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ملخص البحث :
كــان الخلــیج العربــي حتــى بــدایات القــرن العشــرین یعــیش فتــرة تســمى فتــرة التخلــف الفكــري 

والثقــافي . ففــي ذلــك الوقــت لــم تشــهد منطقــة الخلــیج أي مالمــح لــالدراك الفكــري والثقــافي والمتمثــل 

بالمـــدارس والصـــحافة والنـــوادي والجمعیـــات الثقافیـــة واألدبیـــة وكـــان االعتمـــاد فقـــط علـــى الوصـــف 

محدد من دول الخلیج وكان العاملون یفیها مـن الـدول اما الصحافة فكانت تنحصر بعدد الكالمي 

المجاورة كمصر والعراق وسوریا . 

رســـالیات التبشـــیریة دراك الثقـــافي والفكـــري وهمـــا اإلفـــي ازدیـــاد اإلســـاهما عـــامالن وهنـــاك 

لعربــي الحــدیث فــي تعــرف شــعب دول الخلــیج علــى التقــدم ا. فقــد وتــأثیر النهضــة العربیــة الحدیثــة 

ســهمت زیــادة أة بعـض المثقفــین الــى المنطقـة كمــا ر العربیــة وزیــاالصــحف الثقافـة والفكــر مــن خـالل 

والـذي سـعى بعض سكان دول الخلیج الـى مـدن االشـعاع الحضـاري سـواء للتجـارة او لطلـب العلـم 

تحقیق هذا الهدف . الى 
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Abstract:
Arab gulf region lived till the twentieth century a period descried

as cultural and intellectual un development. At that time the Gulf haven't

witnessed any features of emerging of cultural and intellectual awareness

such as schools, press, social and literal clubs and associations. a vision

for the reality of the region by saying .Even the journals which depended
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upon a limited group of Gulf's people that reached from the Arab

neighbor countries such as Egypt , Iraq and Syria .

There was also main factors contributed in increasing the social

and itellectuall a wareness in Arab Gulf such the western massinary . The

Gulf's people knew the cultural and intellectual modern Arab progress

through the Arab press and the visit by number of itellectualists to the

region . Trips of the Gulf's people to some centers of modern Arab

growth, whether for trade purposes or education demand then the main

role for learning and cultural institutions in Arab Gulf to achieve this

purpose .

عاشت منطقة الخلیج العربي ، حتى مطلع القرن العشرین ، فترة وصـفت بالتـاخر الفكـري 

وعي الفكـري والثقـافي كالمـدارس والصـحافة والثقافي . فلم یشهد الخلیج آنـذاك ایـة مالمـح لبـروز الـ

لــم یكــن …"لــوریمر صــورة لواقــع المنطقــة بقولــه:وینقل ة والجمعیــات االدبیــة واالجتماعیــة.واالندیــ

شــيء یلفــت النظــر فیهــا . فاحجــام البیــوت صــغیرة ، والمــدن ضــیقة االزقــة.. والتعلــیم لــم یكــن 

لیهـا شـریحة محـدودة مـن ابنـاء الخلـیج " وحتـى الصـحف التـي اعتمـدت عمعروفًا واالمیـة منتشـرة

.ورة مثل مصر والعراق وبالد الشامكانت تصل الى المنطقة من االقطار العربیة المجا

وثمــة مــن یعــزو ضــعف الــوعي الفكــري والثقــافي للخلــیج الــى الواقــع االجتمــاعي للمنطقــة 

الء الــوطني . ممــا اضــعف وطغیـان النزعــة القبلیــة ، واتجـاه االفــراد فــي والئهـم نحــو القبیلــة دون الـو 

الحـس السیاسـي لـدى المجتمـع الخلیجــي فـي حـین یـرى الــبعض ان سیاسـة العزلـة الثقافیـة والفكریــة 

التي اتبعتها الدول االستعماریة في الخلیج ، وتعمدها ابقاء المنطقـة فـي حالـة مـن التخلـف الفكـري 

عــدم نمــو المؤسســات الفكریــة والحضــاري ، الحكــام الســیطرة علیهــا والــتحكم بمقــدراتها ، كــان وراء

والثقافیة في الخلیج العربي آنذاك .

مهمـــــا یكـــــن مـــــن امـــــر ، فـــــان ثمـــــة عوامـــــل رئیســـــة أســـــهمت فـــــي ازدیـــــاد الـــــوعي الفكـــــري 

واالجتماعي في منطقة الخلیج العربي یمكن استعراض ابرزها وكما یلي : 

اوال : االرسالیات التبشیریة 
ذ العقـــد االخیــر مـــن القـــرن التاســع عشـــر ، باهتمـــام حظیــت منطقـــة الخلـــیج العربــي ، ومنـــ

أفتـــتح أول  ١٨٩١. ففـــي آب  )١(االرســـالیات التبشـــیریة الغربیـــة ، واالمریكیـــة منهـــا بشـــكل خـــاص 
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بفـتح فـروع لهـا فـي كـل مـن البحـرین  ١٨٩٣مركز تبشـیري فـي البصـرة . ثـم قامـت االرسـالیة عـام 

.)٢(ومسقط 

تحـــت ســـتار طبـــي ، بعـــد ان نجـــح  ١٩١١أول مركـــز تبشـــیري عـــام  ئوفـــي الكویـــت انشـــ

المبشــر الــدكتور (آرثــر كیــرك) فــي معالجــة عــین اخــت الشــیخ مبــارك الصــباح . واقناعــه بالســماح 

.)٣(لالرسالیة بفتح فرع لها في الكویت 

من ابرز المبشرین وانشطهم في (*))Zwemerاالمریكي صموئیل زویمر (ویعد المبشر

المنطقـة . كـان هـو وزوجتـه مـن المؤسسـین للخدمـة الطبیـة فـي البحـرین التابعـة لبعثـة التبشـیر فـي 

كمــا قــام ، وبــدعم )٤(الجزیــرة العربیــة والتــي ســمیت فیمــا بعــد بمستشــفى البعثــة التبشــیریة االمریكیــة 

االمریكیة ، بتوزیـع عـدد كبیـر مـن المطبوعـات المسـیحیة –المقدس البریطانیة من جمعیة الكتاب

.)٥(في الخلیج والجزیرة العربیة ، في مقدمتها الكتاب المقدس 

مارست االرسالیات التبشیریة في الخلـیج العربـي أنشـطة خدمیـة وتعلیمیـة وصـحیة وآثاریـة 

ر الــدیني . وقــد عبــر عــن هــذا التوجــه مــؤتمر وجغرافیــة . فضــًال عــن مهمتهــا الرئیســة وهــي التبشــی

حیـث خـرج المـؤتمر بتوصـیات جـاء فـي إحـداها انـه "  ١٩٢٤المبشرین الذي عقد في القـدس عـام 

یجب اال یقتصر عمل المبشر على الجانب الدیني فقط . . وحتى یتمكن من االستمرار وتحقیـق 

. ومـن هـذا المنطلـق ركـز )٦("یـةاهدافه علیه االنسـجام مـع االوضـاع الجدیـدة فـي الـبالد العرب

المبشرون على التعلیم التبشیري الذي یضم الى جانـب تـدریس الكتـاب المقـدس ، مـواد اخـرى مثـل 

ـــنهج التربـــوي اهـــداف خفیـــة . اهمهـــا  اللغـــة االنكلیزیـــة ، واللغـــة العربیـــة والحســـاب . وكـــان لهـــذا ال

اقنــاعهم بــان المبشــرین جــاؤوا محاولــة تجنــب رد فعــل الســكان علــى النشــاط التبشــیري مــن خــالل 

ــیم لخدمــة الفكــر الغربــي وابــراز التقــدم  لیهتمــوا بتــاریخهم وحضــارتهم فــي المقابــل تكــریس هــذا التعل

.)٧(االوربي وفضله على الشرق ثم الطعن بتاریخ العرب وحضارتهم اإلسالمیة 

إلسالمیة الى یمكن القول اذن ان مهمة تحویل سكان الخلیج والجزیرة العربیة من الدیانة ا

، كانــت مــن أولویــات )٨(ســة المســیح الكبــرى هنــاك " نیالمســیحیة . وكــذلك العمــل " علــى اقامــة ك

اإلرســالیات التبشــیریة فــي المنطقــة . وقــد اكــدت علــى هــذه الناحیــة واحــدة مــن رمــوز المبشــرین فــي 

.)٩("ة اهللالقــد ارسـلنا لتحویــل النــاس الـى المســیحیة ، والـدعوة الــى قــدر …الخلـیج بقولهـا : " 

وقد استغل هؤالء المبشرون قدراتهم الطبیة لتحقیق هذا الهدف . وهذا ما صرح به زویمـر بقولـه : 

كانت االستشارة الطبیة والدواء تعطیان فقط للذین یحضرون صالة الصبح التـي كـان یبـدأ …"

.)١٠("بها عمل الیوم

ینیــة والتعلیمیــة والطبیــة ، اال ان علــى الــرغم مــن تركــز نشــاط المبشــرین علــى الجوانــب الد

ذلك النشاط كان مقرونًا بالتوجه االستعماري في الخلیج العربي وثمة من یعدهم من الرواد االوائل 
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. وانهــــم " اســــتعماریون یقومــــون بــــدور مــــزدوج فــــي )١١(لالســــتعمار الغربــــي فــــي العــــالم اإلســــالمي 

.)١٢(وخدمة مخططات دولهم االستعماریة " 

لك واجــه النشــاط التبشــیري فــي الخلــیج العربــي معارضــة قویــة مــن لــدن ســكان المنطقــة لــذ  

الـــذین ادركـــوا االهـــداف الحقیقیـــة للمبشـــرین . وهـــي حمـــل ســـكان المنطقـــة المســـلمین علـــى اعتنـــاق 

الدیانة المسیحیة . مما حفز علماء الدین والمصـلحین المسـلمین للتصـدي لمـا عـدوه غـزوًا مسـیحیًا 

لقـد حصـلت موجـة قویـة …واجهته . وقد شكى احدهم موقـف االهـالي قـائًال : " للمنطقة یجب م

ــا نســعى  ــا المســلمون المتشــددون بانن ــة واتهمن مــن المعارضــة ضــد خــدمات االرســالیة التعلیمی

