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اليوم الصادرة عن املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم  جملة اإلسالم (,شكـري فيصـــل ، منهجية معاصرة من أجل الثقافة اإلسالمية  )٢(

 . ٢٧ص, ) م ١٩٨٤أبريل  , ٢ سنة , ٢العدد  , والثقافة
 . ٣٥ص, ) م١٩٩٥, الرياض , مكتبة العبيكان (  , الثقافة والغزو الثقايف يف دول اخلليجمد عبد احلليم موسى ،  حم )٣(
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قراءة ألراء املفكرين ومتخذي  : مشروع مقترح و ومفاهيم خمتلفة, خطة التنمية الثقافية لدول جملس التعاون  عبد العزيز اجلــالل ،  )٧(
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  احملور األول
  )دور الثقافة يف التنمية االجتماعية يف مرحلة ما قبل ظهور النفط(
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مركز ( ستراتيجية  إدراسات  , بدايات النهضة الثفافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين               مفيد الزيــدي ،      )٨(

 .١٦ص, ) م ١٩٩٨ , ١٥العدد , اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 



אאאאא ٦٩
אאאאאאאK

אאאאאאאא
אאאאאאא

KאאאKא
אאאאאאאאאא

אאאF٩E .   
   األطماع اخلارجية  -٣

אאאאא
אאאאאאא

אKאאאאK
אאאאא

אאK 
אאאאא

אאKאאא
אKאאF١٠EWא١٨٨١א،
א١٨٩١،١٨٨٨Kאא

אאאאKאאא
אאאאאאא

                                                           
سـتراتيجية ،   إ، دراسـات    بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العـشرين              مفيــد الزيدي ،      )٩(

 ١٧م ، ص ١٩٩٨
يجية ،  سـترات إ مفيد الزيــدي ، بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين، دراسـات                     )١٠(
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سـتراتيجية ،   إ، دراسـات    بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين             ، مفيد الزيــدي     )١١(

 ٢٣م ، ص ١٩٩٨
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سـتراتيجية ،   إ، دراسـات    بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين             مفيد الزيــدي ،      )١٣(
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سـتراتيجية ،   إ، دراسـات    ف األول من القرن العـشرين     بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النص        مفيد الزيــدي ،     )١٤(

 .٢٥م ، ص ١٩٩٨



א ٧٢
אאאאאא،א

،א،אאאא
אאKא

אאאאאא
אאאאK 
  التكوين االجتماعي لسكان اخلليج   : ثانياً 

אאאאאא
אאKאאאאאא

אאאKאאא
אKאאאאאKא

אאKאאאאK 
אאאאאאKא

אאאאא
KאאאאאאK

א،אאאאאK
אאאאא،אאאאא

אאK 
א،אאאאא

אאאאK
אאאאאא



אאאאא ٧٣
אאאאאאאאא

אאאאאאאאK 
אאFאEאא
אאKאאא

אאאאאF١٥E:   

 ١ -אא 
٢-،א،אאאאא
אאאאא،K 
٣-אWא،א،אא،א،אאK 
٤-אאאאאK 

א،אאאאאא
،אאאאאאא

אאאאאאאא
אאא،K 

 
  البنيات اليت قامت عليها ثقافة اللؤلؤ

אאאאאא
אאאא،א

אאאא،אאאאא
אאא،אאא

                                                           
سـتراتيجية ،   إ، دراسـات    بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العـشرين             مفيد الزيــدي ،     )١٥(
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ج العريب يف النصف األول من القرن العشرين، دراسـات اسـتراتيجية ،              بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخللي      ، مفيد الزيــدي     )١٦(
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سـتراتيجية ،   إ، دراسـات    بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين             ، مفيد الزيــدي     )١٧(

 .٤٠م ، ص ١٩٩٨
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سـتراتيجية ،   إ بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين، دراسـات                 ، مفيد الزيــدي     )١٩(

 .٤١م ، ص ١٩٩٨
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سـتراتيجية ،   إ مفيد الزيــدي ، بدايات النهضة الثقافية يف منطقة اخلليج العريب يف النصف األول من القرن العشرين، دراسـات                     )٢١(

