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  ملخص البحث
قطر ، لكونها  دولةمن أهم المراحل في تاريخ  1191 - 1181 يعام بين المدة دتع     

من  هاالتأسيس لوحدة البالد وسيادتها واستقاللها ، وتحويلو مرحلة إرساء معالم الدولة السياسية 
، إلى مشيخة كغيرها من مشيخات ساحل الخليج  مجرد مدن وموانئ للغواصين ومعابر للقبائل

من أكثر مناطق العالم تنازعا على النفوذ  واحدةلها اعتبارها ويحسب حسابها في  ، العربي
 واالستعمار. 

آل أسرة ثالثة من شيوخ الى خالل تلك الفترة ويعود الفضل في بناء السياسة الخارجية لقطر      
  (1181-1181)الشيخ محمد بن ثاني كل من  وهملدولة القطرية الذين حملوا لواء تأسيس اثاني 

ع م 1181المؤسس لحكم آل ثاني قي قطر، ومؤسس مشيخة قطر بموجب اتفاقية عام 
المؤسس الحقيقي  د  الذي يع (1111-1181) والشيخ قاسم بن محمد بن ثاني ين ،بريطانيال

في منطقة الخليج ما مع القوى الكبرى كونه وضع أسس السياسة الخارجية القطرية السي،  للدولة
                           والشيخ عبد اهلل بن قاسم آل ثاني آنذاك ) بريطانيا والدولة العثمانية ( ،العربي 

البريطانية  على الرغم من معاهدة الحمايةعلى أراضيها الذي أكد سيادة قطر  (1111-1191 )
 من عائدات النفط التي بدأت تأتيه بعد الحرب العالمية الثانية.  ، وانطلق بها نحو الحداثة مستفيدا  

السياسة الخارجية لقطر في أهداف توصل البحث إلى مجموعة من الحقائق حول طبيعة     
في القطرية الفترة المشار إليها وهي، الحفاظ على وحدة األرض القطرية ، الحفاظ على السيادة 

كل واحدة من هذه وتطلبت  ، ى مصالح البالد االقتصاديةالعالقات الخارجية ، والحفاظ عل
الكثير من الحنكة السياسية، والصبر واإليمان بحق قطر في سيادتها على أرضها  األهداف
 .   الخارجيةفي عالقاتها وسيادتها 
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 المقدمة
انت ( بعد أن ك1191-1181يتناول هذا البحث دراسة مرحلة تأسيس إمارة قطر في المدة )     
منطقة للموانئ وصيد اللؤلؤ ومعبرا للقبائل العربية ، وقد حظيت هذه المدة بأهمية كبيرة لما مجرد 

دأبوا على العمل لنيل تمثله من منطلق للتاريخ الحديث لدولة قطر ، فقد شهدت حكم ثالثة شيوخ 
هم الشيخ محمد بن  ،استقالل اإلمارة وتوثيق عالقاتها الخارجية بالدول اإلقليمية والقوى العظمى 

 .ثاني ، والشيخ قاسم بن محمد ، والشيخ عبد اهلل بن قاسم
توزعت مادة البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ، تناول المبحث األول تمهيدا وخلفية     

 -تاريخية لبداية نفوذ أسرة آل ثاني في قطر ، فيما تناول المبحث الثاني العالقات القطرية 
البريطانية  -( ، وتطرق المبحث الثالث الى دراسة العالقات القطرية 1118-1181العثمانية )

 (1191-1181السعودية ) -( ، فيما تناول المبحث الرابع العالقات القطرية 1118-1191)
ن في توفير المادة العلمية للبحث على جملة من المصادر المهمة التي تناولت ااعتمد الباحث     

 نشرهاوالتي يخ قطر ، في طليعتها الوثائق المنشورة ، السيما البريطانية منها هذه المدة من تار 
المهمة التي تناولت تاريخ قطر والتي ، فضال عن الكتب العربية إرشيف وزارة الهند في لندن 

