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اللؤلؤ في اإلمارات  تتناول هذه الدراسة الدور الحضاري الكبيرالذي قام به كبار تجار
والذي شهدته المنطقة في  خالل فترة االزدهار واالنتعاش االقتصادي المرتبط بتجارة اللؤلؤ

حيث قام هؤالء التجار بأعمال جليلة ليس في أوطانهم ، النصف األول من القرن العشرين
نما في بلدان أخرى حيث يتواجد أبناء العرب حرصا على تعليمهم  إذ قام ، تثقيفهمو فحسب وا 

اللؤلؤ في اإلمارات بتأسيس العديد من المدارس شبه النظامية باإلضافة إلى  كبار تجار
مدفوعين ، المكتبات الخاصة والعامة والمجالس واألندية الثقافية والصحف والمجالت
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حساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم الذي كان يعاني من تفشي األمية وغياب  بشعورهم وا 
وانعدام مظاهر النهضة الثقافية التي تمثلت في عدة بلدان عربية مجاورة  التعليم الحديث

وتوضح هذه الدراسة كيف ساهمت المدارس  ،ناهيك عن البلدان التي زاروها بغرض التجارة
السعادة في دبي ومدرسة ابن خلف و كمدرسة المحمودية في الشارقة واألحمدية  شبه النظامية

الذين كان لهم دور في و يل مميز من رواد النهضة الفكرية في أبوظبي وغيرها في تخريج ج
المساهمة الفاعلة في نشر الوعي و ، نشر القيم اإلسالميةو ، والحث على التعليم، نشر الثقافة

 بين أفراد المجتمع.
 

Abstract 

 

This study deals with the great civilizational role played by the 

major pearl merchants in the Emirates during their own prosperity 

period and economic recovery. The region witnessed this prosperity in 

the first half of the twentieth century, as these merchants carried out 

magnificent works not only inside their homelands but also in other 

countries where the sons of the Arabs resided. In order to well educate 

them, the major pearl merchants in the Emirates have established 

many semi-regular schools in addition to private and public libraries, 

councils, cultural clubs, newspapers and magazines, driven by their 

feeling and sense of responsibility towards their society. That society 

which was severely suffering from widespread illiteracy, the absence 

of modern education and the absence of manifestations of cultural 

renaissance which were represented in several neighboring Arab 

countries, not to mention the countries they visited for the trade 

purpose. This study shows as well how semi-regular schools such as 

Al-Mahmoudiya School in Sharjah, Al-Ahmadiyya, Al-Saada in 

Dubai and Ibn-Khalaf School in Abu Dhabi as well as other schools, 

have contributed to the graduation of a distinguished generation of 

pioneers of the intellectual renaissance who had a role in spreading 

culture, encouraging education, spreading Islamic values, and actively 

contributing to spreading awareness among members of the society. 
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 مةالمقد

تأتي أهمية هذه الدراسة أنها ستتناول الدور الكبير الذي قام به كبار تجار 
اللؤلؤ في اإلمارات أثناء االزدهار االقتصادي في النصف االول من القرن 

الطالب ألجل مواكبة و العشرين، مما دفعهم الى تقديم العون والمساندة للمعلمين 
من الوطن العربي، فقاموا بفتح التطور الثقافي الحاصل في عدة اقطار 

المدارس شبه النظاميه والمكتبات والمجالس والمنتديات الثقافية، باإلضافة إلى 
الصحف والمجالت التي تحصلوا عليها من خالل أسفارهم، أوعن طريق 
الزائرين المثقفين الذين زاروا اإلمارات، وما ترتب على ذلك من نهضة ثقاقية 

اإلمارات الذين كان لهم دور كبير في دفع عجلة أنتجت مجموعة من رواد 
العلمي في اإلمارات، وهم في األساس درسوا في تلك المدارس شبه  التقدم

النظامية التي بناها كبار تجار اللؤلؤ في اإلمارات، وتكمن أسباب اختياري لهذا 
الموضوع في محاولة إبرازالدور الذي لعبه تجار اللؤلؤ في اإلمارات من خالل 

والمكتبات والمجالس والصحف والمجالت في  تأسيس المدارس شبه النظامية
توازي بها التقدم العلمي والثقافي  سبيل إحداث نهضة ثقافية في اإلمارات

الحاصل في أقطار متعددة من الوطن العربي، والبد من تتبع اإلنجازات التي 
 قام بها كبار تجار اللؤلؤ في اإلمارات.

هذا الموضوع طرأت في ذهني مجموعة من التساؤالت ومن خالل أهمية  
تجارة الغوص على اللؤلؤ، والدورالذي لعبه كبار  في مدى أهمية التي تمثلت

وضع حجر األساس للتعليم شبه النظامي، والمساهمة في  تجار اللؤلؤ في سبيل
وطالب العلم حتى يتمكنوا من مجاراة النهضة  تقديم العون والمساعده للمثقفين

 هي كاآلتي: و لثقافية في الدول األخرى، وقد خرجت بهذه التساؤالت ا
ما هي بدايات النهضة الثقافية في منطقة الخليج العربي في النصف األول  -

 من القرن العشرين؟
ما مدى أهمية الدور الحضاري الذي لعبه تجار الغوص على اللؤلؤ في  -
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 المنطقة في النصف األول من القرن العشرين؟
ما أبرز النتائج المترتبة على مساهمة تجار الغوص على اللؤلؤ في إحداث  -

 نوع من النهضة الثقافية في اإلمارات؟
وسوف تعتمد الدراسة على المنهج االستردادي والذي يقوم باسترجاع  

األحداث التاريخية بطريقة علمية، وقد اطلعت على مجموعة من البحوث 
 :التي من أهمهاو ذات الصلة بموضوع الدراسة  والدراسات األكاديمية السابقة

  
دراسة بعنوان: األوضاع االقتصادية في إمارات الساحل )دولة   (1)

 (، لمحمد الفارس.1965-1862اإلمارات العربية المتحدة حاليا 
وتتحدث الدراسة عن األوضاع االقتصادية التي كانت سائدة في إمارات 

حيث تمثل بداية إدخال اإلنجليز  ،1965-1862الساحل خالل الفترة ما بين 
الخليج العربي، وأثر السياسة و سفنهم التجارية للعمل على خط التجارة بين الهند 

على االقتصاد، وفترات الكساد واالزدهار االقتصادي قبل اكتشاف النفط، 
والجدير بالذكر أن الباحث استعان بالوثائق اإلنجليزية المنشورة وغير المنشورة 

ا مادة بحث أصيلة لتاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، كما قام باعتباره
بمقابلة مجموعة من المدرسين الذين عملوا في اإلمارات مع بداية التعليم 

 النظامي في الخمسينات، كما اشتمل الكتاب على الخرائط والصور.
لشمسة  ،1971-1900( دراسة بعنوان: إمارات الساحل المتصالح 2)

 الظاهري.
تناول هذه الدراسة تاريخ المنطقة في القرن العشرين حتى تأسيس دولة و 

لمحة تاريخية من و م، وتناولت الباحثة مفهوم الساحل 1971اإلمارات في 
الحياة في المنطقة وبنيتها االجتماعية االقتصادية، والثقافة والتعليم والصحة، 

وافل اإلبل بين أبوظبي والعالقات مع اإلدارة البريطانية، كما تناولت طريق ق
وشبه جزيرة قطر، وحياة مواطني الساحل االمتصالح في الهند ومجالسهم 
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بدايات البث اإلذاعي في و الثقافية، كما تناولت قوة ساحل عمان المتصالح، 
 المنطقة.

