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 مالمح نمو الوعي الديمقراطي في الخميج العربي
  -دراسة تاريخية-

 
 د. ىاشم عبد الرزاق صالح الطائيأ.م.

 كمية اآلداب/ جامعة الموصل
 خالصة البحث : 

يتناول ىذا البحث بدايات الحركة الديمقراطية في منطقة الخميج العربي . واىم الظروف والعوامل التي كانت 
والمبادئ الديمقراطية أذ اتسمت الكيانات السياسية الحاكمة في الخميج العربي في مرحمة )ما قبل  وراء انتشار األفكار

اكتشاف النفط( بتسمط شيخ القبيمة ) أو األسر الحاكمة فيما بعد( واحتكاره لمقاليد األمور السياسية واالقتصادية نتيجة 
 ظروف وعوامل داخمية وخارجية .

تماعي لمنطقة الخميج العربي تغيرًا كبيرًا نتيجة عدة عوامل يأتي في مقدمتيا تأثير شيد الواقع السياسي واالج
النيضة العربية الحديثة وانتشار المؤسسات التعميمية والثقافية مما كان لو األثر الكبير في ظيور دعوات إصالحية 

يا في المجتمع الخميجي ، ابتدأت في الى نشر المبادئ والمفاىيم الديمقراطية وتطبيق -في جزء من أىدافيا  -تسعى 
 الكويت والبحرين ودبي . لتشكل المالمح األولى لمحياة الديمقراطية في الخميج العربي .

 
 المقدمة : 

تمثل الديمقراطية في أحد أوجييا المختمفة نظامًا لمحكم ومنيجًا سمميًا لإلدارة والسمطة.ويكون ذلك بأقرار وحماية 
اركة السياسية الفعالة في عممية صنع القرار وممارسة السمطة. وتعيش األقطار الخميجية في الوقت وضمان ممارسة حق المش

بداء  الحاضر تجربة ديمقراطية متميزة نسبيًا عن بقية أقطار الوطن العربي من أذ يتمتع األفراد بدرجة من الحرية الشخصية وا 
ية وفرت لمفرد الخميجي مساحة من المشاركة السياسية.ويمكن القول ويرجع ذلك إلى ظروف اقتصادية ودستورية وقانون الرأي .

أن ىذا التصور عن منطقة الخميج العربي وتجربتيا الديمقراطية كان حصيمة تطور تاريخي لو سماتو السياسية والفكرية والثقافية 
. 

ن رئيسين. أستعرض المحور لذلك تناولت ىذه الدراسة مالمح الوعي الديمقراطي في منطقة الخميج العربي،بمحوري
األول الظروف والعوامل التي كانت وراء نشوء وانتشار األفكار والمفاىيم الديمقراطية في المجتمع الخميجي الذي عانى من ىيمنة 
ج واستبداد شيخ القبيمة، واألسر الحاكمة فيما بعد،في حين سمط المحور الثاني الضوء عمى أولى التجارب الديمقراطية في الخمي

اإلصالحية في الكويت والبحرين ودبي. والتي مثمت الخطوة األولى لتطور النظام الدستوري  0938العربي.والمتمثمة بحركة عام 
 والديمقراطي في منطقة الخميج العربي.
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 أواًل/ ظروف وعوامل انتشار األفكار الديمقراطية في الخميج العربي:
خمــيج العربــي البــد ان يســبقو حــديث عــن طبيعــة األنظمــة السياســية إن الحـديث عــن التجربــة الديمقراطيــة فــي ال

الحاكمة في المنطقة. ألن طبيعة ىـذه األنظمـة واسـموب ادارتيـا لمـبالد كانـت المحفـز والـدافع لظيـور األفكـار الديمقراطيـة 
الخمـيج فـي  وانتشارىا فـي منطقـة الخمـيج. ويجمـع المؤرخـون عمـى أن الوصـف الـذي اتسـمت بـو الكيانـات السياسـية فـي

)مرحمة ماقبل اكتشاف النفط( كانت عبارة عـن مشـيخات تقميديـة مسـتقمة يحكميـا المفيـوم القبمـي راـم ارتباطيـا األسـمي 
. وىي بسيطة في تركيبتيا وخالية من التعقيـد .فالقبيمـة تشـكل اسـاس التنظـيم األجتمـاعي واألقتصـادي   بالدولة العثمانية

 . 0في كل بمدان الخميج العربي
يحتكـر شــيخ القبيمـة جميــع السـمطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضـائية مــع وجـود مجمــس استشـاري مؤلــف مــن و 

كبار التجـار والوجيـاء وعممـاء الـدين ألستشـارتيم فـي بعـض القضـايا الرئيسـة. وكـان عمـى الشـيخ ان يتعامـل مـع رعايـاه 
مستندَا في سمطتو الى مجموعة من  2ن احكامو نافذةمباشرة باالستماع إلى مشاكميم والعمل عمى إيجاد الحمول ليا وتكو

 .  3األعراف والتقاليد التي كانت بمثابة قانون اير مكتوب لمقبيمة
ويعد نظام حكم المشيخة الذي كان سائدَا في منطقة الخميج العربي البنية السياسية الرئيسية فـي المنطقـة. فمـم 

اب التشـريعات التـي تـنظم ظيـور تمـك المؤسسـات وقياميـا. فأصـبح تكن ثمة مؤسسات مدنية او ادارية فـي المجتمـع لغيـ
 .  4الشيخ ومستشاروه يديرون مختمف نواحي الحياة ويتحكمون بيا

ونتيجة التحالفات الداخمية والخارجية لقبائل المنطقة وعالقاتيا مع القوى األستعمارية، في القـرن التاسـع عشـر 
تـدريجيا مـن نمـط التحـالف القبمـي التقميـدي الـى حكـم أسـر مالكـة يقـوم عمـى  ومطمع القرن العشرين ، انتقمت نظم الحكـم

الغمبة. وتحولت القبيمة الى مؤسسة سياسية يتمحور حوليا العمل السياسي واألقتصادي واألجتماعي. مع بقاء شـ  مـن 
ــة القديمــة ــات القبمي ــ 5شــكل التحالف ــة ال ــى الشــؤون االقتصــادية لممنطق ــد ســيطرت ىــذه األســر عم ى جانــب ســيطرتيا . وق

السياســية. ألن بعضــيا كــان يمــارس التجــارة قبــل تــولي الحكــم. فأصــبحت األســر الحاكمــة فــي الخمــيج بمــرور الــزمن ىــي 
. وأصـبح الـوالء لمزعامـات القبميـة اقـوى واكثـر نفـوذَا مـن الـوالء الـوطني. لـذلك  6المحتكرة لمسـمطة السياسـية واالقتصـادية

اركة الشعبية في اتخاذ القرار، أذ أن السمطة السياسية انحصرت بيد الشيخ الذي تحول انعدمت مظاىر الديمقراطية والمش
 .  7الى حاكم مستبد في شؤون المنطقة

صورة واضحة عـن الحكـم المطمـق الـذي كـان سـائداَ فـي الخمـيج  8(0967-0882وينقل لنا المؤرخ الشيخ حافظ وىبة )
 ( اخو امير الكويت انذاك0907-0905يخ جابر الثاني الصباح )العربي انذاك من خالل حوار جرى بينو وبين الش

( . عنــدما انكــر حــافظ وىبــة فداحــة الضــرائب وطريقــة صــرفيا. فيقــول: بكنــت اشــرح لمشــيخ جــابر 0905-0896مبــارك الصــباح )
م فـي الكتاتيـبم مـا حديث )كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتـو( فقـال الشـيخ: ان كالمـك كـالم مطاوعـة والمطـاوع ىـو المـال أو المعمـ