ــــــالهم ــــــیم اطف ــــــیس لتعل ــــــع ول ــــــه : )١٣("لتنصــــــیر المجتم . واكــــــد هــــــذا الموقــــــف زویمــــــر بقول

لبحـرین وغیـره مـن السـكان مـن هجـوم مسـتر زویمـر ان الشكاوي بدأت تتواتر مـن شـیخ ا…"

.)١٤("والملتفین حوله على الدین اإلسالمي

یمكن القول هنا ، انه على الرغم من الطبیعة االسـتعماریة للتبشـیر ، ومناهضـته لإلسـالم 

، اال انه استطاع ان یقدم الخدمات التعلیمیة والصحیة التي كان یفتقدها المجتمع الخلیجـي آنـذاك 

مــن جهــة ، وانــه اصــبح وســیلة اســتطاع ســكان الخلــیج العربــي مــن خاللهــا التعــرف علــى مظــاهر 

التطور الغربي في المجال الفكري والثقافي مـن جهـة اخـرى . وفـي الوقـت نفسـه شـكل هـذا النشـاط 

تحــــدیًا حقیقیــــًا للتوجــــه الــــدیني فــــي الخلــــیج العربــــي ، ودافعــــًا رئیســــًا لتأســــیس العدیــــد مــــن النــــوادي 

للرد على النشاط التبشیري في المنطقة .              واالصالحیةیات اإلسالمیةوالجمع

ثانیا : تأثیر النھضة العربیة الحدیثة 
ـــیج العربـــي ، حتـــى مطلـــع القـــرن العشـــرین ، مـــن عزلتهـــا عـــن مراكـــز  عانـــت منطقـــة الخل

ضـاع االجتماعیـة للمنطقـة االنشطة الفكریة والثقافیة للنهضة العربیة الحدیثة . فرضتها علیهـا األو 
، ومحـــاوالت االســـتعمار االبقـــاء علـــى تخلـــف الحیـــاة الفكریـــة والثقافیـــة اال بمـــا یخـــدم مصـــالحه (**)

ووجــوده فــي المنطقــة . علــى الــرغم مــن ذلــك كانــت البنــاء الخلــیج العربــي محــاوالت جــادة لالنفتــاح 

على العالم الخارجي واالفادة من تیار النهضة العربیة الحدیثة .

وقـــد ســـاهمت عوامـــل عدیـــدة فـــي تعـــرف ابنـــاء الخلـــیج علـــى االنجـــازات الفكریـــة والثقافیـــة 

للنهضة العربیة الحدیثة ، منها : دور الصحافة العربیة ، والزیـارات التـي  كـان یقـوم بهـا عـدد مـن 

المفكـرین الــى المنطقـة ، ثــم الـرحالت التــي كـان یقــوم بهـا ابنــاء الخلـیج الــى بعـض مراكــز النهضــة 

ربیة الحدیثة ، سواء الغراض التجارة ، او لطلب العلم . الع

كما نالت بعض الحركات اإلسالمیة التي ظهرت في االقطار العربیة اهتمام ابناء الخلیج 

، تـــأثرت شـــرائح مـــن ســـكان الخلـــیج بمنشـــورات  ١٨٨٤-١٨٨٣العربـــي ومتـــابعتهم . فبـــین عـــامي 

، ممــا جعــل بعضــهم یخــرج لالنضــمام الــى (***)ســریة صــدرت عــن الحركــة المهدیــة فــي الســودان 
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المهـــدي والجهـــاد معـــه . االمـــر الـــذي اثـــار مخـــاوف بریطانیـــا مـــن تعـــاطف اهـــل الخلـــیج مـــع تلـــك 

االحــداث وامكانیــة انتقــال روح الثــورة والجهــاد الــى منطقــة الخلــیج العربــي . وقــد اشــار لــوریمر الــى 

وان العطـف الـذي … دعوة المهـدي ان مـال الشـارقة اظهـر اهتمامـًا بـ…هذا الموقف بقوله : "

ممـــا اضـــطر الســـلطات )١٥("اظهـــره النـــاس تجـــاه الحركـــة المهدیـــة كـــان سیاســـیًا ولـــیس دینیـــًا 

البریطانیة الى اتخاذ بعض االجراءات لوضع حد لذلك التعاطف .   

أمــا الصــحافة العربیــة فقــد كانــت احــد الروافــد المهمــة لمصــادر الثقافــة فــي منطقــة الخلــیج 

. فاعتمدت الشرائح المثقفة من أبناء الخلیج في دبي والریاض والمنامة ومسقط على بعض العربي

الصحف والمجالت التي كانت تصدر في بعض االقطار العربیـة ، كمصـر والعـراق ولبنـان . وقـد 

تــأثر ابنــاء الخلــیج باالعمــال الفكریــة واالدبیــة المتمیــزة للمفكــرین العــرب ، والتــي كانــت تنشــر فــي 

ـــار ـــوثقى واالهـــرام والمقتطـــف واالســـتقالل والزمـــان والنهـــار المن . وقـــد وجـــدت تلـــك )١٦(والعـــروة ال

اإلصــدارات طریقهــا الــى منطقــة الخلــیج بعــد ازدهــار الطــرق التجاریــة المــارة بالمنطقــة . ســواء عبــر 

بـــین دمشـــق  ١٩٢٤الــذي فـــتح عــام للنقـــل بالســـیارات قنــاة الســـویس . او عــن الطریـــق الصــحراوي 

.)١٧(جاه الخلیج العربي وبغداد بات

ویشـــیر احـــد البـــاحثین الـــى تـــأثیر العـــراق الفكـــري علـــى منطقـــة الخلـــیج العربـــي مـــن خـــالل 

الصـــــحف التـــــي انتشـــــرت فـــــي العـــــراق اواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وبـــــدایات القـــــرن العشـــــرین. 

ان فضــًال عــن وجــود العتبــات المقدســة فــي العــراق التــي كانــت محــط اهتمــام وزیــارة اعــداد مــن ســك

.)١٨(الخلیج واطالعهم على تطورات الحیاة الفكریة في العراق 

وجدت تلك الصحف والمجالت اقباًال لـدى بعـض الشـرائح المثقفـة مـن ابنـاء الخلـیج الـذین 

اقبلــوا بشــغف علــى مطالعتهــا ومناقشــة االفكــار التــي احتوتهــا . والتــأثر بهــا وقــد عبــر احــد شــعراء 

تعلق ابناء الخلیج بالصحافة العربیة بقوله : الخلیج (احمد بن بشر الرومي) عن

منـــــــــــــــــــزًال اغلـــــــــــــــــــى نزولـــــــــــــــــــهان للصــــــــــــــــــــــــــحف بقلبــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــر   یشـــــــــــــــــتهي الحـــــــــــــــــر هدیلـــــــــــــــــه انمـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــحف كطی

صـــــــــــــــیر الصـــــــــــــــحف ســـــــــــــــبیلهكــــــــــــــل مــــــــــــــن شــــــــــــــاء رقیــــــــــــــًا 

ـــــــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــــــر حی )١٩(وهــــــــــــــي للعلــــــــــــــم وســــــــــــــیله فیهـــــــــــــــــــــا خب

تابعــة الصــحف العربیــة ، ولتشــجیع ونظــرًا الهتمــام وتعلــق الشــرائح المثقفــة فــي الخلــیج بم

اآلخرین على قـراءة الصـحف ، أشـار الشـیخ ابـراهیم بـن محمـد آل خلیفـة علـى السـید عبـد الـرحمن 

مقبل الذكیر بفتح وكالة الستیراد الصحف العربیة الى البحرین فبدأت المنطقـة تسـتقبل عـن طریـق 
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جـدل ونقـاش بـین انصـار االتجـاه هذه الوكالة ابرز الصحف العربیة آنذاك ، والتي اصبحت مثـار 

.)٢٠(االصالحي الحدیث والتقلیدي داخل المجتمع الخلیجي 

اما الكویت فتعد عائلة (آل خالد) اول بیت یشترك في بعض الصحف والمجـالت العربیـة 

مثل المنار والمؤید . ولشدة تعلـق بعـض الشخصـیات بتلـك الصـحف ، لقبـوا بأسـمائها مثـل (خلیـل 

.)٢١(سم اللواء) نسبة الى مجلة اللواء المصریة المؤید) ، و (قا

وتجدر االشارة الى ان بعض تلك الصحف ، كانـت تشـكل مصـدر قلـق وازعـاج للسـلطات 

االســـتعماریة فـــي الخلـــیج لطبیعـــة االفكـــار العدائیـــة التـــي تحملهـــا تلـــك الصـــحف تجـــاه االســـتعمار 

نجحــت فــي بلــورة وتكــوین وعــي . ویمكــن القــول ایضــًا ان تلــك الصــحف والمجــالت)٢٢(البریطــاني 

ونشــاط فكــري وادبــي داخــل المجتمــع الخلیجــي ، جعلتــه یتــابع باهتمــام الحركــات والتیــارات الفكریــة 

التي ظهرت في تلك المرحلة . ویتأثر بها ویتبنى اتجاهاتها ومواقفها .