( دراسة بعنوان: بدايات النهضة الثقافية في الخليج العربي في النصف 3)
 مفيد الزيدي.األول من القرن العشرين، ل

وتتحدث هذه الدراسة عن واقع الثقافة والفكر في إمارات الخليج العربي منذ 
بدايات النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لالحتكاك بين 
مثقفي الخليج والمفكرين العرب في األقطار العربية، ودور الصحافة في هذا 

ى مشارف الحرب العالمية الثانية، وقد التفاعل الثقافي، وتمتد هذه المرحلة حت
اهتمت بإطارها العام بإمارات الخليج العربي ومدى تشابه التكوينات الثقافية 

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، مما جعلها تبدو كبحيرة ثقافية.
يتمثل اإلطار المكاني لهذه الدراسة في المنطقة الجغرافية للخليج العربي، و 

الزمني فيشمل الفترة الزمنية التي بدأت مع بزوغ القرن العشرين وأما اإلطار 
وتحديدا في النصف األول من القرن العشرين، ويمكن القول بأن اختيار فترة 
الدراسة يرجع إلى أن هذه الفترة شهدت ازدهار اقتصادي ومن ثم ازدهار ثقافي 

لتطور والنهضة وعلمي نتيجة لمساهمات كبار تجار اللؤلؤ، ورغبتهم بمسايرة ا
 الثقافية في األقطار العربية والبلدان التي سافروا إليها.

 التمهيد
تعد تجارة الغوص على اللؤلؤ موردا رئيسيا لدخل السكان، إذ دفعت بهم  

الظروف القاسية والموارد المحدودة إلى اللجوء إلى الساحل منذ القدم، من أجل 
، والتي من (1)مياه الخليج العربي ممارسة حرفة الصيد، والغوص على اللؤلؤ في

اهلل عليها بأجود أنواع اللؤلؤ، ويقدر عدد العاملين في مهنة الغوص على اللؤلؤ 
. وال (2)% من مجموع األيدي العاملة آنذاك85في الساحل المتصالح ما يقارب 

شك أنها نسبة كبيرة، مما يؤكد أهمية الغوص على اللؤلؤ فهو يمثل عصب 
 .الفترة عند سكان الساحل المتصالح الحياة في تلك

االقتصادي الذي شهدته المنطقة نتيجة تجارة  أما بالنسبة لالزدهار 
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كم، 550شريط ساحلي يبلغ طوله قرابة  الغوص على اللؤلؤ، فالمنطقة تقع على
فكان هذا الساحل موردا نابضا بالحياة والرزق من خالل صيد اللؤلؤ 

الثقافة في و ذي لعبه تجار اللؤلؤ في نشر العلم ، والدور الحضاري ال(3)السمكو 
منطقة الخليج العربي في النصف األول من القرن العشرين من خالل المدارس 

الصحف والمجالت و كذلك المكتبات و شبه النظامية التي قاموا بتأسيسها، 
 األعمال الخيرية وغيرها الكثير.و والمجالس الثقافية وطباعة الكتب 

أن رواد جيل النهضة في اإلمارات انقسموا إلى جيلين  والجدير بالذكر 
أساسيين منذ مطلع القرن العشرين تقريبا، وما تميز به الجيل األول من تعدد 

الثقافية، أمثال الشيخ محمد نور، واألديب مبارك بن و نشاطاته التعليمية والدينية 
صالح سيف الناخي، والشيخ سيف بن محمد المدفع، والمؤرخ عبداهلل بن 

 المطوع.
أما الجيل الثاني من رواد النهضة فهم خريجوا الدفعة األولى من المدارس  

التطويرية التي أسهم تجار اللؤلؤ بتأسيسها كما أسلفنا من قبل، فدرسوا في 
األحمدية والسالمية والسعادة، ثم أكملوا دراستهم في و المدرسة المحمودية 

بيل المثال ال الحصر: الشيخ محمد بن الخارج، ومن اشهر هؤالء الرواد على س
سعيد بن غباش، والشيخ عبداهلل بن علي المحمود، والشيخ عبداهلل بن محمد 

براهيم بن محمد المدفع   .(4)غيرهم الكثيرو الشيبة، وا 
إرهاصات النهضة الثقافية في الخليج العربي في النصف األول منن القنرن -

 العشرين: 
العربمممي فمممي الماضمممي بأنمممه محمممدود واعتممممد اتسمممم اقتصممماد إممممارات الخلممميج  

إال أن  (5)بشمممكل رئيسممممي علمممى الزراعممممة والتجمممارة والصمممميد والغممموص علممممى اللؤلممممؤ
األخيمممرة كانمممت تشمممكل ممممن بمممين جميمممع األنشمممطة االقتصمممادية المصمممدر الرئيسمممي 

التجمارة البسميطة فمي و للسكان فمي الخلميج العربمي، وهمي المهنمة األولمى للصمناعة 
الغموص علمى اللؤلمؤ إلمى التمأثر بلغمات تلمك الشمعوب التممي  المنطقمة، وأدت تجمارة

زاروها وفنونهم ومالبسهم وأطعمتهم، حتى أنها جلبمت بعمض أفمراد تلمك السمواحل 
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التعاممل ممع سمكانه بغمرض المتماجرة و إلى سواحل الخليج، وتمكنوا من االحتكماك 
فئة التي تحتك ، ولقد لعب تجار اللؤلؤ دورا بارزا باعتبارهم ال(6)والتبادل والتسوق

بتلمك الثقافمات نتيجمة ألسمفارهم المتكمررة بغمرض التجمارة، ومنمذ ذلمك الوقمت بممدأت 
تمممراود تجمممار اللؤلمممؤ رغبمممة جامحمممة فمممي تنفيمممذ المشممماريع اإلصمممالحية مثمممل تأسممميس 

، ونشمر التعلميم التطموري والمذي غماب عمن السماحل إلمى (7)المدارس بدل الكتاتيب
ذلمممك ممممن ظهمممور المكتبمممات الشخصمممية م تقريبممما، ومممما تلمممى 1905مممما قبمممل عمممام 

العاممممة الممولمممة ممممن النخبمممة المثقفمممة ممممن التجمممار، ورسمممائل الرعيمممل األول وهمممي و 
مراسمممالت بمممين المثقفمممين واألدبممماء والمعلممممين األوائمممل، وهمممي رسمممائل ذات مغمممزى 
تعظوي وفكري وثقافي، ومن ثم يأتي دور الصحف والمجالت التمي اشمترك فيهما 

 .(9)لى قيام كبار التجار ببناء المساجد ودور العبادة، باإلضافة إ(8)المثقفين
 تجار اللؤلؤ وتحديث التعليم:  -