تطور قطر الرسيارسي واالجتماعي في عهد  " محمود حرسن الصرافيقف في مقدمتها كتاب 
 فصول من تاريخ قطر الرسيارسي"  أحمد زكريا الشلقوكتاب  ،" انيالشيخ قارسم بن محمد آل ث

 -8181مصادر تاريخ قطر  " فتوح عبد المحرسن الخترش وعبد العزيز المنصور، وكتاب  "
 " لوريمر. ج.ج ومنها كتاب  المترجمةاألجنبية ، باإلضافة الى عدد من الكتب "  8188

" والذي يقدم معلومات مهمة عن إمارة  العربية الرسجل التاريخي للخليج وعمان وأوارسط الجزير 
البحوث والدراسات المنشورة في المجالت فضال عن  قطر وعالقاتها الخارجية خالل مدة البحث ،

عدد من كبار المؤرخين العرب المنشورة في مجلة التاريخ العربي العربية ، وفي مقدمتها بحوث 
آل ثاني  " الموسوم بـ رأفت غنيمي الشيخلدكتور ا، ومنها بحث والتي تتناول تاريخ دولة قطر 

العالقات القطرية البريطانية بين  " عبد القادر حمود القحطاني" ، وبحث الدكتور  وارستقالل قطر
البريطاني حول قطر  -التنافس العثماني  "مصطفى عقيلبحث الدكتور و  " 8189-8191
لويات الرسيارسة الخارجية القطرية من أو  "ناهد عبد الكريم " ، وبحث الدكتورة  8111-8191

 " 8191حتى عام  8181عام 
فضال عن المعلومات التي احتوتها بعض الموسوعات العربية المتخصصة ، مثل الموسوعة     

من معلومات مهمة من  الباحثانالقطرية ، وموسوعة المعلومات القطرية ، وأخيرا  ما حصل عليه 
ضمت بعض المواقع المهمة التي تناولت  التي -اإلنترنيت  -خالل الشبكة الدولية للمعلومات 

 تاريخ قطر الحديث .
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 المبحث األول
 الخلفية التاريخية وبداية نفوذ أرسر  آل ثاني في مشيخة قطر

الجزيرة العربية، وتمتد داخل الخليج على شكل شبه جزيرة  شرقتقع قطر في جنوب       
ة وترتكز قاعدتها البرية الجنوبية على حدود المملكة متطاولة محاطة بسواحل ذات خلجان عديد

أما حدودها البحرية الشرقية فتقابل ،  (1)كم(  11918)اوتبلغ مساحته ، العربية السعودية
وتفصل مياه  ،، وحدودها البحرية الغربية تجعلها مواجهة لدولة البحرين اإلمارات العربية المتحدة

وقد أثر موقعها هذا  ،لواقعة على الضفة الشرقية للخليج العربيالخليج العربي بينها وبين إيران ا
نقطة ارتكاز يمكن جعلها قاعدة جوية أو  دلجميع القوى الفاعلة في الخليج، إذ تع في جعلها هدفا  

، أغرى القبائل  كما أن اتصالها في الجزيرة العربية برا   (2) بحرية للتحكم بمواصالت الخليج ودوله
أكان بسبب القحط ، سواء ع على شكل هجرات متتالية من داخل الجزيرة العربية التي كانت تندف

إال أنه لم يحصل أن بت  ، أم بسبب النزاعات القبلية المتكررة لتكون أماكن استقرار لها، والجفاف
 . (1) 1181على اإلطالق في أمر السيادة على قطر قبل عام 

قبائل العربية شأنهم في ذلك شأن سائر ساحل ينحدر سكان قطر في أصولهم إلى تلك ال     
وكان أشهر تلك الموجات في العصر الحديث هجرة قبائل العتوب والمعاضيد  .(9) الخليج العربي

الذين انتشروا على الساحل الشرقي للخليج العربي اعتبارا من بدايات الربع األخير للقرن السابع 
ليها واستقرت قبي، عشر، وأسسوا مشيخات لهم فيها لة المعاضيد، في قطر في الفترة نفسها وا 