و امــا العامــل اآلخــر الــذي اســهم فــي زیــادة الــوعي الفكــري والثقــافي فــي الخلــیج العربــي فهــ

الرحالت التي كان یقوم بها رواد الفكر العربـي اإلسـالمي الحـدیث الـى المنطقـة . ومـن اوائـل تلـك 

الــرحالت الزیــارة التــي قــام بهــا المصــلح اإلســالمي جمــال الــدین االفغــاني ، فــي العقــد االخیــر مــن 

یـارة القرن التاسع عشر اال ان عـدم معرفـة السـكان آنـذاك بهـذه الشخصـیة االصـالحیة ، جعلـت الز 

.)٢٣(تنتهي من دون حدوث حوار او اتصال بینهم وبین االفغاني 

الشــیخ محمــد بــن عبــد العزیــز المــانع ، قادمــا مــن قطــر وصــل البحــرین  ١٩١٠وفــي عــام   

محمود شكري اآللوسي ، وكانت له صالت فكریـة العراقي احد تالمیذ المفكر والمصلح اإلسالمي 

س العلـــوم اإلســـالمیة فـــي المدرســـة الدینیـــة الملحقـــة مـــع الشـــیخ محمـــد رشـــید رضـــا وقـــد بـــدأ بتـــدری

بالمنتدى اإلسالمي. وكـان لـه دور فـي مقاومـة النشـاط التبشـیري فـي البحـرین . وتخـرج علـى یدیـه 

.)٢٤(عدد من رواد الفكر واالدب الحدیث في البحرین وقطر 

نطقــة ومثقفیهــا وكانـت للشــیخ المصـلح محمــد رشـید رضــا اتصــاالت وحـوارات مــع ابنـاء الم

منذ مطلع القرن العشرین . وبرز دور الشیخ واضحًا في توجیـه الشـباب الخلیجـي لمقاومـة النشـاط 

التبشــیري فـــي الخلـــیج مـــن خــالل الرســـائل المتبادلـــة بیـــنهم علــى صـــفحات مجلـــة المنـــار . وبشـــكل 

خـــاص مـــع بعـــض مثقفـــي البحـــرین امثـــال مقبـــل عبـــد الـــرحمن الـــذكیر ، ومحمـــد صـــالح یوســـف ، 

ناصر الخیري ، وعلي إبراهیم كـانو ، وخلیـل البـاكر وآخـرین مـن اصـحاب المنطلقـات اإلسـالمیة و 

. كمـا كــان للزیـارة التــي قـام بهــا الشـیخ رشــید رضـا الــى الكویـت تــأثیرًا كبیـرًا علــى )٢٥(فـي البحــرین 

الشــباب الكــویتي مــن خــالل خطبــه التــي ركــز فیهــا علــى ضــرورة االصــالح واهمیــة العلــوم الحدیثــة 

.)٢٦(وانسجامها مع مبادئ اإلسالم 
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بزیــارة ســاحل عمــان . وحــث األهــالي )٢٧(بعــد ذلــك قــام الشــیخ المصــلح ســلیمان البــاروني

على ضرورة طلب العلم ، ونبذ الجهل وٕاصالح المجتمع والتمسك بأصـول اإلسـالم . فلقـي ترحیبـًا 

د مدح خالل حفل الترحیب به من الشرائح المثقفة في المجتمع عبر عنه الشعراء الذین القوا قصائ

الــذي قــام برحلــة الــى شــبه الجزیــرة العربیــة )٢٨(األدیــب أمــین الریحــاني ١٩٢٢. ثــم جــاء بعــده عــام 

والكویـت والبحــرین . داعیـًا إلــى األخـذ بإنجــازات المدنیــة األوربیـة ونشــر العلـم والتضــامن العربــي . 

.)٢٩(باللغة العربیة واإلنكلیزیة وقد ضمن أفكاره اإلصالحیة في عدد من مؤلفاته التي وضعها

وفي الوقت نفسه شهدت دول الخلیج زیارة بعض المصلحین ورجال الفكر مـنهم السیاسـي 

الـذي ألقـى فـي مسـاجد الكویـت )٣٠(والمصلح حافظ وهبة ، والمحدث الشیخ احمد أمین الشنقیطي 

ـــة ، داعیـــًا إلـــى التمســـك ب اإلســـالم وتلمـــس طریـــق ومجالســـها العدیـــد مـــن الخطـــب والـــدروس الدینی

.)٣١(اإلصالح على هدي الكتاب والسنة 

 ١٩٢٣، الــذي زار دبــي عــام )٣٢()١٩٤٤-١٨٧٤وأعقــبهم الشــیخ عبــد العزیــز الثعــالبي (

. ثـــم انتقـــل إلـــى )٣٣(بـــدعوة مـــن أحـــد كبـــار تجارهـــا . وحظـــي باســـتقبال وترحیـــب طالبهـــا وأدبائهـــا 

لقى شعراء البحرین قصائد احتفاًء بالشیخ الثعالبي البحرین لیحظى بالترحاب والتكریم نفسه . وقد ا

. ومنها قصیدة للشاعر خالد محمد فرج جاء فیها :      

ــــــذاك دون الواجــــــبان رضـت فـي الترحیــب فیـك مــواهبي ــــــا زعــــــیم ف ــــــك ی ب

)٣٤(خـــرس االدیـــب وجـــف حبـــر الكاتـــب لـــو یحتفـــى بـــك حیـــث صـــیتك طـــائر 

بهــا زعمــاء االصــالح ورواد االدب العربــي للخلــیج. اســتمرت بعــد ذلــك الزیــارات التــي قــام

امثـــال الشـــاعر احمـــد شـــوقي ، وعبـــد اهللا ســـعید الـــدملوجي ، ویوســـف یاســـین ، ونـــاجي االصـــیل ، 

.)٣٥(ومحمد البشیر االبراهیمي ، وغیرهم 

وتجدر االشارة هنا الى ان المعارضة التي لقیها اصحاب االتجاه االصـالحي ، قـد تبناهـا 

اه اإلسالمي المحافظ في الخلیج ، واصفین االفكار االصالحیة التـي جـاء بهـا هـؤالء انصار االتج

المصلحون بانها مخالفة للشرع وتشجع على انتشار االفكار والعقائد الزائفة المبتدعة . وكان على 

رأس هؤالء المعارضین الشیخ احمد الفارسي ، والشیخ عبد العزیز بن صـالح العلجـي الـذي وصـل 

ر الــى تكفیــر الشــیخ محمــد رشــید رضــا ، واهــدار دمــه . عنــدما وصــفه بالضــال والمرتــد ، بــه االمــ

بقوله : 

ــــد الى اهللا نشكو من ضالل على محمد ــــل مرت ــــه الجهــــال عــــن ك ــــا ب اتتن

ـــب االســـالف واســـتبدلوا بهـــا     ـــو كت ســجالت اصــحاب المنــار التــي تــردي َقّل
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نقــض علــى الشــیخ رشــید رضــا ، خــالل زیارتــه للكویــت ، فمــا كــان مــن احــد المتــأثرین بــه اال ان ا

.)٣٦(محاوًال قتله 

مهمـا یكــن مـن امــر ، فقـد كــان لهـؤالء المصــلحین دور كبیـر فــي نمـو االتجــاه االصــالحي 

وتعزیــزه فــي الخلــیج العربــي . كمــا اســهم هــؤالء المصــلحون فــي انضــاج الــوعي الفكــري ، وبشــكل 

المثقفـة فـي الخلـیج . والـذین اخـذوا علـى عـاتقهم مهمـة المطالبـة خاص اإلسالمي ، لـدى الشـریحة 

باصــالح المجتمــع وتطــویره ، مــن خــالل اســتلهام المبــادئ اإلســالمیة ، ومحاربــة الجهــل والتخلــف، 

والتقالید البالیة .

امـــا المصـــدر اآلخـــر لبـــروز الـــوعي الفكـــري والثقـــافي فـــي الخلـــیج العربـــي ، اطـــالع ابنـــاء 

النهضــة الحدیثــة فــي الخــارج ونقلهــا الــى مجتمعــاتهم . وقــد ادى هــذا الــدور الخلــیج علــى مظــاهر 

فئتـان اجتماعیتــان ممــن تــأثروا بالنهضـة الحدیثــة فــي بعــض االقطـار العربیــة . همــا التجــار وطلبــة 

العلم . فقد قام بعض التجـار الخلیجیـین بجلـب عـدد مـن الصـحف والمجـالت والكتـب الحدیثـة الـى 

ــدانهم . كمــا نقــل هــؤال ء التجــار ایضــًا تجــاربهم ومشــاهداتهم لمظــاهر النهضــة الحدیثــة ، خــالل بل

زیاراتهم لعدد من العواصم العربیة ، مثل القاهرة وبغداد ودمشق وبیروت . وتحدثوا في مجتمعاتهم 

.)٣٧(عن العدید من القضایا الفكریة والثقافیة التي تأثروا بها خالل رحالتهم تلك 

التجـار الخلیجیـین ، والسـیما البحرانیـون والكویتیـون ، معهــم فـي الوقـت نفسـه جلـب بعـض 

من البلدان التي قاموا بزیارتها بعض المظاهر المدنیة الحدیثة مثل جهاز الرادیو الذي اشـتراه احـد 

التجار البحرانیین مطلع الثالثینات . وقام التجار الكـویتیین منتصـف الثالثینـات ، بادخـال السـینما 

.)٣٨(الى الكویت 

كما كان للمدرسین العرب العاملین في الخلیج اسهام واضح في نقـل االفكـار واالتجاهـات 

اما البعثات العلمیة  التي قام بها )٣٩(الفكریة التي یحملونها من بلدانهم الى اقطار الخلیج العربي 

ز الحیـاة ابناء الخلـیج الـى بعـض مراكـز الفكـر والثقافـة العربیـة ، فقـد كـان لهـا ایضـًا دور فـي تحفیـ

الفكریـة للخلــیج العربـي . فكانــت اولـى البعثــات العلمیـة الــى مصـر حصــل علیهـا المصــلح الكــویتي 

، للدراســـة فـــي االزهـــر . وقــــد تعـــرف خـــالل اقامتـــه فـــي القـــاهرة بادبائهــــا (****)عبـــد العزیـــز الرشـــید 

. فضــًال ومفكریهــا . وتــأثر بمنــاهج رواد االصــالح كاالفغــاني والشــیخ محمــد عبــده ، وقاســم أمــین

عن عالقته المسبقة واعجابه بالشیخ رشید رضا . وشارك ، بعد عودته الى الكویت ، مـع صـدیقه 

فرحـان الفهـد بانشـاء مشـروع خیـري الرسـال طـالب العلـوم اإلسـالمیة للدراسـة فـي المعاهـد المتمیــزة 

علـــم . ومـــن جانـــب آخـــر ارســـلت الحكومـــة الكویتیـــة عـــددًا مـــن طـــالب ال)٤٠(فـــي العـــالم اإلســـالمي 

للدراسـة فـي الكلیـات والمعاهـد العراقیـة . وقـد تخـرج فـي تلـك المؤسسـات العلمیـة العراقیـة نخبـة مــن 
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 ١٩٣٨المثقفــین الكــویتیین ، كــان مــنهم خالــد ســلیمان العدســاني، ســكرتیر المجلــس التشــریعي عــام 
)٤١(.