يرجع الفضل إلى تأسيس المدارس شبه النظامية مع مطلع القرن العشرين  
التمممي تسممممى أيضممما الممممدارس األهليمممة الحديثمممة، والتمممي اخمممذت شممميئا ممممن التعلممميم و 

شممتى فممي التمماريخ والجغرافيمما الحممديث أو النظممامي وصممارت تقممدم لطالبهمما علوممما 
والتفسمممير والفقمممه والنحمممو والحمممديث والتهمممذيب والحسممماب إلمممى بعمممض تجمممار اللؤلمممؤ 

نتيجمة الخمتالطهم بعمدة و الذين اطلعوا على صورة الحضارة الغربية في بومبماي، 
جنسمممميات أثنمممماء أسممممفارهم ومممممزاولتهم مهنممممة التجممممارة، كممممما أنهممممم تممممأثروا بالحركممممات 

فممي بعممض البلممدان العربيممة، وبخاصممة بعممد تمكممنهم مممن  اإلصممالحية التممي انتشممرت
، حتممى أنهممم أنشممأوا (10)فممك قيممود العزلممة التممي فرضممتها السمملطة البريطانيممة آنممذاك

، فممالتعليم كمان علمى رأس األولويممات (11)مدرسمة عربيمة فمي بومبمماي لتعلميم أبنمائهم
يبنمي عند هؤالء التجار، فالتاجر لم يكن ينفمق علمى طلبمة العلمم فحسمب بمل كمان 

، ومممممما يميمممز هممممذه (12)لهمممم ممممدارس ويحممممول مجلسمممه إلمممى مكممممان للتعلممميم والممموعظ
المممدارس أنهمما كانممت أهليممة كممما أسمملفنا سممابقا، بمعنممى أنممه تممم تأسيسممها واإلنفمماق 

مساندتها و عليها بواسطة أولئك التجار، وليس للحكومة دور فيها سوى تشجيعها 
 .(13)لمؤسسيها
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 ارس: دور تجار اللؤلؤ في إنشاء المد -
شممكل التعلمميم شممبه النظممامي فممي تلممك الفتممرة اللبنممة األولممى للتعلمميم النظممامي،  

حيممث كممان سممببا فممي ظهممور  ،وأسممهم فممي دفممع عجلممة الحركممة الثقافيممة فممي الممبالد
الرواد األوائل الذين تحملوا عبء تأسيس التعليم النظامي فيما بعد، وزيادة وعمي 

لمممى دفمممع أبنمممائهم نحممموه، كمممما كمممانوا المجتمممع بأهميمممة التعلممميم، وحرصمممهم الشمممديد ع
العمممادات العربيمممة األصممميلة فمممي نفممموس و يحرصمممون علمممى غمممرس القممميم اإلسمممالمية 

أبنائهم، ولعب تجمار اللؤلمؤ نتيجمة تأسيسمهم لتلمك الممدارس دورا كبيمرا فمي ترسميخ 
أكممد افتتمماه هممذه المممدارس علممى و العمممل التطمموعي، و مفمماهيم التكافممل االجتممماعي 

أبنماء األممة العربيمة، وذلمك السمتعانتهم بمالمعلمين ممن مكمة التعاون الصادق بمين 
المدينممة والعممراق وأقطممار عربيممة مختلفممة، والجممدير بالممذكر أن هممذه المممدارس تفممتح و 

 .(14)وتغلق تبعا للحالة االقتصادية في المنطقة آنذاك
م، وذلمك 1953-1907لقد قاد كبار تجار اللؤلؤ المرحلة الممتمدة مما بمين  

عممدة عوامممل ذكرناهمما سممابقا بتممأثرهم بحركممة التنمموير العربممي التممي بعممدما سمماهمت 
شهدتها دول أخرى، ومدى االزدهار الذي وصلت إليه بعض الدول التي سمافروا 

التقممممدم فيهمممما، ومممممن أشممممهر تلممممك المممممدارس و إليهمممما واطلعمممموا علممممى معممممالم االزدهممممار 
حمممود والتممي لمؤسسممها علممي الم( 15)المدرسممة التيميممة المحموديممة فممي إمممارة الشممارقة

، والمدرسممة النابوديممة لتمماجر اللؤلممؤ عبيممد بممن عيسممى (16)م1905أنشممئت فممي عممام 
وفي دبمي تمم تأسميس المدرسمة األحمديمة لتماجر اللؤلمؤ  ،م1921النابودة في عام 

، (17)م والممممذي وافتممممه المنيممممة قبممممل اسممممتكمالها1912أحمممممد بممممن دلممممموك فممممي عممممام 
ا وأنشمأها تماجر اللؤلمؤ والمصملح ومدرسة الفاله والتي اختلمف فمي تماريخ تأسيسمه

، علمممما بأنهممما كانمممت فمممرع ممممن فمممروع مدرسمممة الفممماله بمكمممة (18)محممممد علمممي زينمممل
م علممى نفقممة تمماجر اللؤلممؤ 1924المكرمممة، ومدرسممة السممالمية التممي تأسسممت فممي 

واستمرت هذه المدرسة قرابمة اثنمى عشمر عامما، كمما  ،سالم بن مصبح آل حمودة
د بمممن عبيمممد البمممدور وتممماجر اللؤلمممؤ يوسمممف بمممن سممماهم كمممال ممممن تممماجر اللؤلمممؤ محمممم

 .(19)م1926ذلك في عام و عبداهلل السركال بإنشاء مدرسة السعادة في دبي 
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واشممتهرت مدرسممة )ابممن خلف(كأحممد أهممم المممدارس شممبه النظاميممة فممي إمممارة  
أبمموظبي، والتممي تممم تأسيسممها علممى يممد تمماجر اللؤلممؤ المعممروف خلممف بممن عتيبممة، 

ا، فممالبعض يممرجح أنهمما أنشممئت فممي الفتممرة نفسممها التممي اختلممف فممي تمماريخ إنشممائهو 
. كمما أنشمئت عمدة ممدارس (20)األحمديمةو تأسست فيها مدرسمة التيميمة المحموديمة 

شبه نظامية في بقية مناطق اإلمارات. وكل ذلك يدل على عظم المسؤولية التي 
مسمماعدة أبنمماء وطممنهم وحممثهم علممى و تحملهمما تجممار اللؤلممؤ فممي سممبيل نشممر التعلمميم 

العلمممم، ومحاولمممة اللحممماق بمظممماهر النهضمممة التعليميمممة والثقافيمممة فمممي البلمممدان التمممي 
 زاروها.

