13)

http://www.alamuae.com/
http://www.kuwaitboom.com/history
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ي341 ي ي م قي ت ريلم يلخاحردي(12)

ي ي2990م ر يي19ي 32850 اايي الوطن حيف يي(11)
 يw.alamuae.comhttp://ww    ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(14)
ي311 ي ي م قي ت ريلم يلخاحردي(15)
http://www.alamuae.com  ييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(18)

 ي  
ي320 ي ي م قي ت ريلم يلخاحردي(10)

ي312 ي يرد م قي ت ريلم يلخاحي(16)

ي1294 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي ي(10)

ي1298 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي ي(49)

 R 15/2/3 Luis Asny, Wolverine Motor works to Robert Wonkhaue & Co. Bahrainييييييييييي(43)

Island, 3
rd
 Feb. 1915 , Records of the P.G. P.F., Vol. II, pp. 205- 211  

ي1200ي-1289 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي ي(42)
Carter, Robert, Op. Cit, p. 157 

 .FO 78/ 5108 Notes on the pearl fisheries of the Persian Gulf by Captain E. Lيييييييييييييييي(41)

Dorand, First assistant Resident, Persian Gulf, Records of the P.G. P.F., Vol. I, pp. 93, 
94 

          R/ 15/2/132/127 Reforms to the industry proposed, by the Gov. of Bahrainيييييييييييي(44)

registration of boats , (in Arabic), Records of the P.G. P.F., Vol. II, p. 271 

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)ت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقييدي يمرى  يلخ منق ي(45)
ي282 ي ي3جا

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(48)
ي130 ي309 ي ي3جا

ي141 ي ي3دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤ يجا:يرلجليرد خ ي منقياقيدي يرخليح ك يلخك يبي(40)

 .FO 78/ 5108 Notes on the pearl fisheries of the Persian Gulf by Captain E. Lيييييييييييييييي(46)

Dorand, First assistant Resident, Persian Gulf, Records of the P.G. P.F., Vol. I, p. 63 

 R 15/2/132/127 Reforms to the industry proposed, by the Gov. of Bahrainييييييييييييييييييييي(40)

registration of boats , (in Arabic), Records of the P.G. P.F., Vol. II, p. 271 

R 15/2/132 BM's Political Agent, Bahrain to director of customs, 8ييييييييييييي(59)
th
 May 1924, 

Records of the P.G. P.F., Vol. II, p. 272 

 R 15/12/132 Bahrain reforms, petition from Diving & Nahudas complainingييييييييييييييييي(53)

of new system, 1925, Records of the P.G. P.F., Vol. II, pp. 370, 371 

(52)Records of the P.G. P.F. (1857- 1962) Vol. I, p. 37                                                              ي

http://www.alamuae.com/
http://www.alamuae.com/
http://www.alamuae.com/
http://www.alamuae.com/
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(51)Records of the P.G. P.F. (1857- 1962) Vol. I, p. 373                                                            ي

(54)Records of the P.G. P.F.  (1857- 1962),ed. By Burdit (Archive  edition, 1995) Vol. I, pp. 

366- 371 

 http://www.alwarraq.comي305 ي ي2لخ  حاياقي ا ا يلخمحيطيفقيلخيع  ي (ي55)

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(58)
ي269 ي ي3جا

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)لخك يبي لخلييليلخيراقييدي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقي(50)
ي264 ي262 ي ي ي3جا

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(56)
ي262 ي ي3جا

لخيؤخاؤ يفيياايدافين يلخعا  ي ما يييىما يماقيجملين لذري   يامأ ا ي  حايلخيماميلخقا ق ي يالي ماريلداتلرل ي:يلخن للذري(50)
غ ل يقي مد  ايقي يجمىيخم يلخمأكمي لخم را ي يماا  ياما ييياى ي  اا ا يماقيما ميطا لميغيا ام  ي يتا خليلإلنفا  ي
 ييم يط لميلخرحي  ي داييقر م يم ييحت ج ن يمقي م لميط لميلخي   يأ ييل  يكميذخ يمقين يايلوفرلايلخمرلفقيقي

ي؟ي اايلخرحي ي اايلخرحمق:ي  ميلخيؤخؤيفقينم ي يلخم د  يرلجلخ يايايايليمح

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(89)
ي264 ي ي3جا

(ي3068 ي2لخك يب يطيذلبيلخدندم )دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(83)
ي265 ي ي3جا

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقي(ي82)
 198 ي203 ي ي ي3جا

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقي(ي81)
 131 ي190 ي ي3جا

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(84)
ي135 ي ي3جا

ي522 ي ي2خ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخجعرلفق يجا.ي ي(85)

(ي3068 ي2لبيلخدندم يلخك يب يطذ)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقي(ي88)
 202 ي ي3جا

ي1238 ي ي8خ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق يجا.ي ي(80)

(ي3068 ي2ذلبيلخدندم يلخك يب يط)دي يمرى  يلخ منق يت ري يلخع  ي يليلخيؤخؤيفقيلخك يبي لخلييليلخيراقيي(86)
ي263 ي ي3جا

 Carter, Robert, Op. Cit, p. 161يييييييييي                          ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي(80)
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ي1220 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي ي(09)

ي1226 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي ي(03)

R 15/2/122 Political Agent, Bahrain to Political Resident, 2يييييييييييييييييييييي(02)
nd

 Aug. 1931, 

Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 15 

 1219 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي (ي01)

 L/P&S/10/457/63 from William Gov. of India to J. Broderick his Majesty's Sec. ofيييييييييي(04)

state for India, 10
th
 March 1904 , Records of the P.G. P.F., Vol. I, pp. 201- 203 

 1212 ي1213 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي (ي05)

 1211 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي (ي08)

 1218 ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي (ي00)

 L/P&S/10/457/82 J. C. Gaskin assistant political agent at Bahrein to Lit. Colonelيييييييييييي(06)

C. A. Kbemball, officiating political Resident in the Persian Gulf, Records of the P.G. 

P.F., Vol. I, p. 197 

 1216ي-1210 ي ي ي8جاخ ريمر ياخيميلخلييل يلخقد يلخت ريلق ي.ي (ي00)

 FO 371/ 1441 Essa bin Ali Al Khalefa to Colonel Cox General Resident in theييييييييييييييي(69)

Persian Gulf, (in Arabic), Records of the P.G. P.F., Vol. I, p. 251 

R 15/2/122 Extract from political agent's letter, Bahrain to political resident,5ييييييي(63)
th
 April 

1930, Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 3 

 ,R 15/2/122 from political resident in the Persian Gulf to political agentيييييييييييييييييييييييي(62)

Bahrain,12
th
 April 1930, Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 4 

R 15/2/343 from merchants of pearl to Sheikh Said bin Maktoum, 21يييييييييييييي(61)
st
 Shaaban 

1366 (in Arabic) , Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 567 

 ,R 15/2/343 from Sheikh Said bin Maktoum to Jasem bin Mohammedيييييييييييييييييييييييييي(64)

British agent, 28
th
  July 1947 (in Arabic), Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 567 

 R 15/2/343 from Sheikh Salman bin Hamad Al- Khalefa to Britishيييييييييييييييييييييييييييييي(65)

agent, Bahrain, 21
st
 Ramadan 1366 (in Arabic), Records of the P.G. P.F., Vol. III, p. 

572 