ىي ميزة األميـر عمـى الباعـة واصـحاب الـدكاكين ياشـيخ حـافظك خـذىا كممـة جامعـة: الرعيـة مثـل الغـنم كممـا طـال صـوفيا جززنـاه.. 
فقمــت لــو ولكــن الغــنم ياحضــرة الشــيخ تحتــاج الــى مــن يعتنــي بيــا كــي يتكــاثر نســميا وانــتم التكتفــون بالصــوف فــأن المقــص كثيــراَ 

ال: ان الحاكم يجب ان تكـون يـده مطمقـة فـي كـل شـي فـي المـال وفـي األرواح. والرعيـة اذا اسـتغنت وكثـر ماليـا مايصيب الجمد. فق
طغت عمى الحاكم وربما افمتت من يده .. وعندما اراد وىبة األستمرار فـي مناقشـة األميـر رده قـائاَل : اييـا الشـيخ لـيس ىنـاك فائـدة 
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أسـمفناه لـك وكـالم اىـل الـدين قـد سـمعناه فـي دروس الـوعظ وخطـب الجمعـة ولسـنا فـي من المناقشة فنحن النفيم من الحكـم اال ما
 . وىي صورة واضحة لما كان يفيمو الحاكم عن الحكم والسمطة. 9حاجة الى المزيدب

كمــا يؤكــد الباحــث االجتمــاعي خمــدون النقيــب عمــى أن انعــدام وجــود تنظيمــات وقــوى اجتماعيــة وسياســية مســتقمة عــن 
ة عـن مصـالح وطموحـات المجتمـع الخميجـي كـان سـببو جيـود األسـر الحاكمـة فـي الخمـيج العربـي لالسـتئثار بالسـمطة الدولة ومعبـر 

واحتكارىا. مضيفًا ان تمك األسر الحاكمة منعت قيام األحزاب السياسية وقمعت التنظيمـات العماليـة وامتـدت سـطوتيا لتختـرق جميـع 
 .   01)ائل اعالم وصحف ومؤسسات دينيةمؤسسات المجتمع المدني من مناىج دراسية ووس

ــوعي السياســي لــدى المجتمــع  ــَا وضــعف ال ــًا وثقافي ــيج العربــي فكري أدت ىــذه الظــروف الــى تخمــف منطقــة الخم
الخميجي. فضاًل عن سياسة العزلة الثقافية والفكرية التي اتبعتيا الـدول األسـتعمارية فـي الخمـيج وتعمـدىا ابقـاء المنطقـة 

 .  00الفكري والحضاري ألحكام السيطرة عمييا والتحكم بمقدراتيا زاد من تأثير تمك الظروف في حالة من التخمف
ميما يكن من أمر، فأن ثمةعوامل رئيسية أسيمت في أنتشار االفكار الديمقراطية. وساعدت عمى أزدياد الوعي 

 السياسي و الفكري في منطقة الخميج العربي. يمكن أستعراض أبرزىا . وكما يمي:
 
 . تأثير النيضة العربية الحديثة 0

عانت منطقة الخميج العربي ، حتى مطمع القـرن العشـرين ، مـن عزلتيـا عـن مراكـز االنشـطة الفكريـة والثقافيـة 
ــاة  لمنيضــة العربيــة الحديثــة . فرضــتيا األوضــاع االجتماعيــة لممنطقــة ، ومحــاوالت االســتعمار االبقــاء عمــى تخمــف الحي

بما يخدم مصالحو ووجوده فـي المنطقـة . عمـى الـرام مـن ذلـك كـان البنـاء الخمـيج العربـي محـاوالت  الفكرية والثقافية اال
 جادة لالنفتاح عمى العالم الخارجي واالفادة من أفكار النيضة العربية الحديثة . 

لحديثـة ، وقد ساىمت عوامل عديدة في إطالع ابناء الخميج عمى االنجـازات الفكريـة والثقافيـة لمنيضـة العربيـة ا
منيا : دور الصحافة العربية ، والزيـارات التـي  كـان يقـوم بيـا عـدد مـن المفكـرين الـى المنطقـة ، ثـم الـرحالت التـي كـان 
يقوم بيا ابناء الخميج الى بعض مراكز النيضة العربية الحديثة )بيـروت ، القـاىرة ، بغـداد( ، سـواء الاـراض التجـارة، او 

 لطمب العمم. 
ة تعـد أحــد الروافــد الميمـة النتشــار االفكــار الديمقراطيـة فــي منطقــة الخمـيج العربــي. فاعتمــدت فالصـحافة العربيــ

الشرائح المثقفة من أبناء الخميج في دبي والريـاض والمنامـة ومسـقط عمـى بعـض الصـحف والمجـالت التـي كانـت تصـدر 
ــيج ــاء الخم ــأثر ابن ــان . وقــد ت باالعمــال الفكريــة واالدبيــة المتميــزة  فــي بعــض االقطــار العربيــة ، مثــل مصــر والعــراق ولبن

لممفكرين العرب ، والتي كانـت تنشـر فـي عـدد مـن الصـحف والمجـالت منيـا : المنـار والعـروة الـوثقى واالىـرام والمقتطـف 
 .  02واالستقالل والزمان والنيار فأقبموا بشغف عمى مطالعتيا ومناقشة االفكار التي حوتيا والتأثر بيا

تمك الصحف ، كانت تشكل مصدر قمق وازعاج لمسمطات االستعمارية في الخميج لطبيعة  ويمكن القول ان بعض
 .  03االفكار العدائية التي حممتيا تمك الصحف تجاه االستعمار البريطاني . وتحريضيا الشعب لممطالبة بحقوقو السياسية

ريـق الصـحف التـي انتشـرت فـي وتجدر االشارة ىنـا الـى تـأثير العـراق الفكـري فـي منطقـة الخمـيج العربـي عـن ط
العراق اواخر القرن التاسـع عشـر، وبـدايات القـرن العشـرين . فضـاًل عـن وجـود العتبـات المقدسـة فـي العـراق التـي كانـت 

. الـى جانـب الـدور الـذي 04محط اىتمام وزيارة اعداد من سكان الخميج واطالعيم عمى تطورات الحياة الفكرية في العـراق
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( فـي تحفيـز أبنـاء الخمـيج لممطالبـة 0939-0933ور التي كان يديرىا ويشرف عمييا الممك اازي)أدتو أذاعة قصر الزى
 . 05بأصالح أوضاعيم السياسية واالقتصادية. وأنتقادىا طبيعة الحكم القبمي في الخميج وأثر السياسة البريطانية فيو

التــي كــان يقــوم بيــا رواد الفكــر  امــا العامــل اآلخــر الــذي اســيم فــي بمــورة الــوعي الــديمقراطي فيــو الــرحالت
-0839االصالحي الحديث الى المنطقة . ومن اوائـل تمـك الـرحالت الزيـارة التـي قـام بيـا المفكـر جمـال الـدين االفغـاني )

( ، في العقد االخير مـن القـرن التاسـع عشـر . اال ان عـدم معرفـة السـكان أنـذاك بأىميـة شخصـية األفغـاني ومـا 0897
حية جعمت الزيارة تنتيي دون فائدة . وىذا ما يؤكد تخمـف المنطقـة وضـعف الـوعي الثقـافي فييـا . يحممو من أفكار إصال

 . 06فقد كان لألفغاني أنذاك شيرة واسعة
وصل البحرين قادمـا مـن قطـر المحـدث والفقيـو والمفكـر الشـيخ محمـد بـن عبـد العزيـز المـانع  0901وفي عام 

( ، وكـان لـو 0924-0856مح والفقيـو العراقـي محمـود شـكري اآللوسـي )( ، احد تالميذ المفكر والمصـ0881-0965)
دور فــي مقاومــة النشــاط التبشــيري فــي البحــرين . وتخــرج عمــى يديــو عــدد مــن رواد الفكــر واالدب الحــديث فــي البحــرين 