لظهـور نخبـة یمكن القول ان تلك الرحالت والبعثات العلمیة والتجاریة كانت النواة االولـى 

اجتماعیة تحمل مفاهیم جدیدة ، اخذت على عاتقها طرح مشاریع اصالحیة في المجتمع الخلیجي 

، لتحریك عملیة التطور واالصالح في المنطقة.    

الثقافیة في الخلیج العربي :التعلیمیة وثالثا : المؤسسات 
الى تغییر انتماءات في سیاق رفض المجتمع الخلیجي للنشاط التبشیري الذي كان یهدف

المنطقــة الدینیــة والثقافیــة. وتصــدیه لهــذه الظــاهرة الجدیــدة مــن منطلقــات إســالمیة بالدرجــة االولــى. 

والدور الذي قام به التجـار الخلیجیـون فـي نقـل معـالم النهضـة الفكریـة والثقافیـة التـي شـاهدوها فـي 

الخلـیج فـي ازالـة الجمـود والتخلـف بعض الدول الى مجتمعـاتهم. ورغبـة الشـریحة المثقفـة مـن ابنـاء 

یــة، تمثلــت بتطــور واجتماعالفكــري والثقــافي الســائد فــي الخلــیج، بــدأت المنطقــة تشــهد تحــوالت فكریــة 

وكما یأتي :صحافة وتأسیس االندیة والجمعیات،وظهور الالتعلیم الحدیث،

المدارس والمكتبات :.أ
لــــدول اإلســــالمیة االخــــرى، بمراحــــل مــــرَّ التعلــــیم فــــي دول الخلــــیج العربــــي، كغیرهــــا مــــن ا

متعددة، تبعًا للظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة السائدة آنـذاك. ابتـدأت بـالتعلیم التقلیـدي 

(الكتاتیب)، ثم ظهور التعلیم الحدیث مطلع القرن العشرین. حتى أخذ صـورته الحالیـة بعـد ظهـور 

رها في دول الخلیج العربي. النفط، وتشكیل االنظمة السیاسیة الحالیة واستقرا

انتشـرت الكتاتیــب فــي انحــاء مختلفــة مـن االقطــار اإلســالمیة، ومنهــا دول الخلــیج العربــي. 

واعتمـــد هـــذا النظـــام مـــن التعلـــیم الـــدیني علـــى حفـــظ القـــرآن الكـــریم والســـیرة النبویـــة، وتعلـــم القـــراءة 

ي یعتمد على تالمیذه في الحصول . ویقوم بمهمة التعلیم المال او المطوع الذ)٤٢(والكتابة والحساب

علــى مصــادر رزقــه، امــواًال او هــدایا عینیــة فــي المناســبات الدینیــة. ویصــف احــد البــاحثین مهمــة 

ــه ان …المطــوع قــائًال: " ــي كــل شــيء . فمــن حق ــة ف ــاب هــو الســلطة المطلق ــي الكت المطــوع ف

ان العقاب مایشاء، یستخدم االطفال في شؤون منزله الخاصة. وله ان ینزل بمن یرید منهم الو 

.)٤٣("وان یرسل االطفال الى المنزل في الحي لكي یقرؤوا اجزاًء من القرآن على مریض فیه

وفي كثیر من الحاالت كانت الكتاتیب مختلطـة (فتیـان وفتیـات)، وقـد تقـوم العوائـل الثریـة 

میذ او التلمیذة . وبعد ان یكمل التل)٤٤(بجلب معلمات یعلمن بناتهن في بیوتهن. مقابل اجرة شهریة

ـــى ان التلمیـــذ نجـــح فـــي حفـــظ  ـــاًال شـــعبیًا یعـــرف بالختمـــة للداللـــة عل خـــتم القـــرآن، یقـــیم ذویـــه احتف

.)٤٥(القرآن
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یعد التعلیم الدیني االساس والقاعدة التي تاسس علیها التعلیم الرسمي الحدیث في الخلـیج 

ن. عندما ظهر التعلیم الحـدیث العربي. وقد استمر هذا النمط من التعلیم حتى مطلع القرن العشری

.(*****)في عدد من دول الخلیج

بـــدأت المحـــاوالت االولـــى للتعلـــیم الحـــدیث فـــي بعـــض دول الخلـــیج العربـــي مثـــل الكویـــت، 

والبحــرین وامــارات ســاحل عمــان، ونجــد والحجــاز، منــذ العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین. ویشــیر 

التعلیم الحدیث هما :الباحثون الى وجود عاملین كانا وراء ظهور 

نشاط االرسالیات التبشیریة في مجـال التعلـیم : ولـد احساسـًا بـالخطر علـى الثقافـة والتـراث .١

اإلسالمي، وحفز بعض الشخصیات والجماعات الخذ زمام المبادرة والبدء بالتعلیم.

هـا رغبة تجار المنطقـة باالعتمـاد علـى مـوظفین قـادرین علـى ضـبط حسـاباتهم التجاریـة وتنظیم.٢

.)٤٦(بعد ان أصبحت الوسائل التقلیدیة عاجزة عن االلمام والسیطرة على تلك الحسابات

سـمیت بــ (المدرسـة التیمیـة) قـام  ١٩٠٠وقد تأسسـت فـي الشـارقة اول مدرسـة حدیثـة عـام 

) طالبـــًا وطالبـــة. كانـــت ٣٢٠بتمویلهــا تـــاجر اللؤلـــؤ علـــي بــن محمـــد بـــن علـــي المحمــود. ضـــمت (

ن والكتب مجانیة. وتعتمد فـي مناهجهـا علـى الدراسـات السـلفیة وتعـالیم الشـیخ الدراسة فیها والمسك

.)٤٧(محمد بن عبد الوهاب

انشـــاء المدرســـة  ١٩٠٤أنشـــأت مدرســـة ابـــن خلـــف واعقبهـــا فـــي عـــام  ١٩٠٣وفـــي عـــام   

االحمدیــة نســبة الــى مؤسســها احمــد بــن دلمــوك. اعتمــدت فــي بدایــة تأسیســها علــى تــدریس العلــوم 

باسـتخدام اسـلوب الدراسـة الحدیثـة . كمـا تأسسـت فـي  ١٩٢٥. ثم ابتدأت منـذ عـام الدینیة الصرفة

مدرســة الفــالح التــي كــان یــدیرها كــادر تدریســي عراقــي. والحقــت بهــا اول مكتبــة  ١٩٠٦دبــي عــام 

.)٤٨(ضمت العدید من الكتب العلمیة واالدبیة

مباركیـة) نسـبة ، سـمیت بالمدرسـة (ال١٩١١وفي الكویت افتتحت اول مدرسـة حدیثـة عـام 

.(******)الــى امیــر الكویــت الشــیخ مبــارك الصــباح. تــولى ادارتهــا الشــیخ یوســف بــن عیســى القنــاعي

المدرسة االحمدیة تیمنًا بالشیخ احمـد الجـابر الصـباح . تبـرع النشـائها عـدد مـن  ١٩٢١تلتها عام 

. ثم )٤٩(غیرهموجهاء الكویت منهم یوسف القناعي والحاج حمد الصقر والشیخ یوسف الحمیضي و 

التــي أسســها الحــاج شــمالن بــن علــي ال ســیف لتعلــیم اقاربــه  ١٩٢٤تبعتهــا مدرســة الســعادة عــام 

.)٥٠(وأیتام المسلمین

، تمكن عدد من وجهاء الشیعة في الكویت مـن تأسـیس مدرسـة علـى  ١٩٣٨وخالل عام 

ـــ (الجعفریــة)، نســبة الــى المــذهب الجعفــري، لتــدریس االداب غــرار المباركیــة واالحمدیــة. ســمیت ب

. وتتابعــت بعــدها تأســیس المــدارس، )٥١(والعلــوم المختلفــة. وعــین العراقــي محمــد العــادلي مــدیرًا لهــا

.)٥٢(وارسال البعثات العلمیة الى اقطار العالم اإلسالمي
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اما في البحرین فیرجع تأریخ التعلـیم النظـامي فیهـا الـى نهایـة القـرن التاسـع عشـر، عنـدما 

االمریكــي زویمــر االشــراف علــى مدرســة (جــوزة البلــوط) التــي تأسســت عـــام تولــت زوجــة المبشــر 

بدأ التعلیم الوطني في البحرین بافتتاح مدرسة (الهدایة الخلیفیة) في  ١٩١٩. وفي عام )٥٣(١٨٩٩

. ثـم ١٩٢١، وتبعها تأسیس مدرسة (الهدایة الثانیة) في المنامـة عـام )٥٤(المحرق بتبرعات االهالي

.)٥٥(مدرستان هما (المدرسة الجعفریـة) و (المدرسـة العلویـة) ١٩٢٧یس عام أنشئت في قریة الخم

. كمـا افتـتح )٥٦(، تأسست في المحرق اول مدرسـة حكومیـة لتعلـیم البنـات١٩٢٨وفي العام التالي، 

معهــد دینــي ، كــان معظــم تالمیــذه مــن الشــیعة. ثــم اسســت االوقــاف الســنیة عــام  ١٩٣٨فــي عــام 

.)٥٧(ریج علماء دین متخصصین في العلوم اإلسالمیة، المدرسة الدینیة لتخ١٩٤٣

وبهذا شهدت البحرین نشاطًا ملموسًا في مجال التعلیم. فأرسلت بعثات علمیـة الـى بعـض 

.)٥٨(الدول العربیة. كما تم فتح مدارس دینیة وصناعیة وغیرها من االختصاصات

كـــان التعلـــیم وتـــأخر ظهـــور التعلـــیم الحـــدیث فـــي قطـــر حتـــى منتصـــف القـــرن العشـــرین. و 

االهلي هو المسیطر على واقع التعلیم في البالد. حیث كـان هنـاك عـدة مـدارس اهلیـة علـى غـرار 

الكتاتیــــب. یــــتم فیهــــا تــــدریس العلــــوم اإلســــالمیة. وأول مدرســــة نظامیــــة اسســــت فــــي الدوحــــة عــــام 

٥٩(١٩٥١(.