رسال البعثات التعليمية:  -  تجارة اللؤلؤ وا 
تمممم إرسمممال بعمممض المتعلممممين ممممن الشمممارقة إلمممى قطمممر لتلقمممي العلمممم علمممى يمممد  

الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع الذي استقر بمه المقمام فمي قطمر، وتكفمل تماجر 
ؤلؤ المعروف محمد بن علي المحمود بالنفقة على هؤالء الطمالب المذين كمانوا الل

لقمممد كمممان عمممدد أفمممراد تلمممك البعثمممة مممما يقمممرب ممممن و يدرسمممون فمممي المدرسمممة التيميمممة، 
وكمممان ممممن بمممين أبمممرز همممؤالء الطمممالب الشممميخ محممممد بمممن خلفمممان  ،عشمممرين طالبممما

ن سممعيد بممن بوخمماطر، والشمميخ العممالم مبممارك بممن سمميف النمماخي، والشمميخ محمممد بمم
غباش الذي أكمل تعليمه بالسمفر إلمى القماهرة عمن طريمق عمدن، والتحمق بماألزهر 

ثمم عماد إلمى أرض الموطن ليعممل قاضميا  ،الشمريف، وقضمى خممس سمنوات هنماك
 .(21)في رأس الخيمة

 دور تجار اللؤلؤ في إنشاء المكتبات:  -
هنمممماك عممممدة أهممممداف تكمممممن وراء إنشمممماء المكتبممممات بشممممكل عممممام والمكتبممممات  

الخاصممة بشممكل خمماص، والتممي ظهممرت نتيجممة حممرص مؤسسمميها مممن تجممار اللؤلممؤ 
والمثقفمممين علمممى تزويممممد أنفسمممهم واآلخممممرين بمممالعلم والثقافمممة عممممن طريمممق المطالعممممة 

وحرصهم على إحداث نقلمة نوعيمة وثقافيمة فمي المجتممع تأسميا بالنهضمة  ،والقراءة
داف المكتبممات الثقافيممة التممي كانممت سممائدة فممي بعممض المنمماطق العربيممة، ومممن أهمم

 الخاصة)األهلية(: 
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هممممممممممممممممممممممممممممدف  -1
عملي متعلق برغبة كاتبها من االسمتفادة ممن موادهما إلتممام أعمالمه المتعلقمة 

 بوظيفته.
 هدف معرفي تثقيفي متعلق برغبة مؤسسها بتنمية ثقافته الشخصية. -2
بممماألخص فئمممة الناشمممئة و تثقيمممف أفمممراد األسمممرة و همممدف تربممموي متمثمممل بتهمممذيب  -3

 منهم.
 .(22)الترويح عن النفسو فسي بغرض التسلية هدف ن -4

العامممة مممن خممالل مسمماهمة كبممار تجممار و ولقممد تممم إنشمماء المكتبممات الخاصممة  
المثقفين في اإلمارات، والذي بدوره نقمل الثقافمة العربيمة إلمى اإلممارات فمي و اللؤلؤ 

النصممف األول مممن القممرن العشممرين، وهممؤالء المثقفممين الممذين سمماهموا بنقممل الثقافممة 
الثقافممة فممي و عربيممة هممم نتمماج وحصمماد تجممار اللؤلممؤ وتشممجيعهم علممى نشممر العلممم ال

المعرفممي، و التأسممي ببقيممة الممدول العربيممة التممي واكبممت التطممور العلمممي و اإلمممارات، 
ن كانمت و  بما أنهم ساهموا ببناء المدارس فكذلك تسابقوا بإنشاء المكتبات التمي وا 

قامممت مقممام المكتبممات العامممة، بمظهرهمما الخممارجي تعممد مكتبممات خاصممة إال أنهمما 
المعرفمممة االطمممالع علمممى و بحيمممث سمممهل مالكيهممما علمممى المممراغبين ممممن رجمممال العلمممم 

نممذكر علمى سممبيل المثمال ال الحصممر بعممض و االسمتفادة منهمما، و محتويمات المكتبممة 
 المكتبات التي أنشأها كبار تجار اللؤلؤ في اإلمارات وهي كاآلتي: 

 اللؤلؤ: المكتبات الخاصة التي أنشأها تجار  -
مكتبمممة علمممي بمممن عبمممداهلل العمممويس: وهمممو المممذي أسمممس المدرسمممة التيميمممة الثانيمممة -1

م، وبممالرغم مممن أنهمما خاصممة إال أنهمما احتمموت علممى 1947بالشممارقة فممي عممام 
فممي هممذه و المجممالت التممي كانممت تفممد إليممه مممن الخممارج، و مجموعممة مممن الكتممب 

أخبمممار الممموطن راحممموا يطمممالعون الكتمممب ويناقشمممون و المكتبمممة اجتممممع األصمممدقاء 
الصممحف القادمممة إلممى و العربممي التممي كانممت تصممل إلمميهم مممن خممالل المجممالت 

 .(23)اإلمارات من الخارج
مكتبة عبداهلل بن سلطان العويس: كان ممن أشمهر تجمار اللؤلمؤ، وكمان يقطمن -2
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بلممدة الحيممرة، وهممو جممد كممل مممن الشمماعر ورجممل األعمممال سمملطان بممن علممي بممن 
لقممد أنشمأ مكتبممة ضمممت و ن بممن سمالم العممويس، عبمداهلل العممويس، والممؤرخ عمممرا

العديمممد ممممن الكتمممب فمممي مختلمممف العلممموم، والتمممي اسمممتفاد منهممما كمممل ممممن أبنممماءه 
 .(24)أقاربهو 
مكتبة الشيخ عبداهلل بن محمد بن يوسف الشيبة: التحق رحمه اهلل بالمدرسة -3

المحمودية بعدما درس في كتاتيب عجمان، وكان ضمن أول بعثة دراسية 
لشيخ علي المحمود إلى قطر، فدرس على يد الشيخ محمد بن أرسلها ا

القضاء في عجمان، وكانت له عالقات و عبدالعزيز المانع ما أهله لإلمامة 
كثيرة مع تجار قطر، وكان يبيع ويشتري اللؤلؤ، كم كان هاويا للشعر، محبا 

اقتناءالكتب، ونتيجة لذلك أسس المكتبة األهلية في عجمان، و للمطالعة 
توفي و  ،طلبة العلمو تي أصبحت مرجعا مهما ألبناء اإلمارة من المثقفين الو 

، ثم تحولت لمكتبة عامة تعرف بمكتبة )عبداهلل بن محمد (25)م1988في 
 .(26)الشيبة(

مكتبة الشيخ حمد بن محمد بن سيف المشعوني: والذي ولد في الشارقة في  -4
يممة المحموديممة، وكممان مممن التحممق بالمدرسممة التيمو أواخممر القممرن التاسممع عشممر، 

صفوة طالبها، إذ كان أحد الطالب المبتعثين إلى قطر للدراسمة فمي المدرسمة 
األثرية هناك، ثم اشتغل بعد عودته في مجمال تجمارة اللؤلمؤ، وتمدرب علمى يمد 

يعممد مممن مشماهير فقهمماء الشممارقة، و ثممم سممافر إلمى الهنممد لتسممويق اللؤلمؤ،  ،والمده
مكتبمة خاصممة بمه، كمما كممان مولمع فمي القممراءة  ونظمرا لحبمه للمطالعمة فقممد أنشمأ

 م.1991حامال كتبه في أسفاره أينما ذهب، وتوفي في عام 
 المكتبات العامة التي أنشأها تجار اللؤلؤ: -