 .  07وقطر
منــذ  ( اتصــاالت وحـوارات مـع ابنـاء المنطقـة ومثقفييـا0944-0865وكـان لمشـيخ المجـدد محمـد رشـيد رضـا )

مطمع القرن العشرين . وبرز دور الشيخ واضحًا في توجيو الشـباب الخميجـي لمقاومـة النشـاط التبشـيري فـي الخمـيج مـن 
. كما كان لمزيارة التي قام بيـا الشـيخ رشـيد رضـا الـى الكويـت 08خالل الرسائل المتبادلة بينيم عمى صفحات مجمة المنار

 .  09ل خطبو التي ركز فييا عمى ضرورة االصالح والتغيير داخل المجتمعتأثيرًا كبيرًا في الشباب الكويتي من خال 
بعـد ذلـك توالــت زيـارات عــدد مـن رواد النيضــة الفكريـة الحديثــة، مثـل األديــب والمفكـر الميبــي سـميمان البــاروني 

ـــز ( ، والمصـــمح التونســـي عبـــد الع0941-0879( . والمـــؤرخ واألديـــب المبنـــاني أمـــين الريحـــاني )0871-0941) زي
 .  21( ، وايرىم0944-0874الثعالبي )

ميما يكن من امر ، فقد كان ليؤالء الرواد دور كبير في نمو االتجاه الـديمقراطي وتعزيـزه فـي الخمـيج العربـي . 
كما اسيم ىؤالء الرواد في انضاج الوعي الفكري  لدى الشريحة المثقفـة فـي الخمـيج . والـذين اخـذوا عمـى عـاتقيم ميمـة 

 باصالح المجتمع وتطويره والمشاركة في صنع القرارالسياسي وادارة البالد . المطالبة 
امــا المصــدر اآلخــر النتشــار الديمقرطيــة فيــو اطــالع ابنــاء الخمــيج عمــى مظــاىر النيضــة الحديثــة فــي الخــارج 

ض االقطـار العربيـة . ونقميا الى مجتمعاتيم . وقد قام بيذا الدور فئتان اجتماعيتان ممن تأثروا بالنيضة الحديثة في بعـ
ىما التجار وطمبة العمم . فقد قام بعض التجار الخميجيين بجمب عدد من الصحف والمجالت والكتب الحديثة الـى بمـدانيم 
. كما نقل ىؤالء التجار ايضًا تجاربيم ومشاىداتيم لمظاىر النيضة الحديثـة ، فـي زيـاراتيم لعـدد مـن العواصـم العربيـة ، 

ودمشق وبيروت . وتحدثوا في مجتمعاتيم عـن العديـد مـن القضـايا الفكريـة والثقافيـة التـي تـأثروا بيـا  مثل القاىرة وبغداد
 .  20في رحالتيم تمك

كما كان لممدرسين العرب العاممين في الخميج اسيام واضح في نقل االفكار واالتجاىات الفكريـة التـي يحممونيـا 
بعثات العممية  التـي قـام بيـا ابنـاء الخمـيج الـى بعـض مراكـز الفكـر والثقافـة أما ال 22من بمدانيم الى اقطار الخميج العربي

. ومـن ذلـك قيـام الحكومـة الكويتيـة بأرسـال 23العربية ، فقد كان ليـا ايضـًا دور فـي تحفيـز الحيـاة الفكريـة لمخمـيج العربـي
سات العممية العراقية نخبة من المثقفين عددًا من الطمبة لمدراسة في الكميات والمعاىد العراقية . وقد تخرج في تمك المؤس
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. الـذي تمقـى  0938( ، سكرتير المجمس التشريعي عام 0989-0915الكويتيين ، كان منيم خالد سميمان العدساني )
 .  24تعميمو في كمية اإلمام األعظم ببغداد

نخبــة اجتماعيــة تحمــل  يمكــن القــول ان تمــك الــرحالت والبعثــات العمميــة والتجاريــة كانــت النــواة االولــى لظيــور
 مفاىيم جديدة ، اخذت عمى عاتقيا طرح مشاريع اصالحية في المجتمع الخميجي ، ومنيا قضية الديمقراطية . 

 
 . دور المؤسسات التعميمية والثقافية :3

وىا نتيجة الدور الذي قام بو التجار وطمبة العمم الخميجيون في نقل معالم النيضة الفكرية والثقافية التـي شـاىد
في بعض الدول الى مجتمعاتيم. ورابـة الشـريحة المثقفـة مـن ابنـاء الخمـيج فـي ازالـة الجمـود والتخمـف الفكـري والثقـافي 
السائد في الخميج، بدأت المنطقة تشيد تحـوالت فكريـة واجتماعيـة، كـان أبرزىـا تطـور التعمـيم الحـديث، وتأسـيس االنديـة 

 والجمعيات، وكما يأتي :
 أ. المدارس :
التعميم الديني)الكتاتيب( االساس والقاعدة التي تاسس عمييا التعميم الرسـمي الحـديث فـي الخمـيج العربـي .  يعد

وقد استمر ىذا النمط من التعميم حتى مطمع القرن العشرين. عندما ظير التعميم الحديث في عدد من دول الخميج . وقـد 
خميج العربي مثل الكويت، والبحرين وامارات سـاحل عمـان، ونجـد بدأت المحاوالت االولى لمتعميم الحديث في بعض دول ال

سـميت بــ )المدرسـة التيميـة(  0911والحجاز، منذ مطمع القرن العشرين. فتأسست في الشارقة اول مدرسة حديثـة عـام 
المسـكن ( طالبـًا وطالبـة. كانـت الدراسـة فييـا و 321قام بتمويميا تاجر المؤلؤ عمي بن محمد بـن عمـي المحمـود. ضـمت )

 .  25والكتب مجانية
، ســميت بالمدرســة )المباركيــة( نســبة الــى اميــر الكويــت  0900وفـي الكويــت افتتحــت اول مدرســة حديثــة عــام 

المدرسـة االحمديـة تيمنــًا  0920. تمتيـا عـام 26الشـيخ مبـارك الصـباح. تـولى ادارتيـا الشـيخ يوسـف بـن عيسـى القنـاعي
 .  27شائيا عدد من وجياء الكويتبالشيخ احمد الجابر الصباح . تبرع الن

، تحــرك بعــض الكــويتيين إلنشــاء مــدارس دينيــة ومنيــا مدرســة ســميت بالجعفريــة . وعمــى  0938وخــالل عــام 
الرام من كونيا تدرس اآلداب والعموم المختمفة إال أنيا عمى مـا يبـدو اىتمـت بعمـوم المـذىب الجعفـري )نسـبة الـى اإلمـام 

. وتوالت بعدىا تأسيس العديـد مـن المـدارس ، 28. وعين العراقي محمد العادلي مديرًا ليا جعفر الصادق برضي اهلل عنوب(
رسال البعثات العممية الى اقطار العالم العربي واإلسالمي   29وا 

 
 

أما في البحرين فيرجع تأريخ التعميم النظامي فييا الى نياية القـرن التاسـع عشـر، عنـدما تولـت زوجـة المبشـر 
. وفـي  089931( االشـراف عمـى مدرسـة )جـوزة البمـوط( التـي تأسسـت عـام S. Zweamerيل زويمـر )االمريكي صـموئ

بدأ التعميم الوطني فـي البحـرين بافتتـاح مدرسـة )اليدايـة الخميفيـة( فـي المحـرق بتبرعـات االىـالي ، وتبعيـا  0909عام 
  092030تأسيس مدرسة )اليداية الثانية( في المنامة عام 
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عميم الحديث في قطر حتـى منتصـف القـرن العشـرين. وكـان التعمـيم االىمـي ىـو المسـيطر عمـى وتأخر ظيور الت
واقــع التعمــيم فــي الــبالد. حيــث كــان ىنــاك عــدة مــدارس اىميــة عمــى اــرار الكتاتيــب. تــدرس فييــا العمــوم اإلســالمية. وأول 