كما في بقیة الدول اإلسالمیة، إذ كان التعلیم الـدیني (الكتـاتیبي) هـو الغالـب علـى التعلـیم 

في الحجاز، الذي اتخذ مـن الجوامـع والمسـاجد مراكـز للدراسـة. ولـم یظهـر التعلـیم الحـدیث اال فـي 

ة) ، بعد أن أنشـأ الملـك (السـلطان آنـذاك) عبـد العزیـز بـن سـعود (ادارة المعـارف العامـ١٩٢٦عام 

) مدرســـة حكومیـــة وأهلیـــة أسســـت فـــي الریـــاض والمنـــاطق المجـــاورة لهـــا. ١٢لتنظـــیم التعلـــیم فـــي (

استخدمت المدرسین العرب للتدریس فیها. وأدخلـت منـاهج متعـددة ، كالجغرافیـة والهندسـة واللغـات 

لدین االجنبیة. وعلى الرغم من ذلك بقیت تلك المناهج والمقررات الدراسیة خاضعة لمراقبة علماء ا

.)٦٠(في السعودیة

لــم یتغیــر التعلــیم الــدیني التقلیــدي فــي ســلطنة عمــان، حتــى تأسســت المدرســة (الســلطانیة) 

ثم تبعها انشاء مدارس نظامیة اخـرى تعتمـد علـى المنـاهج الحدیثـة والمدرسـین العـرب  ١٩٣٠عام 

.)٦١(في التدریس

بالطـابع الـدیني فـي بدایاتـه، ویبدو واضحًا ان التعلیم في الخلیج العربي، اتسم بشكل عـام 

من خالل نظام الكتاتیـب، والمـدارس االهلیـة التـي اعتمـدت علـى المنـاهج الدینیـة فـي التعلـیم. وقـد 

استمر هذا التوجه الدیني في التعلیم لیكون اكثر تخصصًا في النصف الثاني من القرن العشرین. 

لخلیج العربي. وحـدوث تطـور ملمـوس عندما تم انشاء الجامعات والمعاهد الدینیة في معظم دول ا

فــي التعلــیم الحــدیث مــن ناحیــة التوســع فــي المنــاهج الدراســیة وازدیــاد اعــداد المــدراس، والتقــدم فــي 
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تعلــیم البنــات خاصــًة بعــد ازدیــاد المــردودات المالیــة الهائلــة للــنفط. واســتقدام العدیــد مــن المدرســین 

.)٦٢(یة الى دول الخلیج العربيالعرب الذین نقلوا معهم تجاربهم الفكریة والسیاس

اما المكتبات في الخلیج العربي ، فقد كان دورها مكمًال لدور المدارس في عملیـة التوعیـة 

ونشــر االتجاهــات الفكریــة مــن خــالل توفیرهــا الكتــب والمجــالت والصــحف. وكونهــا مراكــز القامــة 

هــي "  ١٩١٣لبحــرین عــام النــدوات والمحاضــرات الفكریــة والثقافیــة. وقــد ظهــرت اول مكتبــة فــي ا

مكتبــة نــادي اقبــال اوال اللیلــي "، لتقــدیم الكتــب والنشــرات الحدیثــة للشــباب البحرینــي الــذین حاولــت 

ــــدس ذات  ــــاب المق ــــة الكت ــــي البحــــرین اســــتقطابهم مــــن خــــالل انشــــائها مكتب االرســــالیة التبشــــیریة ف

اومة سكان البحـرین للنشـاط . فكان انشاء هذه المكتبة تعبیرًا عن رفض ومق)٦٣(التوجهات التبشیریة

التبشــیري. وفــي الوقــت نفســه للتباحــث فــي احــوال المســلمین، والعمــل علــى تفعیــل االصــالحات فــي 

.)٦٤(المجتمع، ومنها اصالح الفكر اإلسالمي

 ١٩٢٠تأسســت مكتبــة أهلیــة هــي (المكتبــة الكمالیــة) وتبعتهــا فــي عــام  ١٩١٩وفــي عــام   

مثقفـو البحـرین لمناقشـة القضـایا الفكریـة واالجتماعیـة، المحلیـة (مكتبة التـاجر). فكانتـا مقـرًا یرتـاده

. وتطورت بعـدها المكتبـات فـي البحـرین. وأصـبح هنـاك مكتبـة لكـل مدرسـة فـي الـبالد. )٦٥(والعربیة

ثم برزت (المكتبة العامة) الحتوائها على مجموعة كبیرة من الكتب الحدیثة والمراجع والموسوعات 

.)٦٦(الضخمة

، انتشــرت المكتبــات االهلیــة التــي یعــود الفضــل فــي تأسیســها الــى عــدد مــن وفــي الكویــت

ثـم  ١٩٣١وجهاء الكویت وأعیانها. وكان اول تلك المكتبات (المكتبة الوطنیة) التي تاسسـت عـام 

ـــاعي، وعبـــد الحمیـــد  ١٩٣٤تلتهـــا عـــام  ـــة االهلیـــة) بجهـــود الشـــیخ یوســـف بـــن عیســـى القن (المكتب

یب. وقد اصابها االهمال فیما بعـد، حتـى مطلـع الخمسـینات، عنـدما الصانع، وسلطان ابراهیم الكل

.)٦٧(ألحقت بادارة المعارف، وسمیت بـ (مكتبة المعارف)

أمــا الحجــاز، وتحدیــدًا فــي المدینــة المنــورة، فقــد شــهدت تطــورًا فــي عــدد المكتبــات االهلیــة. 

تبـة (عـارف حكمـت، ) مكتبـة . كـان أبرزهـا مك١٨حیث وصل عددها مطلـع القـرن العشـرین الـى (

والســـلطان، والحمیدیـــة، والقازانیـــة) وغیرهـــا. واحتـــوت علـــى العدیـــد مـــن المطبوعـــات والمخطوطـــات 

. عندما أسس األمیـر مسـاعد ١٩٤٣. بعدها لم تشهد البالد ایة مكتبة حتى عام )٦٨(والكتب النادرة

لـب علـى كتبهـا بن عبد الرحمن، أخو الملك عبـد العزیـز، اول مكتبـة عامـة بالعاصـمة الریـاض، غ

.)٦٩(االتجاه الدیني واألدبي

الصحافة والطباعة :.ب
تــأثرت الصــحافة الخلیجیـــة كثیــرًا بالصـــحافة العربیــة التــي كانـــت المصــدر االول والـــرئیس 

للقــارئ الخلیجــي. وكانــت تلــك الصــحف ومــا تنشــره مــن مقــاالت فكریــة واجتماعیــة؛ وبشــكل خــاص 
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حیة إســـالمیة، مصـــدر اثـــارة وجـــدل بـــین تیـــار االصـــالح تلـــك المقـــاالت التـــي تحمـــل افكـــارًا اصـــال

والتجدیــد فــي الخلــیج مــن جهــة ، وانصــار التیــار التقلیــدي المحــافظ مــن جهــة أخــرى. ویصــف احــد 

والصـــحافة العربیــة كـــان لهـــا دورهــا الكبیـــر فـــي "…البــاحثین تـــأثیر بعــض تلـــك الصـــحف بقولــه : 

لمنـار) مجلـة الشـیخ رشـید رضـا، ودعوتـه وانـتم تعلمـون عـن (ا…التأثیر على النهضـة فـي الخلـیج

للیقظــة واالخــذ بالجانــب العصــري فــي النهضــة : وكانــت ذات أثــر كبیــر فــي ســجل بلــدان الخلــیج 

.)٧٠(العربي"

وبــدا واضــحًا تــأثیر تلــك الصــحف فــي الشــریحة المثقفــة فــي الخلــیج مــن خــالل المراســالت 

. وأخـــذت النخبـــة الخلیجیـــة )٧١(مـــاعيالمتبادلـــة بـــین هـــؤالء وبـــین رواد االصـــالح اإلســـالمي واالجت

المثقفة تنشر مقاالتهـا ونتاجهـا الفكـري فـي الصـحف العربیـة. واعتمـد هـؤالء المثقفـون علـى مطـابع 

مصر و لبنـان والعـراق فـي طبـع المجـالت والكتـب التـي أصـدروها. وذلـك لعـدم تـوفر الطباعـة فـي 

عـــة فیـــه أواخـــر القـــرن التاســـع الخلـــیج إال فـــي وقـــت متـــأخر، باســـتثناء الحجـــاز الـــذي ظهـــرت الطبا

مطبعة عرفت بــ (حجـاز والیتـي  ١٨٨٣عشر، عندما انشأ الوالي العثماني عثمان نوري باشا عام 

ـــة  ـــت طبـــع التقـــویم الرســـمي المســـمى بســـالنامة والی مطبعـــة ســـي) أي (مطبعـــة والیـــة الحجـــاز) تول

.)٧٢(الحجاز. قامت بطبع عدد من مؤلفات علماء الدین في مكة والمدینة

في العام التالي جلبت السلطات العثمانیة مطبعة حجریة الى الحجاز سمیت بـ (المطبعة و   

قـــام الشــریف حســـین بـــن علـــي  ١٩١٩االمیریــة) وفیهـــا طبعـــت جریــدة الحجـــاز المكیـــة. وفــي عـــام 

بتأسیس مطبعة صغیرة فیهـا لطبـع جریدتـه (القبلـة) ثـم اصـبحت تلـك المطبعـة ، فـي عصـر الملـك 

تعـرف بمطبعـة (أم القــرى) . كمـا قامـت الشـركة العربیــة  ١٩٢٧، ومنــذ عـام عبـد العزیـز بـن سـعود

. بعدها بعـام تأسسـت مطبعـة اخـرى فـي المدینـة ١٩٣٥للطبع والنشر بانشاء مطبعة في مكة عام 

.)٧٣(بمجهود االخوین علي وعثمان حافظ

اما الصحافة في الحجاز ، فبعد اعالن الدسـتور العثمـاني ظهـرت مجموعـة مـن الصـحف 

، والرقیــب، ١٩٠٩، واالصــالح الحجــازي ١٩٠٩، شــمس الحقیقــة ١٩٠٨هــي : صــحیفة الحجــاز 

. ثـم بـرزت بعـد )٧٤(والمدینة المنورة. وقد تمیزت هذه الصحف باسـلوبها المتواضـع ولغتهـا الضـعیفة