تقمموم فكرتهمما علممى تعممميم االنتفمماع بأوعيممة المعرفممة المتاحممة ضمممن شممروط  
سمنعرض أمثلمة و  معينة، وقمد تكمون المكتبمة العاممة إمما حكوميمة أو أهليمة خيريمة،
 : (27)لبعض المكتبات العامة التي أنشأها تجار اللؤلؤ في اإلمارات

 مكتبة اليقظة:  -1
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م 1912تم تأسيسمها ممن قبمل تماجراللؤلؤ حميمد بمن علمي بمن كاممل فمي عمام 
 .(28)في الشارقة

 المكتبة الوطنية:  -2
بيتمه م فمي 1928فمي عمام  (29)أنشأها إبراهيم بمن محممد بمن عبمداهلل الممدفع 

أجممرى و م بنممى لهمما مقممرا خاصمما 1942الواقممع فممي فممريج )حممي( السمموق، وفممي عممام 
عليمه بعمض التوسمعة وهممو ملحمق بمنزلمه، وتقمع اآلن بمركممز التمراث فمي الشممارقة، 
ولقممد سمماعده كممل مممن عبممداهلل المحمودوالشمميخ مبممارك بممن سمميف النمماخي والمممؤرخ 

ومنمممذ أن انتقلمممت  عبمممداهلل المطممموع، وكانمممت تضمممم مممما يقمممرب ممممن أربعمئمممة كتممماب،
المكتبممممة إلممممى المجلممممس العممممام أصممممبح هممممذا المجلممممس يسممممتقبل ضمممميوفه مممممن القممممراء 
والكتماب وطلبمة العلممم لميال ونهممارا، كمما سماهم المممدفع فمي إنشمماء المكتبمة القاسمممية 
 التي أقيمت في قصر الحاكم بتوجيهات من الشيخ سلطان بن صقر القاسمي.

  :المكتبة التيمية -3
على الدور الذي تؤديمه المكتبمات، وتسمعى إليمه ممن خمالل وتعد خير مثال  

ولقممممد أسسممممها تمممماجر اللؤلممممؤ الشمممميخ علممممي المحمممممود  ،نشممممر الثقافممممة ودعممممم التعلمممميم
م، وكانممت للمكتبممة 1929بالشممارقة وكانممت تتبممع المدرسممة التيميممة وذلممك فممي عممام 

السممممنة و عممممدة أهممممداف لعممممل مممممن أبرزهمممما إرجمممماع مرتاديهمممما إلممممى نصمممموص القممممرآن 
ونشممر الفضمميلة، وتأييممد مممذهب السمملف الصممالح، ودعممم اللغممة العربيممة،  المطهممرة،

وتشجيع الناس على اإلقبال على العلوم النافعمة، بينمما كانمت تمنمع الحمديث عمن 
السياسة، والجدل، والغيبة، والجهر في القراءة، والجلوس أوقات الصالة وغيرهما، 

ذا تأملنممممما همممممذه الشمممممروط لوجمممممدناها نابعمممممة ممممممن الثقافمممممة ا إلسمممممالمية، وأمممممما عمممممن وا 
الممنوعات ومنها علمى سمبيل المثمال عمدم الحمديث فمي السياسمة ربمما و التحذيرات 

لتجنب تدخالت اإلنجليز ومضايقتهم، ولكنهم في نفمس الوقمت لمم يكونموا بعيمدين 
 عن األحداث التي تمر بها األمة العربية.

 مكتبة اإلصالح في الحيرة:  -4
م، 1936بمممن علمممي المحممممود فمممي عمممام أسسمممها تممماجر اللؤلمممؤ الشممميخ محممممد  
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وسميت باإلصاله ألنها تقع في مدرسة اإلصاله التمي تمم تأسيسمها فمي الحيمرة، 
مثقفيهممما، فهمممي كانمممت بمثابمممة منتمممدى ثقمممافي، و وشمممكلت المكتبمممة متنفسممما لطالبهممما 

 .(30)واحتوت على كتب ذات نسخ أصلية يعود بعضها إلى مئة عام
نشاء وسائل اإلعالم    تجار اللؤلؤ وا 

بممدأت النهضممة الثقافيممة فممي اإلمممارات مممع بدايممة القممرن العشممرين، وتطممورت  
هممذه النهضممة وأخممذت تنمممو بفعممل عوامممل عممدة لعممل مممن أبرزهمما ازدهممار االقتصمماد 
-فممي سمماحل الخلمميج العربممي، وبالتممالي ارتبمماط الخلمميج العربممي بعممد عزلممة طويلممة

بالحركمة الثقافيمة -اكفرضتها عليه القوات البريطانية المسميطرة علمى المنطقمة آنمذ
م، مممما أدى إلممى 1869وخاصممة بعممد فممتح قنمماة السممويس عممام  ،فممي مصممر والشممام

، وكممان (31)تممدفق الكتممب العربيممة إلممى الخلمميج العربممي عممن طريممق السممفن التجاريممة
م دور فممممي وصممممول 1924لفممممتح الطريممممق الصممممحراوي بممممين دمشممممق وبغممممداد عممممام 

فهمممو بمثابمممة الشمممريان الجديمممد ، (32)الصمممحف ممممن بمممالد الشمممام إلمممى الخلممميج العربمممي
الذي تتمدفق ممن خاللمه الكتمب إلمى المنطقمة، فقمد كانمت الكتمب تتمدفق علميهم ممن 

لممى اشممتراكهم فممي الكثيممر مممن هممذه إالحجمماز، باإلضممافة و العممراق و مصممر وسمموريا 
الصممحف، وبممما أن المواصممالت كانممت صممعبة إال أن الحممل األمثممل لوصممول هممذه 

البممواخر، ففممي كممل أسممبوعين كانممت و فن الصممحف كممان عممن طريممق السممو المجممالت 
الحجاز، وتسمى هذه السفن بالسنان؛ألنها كانت و تصل سفن من العراق ومصر 

تسممن إلممى الهنممد وفممي طريقهمما تتوقممف فممي مينمماء دبممي أو الشممارقة، وهممذا ممما أكممده 
الشمميخ محمممد المحمممود حممين سممؤاله عممن الحيمماة األدبيممة فممي اإلمممارات قبممل الممنفط، 

، وممن (34)صحف رغم صعوبة المواصالت في ذلمك الوقمتوكيفي وصول هذه ال
الشمممارقة ممممن خمممالل المممدول التمممي و المجمممالت التمممي اسمممتطاعت الوصمممول إلمممى دبمممي 

 تصدر منها ما يلي: 
 مصر: مجلة الشبان المسلمون، الشورى، الفتح، األهرام، وغيرها. -أ

العممراق: مجلممة الصممراط المسممتقيم، جممزر بمموز أو)جوزولمموز( وهممي ذات حممس  -ب
 كاهي سياسي.ف
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 السعودية: أم القرى، اإلصاله، المنهل، صوت الحجاز. -ج
التممي كممان يصممدرها عبممداهلل و البحممرين: كانممت تصممل للمنطقممة جريممدة البحممرين  -د

 الزايد.
الكويممممت: وصمممملت للمنطقممممة مجلممممة الكويممممت التممممي كممممان يحررهمممما عبممممدالعزيز  -ه