 . 095032مدرسة نظامية اسست في الدوحة عام 
كبقيـة الـدول اإلسـالمية،  ىـو الغالـب عمـى التعمـيم فـي الحجـاز، الـذي اتخـذ مـن كان التعميم الديني )الكتـاتيبي( 

، بعـد أن أنشـأ الممـك )السـمطان أنـذاك( 0926الجوامع والمساجد مراكز لمدراسة. ولـم يظيـر التعمـيم الحـديث اال فـي عـام 
ــيم فــي ) أىميــة أسســت فــي الريــاض ( مدرســة حكوميــة و 02عبــد العزيــز بــن ســعود )ادارة المعــارف العامــة( لتنظــيم التعم

ــة واليندســة  ــددة ، كالجغرافي ــاىج متع ــت من ــدريس فييــا. وأدخم ــاطق المجــاورة ليــا. اســتخدمت المدرســين العــرب لمت والمن
 . 33والمغات األجنبية

ثـم تبعيـا  0931لم يتغير التعميم الديني التقميدي في سمطنة عمـان، حتـى تأسسـت المدرسـة )السـمطانية( عـام 
 34ية اخرى تعتمد عمى المناىج الحديثة والمدرسين العرب في التدريسانشاء مدارس نظام

 
 ب. األندية والجمعيات والمجالس االجتماعية : 

مع نمو نخبة واعية في المجتمع الخميجي، وتفاعميا مع تطورات االحداث الداخمية والخارجية . انتشرت في 
الفئة تطرح فييا افكارىا ومواقفيا من مجمل االحداث. منطقة الخميج العربي مجالس اجتماعية وادبية، اخذت تمك 

ومناقشة المشكالت االجتماعية والقضايا السياسية ، واالطالع عمى تطورات االحداث الخارجية . فضاًل عن ممارسة 
 .  35اليوايات الشخصية

لممجالس االجتماعية ، النواة االولى  36تعد تمك المجالس البيتية، او كما تعرف في الخميج بـ )الديوانيات(
والثقافية، ومنيا انطمقت فكرة االندية والجمعيات االدبية والفكرية في الخميج العربي والتي عدت واجية من واجيات 
العمل الديمقراطي في الخميج. حيث شيدت تمك المجالس اقامة المناظرات والمناقشات حول المسائل الفكرية واالدبية 

والسياسي. الى جانب دورىا االقتصادي ، كونيا تعد مكانًا الجتماع التجار والعاممين في وقضايا االصالح االجتماعي 
 .  37الغوص لمتداول في شؤون مينتيم

بمرور الوقت أخذت تمك المجالس تيتم بالشؤون السياسية الى جانب اىتماميا بقضايا المجتمع ، وايجاد 
تنظم فييا المحاضرات والمقاءات السياسية . وتداول فييا الكتب الحمول لمشاكمو . وتستقطب الشخصيات االصالحية ، و 

 . وىي بذلك اصبحت 38السياسية واالدبية، فضاًل عن الصحف والمجالت ، وتناقش االفكار التي تطرحيا
 
 

تمثل متنفسًا لمجماعات االصالحية لتعبر عن افكارىا ومشاريعيا االصالحية . ومركزًا لنمو الوعي السياسي 
. والتي عمى اساسيا تشكمت االندية والجمعيات الفكرية في الخميج العربي . فتأسست في  39ي والتأثير االجتماعيوالفكر 

)الجمعية الخيرية( . وتأسس في العام ذاتو في البحرين نادي )أقبال أوال الميمي( . وأعمن عام  0903الكويت عام 
االدبي( الذي تبنى أعضاؤه الدعوة الى االصالح السياسي . في مدينة المحرق في البحرين عن تأسيس )النادي  0921

مما أثار حفيظة السمطات البريطانية في البحرين. وتسبب في أاالقو منتصف الثالثينات . وايرىا من الجمعيات 
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ىا في واالندية التي كانت بمثابة القاعدة التي أنطمقت منيا الدعوات االصالحية واالفكار الديمقراطية وسيمت انتشار 
 .  41منطقة الخميج العربي

 الموقع الجغرافي : -3
وثمة من يشير الى تأثير الموقع الجغرافي المتميز لبعض الموان  الخميجية حيث تعد ىذه الموان  األكبر 

 . 40واألنشط في المنطقة . فكانت من عوامل التواصل واالحتكاك مع الشعوب األخرى واالستفادة من تجاربيم الديمقراطية
 

 ثانيا. بدايات الحركة الديمقراطية في الخميج العربي :  
كبير عمى ازدياد الوعي السياسي والثقافي في المنطقة ساعدت جميعيا في نشر افكار  كان لتمك العوامل تاثير

، جديدة كان ابرزىا الحرية واالستقالل والمشاركة السياسية، وضرورة طرد المستعمر االجنبي من االراضي العربية
والدعوة الى االصالح. وقد وجدت ىذه االفكار صدًى كبيرًا بين الحربين العالميتين في كل من الكويت والبحرين ودبي. 
لتتحول الى مطالب سياسية اصالحية دستورية يمكن عدىا التجربة االولى لتطور النظام الديمقراطي في منطقة الخميج 

 العربي، وكما يأتي :
 

 صالحية في الكويت:اإل 0938. حركة عام 0
كانت بدايات حركة االصالح السياسي في الكويت منذ عشرينيات القرن الماضي ، طالب فييا أعيان الكويت 
وابرز رجاالتيا المشاركة بإبداء الرأي في شؤون البالد . فكانت لدييم رابة بإصالح أحوال البمد والسعي لتطويره في 

-0920جار واألعيان الذين طالبوا بتقييد سمطة الشيخ احمد الجابر الصباح )شتى المجاالت. وكان عمى راس ىؤالء الت
(، والمشاركة في عممية صنع القرار وتطوير نظام الشورى عمى اساس البرلمان. فأتفق عمى تأسيس مجمس 0951

ثاق لتنظيم . وقد دوين مي 42. برئاسة احمد الصقر، احد كبار التجار، واثنا عشر عضواً 0920شورى في نيسان عام 
أمور الكويت من خمس مواد . حيث وضح الميثاق المعامالت التي تنظم عالقات األفراد وفقا إلحكام الشريعة اإلسالمية. 
كما الزم الحاكم بمشاورة المجمس في االمور الداخمية والخارجية. اال ان ىذا المجمس لم يكن يممك سوى سمطة 

ركة الفعمية في الحياة السياسية. زاد من تدىور اموره الخالفات التي نشبت استشارية فقط. لذلك ظل عاجزًا عن المشا
 .  43بين اعضائو. مما ادى الى حل المجمس بعد مدة قصيرة من تاسيسو ال تتجاوز الشيرين

 
رام المآخذ والسمبيات التي رافقت ىذه التجربة ، التي تمثمت بكونيا بتجربة فوقيةب انحصرت في عدد من كبار 

ار والوجياء لم يأتوا عن طريق االنتخاب بل عينتيم السمطة الحاكمة مباشرة . وكذلك الخالفات الشخصية التي التج
. اال انيا مثمت بداية الوعي السياسي لدى النخب االجتماعية في الكويت . وميدت الطريق  44طغت عمى أداء المجمس

وىي تعد اول محاولة لمممارسة الديمقراطية وصنع القرار  نحو العمل الدستوري والمشاركة الشعبية في امور الحكم .
 السياسي . 