، وبریــد الحجــاز، وام ١٩١٩، والفــالح ١٩١٥ذلــك صــحف أخــرى كــان أهمهــا صــحیفة القبلــة عــام 

، ١٩٣٧، ومجلـة النـداء اإلسـالمي ١٩٣٧، والمدینـة المنـورة ١٩٢٧المنهـل ، ومجلة١٩٢٤القرى 

التي كان شعارها االیة الكریمة " ربنـا انـا سـمعنا منادیـًا ینـادي لإلیمـان أن آمنـوا بـربكم فآمنـا ". ثـم 

.)٧٥(١٩٤٧مجلة الحج 

وَعرَفــت البحــرین الصــحافة قبــل غیرهــا مــن دول الخلــیج العربــي، عنــدما اصــدرت مدرســة 

تأسســــت مطبعــــة  ١٩٣٤. وفــــي عــــام ١٩١٩لهدایــــة الخلیفیــــة اول صــــحیفة سیاســــیة ادبیــــة عــــام ا

ـــــــــي البحـــــــــرین عـــــــــام  ـــــــــة ف ـــــــــم صـــــــــدرت اول مجل ـــــــــة (البحـــــــــرین) ١٩٣٩البحـــــــــرین ث ، وهـــــــــي مجل

، التــــــــي انحــــــــازت فـــــــــي موقفهــــــــا الــــــــى جانـــــــــب الحلفــــــــاء خـــــــــالل(*)لصــــــــاحبها عبــــــــد اهللا الزایـــــــــد
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درت مجلـــة (صـــوت البحـــرین) التـــي كـــان لهـــا صـــ ١٩٤٩. وفـــي عـــام )٧٦(الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

مواقـــف دینیـــة واجتماعیـــة متمیـــزة. ثـــم صـــدرت بعـــدها بعـــض الصـــحف ابرزهـــا الـــوطن، و الشـــعلة، 

.)٧٧(والقافلة

وفــي الكویــت ، صــدرت أول مجلــة فــي تــاریخ الصــحافة الخلیجیــة ، هــي (مجلــة الكویــت) 

عبد العزیز الرشـید، الـذي كـان . أصدرها وترأس تحریرها١٩٢٨التي صدر العدد األول منها عام 

متـــأثرًا بفكـــر الشـــیخ محمـــد رشـــید رضـــا ومجلتـــه (المنـــار). وقـــد ركـــزت مجلـــة الكویـــت علـــى تنـــاول 

المواضیع التي تتعلق باإلصالح اإلسالمي، وأصول الدین والعقائد، والصراع بین التیار التجدیدي 

المجلة العدید من المقاالت لرمـوز . فضًال عن اهتمامها باالدب الخلیجي. كما نشرت (**)والمحافظ

اإلصــــالح اإلســــالمي آنــــذاك مثــــل الشــــیخ رشــــید رضــــا، ومحمــــود شــــكري اآللوســــي، وعبــــد القــــادر 

.)٧٨(المغربي، وعبد العزیز الثعالبي

، اصـدر ١٩٣٠بعد سـفر عبـد العزیـز الرشـید، ضـمن بعثـة إسـالمیة ، الـى اندونیسـیا عـام 

بحــري مجلــة (الكویــت والعراقــي) التــي كانــت تعبــر عــن هنــاك بالتعــاون مــع الســائح العراقــي یــونس

االفكار االصالحیة التي دعا الیها رواد اإلصـالح اإلسـالمي فـي الخلـیج العربـي. مـن خـالل تعهـد 

.)٧٩(المجلة بالدفاع عن اإلسالم،وازالة ما علق بالفكر اإلسالمي من بدع وخرافات

عمان، فلم تظهر اال بعد النصف اما الصحافة في قطر، وٕامارات ساحل عمان، وسلطنة 

الثاني من القرن العشرین. علـى اثـر التطـور الـذي حصـل فـي المؤسسـات الحكومیـة الخلیجیـة بعـد 

.)٨٠(االفادة من عائدات النفط

یمكن القـول ان حركـة الصـحافة والطباعـة، التـي ظهـرت فـي منطقـة الخلـیج العربـي، ادت 

وشؤونه. كما یمكن العربيثقافي ، ومناقشة قضایا العالم دورًا مهمًا في عملیة النهوض الفكري وال

في منطقة الخلیج العربي فیما بعد.  اإلصالحیةالقول ایضًا بانها أسهمت في ظهور الحركات 

بناًء على ذلك كان هذا البحث محاولة لتوضیح الدور الذي قام به التعلیم والمؤسسات 

لمحرك والدافع الحقیقي للتطور االجتماعي والفكري الثقافیة في منطقة الخلیج العربي،بوصفها ا

الذي شهدته المنطقة في النصف الثاني من القرن العشرین .
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ھوامش البحث ومصادره :
ــیج العربــي والمغــرب١( العربــي: دراســات فــي التــاریخ السیاســي واالجتمــاعي )  عبــد المالــك خلــف التمیمــي ، الخل

.٥٠ص  ، )١٩٨٦واالقتصادي ، دار الشباب ، (بیروت 

:نـدوة ضـمنماعي والفكري االجنبي في اقطـار الخلـیج العربـي ،)  ابراهیم خلیل احمد ، بدایات التحدي االجت٢(

شـــعبان  ٣-١مســـقط ، ســـلطنة عمـــان ، فـــي الفتـــرة مـــن ، والغـــزو الثقـــافي لـــدول الخلـــیجالتحــدیات الحضـــاریة

، ص  )١٩٨٧، مكتــــب التربــــة العربــــي لــــدول الخلــــیج (الریــــاض ،  ١٩٨٥ابریــــل  ٣-٢ه، الموافــــق  ١٤٠٥

٤٠٥                     .                                    

مؤسســة ، او الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني والخالفــة االســالمیة)  موفــق بنــي مرجــة ، صــحوة الرجــل المــریض٣(

.١٦٦، ص ) ١٩٨٤صقر للطباعة والنشر، ( الكویت،

ي الشــرق االوســط التــي (*) رئــیس االرســالیة التبشــیریة العربیــة االمریكیــة فــي البحــرین ورئــیس جمعیــات التنصــیر فــ

. حظــي بــدعم الكنــائس االصــالحیة االمریكیــة وهــو مــن ابــرز اعمــدة التبشــیر فــي  ١٩١١تــولى انشــاءها عــام 

العصــر الحــدیث ومؤلــف كتــاب (العــالم اإلســالمي الیــوم) ، ومؤســس مجلــة (العــالم اإلســالمي) ، ینظــر: عبــد 

راسة فـي التـاریخ االجتمـاعي والسیاسـي ، شـركة المالك خلف التمیمي ، التبشیر في منطقة الخلیج العربي . د

.  ٢٣٦-٢٣٠) ، ص ص ١٩٨٢كاظمة للترجمة والنشر (الكویت ، 

) ، مجلة البحرین الثقافیة، ١٩٩٣-١٨٩٣)  محمد الخزاتي ، مائة عام على االرسالیة االمریكیة في البحرین (٤(

بعدها . وما  ١٥، ص ص  ٢٠٠٠) ، نیسان ٢٤) ، العدد (٦المنامة ، السنة (

. ٣٤٣٧، مصدر سابق ، ص  ٦ج القسم التاریخي،دلیل الخلیج ،، ج.ج ،)  لوریمر٥(

)  عبد المالك خلف التمیمي ، االستعمار الثقافي فـي الخلـیج العربـي ، مجلـة الباحـث ، بیـروت ، العـدد االول، ٦(

.٣٢٠، ص  ١٩٨٠ایلول 

التیــــارات الفكریــــة والحركــــات المعاصــــرة ، دار ؛ احمــــد عبــــد الــــرحیم الســــایح ، ٣٥٠)  المصــــدر نفســــه ، ص ٧(

.٣٥) ، ص١٩٩١الطباعة المحمدیة (القاهرة ، 

ــیج ، دراســة تاریخیــة وتحلیلیــة لنشــاط االرســالیات ٨( )  فاطمــة حســن الصــایغ ، صــورة النشــاط التبشــیري فــي الخل

.  ١٠٥، ص  ١٩٩٧) ، كانون الثاني ٣١) ، العدد (١٦االمریكیة ، مجلة الوثیقة ، البحرین ، السنة (

ــیج العربــي ، ٩( دراســة فــي التــاریخ االجتمــاعي والسیاســي، شــركة الكاظمــة )  التمیمــي ، التبشــیر فــي منطقــة الخل

؛ مصطفى الخالدي وعمر فروخ، التبشیر واالستعمار ، المكتبة  ٤٧، ص  )١٩٨٢للترجمة والنشر(الكویت، 

.١٩٢) ، ص ١٩٧٣العصریة (بیروت ، 

؛ الصــایغ ، صــورة مــن صــور  ٤٠٦التحــدي االجتمــاعي والفكــري ، مصــدر ســابق ، ص )  احمــد ، بــدایات١٠(

.١١٧النشاط التبشیري ، مصدر سابق ، ص 

، نـدوة التحـدیات الحضـاریة ، مصـدر سـابق، الخلـیج العربـي امـام التحـدي العقـدي ، سـعید عبـد اهللا حـارب) ١١(

.٢٥٧ص 

.٤٠٧صدر سابق ، ص )  احمد ، بدایات التحدي االجتماعي الفكري ، م١٢(

.١٧٦)  التمیمي ، التبشیر في منطقة الخلیج العربي ، مصدر سابق ، ص ١٣(

.٤٠٥)  احمد ، بدایات التحدي االجتماعي والفكري ، مصدر سابق ، ص ١٤(
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١٥٠

وصل الجمود الفكـري فـي منطقـة الخلـیج العربـي حـدًا جعـل النـاس یتسـاءلون عـن جـواز تعلـم اللغـات االجنبیـة (**)

الصحف والمجالت . وهل یصبح من یفعل ذلك آثمًا ؟ . حتـى ان امیـر الكویـت زجـر ابنـه ووصـفه ومطالعة

بالجنون النه كان یرتاد مجالس العلم . مؤكدًا لـه ان االمـارة وطلـب العلـم ال یلتقیـان ، ینظـر: الرشـید ، تـاریخ 