 .(35)الرشيد
عمممروة الوثقى(لجممممال وكانمممت تصمممل بقيمممة اإلممممارات صمممحف متعمممددة مثمممل )ال

، (36)الممممممدين األفغمممممماني والشمممممميخ محمممممممد عبممممممده، و)الرسممممممالة(ألحمد حسممممممن الزيممممممات
 ، وغيرها عن طريق التجاروالمثقفين.(37)و)المنار( لمحمد رشيد رضا

وهنماك عمدة أسممباب كانمت وراء اهتممام مثقفممي اإلممارات فمي النصممف األول  
رز هممذه األسممباب ممما مممن القممرن العشممرين بمطالعممة الصممحف والمجممالت، ومممن أبمم

 يلي: 
اسمممتطالع مممما يمممدور فمممي فمممي العمممالم ممممن أحمممداث وقضمممايا ذات بعمممد سياسمممي  -1

 واجتماعي واقتصادي.
المممممديني والمممممذي يمممممربطهم باألممممممة العربيمممممة و تغذيمممممة الشمممممعور بمممممالترابط القمممممومي  -2

 اإلسالمية.و 
خاصة عند الكتب و الرغبة في معرفة مستجدات الحياة في مختلف الشؤون،  -3

 المعلومات المتجددة. لتلك
السعي من أجل كسر حاجز الثقافة التقليدية، ورغبتهم الملحة في معرفمة مما  -4

 .(38)تيارات ثقافيةو يسود األقطار العربية من اتجاهات فكرية 
 تجار اللؤلؤ والنهضة الصحافية:  

 صحيفة )عمان( في الشارقة: -1
يت )عمممان(في عمممام قممام تمماجر اللؤلممؤ إبممراهيم المممدفع بتأسمميس صممحيفة سممم

م، وهممي صممحيفة حممائط تكتممب بممالمغر األحمممر، وتخممط باليممد، وشممارك فممي 1927
تحريرها رواد النهضة الثقافية في بدايات القرن العشرين أمثال المؤرخ عبداهلل بن 
صممممالح المطمممموع، ومبممممارك النمممماخي، وحمممممد بممممن عبممممدالرحمن المممممدفع، وحميممممد بممممن 
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، وبممممما أنهمممما أول (39)دقاء فممممي الفممممريجعبممممداهلل الكنممممدي، ويممممتم تممممداولها بممممين األصمممم
صحيفة في اإلمارات تأسست في تلك الفترة، فكان من الطبيعي أن يتم اسمتخدام 
أدوات بسيطة لعمل همذه الصمحيفة، فقمد كانمت تكتمب علمى )كرتمون مقموى( كبيمر 
الحجممم ومصممقول حتممى تكممون أرضمميتة مناسممبة للكتابممة عليممه، وكممان المممدفع يخممط 

زمالئه، ويدون فيها ما يرد في و فة إلى ما يمليه عليه رفاقه فيها مقاالته، باإلضا
المجممالت العربيممة عممن الحممروب والصممراعات فممي العممالم، وممما يجممري فممي المموطن 
العربممممي مممممن أحممممداث سياسممممية، وكممممان هممممدف المممممدفع األسمممممى مممممن إصممممدار هممممذه 
الصحيفة هو المساهمة في حركة التنوير، وتوعية أبناء المنطقة بما يجري على 

احة العربيممممة، وكممممذلك إشممممعال الحممممماس المممموطني والقممممومي فممممي نفمممموس أبنمممماء السمممم
  .(40)وطنه
 صحيفة )النخي( في العين:  -2

بممدأت الصممحافة فممي أبمموظبي عممن طريممق مصممبح بممن عبيممد الظمماهري، وذلممك 
في مدينة العين في مطلع الثالثينات من القرن العشرين من خالل دكان صمغير 

وهممو الحمممص، ومممن هنمما أطلقممت  يبيممع)النخي(و لممه، وكممان يقممدم فيممه المشممروبات 
أول صمممحيفة فمممي أبممموظبي، وكمممان الظممماهري يكتمممب أخبارهممما بنفسمممه علمممى أكيممماس 
الورق التي يضع فيها التسالي تحياته، ثم تطورت أساليبه في جذب الزبمائن إلمى 
السممممؤال عممممن األهممممل واألوالد، إلممممى أن وصممممل إلممممى أخبممممار الحمممموادث، والجممممرائم، 

د، والوفيات، وبالمناسبة فقد كان ينظم هذه األخبار، حتى أنه واألعراس، والموالي
لممم يممنس الشممعر والمقامممات األدبيممة فقممد كممان يضممعها فممي زوايمما صممغيرة مرسممومة 
بطريقة جميلة، لكن هذه الصحيفة لم يكتب لهما االسمتمرار لممدة أطمول، ألنمه فمي 

السياسممية فممي مفمماده انتقمماد األوضمماع  (41)الثالثينممات مممن العقممد المنصممرم كتممب ممما
منطقممممة الخلمممميج، فتناقلممممت إحممممدى صممممحف البحممممرين ذلممممك، وتفاديمممما للممممدخول فممممي 

 .(42)الصعوبات أغلق هذه الصحيفة وقرر التفرغ للتجارةو األزمات 
 صحيفة )صوت العصافير( في دبي:  -3

م، وذلممممك بعممممد توقممممف 1933صممممدرت هممممذه الصممممحيفة فممممي دبممممي فممممي عممممام  
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عض الشممباب مممن دبممي والشممارقة صممحيفة )عمممان(عن الصممدور، وهممي محاولممة لممب
بكتابة نشرة يومية باليد، وبالتعاون مع شباب من البحرين، ومن أهم سماتها أنها 

الشممارقة، و كانممت تنتقممد األوضمماع المحليممة بأسمملوب الذع، وتصممدر سممريا مممن دبممي 
م، حيمث 1938وتهاجم التدخل األجنبي الذي راه يثبت أقدامه في الشمارقة عمام 

ريطانيممة، وركممزت هجومهمما علممى الضممابط السياسممي البريطمماني القاعممدة الجويممة الب
إبان الحماية التي داممت أكثمر ممن قمرن ممن الزممان وكمان همؤالء متحمسمين نظمرا 
السمممتقالل العمممراق، وقممماموا بتعليمممق النشمممرات فمممي أنحممماء متفرقمممة ممممن اإلممممارة، ممممما 
سمممماهم فمممممي إيقمممماظ الجمممممماهير وتمممموعيتهم لالطمممممالع علممممى واقعهمممممم المريممممر نتيجمممممة 

السممتعمار، وكمممان فممي المقابمممل تعلممق نشمممرات مضممادة للمممرد علممى نشمممرات صممموت ل
 ،العصممممافيروالتي تصممممدر مممممن دار المعتمممممد البريطمممماني بقيممممادة جاسممممم الكضممممماوي

 ويعلق نشرته نفس المكان الذي تعلق فيه صوت العصافير.
وتعمممد المحممماوالت المتواضمممعة التمممي قمممام بهممما همممؤالء التجمممار فمممي سمممبيل نشمممر  
العالميممة، و وض بممالمجتمع، ومحاولممة االطممالع علممى القضممايا العربيممة النهممو الثقافممة 