استمرت حركة المطالبة بتطبيق المبادئ الديمقراطية واإلصالح السياسي في عقد الثالثينات. السيما بعد نمو 
ة في اإلدارة الوعي السياسي والثقافي لدى النخبة المثقفة والتجار في الكويت ، والرابة في تحقيق قدر من المشارك
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والحكم. وكان وراء ذلك عوامل داخمية وخارجية تأتي في مقدمتيا انتشار التعميم واألندية والجمعيات الثقافية . وثمة من 
يؤكد ىنا عمى اىمية الجوار الجغرافي لمعراق واثره عمى الحياة الفكرية والسياسية لمكويت . السيما وان اكثر المثقفين 

تحصيميم العممي في مدارس وكميات العراق . وتاثروا بالتجربة العراقية في االدارة والتحديث. فضاًل الكويتيين قد اكمموا 
عن دعم الممك اازي لمتوجيات االصالحية في الكويت وتشجيعيا بالنداءات والتعميقات التي كان يبثيا عبر اذاعة قصر 

 عن دور الصحافة العراقية في دفع الكويتيين لممطالبة الزىور والتي تركت اثرًا كبيرًا في نفوس الشباب الكويتي.فضالً 
 .  45باالصالحات السياسية واالجتماعية

. ومجمس المعارف عام 0934وعمى اثر ازدياد الدعوات المطالبة باالصالح، انش  المجمس البمدي عام 
عارض مع توجيات السمطة بطريقة االنتخاب الجزئي. اال ان العمل في المجمسين سرعان ما توقف بسبب الت 0936

 .  46الحاكمة. مما زاد من حدة المعارضة الوطنية
، أقدمت مجموعة من الشباب الميتمين باالصالح السياسي والحياة الدستورية  0938وفي مطمع عام 

، عممت عمى نشر الوعي السياسي. بأفكارىا 47والديمقراطية عمى تشكيل جمعية سرية عرفت باسم) الكتمة الوطنية(
ودعواتيا اإلصالحية التي نشرتيا في الصحف العراقية . كان ابرزىا البرنامج االصالحي الذي نشرتو صحيفة الزمان 

وأبرز ما جاء فيو : تأسيس مجمس شورى لمنظر في شؤون البالد الداحمية والخارجية ،  0938نيسان  00العراقية في 
المالية ، تأسيس جياز أمني عمى ارار جياز الشرطة العراقية لحفظ االستعانة بنظم اإلدارة العراقية في مجال التعميم و 

 . 48األمن الداخمي ، ضبط واردات الجمارك وتأسيس إدارة مستقمة لمجوازات والسفر ، وايرىا من المطالب اإلصالحية
رفعت الكتمة الى حاكم الكويت مطالبيا في كتاب جاء فيو: ب...ان االساس الذي  0938حزيران  29وفي 

بايعتك عميو االمة لدى اول يوم من توليك الحكم ىو جعل الحكم بينك وبينيا عمى اساس الشورى التي فرضيا االسالم 
ل الذي حصل من الجانبين ادى الى تناسي ىذه ومشى عمييا الخمفاء الراشدون في عصورىم الذىبية. اير ان التساى

صالح األحوال عن طريق التفاىم مع المخمصين من  القاعدة االساسية....اير قاصدين الى إزالة أسباب الشكوى وا 
 .  49رعاياك متقدمين اليك بطمب تشكيل مجمس تشريعي مؤلف من احرار البالد لالشراف عمى تنظيم امورىاب

جابر لمطالب الكتمة الوطنية، في محاولة لتجنب الفوضى واالضطرابات، وتم بالفعل استجاب الشيخ احمد ال
( عضوًا يمثمون كبار التجار في الكويت. واختير الشيخ عبد اهلل 04انتخاب اعضاء المجمس التشريعي الذي ضم )

ي تاريخ الكويت والخميج . وىو يعد اول مجمس تشريعي ف51السالم، ابن عم الشيخ وولي العيد انذاك، لرئاسة المجمس
 العربي. 

كان ابرز انجازات ىذا المجمس اصدار قانون اساسي لمبالد الذي كان من الممكن ان يتحول الى دستور. أذ 
. وتعد مواد ىذا القانون حدثًا ميمًا والسيما  0921تكون من مقدمة وخمس مواد مستنبطة من الدستور المصري لعام 

مجمس فييا ان االمة مصدر السمطات . وان المجمس التشريعي صاحب السمطة في تشريع المادة األولى التي اقر ال
 . وىو بذلك يعد الخطوة االولى لمديمقراطية في الكويت.  50القوانين وتنظيم المعاىدات واالمتيازات الخارجية

ا، ادى الى تدىور ان مطالبة المجمس باالطالع عمى المعاىدات واالتفاقيات النفطية المعقودة مع بريطاني
العالقة بين المجمس والشيخ .الذي رفض محاوالت المجمس سن قوانين لالستفادة من عوائد النفط لمتخمص من استغالل 
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الشركات االجنبية . فوجد أمير الكويت في مطالبات المجمس منافسة اير مراوبة لسمطتو المطمقة . فقرر بتشجيع من 
 . 093852كانون األول  02ائو . ونجح في ذلك بحل المجمس في بريطانيا مواجيتو والعمل عمى إني

، رام فشميا تعد تجربة رائدة في تاريخ الكويت السياسي .لكونيا  0938يمكن القول ان حركة المجمس التشريعي لعام 
الدولة عمى اسس حديثة . اكثر تنظيمًا واىدافيا اكثر وضوحًا وانيا ارضخت الحكم التقميدي لمشروع المشاركة السياسية في ادارة 

 وىي أيضًا تعد الخطوة الحقيقية لنشوء الحركة الدستورية والبرلمانية في الكويت ومقدمة لمتطور الديمقراطي فييا . 
 

 في البحرين : 0938. الحركة اإلصالحية عام 2
ممين والتجار شيدت البحرين تناميًا في االتجاه الديمقراطي منذ عشرينيات القرن الماضي في صفوف المتع

خصوصًا . وقد ساعد عمى ذلك تاثيرات  الصحافة العربية واالتصال بالمفكرين ورواد النيضة العربية ، فضال عن 
سياسة االسرة الحاكمة في فرض اعمال السخرة عمى الناس واالستحواذ عمى المحاصيل الزراعية وضم االراضي الزراعية 

تجاه بريطانيا . وقد ساعدت تمك الظروف عمى تنامي المطالبة باإلصالح  . وايضا نمو روح العداء في صفوف الشباب
. وقد تمثمت ىذه المطالب في قرارات المؤتمر الذي عقدتو شخصيات 53في صفوف رؤساء القبائل والتجار والمثقفين

أكدت عمى : ، والذي عرف بالمؤتمر الوطني البحراني . والتي  0923أيار  26إصالحية في مدينة المحرق بتاريخ 
انتخاب مجمس شورى يضم كافة أطياف الشعب البحريني ، عدم تدخل القنصل البريطاني في األمور الداخمية لمبالد ، 
تشكيل محكمة مكونة من أربعة خبراء بأمور الغوص لمنظر في شكاوى الغواصين ، تنظيم شرطة وطنية من أىالي 

 .  54البحرين
( تعاطفًا مع ىذه المطالب . واستجاب 0923-0870عمي أل خميفة )أبدى حاكم البحرين الشيخ عيسى بن 

ليا . إال أن الوكيل السياسي البريطاني عارض ىذه الخطوة ومنع الشيخ من اجراء تمك اإلصالحات . بل وصل االمر الى 
( . وايضا تعيين موظف بريطاني بصفة 0940-0923عزل الشيخ عيسى وتعيين ابنو الشيخ حمد بن عيسى )