 . ٤٧م ، ص ١٩٩٨
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  احملور الثاين 
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 .٢٤١ص, ) م١٩٩٨بريوت، , املؤسسة العربية للدراسات والنشر ( , جتديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها األنصاري ، حممد جابر  )٢٢(
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 .٦٥ص, ) م ١٩٨٣, جدة , رامتان ( , التغري االجتماعي والثقايف ،عبد اهللا اخلرجيي   )٢٣(
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  لإلجابة على هذه التساؤالت البد من استعراض الوضع على مستويني اثنني        

   أثر النفط على البيئة االقتصادية-١
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   .١٥٩، ص م١٩٨٣ التغري االجتماعي والثقايف ، ، عبد اهللا اخلرجيي  )٢٤(
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  . ٥٩اآلفاق املتحدة ص  , م١٩٩٨ـ ١٩٩٧ :املعلومـــات   )٢٥(
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  النفط ثقافة
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  خالصة احملور الثاين
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  احملور الثالث 

  لثقافة يف التنمية االجتماعية يف اخلليج العريباآلفاق املستقبلية لدور ا
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ـ الطبعـة الثا , مركز دراسات الوحدة العربية ( , ٢٦سلسلة الثقافة القومية  , الدميقراطية وحقوق اإلنسان  حممد عبد اجلابري ،       )٢٦( , ة ني
 . ومابعدها ١٤٠، ص)م١٩٩٧, بريوت 
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 .١٢، ص قدهانضة باكتشاف الذات وجتديد النه حممد جابر األنصاري ،  )٢٧(
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 .٢٤٤ص, ) م١٩٩٧, بريوت , الطبعة الثانية ,  مؤسسة الرسالة (  , الصحوه اإلسالمية يوسف القرضــاوي ،  )٢٨(
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 .٢٤٤، ص١٩٩٧ ، الصحوة اإلسالمية يوسف القرضاوي،  )٢٩(
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و األمة اإلسالمية إمنا جعلت أمة وسطا ، تـكره الـتطرف و متيـل إىل االعتـدال ،                 
فيجب مناقشة كل اآلراء و األفكار ،و فتح احلوارات على أوسع أبواا مع خمتلف االجتاهـات                

  . للوصول إىل ما خيدم  أهداف األمة 
                                                           

 .٧٦, ٧٥ص ص) م١٩٨٩ةالقاهر, ملعارف يف مصر دار ا( , الطبعة العاشرة  , الفكر اإلسالمية احلديث حممد البهـــي ،  )٣٠(
 .٢٤٦م ، ص١٩٩٧ ، الصحوة اإلسالمية يوسف القرضاوي ،  )٣١(
 .٩١ -٨٧ص ص, ) م١٩٩٧بريوت، , مؤسسة الرسالة (  , معامل الثقافة اإلسالمية عبد الكرمي عثمان ،  )٣٢(
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Abstract. Culture plays a principal role in establishing the national identity, in crystallizing the tracks ofthe 
social and economic development and in supporting the institutions associated with them. The more culture 
depends on originality and basic foundations, the more light it would throw on society to lead it towards 
openness and create reciprocal influence with other cultures without causing any changes in their 
characteristics. Only an original culture, one with humane dimensions, has the capability to create a civilization 
that leads the society to progress and develop1ment. 

 
 Culture in the Arabian Gulf, which derives its values and objectives from Qur’an and Sunna ( prophet 

Mohammed’s teachings), and from the rich heritage of customs and conventions has, in its course of 
development, passed through two stages.The first one is the “pearl” stage, referring to the economic base on 
which sea products such as pearls, sponge and fish are founded. This stage is marked by originality, by 
adopting the Arabic and Islamic issues, and by showing readiness for openness towards the Asian cultures. 
Such values have undoubtedly contributed to the emergence of special institutions, such as “family”,“school”, 
“journalism”, “Andalusian Devans” and “education”, and left clear finger prints on the social structure of the 
Gulf. 

 
The second one is the “post-oil” stage. This stage is marked by being the crucial factor in the 

revolutionary development of  society, economics, education, informatics and the sophisticated technology 
which developed under the concept “capitalism”. To this one may also add the growth in population, in 
urbanites, and the various immigrations which attracted into the Gulf new cultures, cultures that are totally 
alien to their old culture of “pearl”. 

 
Today’s post-oil culture - basing itself on its previous rich heritage and strongly founded pillars, and 

leading its society towards a new culture - a culture based on originality on  the hand, andmodernization on the 
other- is called upon for the emergence of a new social structure which cancope with the modern evolutions of 
the present world. The “pearl”, the “post-oil” and the modern cultures are the three axes tackled in this paper.  

  
  

 

                                                           
  