والمممدور الكبيمممر المممذي قمممام بمممه التجمممار لتمكمممين النممماس ممممن التعمممرف علمممى النهضمممة 
الحضارية للبلدان المجاورة، ومساهمتهم في نقل مظاهر الحضارة الثقافيمة فكمانوا 

.(43)العلم في بالدهمو خير وسيلة لنشر الثقافة 
 

 لؤ واإلذاعة في اإلمارات: تجار اللؤ  
عممرف المممذياع ألول مممرة فممي اإلمممارات عامممة وبمماألخص فممي الشممارقة منممذ  

أواسممممط الثالثينممممات، وكممممان بممممدائيا كبيممممر الحجممممم، ويسممممتمد طاقتممممه مممممن بطاريممممات 
م( اقتنممى أصممحاب 1945-1939ضممخمة، وخممالل فتممرة الحممرب العالميممة الثانيممة)
جهممزة راديممو كانممت تبممث أخبممار باللغممة السمممو الحكممام وعممدد مممن الوجهمماء والهممواة أ

(، وبعممدها أصممبح نافممذة المسممتمعين إلممى BBCالعربيممة بهيئممة اإلذاعممة البريطانيممة)
العالم، حيث ربطهمم باألحمداث الكبمرى، وانتشمرت عبمره أنمواع مختلفمة ممن الثقافمة 

، عممدا ذلممك لممم تراإلذاعممة اإلماراتيممة النممور (44)المعممارف والفنممون العربيممة والعالميممةو 
وكانممت إذاعممة صمموت السمماحل هممي أول  ، فممي السممتينيات مممن القممرن العشممرينإال
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ولمن يمتم تسمليط الضموء عليهما ألنهما  .(44)م1964إذاعة تأسست رسميا فمي عمام 
 خارج النطاق الزمني للدراسة.

 تجاوز دور تجار اللؤلؤ التعليمي والثقافي الحدود القطرية الضيقة:  
وتجممار الخلمميج العربممي وجهممودهم فممي إن الفصممل بممين دور تجممار اإلمممارات  

شممممهدت حمممماالت -الخلمممميج العربممممي-التممممأثير الثقممممافي ألمممممر صممممعب، ألن المنطقممممة
السياسمية وذلمك فمي النصممف و متشمابهة ممن الناحيمة االجتماعيمة والثقافيمة والدينيمة 

األول مممممن القممممرن العشممممرين، فالمنطقممممة خضممممعت لالسممممتعمار البريطمممماني، وكممممان 
الغوص على اللؤلؤ، وصميد األسمماك، كمما شمهدت اعتمادها في اقتصادها على 

المنطقمممة حركمممات إصممماله دينيمممة، وهمممي امتمممداد لمممما كمممان يجمممري فمممي السمممعودية، 
وانعممممدام شممممبه كلممممي للمراكممممز الثقافيممممة فممممي المنطقممممة إال مممممن تلممممك المممممدارس أسممممهم 
بإنشمممائها تجمممار اللؤلمممؤ نتيجمممة إحساسمممهم بالمسمممؤولية االجتماعيمممة تجممماه أوطمممانهم 

، وغيمممماب الحممممدود السياسممممية بممممين الممممدول، وكممممذلك مراكممممز مراكممممز وأبنمممماء جلممممدتهم
الجنسية والهجرة، وبالتالي كانت لهم مطلق الحرية فمي التجموال فمي منماطق شمبه 

 الجزيرة العربية دون اعتراض.
تمكمممن التممماجر والعمممالم والمصممملح االجتمممماعي والداعيمممة والقاضمممي والشممماعر  

، فكممان محممممد بمممن (45)بكمممل حريمممة والمممدرس ممممن التنقمممل فممي شمممبه الجزيمممرة العربيممة
يممممتعلم فممممي العممممراق ومكممممة ويعلممممم كممممل مممممن أبنمممماء البحممممرين  (46)عبممممدالعزيز المممممانع

اإلممارات، كمما سماهم المدرسمون القمادمون ممن الزبيمر فمي العمراق مممن و والسمعودية 
إدخمممال التعلممميم شمممبه النظمممامي إلمممى دبمممي، وذلمممك ممممن خمممالل عملهمممم فمممي مدرسمممتي 

 تها مدارس رأس الخيمة وأم القيوين.الفاله واألحمدية بدبي، تل
كمممما لمممم تقتصمممر األعممممال الخيريمممة للتممماجر المعمممروف علمممي المحممممود علمممى 

حتمى أن ابنمه  ،اإلمارات فحسب، بل كان يقدم المسماعدات لكمل ممن يحتماج إليهما
محمد بن علي المحمود شارك ببناء مدرسة الحمدية في قطر ودرس فيها، وكان 

ي إثممارة القلممق لممدى المسممتعمرالبريطاني حيممث كانممت لمجلسممهم)دار النممدوة( دور فمم
 تناقش فيه أبرز القضايا التي تخص األمة آنذاك.
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 وكممان تمماجر اللؤلممؤ المعممروف محمممد علممي زينممل يتنقممل بممين منمماطق شممبه 

الجزيممرة العربيممة ينهممل العلممم مممن بعضممها، وال يتممواني عممن نشممر مؤسسمماته العلميممة 
ومكة والمدينة وجدة ودبمي، كمل ذلمك ينبمع  والثقافية المجانية في كل من البحرين

مممن المسممؤولية اتجمماه أبنمماء أمتممه، ومممدى أهميممة نشممر العلممم بيممنهم، فهمماهي سلسمملة 
ممدارس الفمماله المجانيممة التممي أسسمت فممي شممبه الجزيممرة العربيمة وكممان زينممل يتممابع 
العمممل فيهمما حتممى يطمممئن علممى المممردود الثقممافي والعلمممي ألبنائهمما، باإلضممافة إلممى 

ل الخيرالتممممي قممممدمها والمتمثلممممة فممممي بنمممماء المسمممماجد وفممممتح المجممممالس العلميممممة أعممممما
واألدبية التي تستقبل الزائرين الذين يفدون إليها، وتزودهم باحتياجاتهم الستكمال 

 ،والجدير بالذكرأنه لم ينس أبناء العرب فمي الهنمد وتحديمدا فمي بومبماي (47)السفر
 .(48)إذ قام بتأسيس مدرسة لهم هناك

د اشممتكى وكيممل الدولممة البريطمماني مممن نشمماط هممذا المجلممس إلممى المعتمممد ولقمم 
البريطمممماني فممممي البحممممرين ورفممممع مممممذكرة لممممه بشممممأن ذلممممك، ومباشممممرة أرسمممملت بارجممممة 

وتمم التحقيمق بشمأن مما يمدور فمي همذا المجلمس ممن  ،انجليزية إلمى سماحل الشمارقة
المحمممود  أحاديممث ونقاشممات مممن قبممل اإلنجليممز، ولممم يكتفمموا بممذلك بممل هممددوا بنفممي
 لتشدده بالرد عليهم، إلى أن تدخل حاكم الشارقة وقتها وأنهى الموقف.