. ضيق الخناق عمى الحركة الوطنية البحرينية وفرض نفوذه واشرافو  55(Sir Belgrave)تشار ىو تشارلز بمغريف مس
 . مما ولد سخطًا شعبيًا وتناميًا في الوعي الوطني بضرورة اإلصالح والتغيير . 56الكامل عمى مقاليد الحكم

لفئات التجارية المتنفذة والطبقة المتوسطة تظافرت عوامل داخمية وخارجية في بمورة الوعي السياسي لدى ا
الجديدة التي بدات المطالبة بحقيا في العمل السياسي والمشاركة في العممية السياسية . وثمة من يرجع أسباب حركة 

. وتأثير الحركة الوطنية في الكويت .  0936في البحرين الى انعكاس أصداء االنتفاضة الفمسطينية عام  0938
محممة التي شنتيا إذاعة قصر الزىور ضد األنظمة الحاكمة في الخميج العربي . وكذلك حظيت ىذه الحركة واستجابة ل

فأقدم ىؤالء عمى رفع مطالبيم 57بتأييد عمماء الدين في البحرين بيدف الحد من استبداد الحاكم والمستشار البريطاني
تشريعي مؤلف من الشيعة والسنة دون تدخل أي لحاكم البحرين تضمنت عدة امور جاء في مقدمتيا انشاء مجمس 

سمطات اجنبية ، تقميص صالحيات الحاكم وتحقيق قدر من الديمقراطية . واستبدال الموظفين الينود بموظفين وطنيين 
وتنظيم امور الدولة لتسييل تقديم الخدمات لممواطنين . وكذلك السعي لنشر التعميم في البالد ، وفسح المجال لمحريات 

 .  58فكرية وايرىا من المطالبال
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اضرابات وانتفاضات شعبية ، عمى خمفية رفض المستشار البريطاني لمطالب  0938عمت البالد عام 
اإلصالحيين ، شاركت فييا فئات التجار والموظفين وعمال شركة النفط والطالب وأصحاب المين مطالبين بتشكيل مجمس 

سيس النقابات العمالية . وتزايد السخط الشعبي ووزعت المنشورات التي تشريعي يضم جميع الفئات االجتماعية وتا
نشاء مجمس لمقضاء وأخر لمتعميم .  طالق سراح المعتقمين وا  تدعو الى االضراب العام لحين تشكيل مجمس تشريعي وا 

 .  59وقد حممت ىذه المنشورات توقيع برابطة الشباب االحرارب
صالحية بسبب استخدام القمع من قبل السمطة في مواجيتا ونفي قادتيا ، وعمى الرام من فشل ىذه الحركة اإل

إال أنيا برىنت عمى نمو الوعي السياسي . ومثمت بدايات الحركة الديمقراطية اإلصالحية في الخميج كما ىو الشأن في 
 الكويت . 

 في دبي : 0938. الحركة اإلصالحية عام 3
متميزة لوجود ميناء تجاري مزدىر قائم عمى صناعة الغوص والتجارة  كان لدبي موقع جغرافي ومكانة اقتصادية

. وقد نشطت الحركة االصالحية في ثالثينيات القرن العشرين مع ظيور دعوات تطالب االسرة الحاكمة بتخصيص جزء 
 . 61من عوائد النفط لمشعب وتحديد سمطة الحاكم ونفوذه السياسي واالقتصادي

في دبي مظاىرات معادية لإلجراءات التي اتخذتيا السمطات البريطانية بشأن  انطمقت 0938اذار  24وفي 
منع تجارة السالح والرقيق التي عدت تدخاًل في شؤون البالد الداخمية وتمحق الضرر بمصالح التجار . وتجددت 

( 0958-0902االضطرابات مرة اخرى في حزيران وانتيت بتقديم مذكرة الى حاكم دبي الشيخ سعيد بن مكتوب )
تضمنت ضرورة الغاء احتكار االسرة الحاكمة لعممية شحن وتفريغ السفن في الميناء . وتخصيص ميزانية لمصرف عمى 
المدينة . واعادة تنظيم الكمارك . ثم اضيف الييا مطمب اخر ىواتأسيس مجمس تشريعي عمى ارار المجمس الكويتي . 

احتوت عمى كل مطالب الحركة الوطنية  0938تشرين االول  31دة في وبعد مفاوضات بين الطرفين انتيت بتوقيع معاى
 . 60وبضمنيا تأسيس مجمس تشريعي عرف رسميًا باسم )المجمس األعمى لدبي(

 
من  0939و اذار  0938باشر المجمس بأجراء االصالحات المطموبة . فتمكن في المدة بين تشرين األول 

ا . وتعيين موظفين أكفاء لتنظيم الخدمات الكمركية . واستحداث مجمسين لمبمدية تنظيم ادارة مدينة دبي . وتجديد مينائي
 .  62والتعميم وايرىا من اإلصالحات

لم تستمر ىذه التجربة االصالحية مدة طويمة بسبب ظيور خالفات وتناقضات بين المجمس والحاكم . تطور 
أن لبريطانيا دخاًل في إنياء ىذه التجربة كما حصل  . ويبدو 0939الى صراع مسمح انتيى بحل عقد المجمس في أذار 

في التجارب األخرى السابقة لمتخمص من األخطار التي تشكميا تمك الحركات اإلصالحية عمى مصالحيا ووجودىا في 
 .   63المنطقة

 الخاتمة
رئيس لمحياة يعد النظام القبمي في الخميج العربي ، والذي أستند أليو النظام السياسي الحديث،النمط ال

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المرحمة التي سبقت اكتشاف النفط،وبعدىا أيضًا،وتعتمد القبيمة عمى العصبية في 
وحدتيا وتماسكيا.والشيخ ىو الزعيم والحاكم وصاحب السمطة العميا. ويستند في إدارة الحكم إلى التقاليد واألعراف 
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صرف الوحيد لمسمطة.وقد عزز اياب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من سطوة الشيخ االجتماعية الموروثة.وىو المت
حالل الشرعية القبمية محميا.  واحتكاره إلدارة المشيخة.ىذا الواقع أدى الى اياب المؤسسات والمفاىيم الديمقراطية وا 

الحكم عبر تطور  وتسيطر عمى السمطة السياسية في األقطار الخميجية أسر حاكمة وصمت الى سدة
تاريخي.سواًء لدورىا في عممية التحرر من السيطرة األجنبية. أو عبر اعتناقيا لمذىب ديني.أو نتيجة وضعيا القبمي 
وتوقيعيا اتفاقيات مع بريطانيا.او نتيجة ازوىا واستيالئيا عمى مقاليد األمور في منطقة أخرى.ويجمع مؤ رخوالتطور 

ى أن الدولة نشأت عمى أساس عقد اجتماعي بين األسر الحاكمة وزعماء القبائل وكبار السياسي في الخميج العربي عم
التجار الذين مثموا أبرز فئات المجتمع الخميجي أنذاك.وقد تشكمت البنية السياسية في األقطار الخميجية عندما تحولت 

ل.واعتمدت الحكم الوراثي وفرضت القبيمة الى مؤسسة سياسية يتمحور حوليا العمل السياسي في البالد بشكل كام
سيطرتيا عمى المؤسستين المدنية والعسكرية.فالسمطة السياسية في الخميج ىي في واقع األمر واحدة من مكونات 
التركيب االجتماعي القبمي المعروف في المنطقة.وقد عبر رئيس مجمس األمة الكويتي األسبق)جاسم الخرافي(عن ىذا 

ما صرح قائاًل:ب نظام الحكم ىو أسرة من أسر الكويت ب .وقد تمتعت ىذه األسر بالسمطة الواقع بطريقة عفوية عند
 والنفوذ السياسي واالقتصادي المطمق.

