
 )8( 1970-1783العالقة بین الحكم والشعب في البحرین إبان الفترة 
 1)1932-1869المشاركة الشعبیة في عھد الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة (

 
شھد عھد الشیخ عیسى بن علي مشاركة شعبیة واسعة في شؤون الحكم واإلدارة المحلیة، ولم 

مھ؛ یات عدة في مراحل مختلفة من حكینفرد الشیخ عیسى في اتخاذ القرار بل استعان بشخص
فاستوزر أخاه الشیخ أحمد بن علي، واستوزر كذلك عم أبیھ الشیخ عبد الوھاب بن سلمان بن 

م)، وأوكل إلیھ إدارة الجمارك، وكان یستشیره في جمیع أمور 1888-1824أحمد الفاتح (
 مر في ذلك المنصبالحكم، وبعد وفاتھ استوزر ابنھ عبد الرحمن بن عبد الوھاب الذي است

  2م.1915حتى عام 
 

وكان یوسف بن حسن بن فالح بمثابة الحاجب لھ، في حین تولى سعد بن عامر الھزاني ضبط 
سوق المنامة، وكان سعد قد تولى أمیراً على سوق المنامة في عھد والده الشیخ علي، فلما 

یاً یقضي الشاخوري قاضتولى الشیخ عیسى ثبتھ في المنصب. كما ُعین الشیخ أحمد بن سلمان 
 3م.1870على المذھب الجعفري عام 

 
وبرز في عھد الشیخ عیسى بن علي كذلك مجموعة كبیرة من العلماء منھم: "الشیخ محمد بن 
راشد الحسیني المالكي، تولى القضاء إلى أن توفي. والشیخ عبد الرحمن بن جعفر المالكي، 

بن عبد اللطیف آل مبارك المالكي، تولى تولى القضاء ثم عزل عنھ. والشیخ عبد الرحمن 
القضاء ثم عزل عنھ، والشیخ إبراھیم بن عبد اللطیف بن عبد المحسن الصحاف المالكي تولى 

ھـ حیث ذھب إلى بمبي للتداوي فمات بھا. والشیخ قاسم بن مھزع 1311القضاء إلى سنة 
طیف لكي، والشیخ عبد اللالمالكي وھو القاضي الحالي، والشیخ سعید بن أحمد أبي بشیت الما

بن محمد بن سعد المالكي خطیب جامع المنامة، والشیخ خالد بن یوسف أبي بشیت المالكي، 
والشیخ علي بن محمد الباشا المالكي، والشیخ عیسى بن راشد بن عیسى المالكي مفتي المحرق 

لشیخ عبد ابنھ االحالي، والشیخ إبراھیم بن جامع الحنبلي، والشیخ عیسى بن جامع الحنبلي، و
العزیز بن عیسى بن جامع وقد تقلد مذھب اإلمام مالك وھو الیوم إمام جامع الشیوخ في 
المحرق، والشیخ إبراھیم بن ھاشل الشافعي النقشبندي، والشیخ محمد بن عبد الرزاق آل 

ھـ، والفقیھ 1336ربیع أول عام  24محمود الشافعي خطیب جامع الحد ومفتیھ وقد توفي في 
حوي والفرضي المتفنن الشیخ عبد اللطیف بن محمود آل محمود الشافعي.. والشیخ أحمد الن

 4بن محمد بن عبد الرزاق آل محمود وھو خطیب جامع الحد الیوم بعد والده".
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كما شھدت البحرین في عھد الشیخ عیسى بن علي حراكاً مجتمعیاً ملحوظاً؛ فظھرت األندیة 
م، ونادي إقبال أول عام 1910منھا: النادي اإلسالمي عام الریاضیة، والعلمیة والثقافیة 

 5م.1928م، والمنتدى اإلسالمي عام 1920م، والنادي األدبي عام 1913
 

وقد أثمرت سیاسة الشیخ عیسى بن علي في تحفیز بواكیر المجتمع المدني بالبحرین؛ فعندما 
ة اجتماعیة مباركة، أجل م، الحظ وجود: "نھضة أدبی1923زار أمین الریحاني البحرین عام 

إن في ھذه الجزیرة من األدباء والشعراء عدداً لیس بقلیل، وذكاء لیس بضئیل، إن فیھا نھضة 
تقارن أخواتھا في الكویت وفي العراق، وتقارن روحاً وطموحاً على األقل أخواتھا في سوریا 

 6ومصر".
 