. ١٥-١٤الكویت ، مصدر سابق ، ص ص 
صــالح التـي ظهــرت فــي العـالم اإلســالمي مـع نهایــة القـرن التاســع عشــر المهدیـة واحــدة مـن ابــرز حركـات اال(***)

). ١٨٨٥-١٨٤٥وبدایـة القـرن العشـرین وهــي ذات مضـمون دینـي سیاسـي . مؤسســها محمـد احمـد المهــدي (

فتــوى بــاعالن الجهــاد ضــد المســتعمرین االنكلیــز فــي الســودان . اقــام دولتــه فــي الخرطــوم  ١٨٨١اصــدر عــام 

ل القائد البریطاني غوردن وهزم جیشه. دعا المهدي الى العـودة الـى الكتـاب والسـنة، ، بعد ان قت ١٨٨٥عام 

) امتزجت دعوته ببعض االنحرافـات وفتح باب االجتهاد . وزعم بان دعوته جاءت بتكلیف من رسول اهللا (

المعاصـرة ، . ینظر : الموسوعة المسـیرة فـي االدیـان والمـذاهب  ١٨٨٥العقدیة والفكریة . توفي المهدي عام 

اعـداد وجمـع وتحقیـق مركـز ،٢مجیكن ، الموسوعة الحركیة ، فتحي؛ ٤٧٠– ٤٦٥مصدر سابق ، ص ص 

.   ١٥٣-١٤٩ص ص  )١٩٨٣البحوث والمشارع االسالمیة، دار البشیر (عمان،

. ٣٤١٨، ص  ٦) لوریمر ، دلیل الخلیج ، القسم التاریخي ، ج١٥(

).، ١٩٨٨ل الحمایة البریطانیة، منشورات ذات السالسل، (الكویت، الصباح ، الكویت في ظ فة)میمونة الخلی١٦(

، مطــابع المختــار  ١٩٢٥-١٨٧٥؛ مبــارك الخــاطر ، للكتابــات االولــى الحدیثــة لمثقفــي البحــرین  ٣٩٢ص 

.١٠-٩) ، ص ص ١٩٧٨اإلسالمي (القاهرة ، 

االحــوال السیاســیة واالجتماعیــة ) ابتســام عبــد االمیــر حســون ، دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة . دراســة فــي ١٧(

.٩٤) ، ص ١٩٨٣واالقتصادیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد (كلیة االداب ، 

) ، ١٩٨٦)  خالــد البســام ، تلــك االیــام . حكایــات وصــور مــن بــدایات البحــرین ، بانورامــا الخلــیج (المنامــة ، ١٨(

.١٥ص 

ي ادب البحــرین ، معهــد البحــوث والدراســات العربیــة (القــاهرة، ) محمــد احمــد خلــف اهللا وآخــرون ، دراســات فــ١٩(

.٢٣) ، ص ١٩٧٩

.٢٣) المصدر نفسه ، ص ٢٠(

. ٣٥٦، ص  )١٩٧١دار مكتبة الحیاة(بیروت،،د ، تاریخ الكویتعبد العزیز الرشی) ٢١(

.٤١٣) احمد ، بدایات التحدي االجتماعي والفكري ، مصدر سابق ، ص ٢٢(

ــیج العربــي ، المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم )  عبــد اهللا محمــد ال٢٣( طــائي ، االدب المعاصــر فــي الخل

. ١٩) ، ص ١٩٧٤(القاهرة ، 

.٤١٥) احمد ، بدایات التحدي االجتماعي والفكري ، مصدر سابق ، ص ٢٤(

.٤٠، ص) للتفاصیل ینظر : مبارك الخاطر ، الكتابات االولى الحدیثة لمثقفي البحرین ، مصدر سابق٢٥(

. وللتفاصـیل عـن الـرحالت التـي قـام بهـا الشـیخ رضـا  ٣٥٧) الرشـید ، تـاریخ الكویـت ، مصـدر سـابق ، ص ٢٦(

).١٩٧١ینظر : یوسف ایبش ، رحالت الشیخ رشید رضا ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر (بیروت،

لـف . تجـول فـي عـدة أقطـار عربیـة )  من رجال التربیة والتعلیم ، ومن دعاة اإلصـالح ومكافحـة الجهـل والتخ٢٧(

منها إمارات ساحل عمان وبعض الدول الخلیجیة األخرى.
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)  لبنــاني الجنســیة ، هــاجر الــى أمریكــا ، وامــتهن التمثیــل ثــم عــاد الــى لبنــان ودرس الحقــوق ، زار العدیــد مــن ٢٨(

) ، (وتـــاریخ نجـــد البلـــدان العربیـــة وعـــین مترجمـــًا للملـــك ابـــن ســـعود . لـــه كتـــب عدیـــدة أبرزهـــا (ملـــوك العـــرب

.٥٠٤) ، ص ١٩٧٢الحدیث) وغیرها . ینظر : حسین سعید ، الموسوعة الثقافیة ، دار المعرفة (القاهرة ، 

)، ١٣) ، العـدد (٤) أمین البرت الریحاني ، زیـارة أمـین الریحـاني للبحـرین ، مجلـة البحـرین الثقافیـة ، السـنة (٢٩(

.١٣، ص  ١٩٩٧تموز 

ن ظهــروا أواخــر القــرن التاســع عشــر واوائــل القــرن العشــرین . دعــا إلــى اإلصــالح ) مــن دعــاة اإلصــالح الــذی٣٠(

والتغییر االجتماعي بالرجوع الى الشریعة اإلسالمیة الصحیحة . اسـتعمل أسـلوب الحـدیث والـوعظ فـي عملیـة 

.٦٤اإلصالح والتغییر. ینظر: الزیدي، بدایات النهضة الثقافیة، مصدر سابق، ص

.٣٥٧الكویت ، مصدر سابق ، ص ) الرشید ، تاریخ ٣١(

. سـاهم فـي حركـات المجاهـدین  ١٩٢٠) سیاسي ومصـلح إسـالمي مـن تـونس . مؤسـس حـزب الدسـتور عـام ٣٢(

.١٩٤٤في طرابلس . وقام برحالت عدیدة الى االقطار العربیة واإلسالمیة . ثم عاد وتوفي في تونس عام 

) ، ص ١٩٨١متحـــدة وجیرانهـــا ، دار القلـــم (الكویـــت ، ) محمـــد مرســـي عبـــد اهللا ، دولـــة االمـــارات العربیـــة ال٣٣(

١٥٧.

ــد الفــرج واثــره فــي بعــث الــروح العربیــة والتربویــة ٣٤( ) علــي عبــد الخــالق علــي ، االتجــاه الوجــداني فــي شــعر خال

)، ٤، مجلــة مركــز الدراســات والوثــائق االنســانیة ، جامعــة قطــر ، الســنة ( ١٩٥٤-١٨٩٨هـــ/١٣٧٤-١٣١٦

.١٦٣ ، ص ١٩٩٢) ، ٤العدد (

.١٨) ، ص١٩٧٣)  یوسف السالم ، معجم ادباء وشعراء الكویت ، مطبعة النعمان (النجف،٣٥(

.٣٥٠) الرشید ، تاریخ الكویت ، مصدر سابق ، ص ٣٦(

) ، العـدد ١٠) عبد الرزاق البصیر ، نشأة الحركة الثقافیة واالدبیـة فـي الكویـت ، مجلـة اقـالم بغـداد ، السـنة (٣٧(

ـــة لمثقفـــي البحـــرین ، مصـــدر ســـابق،  ٣٧ص ،  ١٩٧٥) ، نیســـان ٧( ؛ الخـــاطر ، الكتابـــات االولـــى الحدیث

. ١٦ص

.٨٣-٧٨) خالد البسام ، تلك االیام ، حكایات وصور من بدایات البحرین ، مصدر سابق ، ص ص ٣٨(

ــنفط والتطــور االقتصــادي والسیاســي فــي الخلــیج العربــي ، ایــاد حلمــي الجصــاني)٣٩( دار المعرفــة( الكویــت، ، ال

.٢٢٧-٢٢٦، ص ص  )١٩٨٢
. تـــولى ادارة اول مدرســـة فـــي الكویـــت (المباركیـــة) عـــام  ١٨٨٣ادیـــب ومـــؤرخ ومصـــلح كـــویتي . ولـــد عـــام (****)

وهــو مــن المصــادر الرئیســة  ١٩٢٥. لــه عــدة مؤلفــات ابرزهــا كتــاب (تــاریخ الكویــت) الــذي الفــه عــام  ١٩١٧

. ینظـر:  ١٩٣٨. تـوفي عـام  ١٩٢٨كویـت) عـام لتاریخ الكویت الحدیث . أسس اول مجلة كویتیـة (مجلـة ال

.٣٥-٣٣) ، ص ص ١٩٨٤، مؤسسة دار االرقم (الكویت ،  ١یوسف الشهاب ، رجال من الكویت ، ج

، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات  ١٩٥٠) عبــد اهللا الســجاري مشــاري ، الشــعر الحــدیث فــي الكویــت الــى ســنة ٤٠(

.٨٦(بیروت ، د.ت) ، ص 

.٤٥) ، ص١٩٧٧قضیة العربیة في الشعر الكویتي (د.م ، ) خلیفة الوقیان ، ال٤١(

) فــرد هالیــداي، المجتمــع والسیاســة فــي الجزیــرة العربیــة، تعریــب وتقــدیم محمــد الرمیحــي، دار الــوطن للطباعــة ٤٢(

.٦٢-٦٠)، ص١٩٧٦(د.م، 

.٢٥٢) حسن سلیمان محمود، الكویت ماضیها وحاضرها، المكتبة االهلیة (د.م، د.ت)، ص٤٣(
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١٥٢

، مجلـة الوثیقـة، البحـرین ، ١٩٦١-١٩٠٥ابا حسن، صفحات من تاریخ تعلیم المرأة في البحرین بـین  ) علي٤٤(

.١٢، ص١٩٨٩)، ینایر، ١٤)، العدد (٧السنة (

.٢٣) التمیمي،الخلیج العربي والمغرب العربي، مصدر سابق، ص٤٥(
الـى جانـب التعلـیم الحـدیث حتـى یؤكد بعض البـاحثین ان نظـام الكتاتیـب لـم یلـغ بشـكل مفـاجئ بـل اسـتمر(*****)