ونتيجًة لطغيان النزعة القبمية في الخميج واتجاه األفراد في والئيم نحو القبيمة دون الوالء الوطني.فضاًل عن  
مارستيا الدول االستعمارية في الخميج.فقد عاشت المنطقة حتى مطمع القرن سياسة العزلة الثقافية والفكرية التي 

العشرين مرحمة وصفت بالتأخر الفكري والثقافي.فمم يشيد الخميج أنذاك أية مالمح لبروز الوعي السياسي والفكري 
تمدت عمييا شريحة كالممارسات الديمقراطية أو المدارس أو الجمعيات األدبية واالجتماعية. وحتى الصحف التي اع

 محدودة من أبناء الخميج كانت تصل الى المنطقة من األقطار العربية المجاورة مثل مصر والعراق وبالد الشام.
 

وفي مطمع القرن العشرين حدث تطور في الواقع السياسي والفكري في المجتمع الخميجي . كان وراءه عدة         
لنيضة العربية الحديثة الى منطقة الخميج . وطرح تجاربيم وأرائيم الفكرية عوامل يأتي في مقدمتيا مج  بعض رواد ا

عن طريق الحوارات والنقاشات التي جرت بينيم وبين فئات المجتمع الخميجي،والسيما الشباب منيم،وكذلك شكمت 
ندية االجتماعية.ثم الصحافة العربية رافدًا ميمًا لمصادر الوعي السياسي والفكري لممنطقة.كما مثمت الجمعيات واأل 

الرحالت والبعثات العممية والتجارية التي قام بيا التجار وطمبة العمم من أبناء الخميج النواة األولى لظيور نخبة 
 اجتماعية تحمل مفاىيم جديدة وتسعى إلصالح وتغيير الواقع السياسي والفكري في الخميج العربي.

بي دعوات وحركات أصالحية تطالب بإصالح األوضاع السياسية وتيدف الى لذلك انتشرت في أقطار الخميج العر         
إرساء أسس الديمقراطية في المجتمع الخميجي باالشتراك في العممية السياسية وصنع القرار وتحقيق درجة من 
 الديمقراطية تتمثل في الحد من سمطات الحاكم بتكوين مجالس تشريعية منتخبة. وتحقيق مستوى من العدالة
االجتماعية.ووقف االستغالل االقتصادي وايرىا من األىداف.وقد وجدت ىذه الدعوات والمطالب صدًى في بعض األقطار 

 الخميجية.لتكون الجذور األولى لتطور النظام الدستوري والديمقراطي في منطقة الخميج العربي. 
 

 اليوامش
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اية البريطانية مع دراسة تطبيقية على دولة البحرين" ، مجلة السياسة الدولية، ( يوسف محمد عبيدان، "أجهزة الحكم الخليجية في ظل الحم1) .1
 . 14،ص1661(،يناير ، القاىرة ، 112العدد)

(، بغداد ، 03( ابراىيم خليل أحمد، "بدايات التحدي االجتماعي والفكري االجنبي في أقطار الخليج العربي" ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد)1) .4
 .  15،ص1653

 14،ص1651(،حزيران4( عبد المالك خلف التميمي، "الخليج العربي . دراسة في التاريخ االقتصادي واالجتماعي" ، مجلة العلوم االجتماعية ، العدد)1) .0
 . 

 .  10( عبيدان ، المصدر السابق ، ص1) .1
( 4334لديمقراطية )ندوة( ، مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت ، ( علي الخليفة الكوراني ، الخليج العربي والديمقراطية . نحو رؤية مستقبلية لتعزيز ا1) .2

 .  22، ص

 .  33، ص 1653( ، 12( محمد جابر األنصاري ، "تاريخ الحركة الديمقراطية األولى في الخليج العربي" ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد )1) .3
 .  13( ، ص4330)بيروت ،  4،مركز دراسات الوحدة العربي ، ط1641-1605( مفيد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليج العربي1) .4
. ينظر :  ( حافظ وىبة : سياسي ومؤرخ مصري . زار عددًا من األقطار الخليجية للتدريس واإلصالح . تقلد مناصب وزارية عديدة في الحكومة السعودية1) .5

النصف األول من القرن العشرين، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية )ابو مفيد الزيدي ، بدايات النهضة الثقافية في منطقة الخليج العربي في 
 .32(، ص1665ظبي، 

العربي االقليمي  ( ىاشم عبد الرزاق صالح الطائي ، األنظمة العربية وتحديات التغيير.قراءة تاريخية في التجربة الكويتية ، ضمن ندوة : النظام السياسي1) .6
 .  16،ص4335تشرين الثاني 43رارية،مركز الدراسات االقليمية،جامعة الموصل،.التغيير واالستم

 116( ، ص1656( خلدون حسن النقيب ، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية )من منظور مختلف( ، مركز دراسات الوحدة العربية )بيروت 1) .13
. 

 40-41دي،ضمن ندوةالتحديات الحضارية والغزو الثقافي لدول الخليج العربي،مسقط في الفترة(سعيد عبد اهلل حارب،الخليج العربي امام التحدي العق1) .11
 .  403(،ص1654،مكتب التربية العربية لدول الخليج العربي)الرياض،1652ابريل 

 .13-6( ، ص ص 1645،  ، مطابع المختار اإلسالمي )القاىرة 1642-1542( مبارك الخاطر ، الكتابات األولى الحديثة لمثقفي البحرين 1) .14
 .  110( أحمد ، المصدر السابق ، ص1) .10
 . 12( ، ص 1653( خالد البسام ، تلك األيام . حكايات وصور من بدايات البحرين ، بانوراما الخليج )المنامة ، 1) .11
 .  12، ص 1665( ، 12لمجلد )( إبراىيم خلف العبيدي ، "التيارات السياسية في الخليج العربي" ، مجلة المجمع العلمي ، بغداد ، ا1) .12
 .16( ، ص 1641( عبد اهلل محمد الطائي ، األدب المعاصر في الخليج العربي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )القاىرة ، 1) .13
 .  112( أحمد ، المصدر السابق ، ص1) .14
 .  13( الخاطر ، المصدر السابق ، ص1) .15
 .024(،ص1641يت، مكتبة الحياة)بيروت،( عبد العزيز الرشيد،تاريخ الكو 1) .16
؛ يوسف السالم ، معجم أدباء وشعراء الكويت ،  154(،ص1651( محمد مرسي عبد اهلل، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجيرانها، دار القلم)الكويت، 1) .43

 . 15( ، ص1640مطبعة النعمان )النجف،
 .04، ص  1642( ، نيسان 4( ، العدد )13دبية في الكويت" ، مجلة اقالم بغداد ، السنة )( عبد الرزاق البصير ، "نشأة الحركة الثقافية واأل1) .41
 .444-443( ، ص ص 1654( اياد حلمي الجصاني ، النفط والتطور االقتصادي والسياسي في الخليج العربي ، دار المعرفة) الكويت، 1) .44
 .53، مؤسسة االعلمي للمطبوعات )بيروت ، د.ت( ، ص  1623نة ( عبد اهلل السجاري مشاري ، الشعر الحديث في الكويت الى س1) .40
 .12( ، ص1644( خليفة الوقيان ، القضية العربية في الشعر الكويتي )د.م ، 1) .41
ير منشورة ، كلية غ( ابتسام عبد األمير حسون ، دولة اإلمارات العربية المتحدة . دراسة في األحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية ، رسالة ماجستير 1) .42

 .  61، ص 1650اآلداب )جامعة بغداد( ، 
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 ( أديب مصلح كويتي: وىو احد اقطاب الحركة الفكرية والثقافية في الكويت والخليج العربي. اسهم في تأسيس العديد من المدارس والمكتبات1) .43
؛ حمد محمد االسعيدان ، الموسوعة الكويتية  043-042ص ص . ينظر: الرشيد ، تاريخ الكويت، مصدر سابق،1340والجمعيات الثقافية. توفي عام 