إلى أحد فروع قبيلة الوهبة وهم آل  هميعود نسبالذين   (8)ينتسب حكام قطر الحاليون من آل ثاني
معضاد بن زاخر، من قبيلة تميم من العرب النزارية. وقبل خروجهم إلى قطر كانوا يسكنون قرية 

، الثاني عشر للهجرة،  القرن الثامن عشر الميالديفي مطلع ،  أشيقر من إقليم الوشم في نجد
وكان قد سبقهم إليها العتوب الذين لم يلبثوا أن غادروها  بعد  ،هاجر المعاضيد إلى قطروقد 

 (8) أبرز القبائل القطرية التي كانت تتبع اسميا بني خالد وتدفع لهم الزكاة صراعهم مع آل مسلم
لكن هذا النفوذ انتهى بعد سقوط الدرعية  (8) عودية األولىثم خضعت قطر إلى نفوذ الدولة الس، 

 أسرة  كان ظهور (1)وفي عهد الدولة السعودية الثانية  ، (1) باشا على يد محمد علي 1111عام 
 .(11) على الرغم من وجود قبائل أكثر عددا مثل آل بوكوارة (11)على المسرح السياسي  ثاني

شرية كبيرة مقارنة بالقبائل المقيمة في قطر فقد استعاضوا عن وألن آل ثاني ال يعدون قوة ب     
 ذلك بتنمية قدراتهم االقتصادية من خالل التجارة القائمة على عمليات الغوص لجمع اللؤلؤ

فتحقق لهم قدرة مادية جعلت القبائل تلتف حولهم وتساندهم في توسيع  ، وتجارة السالح الحقا
عد الزبارة تتسع لنفوذ آل ثاني المتنامي وال لطموحاتهم التجارية وعلى األرجح لم ت ، رقعة نفوذهم

 .(12) (1181-1811) محمد بن ثانيالشيخ مما دفع بهم لالستقرار في الدوحة بزعامة 
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وقد سلمت قبائل قطر بزعامة آل ثاني بسبب حاجة هذه القبائل إلى من يجمع شملهم وينهي      
لى من ي قودهم في الدفاع عن أرضهم وأموالهم وأرواحهم ضد خالفاتهم مع بعضهم البعض، وا 

اعتداءات المغيرين على شبه جزيرة قطر، وكان آل ثاني هم الذين تتحقق فيهم هذه المواصفات 
من القبائل المتحضرة في منطقة شرق الجزيرة العربية، كما أن آل ثاني راعوا كيانات كونهم 

كونهم أكبر القبائل القطرية عددا ، إذ ليست  رغم عدم (11)القبائل األخرى في شبه جزيرة قطر
نما العبرة بما تمتاز به القبيلة من سرعة الحركة والوحدة الداخلية  العبرة بكثرة عدد أفراد القبيلة، وا 

 .(19) والزعامة الواعية والثروة
وقد اتضح تسليم القبائل القطرية بزعامة آل ثاني، عندما عاد الشيخ قاسم بن محمد آل       
بصحبة والده الشيخ محمد بن ثاني إلى قطر، ضمن التسويات التي  (18)( 1111-1111)ثاني 

بريطانيا لم تكن في غفلة حيث أن  .(18) بين قطر والبحرين وبريطانيا 1181تمت في نهاية عام 
"السلم البحري" في منطقة الخليج ـ أرست ما عرف بالسيما بعدما ، هناك  عن تطور األمور

عقب قضائها  (1121)عام  الخليج منذ معاهدات الهدنة مع مشيخات هاعقد اللمن خالعربي 
نهاء هجماتهم (18)على قوة القواسم  وعززت هذا السلم بعقدها اتفاقية مع آل خليفة في  ، وا 

تلك المعاهدات التزمت اإلمارات ، وفي  (11) أقروا فيها التزامهم بهذا السلم( 1181)البحرين عام 
بنبذ األعمال العدائية ضد بعضها البعض  -بعد معركة بريطانيا مع القواسم  -ة العربية الخليجي