نة أیت نھضة سیاسیة ھي قریووصف الریحاني األوضاع السیاسیة في البحرین قائالً: "كما ر
النھضة األدبیة، أجل إن في البحرین من ینشدون الوحدة العربیة، وفي نادي البحرین من 

  7یرفعون النھضتین إلى مستوى الفلسفة العالي، ومستوى اإلنسانیة األعلى".
 

والحظ الریحاني بأن الشیخ عیسى بن علي قد وقف إلى جانب الحراك الوطني، وبذل جھوداً 
ثیثة لتحریر البحرین من التدخالت البریطانیة التي تسارعت وتیرتھا في أعقاب الحرب ح

العالمیة األولى، وعلق الریحاني على ذلك بقولھ: "طلبوا تشكیل جمعیة تشریعیة فأجاب الشیخ 
عیسى باإلیجاب وأبى البلیوس، طلبوا تنظیم بولیس وطني فرضي الشیخ عیسى ورفض 

إصالح استحسنھا الشیخ عیسى وعزم على تنفیذھا فقامت علیھ وعلى البلیوس، قدموا الئحة 
 8الوطنیین قیامة الوكیل، وبذل ما لدیھ من قوة إلحباطھا".

 
وكان من أھم ما أنجز في عھد الشیخ عیسى بن علي: تنظیم والیة العھد، فقد تمت عملیة تقلید 

مختلف فئات المجتمع،  م عقب مشاورات مع1897الشیخ حمد منصب والیة العھد في أكتوبر 
  9ویظھر ذلك جلیاً في الوثیقة التي تضمنت تواقیع وجھاء البحرین الذین أقروا ذلك التنصیب.

وباإلضافة إلى استتباب األمن، وانتعاش الحركة التجارة؛ فقد شھدت البحرین نھضة تعلیمیة 
علوم دریس الفي عھد الشیخ عیسى بن علي الذي خصص من مالھ الخاص وقفاً على مدرسة لت

م، ونصب علیھا الشیخ أحمد بن مھزع وأوجب علیھ التدریس فیھا كل 1891الشرعیة عام 
  10یوم عدا الخمیس والجمعة.
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توقیعاً، وذلك للتأكد من موافقة جمیع وجھاء البحرین على تولي  45تضمنت وثیقة والیة العھد حوالي 
 الشیخ حمد الحكم بعد وفاة والده.
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م أمر ببناء مدرسة الھدایة الخلیفیة التي كانت باكورة التعلیم األھلي الحدیث، 1919وفي عام 
  11م.1928مدرسة للبنات عام م، وتأسست أول 1924ثم ظھر التعلیم النظامي ابتداء من عام 

وأرجع الریحاني تطور قطاع التعلیم إلى حسن سیاسة الشیخ عیسى بن علي الذي كان: "یساعد 
في إنشاء المدارس، ویأمر ببناء المحاجر والمرافق العامة في بالده، وقد وضع أول حجر في 

 12مال".غ وافر من الأول مدرسة بیده، وخصھا براتب شھري بعد أن افتتح جریدة االكتتاب بمبل
م تأسیس 1919أما على صعید التطویر اإلداري ومؤسسات الحكم، فقد شھدت البحرین عام 

أول نظام إداري؛ حیث عین الشیخ عیسى بن علي أمراء یمثلونھ في كل المناطق، ونشأت 
م، وتولت ھذه المجالس مھام إداریة عدیدة مثل: 1920-1919المجالس البلدیة في الفترة: 

علیم، والصحة، والمواصالت، واألشغال. وتولى الشیخ عبد هللا بن عیسى آل خلیفة رئاسة الت
 أول مجلس بلدي. 

 
وأظھر الشیخ عیسى بن علي اھتماماً مماثالً بتطویر الخدمات الصحیة وذلك من خالل تبرعھ 

ى م، ثم بنیت مستشف1903بأرض لبناء مستشفى اإلرسالیة األمریكیة التي تم تدشینھا عام 
 13م.1924أخرى للنساء واألطفال عام 
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