. ١٦٧منتصف القرن العشرین. ینظر: التمیمي، التبشیر في منطقة الخلیج العربي، مصدر سابق، ص

) عبـد الملـك التمیمـي، االسـتعمار الثقــافي الغربـي فـي منطقـة الخلـیج العربــي، ضـمن نـدوة: االنسـان والمجتمــع ٤٦(

.١٨)، ص١٩٧٩ات الخلیج العربي، مطبعة االرشاد (بغداد، في الخلیج العربي، الكتاب الثاني، مركز دراس

.٩٥-٩٤) حسون، دولة االمارات العربیة المتحدة، مصدر سابق، ص٤٧(

.٩٦-٩٥) المصدر نفسه، ص٤٨(
أدیــب مصــلح كــویتي: وهــو احــد اقطــاب الحركــة الفكریــة والثقافیــة فــي الكویــت والخلــیج العربــي. اســهم فــي (******)

. ینظــــر: الرشــــید ، تــــاریخ ١٠٧٣ارس والمكتبــــات والجمعیــــات الثقافیــــة. تــــوفي عــــام تأســــیس العدیــــد مــــن المــــد

 ٣؛ حمد محمد االسعیدان ، الموسـوعة الكویتیـة المختصـرة ، ج ٣٢٦-٣٢٥الكویت، مصدر سابق، ص ص

.١١٨٣) ، ص ١٩٨١، وكالة المطبوعات (الكویت ،  ٢، ط

.٣٧٠) الرشید، تاریخ الكویت، مصدر سابق، ص٤٩(

.٣٧٠ر نفسه، ص) المصد٥٠(

ــیج العربــي فــي النصــف االول مــن القــرن العشــرین، ٥١( ) مفیــد الزیــدي، بــدایات النهضــة الثقافیــة فــي منطقــة الخل

. وتجــدر االشــارة هنــا الــى ان ٤٧)، ص١٩٩٨مركــز االمــارات للدراســات والبحــوث االســتراتیجیة (ابــو ظبــي، 

انصـار االتجـاه الـدیني المحـافظ، الـذین وجـدوا التعلیم الحدیث في الكویت واجه فـي بدایتـه معارضـة قویـة مـن 

في تدریس العلوم الحدیثة القائمة على المناهج االوربیة خروجًا عن تعالیم اإلسالم. لذلك تعرض دعاة التعلیم 

الحدیث في الكویت ، امثال یوسف القناعي وعبد العزیز الرشید وصقر الشبیب للتهدید والمضایقة .

؛ محمود، الكویت ١٣٢اح ، الكویت في ظل الجماعة البریطانیة، مصدر سابق، ص) للتفاصیل ینظر: الصب٥٢(

.٢٥٦-٢٥٤ماضیها وحاضرها، مصدر سابق، ص ص

) مــي محمــد خلیفــة، مائــة عــام مــن التعلــیم النظــامي فــي البحــرین، الســنوات االولــى للتأســیس، مجلــة البحــرین ٥٣(

.١٦٤، ص٢٠٠٠)، نیسان، ٢٤)، العدد (٦الثقافیة ، المنامة، السنة (

.١٧٠)، ص١٩٦٩) خضیر نعمان العبیدي، البحرین من امارات الخلیج العربي، مطبعة المعارف (بغداد، ٥٤(

.١٣٠) الرمیحي، البحرین، مشكالت التغییر، مصدر سابق، ص٥٥(

؛ ابـا ٦٦)، ص١٩٨٧) رفیقة سلیم حمود، التعلیم في البحرین، مكتب التربیة العربي لـدول الخلـیج (الریـاض، ٥٦(

.١٣سن، صفحات من تاریخ تعلیم المرأة في البحرین، مصدر سابق، صح

.٧٥) حمود، التعلیم في البحرین، مصدر سابق، ص٥٧(

ــیم فــي مملكــة البحــرین خــالل القــرن العشــرین لالعــوام مــن ٥٨( ) مــریم خمــیس الســلیطي، مالمــح عــن تطــور التعل

؛ العبیـدي، البحـرین مـن امـارات ٣٠)، ص٢٠٠٢م)، مركز المعلومات والتوثیـق (البحـرین، ٢٠٠٠-م١٩٠٠(

.١٧١الخلیج العربي، مصدر سابق، ص

، دراســـة تأریخیـــة ، ١٩٤٥-١٩٤٩) حمیـــد بـــن حمـــادي ضـــاحي الـــدلیمي، التطـــورات الداخلیـــة فـــي قطـــر مـــن ٥٩(

.١٦٧)، ص١٩٩٧ابن رشد، –رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد (كلیة التربیة 
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١٥٣

،دار اســـــــامة للنشـــــــر الحـــــــدیث والمعاصـــــــرمملكـــــــة العربیـــــــة الســـــــعودیة، موســـــــوعة تـــــــاریخ المفیـــــــد الزیـــــــدي)٦٠(

.٢٣٥-٢٣٤، ص ص  )٢٠٠٤والتوزیع(عمان،

)، ١٩٨٥) لمحــات عــن ماضــي التعلــیم فــي عمــان، منشــورات وزارة التربیــة والتعلــیم وشــؤون الشــباب (مســقط، ٦١(

وما بعدها.  ٣٥ص ص

ســوي فــي اقطــار الخلــیج العربــي فــي: دراســات عــن ) للتفاصــیل ینظــر: إبــراهیم خلیــل احمــد، تطــور التعلــیم الن٦٢(

تـــاریخ الخلـــیج العربـــي والجزیـــرة العربیـــة، مجموعـــة مـــؤلفین، مركـــز دراســـات الخلـــیج العربـــي (جامعـــة البصـــرة، 

ومــا بعــدها؛ عبــد المالــك خلــف التمیمــي، بعــض قضــایا الحركــة الوطنیــة فــي الخلــیج  ١٤١)، ص ص١٩٨٥

؛ محمـــد جـــواد رضـــا، ٢٣، ص١٩٨٤)، آذار ٦١)، العـــدد (٦نة (العربـــي مجلـــة سیاســـة دولیـــة، القـــاهرة، الســـ

. ٢٠-١٨التربیة والتبدل االجتماعي ، مصدر سابق، ص ص

. ٢١٢) التمیمي، التبشیر في منطقة الخلیج العربي، مصدر سابق، ص٦٣(

العربــي ) فــؤاد اســحاق الخــوري، القبیلــة والدولــة فــي البحــرین، تطــور نظــام الســلطة وممارســتها، معهــد االنمــاء ٦٤(

. ١٣)، ص١٩٨٣(بیروت، 

. ٥٣) الزیدي، بدایات النهضة الثقافیة، مصدر سابق، ص٦٥(

. ١٩٥-١٩٤) العبیدي، البحرین، مصدر سابق، ص ص٦٦(

ــا بــدأت الكویــت، المطبعــة العمومیــة (دمشــق، د.ت)، ص٦٧( ؛ الرشــید، ٢٢٩) عبــد اهللا بــن خالــد الحــاتم، مــن هن

. ٣٧٨تاریخ الكویت، مصدر سابق، ص

عبد اهللا عبد الجبار ، التیارات االدبیة الحدیثـة فـي قلـب الجزیـرة العربیـة ، معهـد الدراسـات العربیـة (القـاهرة، ) ٦٨(

. ١٧٥-١٧٣) ، ص ص ١٩٥٩

وما بعدها.  ٣١)، ص١٩٥١) حسن محمد محمود الشنقیطي، النهضة االدبیة بنجد، مطبعة البابي (القاهرة، ٦٩(

. ١٥ج العربي، مصدر سابق، ص) الطائي، االدب المعاصر في الخلی٧٠(

. ٣٢) الخاطر، الكتابات االولى لمثقفي البحرین، مصدر سابق، ص٧١(

.٣٣)، ص١٩٥٤، مطبعة المعارف (القاهرة، ٢) خلیل صابات، تاریخ الطباعة في الشرق العربي، ط٧٢(

 .١٧٦) عبد الجبار، التیارات االدبیة الحدیثة في قلب الجزیرة العربیة، مصدر سابق، ص٧٣(

) محمـد عبــد الــرحمن الشــامخ، نشــأة الصــحافة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، مجلــة دراســات الخلــیج والجزیــرة ٧٤(

.١٥-١٤، ص١٩٧٥)، تموز ٣العربیة، العدد(

؛ ابـــراهیم حســـن كیفـــي، مكـــة المكرمـــة، الرئاســـة ٣٣٥-٣٣١) صـــابات، تـــاریخ الطباعـــة، مصـــدر ســـابق، ص٧٥(

؛ محمد ناصر عباس، مـوجز تـاریخ الصـحافة فـي المملكـة ٩٩)، ص١٩٨٨العامة لرعایة الشباب (الریاض، 

وما بعدها.  ٧٨)، ص١٩٧١العربیة السعودیة (د.م، 
مــن عائلــة ثریــة تمــتهن تجــارة اللؤلــؤ. اســس اول  ١٨٩٤مـن ادبــاء البحــرین والخلــیج العربــي البــارزین. ولــد عــام (*)

.١٩٤٥لتخلف في الخلیج العربي. توفي عام مجلة في البحرین. وهو من دعاة االصالح ومحاربة الجهل وا

. ٢٤) خلف اهللا وآخرون، دراسات في أدب البحرین، مصدر سابق، ص٧٦(

. ١١٢)، ص١٩٨٣، د.ن (سلطنة عمان، ١٩٧٢-١٩٦٠) عبد اهللا الطائي، دراسات عن الخلیج العربي ٧٧(
ي یصدر فتـوى ابـاح فیهـا دم عـدد مـن تطور الصراع بین التیارین الى مرحلة جعلت أحد أنصار التیار التقلید(**)

رمــوز التیـــار االصــالحي فـــي الكویــت،ومنهم مؤســـس المجلــة نفســـه. ینظــر: الرشـــید، تــاریخ الكویـــت، مصـــدر 

. ١٠٦سابق، ص
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)، ١٩٧٣) محمـد حسـن عبـد اهللا، الحركـة االدبیـة والفكریـة فـي الكویـت، رابطـة االدبـاء فـي الكویـت (الكویــت، ٧٨(

.١٨٥-١٨١ص
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