 .1150( ، ص 1651، وكالة المطبوعات )الكويت ،  4، ط 0المختصرة ، ج
 .  04( الرشيد ، المصدر السابق ، ص1) .44
 .14( الزيدي ، بدايات النهضة الثقافية في منطقة الخليج العربي ، المصدر السابق ، ص1) .45
 .  104( ، ص1655باح ، الكويت في ظل الحماية البريطانية ، منشورات ذات السالسل ، )الكويت ( ميمونة الخليفة الص1) .46
(، 41(، العدد )3( مي محمد خليفة، "مائة عام من التعليم النظامي في البحرين، السنوات االولى للتأسيس" ، مجلة البحرين الثقافية ، المنامة، السنة )1) .03

 .131، ص4333نيسان، 
، دراسة تأريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد )كلية 1612-1616ن حمادي ضاحي الدليمي، التطورات الداخلية في قطر من ( حمد ب1) .01

 .134(، ص1664ابن رشد،  –التربية 
 .402-401( ، ص ص 4331( مفيد الزيدي، موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث والمعاصر ،دار اسامة للنشر والتوزيع)عمان،1) .04
 .  402-401( ، ص4331( مفيد الزيدي ، موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث والمعاصر ، دار اسامة )عمان 1) .00
 وما بعدىا.  02(، ص ص1652( لمحات عن ماضي التعليم في عمان، منشورات وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب )مسقط، 1) .01
 .  15، ص 1650، آذار  16لرميحي ، "واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربي" ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد ( محمد غانم ا1) .02
قبلية في بدوية وال( الديوانيات : مكان ملحق بالبيت يجتمع فيو الرجال وىي تعبر عن مظاىر الكرم والجود لصاحبها . وقد مثلت امتدادًا طبيعيًا للحياة ال1) .03

، تاريخ قطر  الخليج العربي . كما تعد بمثابة مؤسسة اجتماعية تناقش فيها القضايا السياسية واالجتماعية للمنطقة للتفاصيل ينظر : محمود بهجت سنان
ل منشور على شبكة ؛ في الكويت ... القبيلة أساس المجتمع والديوانة برلمانها . مقا 411-413( ، ص ص1633العام ، مطبعة المعارف )بغداد 

 www.aljazeera.netاالتصاالت الدولية )اإلنترنت( على الموقع : 
؛ أحمد ، المصدر  114-113( ، ص ص1643( محمد جابر األنصاري ، لمحات من الخليج العربي ، الشركة العربية للوكاالت والتوزيع )البحرين ، 1) .04

 .  111السابق ، ص

 .  135( ، ص1633المجتمع العربي بالكويت ، معهد البحوث والدراسات العربية )القاىرة ( عبد العزيز حسين ، محاضرات عن 1) .05
( ؛ أحمد البغدادي 1664( للتفاصيل ينظر : خالد محمد مغامس ، الديوانية الكويتية تأثيرىا السياسي واالجتماعي والثقافي ، دار السياسة )الكويت 1) .06

، العدد  12الرأي العام الكويتي حول مختلف القضايا السياسية المحلية" ، مجلة المستقبل العربي ، السنة  وفالح المديرس ، "دراسة تحليلية التجاىات
 .  64-63، ص ص 1660، آذار  136

،  ؛ تقي محمد البحارنة 112؛ أحمد ، مصدر سابق ، ص 012( للتفاصيل ينظر : عبد اهلل الحركة األدبية والفكرية في الكويت ، مصدر سابق ، ص1) .13
 .  15-14، ص ص 1665، أيلول  14تاريخ بدايات األندية الثقافية في البحرين ، مجلة العروبة ، العدد 

 .  42( ، ص4336( وليد بن صالح الرميزان ، الليبرالية في السعودية والخليج . دراسة وصفية نقدية ، روافد للطباعة والنشر )بيروت 1) .11
 . 132( ، ص1644، دار  الفكر العربي )القاىرة ،  1612-1611االمارات العربية ( جمال زكريا قاسم ، دراسة لتاريخ 1) .14
 .  053( الرشيد ، المصدر السابق ، ص1) .10
 .  46( األنصاري ، تاريخ الحركة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص1) .11
 .  66-65( الزيدي ، التيارات الفكرية ، مصدر سابق ، ص ص1) .12
 .  135( قاسم ، المصدر السابق ، ص1) .13
تشكل التنظيم في ( الكتلة الوطنية: تنظيم سياسي سري تكون من المهتمين باالصالح والتغيير السياسي واالجتماعي والمطالبة بتطبيق النظام الديمقراطي . 1) .14

برز أعضائها جاسم الصقر وعبد بيت الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وىو من ابرز المصلحين في الكويت، وأنتخب عبد اللطيف الغانم رئيسًا للتنظيم. وا
، رسالة  1641-1641اللطيف عثمان وعبد العزيز المطوع وآخرون . ينظر : طيبة خلف عبد اهلل ، التطور التاريخي للمجالس التشريعية في الكويت ، 

 . 34( ، ص1653ماجستير )غير منشورة( ، كلية اآلداب ، )جامعة البصرة ، 
 .  134، المصدر السابق ، ص ( الزيدي ، التيارات الفكرية1) .15
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 .  34( عبد اهلل ، المصدر السابق ، ص1) .16
 .  30( حول أسماء أعضاء المجلس ، ينظر : المصدر نفسو ، ص1) .23
 .154(، ص1632( أمين سعيد، الخليج العربي في تاريخو السياسي ونهضتو الحديثة، دار الكتاب العربي)بيروت، 1) .21
 .43(ص1644ي دول الخليج العربي، معهد البحوث والدراسات العربية، )القاىرة، ( صالح العقاد ، معالم التغيير ف1) .24
 .  135( الزيدي ، التيارات الفكرية ، مصدر سابق ، ص1) .20
 .  41( األنصاري ، تاريخ الحركة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص1) .21
احتكر معظم السلطات بيده فأصبح مستشارًا سياسيًا  1623م وحتى عا 1643( أول مستشار بريطاني لحكومة البحرين . عمل في البحرين عام 1) .22

في البحرين . ينظر : وعسكريًا ثم قائدًا للشرطة ورئيسًا للقضاة ومشرفًا عامًا على الصحة والمعارف . استخدم القسوة والكبد في تعاملو مع الحركة الوطنية 
 .  113-135( ، ص ص1643، مطبعة األندلس )بغداد  1641-1611ابراىيم خلف العبيدي ، الحركة الوطنية في البحرين ، 

 .  113( المصدر نفسو ، ص1) .23
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 .  441( قاسم ، المصدر السابق ، ص1) .26
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Features of democratic awareness in the Arab Gulf :  

A Historical Study 

By Dr. Hashim Abdulrazzaq Saleh , college of Arts / University of Mosul 

Abstract : 

This research tackles the beginning of the democratic movement in the Arab Gulf 

region . Moreover, it sheds light on the most important circumstances and factors behind 

spreading the democratic thoughts and principles . 

The governing political parties in the Arab Gulf were characterized ( before 

discovering oil ) by the domination of the tribe leader (Sheikh) (or dynasties later on) and 

monopolizing the political and economic key positions on account of internal and external 

circumstances as well as factors . 

In fact, the social and political reality in the Arab Gulf witnessed a great change as a result of 

many factors first of which the influence of the modern Arab renaissance and the spreading of 
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the educational and cultural institutions a matter which greatly contributed to the emergence 

of reforming calls working , as a part of their aims , to spread the democratic principles and 

concepts and apply them in the Gulf societies . It began in Kuwait , Bahrain and Dubai to 

form the first features of the democratic life in the Arab Gulf . 

 