براهيم الممدفع بعمد أن تعلمما فمي الشمارقة   لقد ساهم كل من مبارك الناخي وا 
وشاركا في الحركة التنويرية الثقافية في مختلف أرجاء شبه  ،دّرسا فيهاو ثم قطر 

بية، فحثما أبنماء وطمنهم علمى طلمب العلمم وحمال هموم األمة العر  ،الجزيرة العربية
والتمسممممك بالممممدين، باإلضممممافة إلممممى  ،المممممدارس، وعممممدم الخضمممموع للمسممممتعمر وبنمممماء

وتأييد الثوار العرب ضد المستعمر، فكانا  ،الجزائرو مساندة إخوانهم في فلسطين 
 وبدايممة األنديممة فمي كممل ممن اإلمممارات وقطممر ،سمببا لبدايممة الصمحافة فممي اإلممارات

 البحرين.و 
تمأثرهم وتمأثيرهم فمي و المبادرات التي قام بها همؤالء التجمار و إن اإلسهامات  

نمما تعمداها إلمى المدول  ،الغير لم يقتصر على وطنهم اإلمارات أو حتى الخلميج وا 
سالمية وأوروبية، حيث تنبهوا إلى ضمرورة فمك العزلمة  المجاورة من دول عربية وا 
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ة لهمذا التفاعمل تولمدت إرهاصمات ضرورة تحممل مسمؤولياتهم تجماه أممتهم، ونتيجمو 
ثقافيمة تشممير إلممى نمممو وحمدة ثقافيممة فيهمما، ومممن ممن المؤكممد أن لطبقممة كبممار تجممار 

 .(49)مهم في تنمية الوحدة الثقافية في المنطقةو اللؤلؤ دور حيوي 

  :حصاد إسهامات تجار اللؤلؤ التعليمية والثقافية -

األدبماء والمفكمرين و قضماة المشمايخ والو المعلممين و وهم مجموعة من العلماء  
الشعراء، وكذلك أصحاب الرأي من أبناء الوطن الذين أسهموا في نهضة البالد و 

 في الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين، وينقسمون إلى جيلين هما: 
 

  :ظهور جيل الرواد
ظهرالجيل األول من رواد النهضة في اإلممارات منمذ مطلمع القمرن العشمرين  
ونمذكر علمى  ،، وتميز هذا الجيل بتعدد نشاطاته التعليمية والدينيمة والثقافيمةتقريبا

سبيل المثال ال الحصر الشيخ محمد نوروالشيخ عبدالرحمن بن محمد بمن حمافظ 
 ،واألديمممب مبمممارك بمممن سممميف النممماخي، والشممماعر األديمممب سمممالم بمممن علمممي العمممويس

صمماحب  ح المطمموعوالمممؤرخ عبممداهلل بممن صممال (50)والشمميخ سمميف بممن محمممد المممدفع
مخطمممموطتين تمممماريخيتين هممممما: )الجممممواهر والالممممىء فممممي تمممماريخ عمممممان الشمممممالي( 

 .(51)باحثاو مفكرا و )عقود الجمان فيأيام آل سعود بعمان(، ولقد كان شاعرا و
ثم ظهر بعدهم الجيل الثاني من رواد النهضمة وهمم خريجموا الدفعمة األولمى  

لؤلؤ الفضمل فمي تأسيسمها، ولقمد درس التي كان لتجار الو من المدارس التطويرية 
هممممؤالء فممممي المدرسممممة المحموديممممة واألحمديممممة والسممممالمية والسممممعاد، وبعممممدها أكملمممموا 
دراسممتهم فممي الخممارج حتممى أنهممم وصمملوا إلممى الهنممد، فممي حممين درس الممبعض فممي 

األزهمممر الشمممريف فمممي مصمممر، وقمممد نمممادى همممؤالء بضمممرورة انتهممماج و العمممراق و فمممارس 
النهوض بها إلى التمدن والتحضر، حتمى يصمبح و  طرق حديثة في تطوير البالد

الثقافمة، وممن أشمهرهم علمى سمبيل المثمال ال و مجتمعهم مجتمعا يحترم قيمة العلمم 
الحصممر الشمميخ محمممد بممن سممعيد بممن غبمماش، والشمميخ عبممداهلل بممن علممي المحمممود، 
بممراهيم بممن  والشمميخ عبممداهلل بممن محمممد الشمميبة، والشمميخ حميممد بممن أحمممد بممن فممالو وا 
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 .(52)غيرهم الكثيرو لمدفع محمد ا
 الخاتمة

 بينت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها:  
أن أبرز مالمح النهضة الثقافية التي ظهرت قبل قيام االتحاد في اإلمارات  -

باإلضافة إلى مساهمة  ،هي نتاج تلك المبادرات الخيرة لتجار اللؤلؤ الكبار
فة والتعليم من خالل نقل مظاهر ترسيخ مبادىء الثقاو رواد الفكر في تعزيز 

أوعن طريق  ،الحضارة من البلدان التي قاموا بزيارتها أثناء رحالتهم التجارية
وذلك من خالل  ،البلدان العربية التي سبقت المنطقة في النهضة الثقافية

 .تأسيس المدارس شبه النظامية والمكتبات والصحف والمجالت
المنطقة ورواد الفكر العربي إلى نهضة أدى التواصل الثقافي بين مثقفي  -

ثقافية عمت المنطقة عن طريق اللقاءات والمراسالت واالشتراك في 
الصحف العربية التي تصل إلى المنطقة والتي كانت بمثابة جسر و المجالت 

 قضايا االمة آنذاك.و ثقافي يربط المنطقة بالعالم العربي 
مال الفكرية الثقافية والنهضوية كان ظهور رواد اليقظة في اإلمارات واألع -

التي قام بها كبار تجار اللؤلؤ أمثال محمد علي زينل وعلي المحمود وأحمد 
براهيم المدفع وغيرهم العديد ممن وردت أسماؤهم في بحثنا هذا أو  دلموك وا 
ممن لم يتسع المجال لذكرهم أساسا ارتكزت عليه اليقظة الثقافية والفكرية في 

 والخليج العربي وغرس بذور التطور في المنطقة.منطقة اإلمارات 
إن توحد مصادر اليقظة الثقافية والفكرية في المنطقة وتشابه الظروف  -

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أسهم في قيام وعي ويقظة فكرية 
 االتحاد فيما بعد.و أدت أخيرا إلى حركات التحرر 
دير واإلجالل لكبار تجار اللؤلؤ األجالء الذين وأنهي دراستي هذه بتوجيه التق

وجلب  ،حملوا مشعل النور أمام أبناء وطنهم بغرس بذور التعليم األولى فيه
 مظاهر من الحضارات األخرى لتنير الطريق أمامهم.

آملين من التجار المعاصرين أن يحتذوا بهم ويتحملوا مسؤولياتهم من أجل 
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 تقدم أوطانهم.و رفعة 
وجه بالشكر والتقدير لكل من كان له دور بتسهيل مهمتي بإنجاز وأخيرا أت
 هذا البحث.

والحمد هلل الذي أعانني على ذلك راجية من العلي القدير أني قد وفقت 
 بتحقيق الهدف.
 تم بعون اهلل.
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