في العربي وقبول وساطة المقيم العام البريطاني في الخليج العربي أو ضد الغير في مياه الخليج 
قامت باالتصال بآل ثاني ممثلين بشيخهم محمد بن ثم  (11)أي نزاع يتعارض مع هذه المعاهدات

أسرة ومن  ، التي جعلت من قطر إمارة مستقلة (1181)ت معه إلى عقد معاهدة عام ثاني، وانته
وأن  ويمكن القول إن الظهور السياسي لقطر ارتبط  بظهور آل ثاني (21)آل ثاني حكاما لقطر
قد جعل األخرى العربي قياسا  ببقية مشيخات الخليج لمعاهدات السلم البحري تأخر انضمام قطر 

أبعدها عن النفوذ المباشر للبريطانيين ، مما جعلها أكثر استقالال  في قرارها  ا  وضعا  متميز  لها
 .  (21)السياسي
 وبداية ارستقالل قطر 8181معاهد  

األحداث التي تعرضت لها من و ، استفاد الشيخ محمد بن ثاني من الظروف المحيطة بقطر       
لويس بيللي " الكولونيل العربي ي في الخليج المقيم البريطان ةفاوضفقام بممنطقة الخليج العربي ، 

Lewis Pelly  "(1128-1112 )(22) سم القطريين في اجتماع عقد بمدينة الوكرة القطريةأب 
 الصالحيات المتعلقة باألمن البحري هابموجبنهاية المفاوضات معاهدة حددت في  معهووقع  (21)

اتفاقية مع الشيخ محمد بن ثاني في أول عالقة رسمية على شكل بريطانيا بموجبها نشأت ، أ
كانت بمثابة اعتراف بريطاني بالشيخ محمد بن و  (1181) كانون األول عام الثاني عشر من

 .  (29)ثاني كحاكم يمثل قطر
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، وكانت تقضي في مجملها  البحري سلمأدخلت هذه المعاهدة قطر عضوا  في معاهدات ال      
انية في البحر، وأعطت شخصيتها الكاملة، واعترف على أال يرتكب أهالي قطر أعماال  عدو 

من الشيخ محمد بعدم خرق  ا  وقد تضمنت المعاهدة تعهد .(28)بعدها بآل ثاني حكاما  لقطر
أهمها عودة الشيخ محمد وبقية القبائل القطرية  ، خمسة بنود إشتمل علىالمعاهدة البحرية، 

 العربي لقيام بأية أعمال حربية في مياه الخليجالمتحالفة إلى سكن مدينة الدوحة وتعميرها، وعدم ا
 . (28)ورفع أمر أي نزاع ينشأ بين قطر وأية إمارة خليجية أخرى إلى المقيم العام البريطاني

لم تنجح في فرض نفوذها كامال   بريطانيا إال إن (1181)توقيعها معاهدة من رغم على الو      
مساكه بثاني الشيخ قاسم بن محمد آل  ظهورقطر بسبب على  زمام األمور في شبه جزيرة وا 
مع البريطانيين، وقد عمل الشيخ قاسم على االستفادة من  (1181)عقب توقيع اتفاقية عام  قطر

الفرصة له تلك مزايا تلك االتفاقية والتخلص من مضارها عند أول فرصة سانحة، وقد سنحت 
 .(28) (1181)شبه جزيرة قطر عام حين غزا العثمانيون 

فرضته معاهدة  الذي وجد الشيخ قاسم أن الفرصة مواتية للتخلص من النفوذ البريطانيفقد      
لذلك توجه إلى اإلحساء مقر الحملة العثمانية وأعلن بها ، يرغب يكن لم التي  (1181)عام 

لت رس  . وأ  (21) رفع العلم العثماني على قصره بعد عودته إلى الدوحةو خضوعه للدولة العثمانية، 
وأن عثمانية ، عن اعتبار قطر قائمقامية العثمانيون ، ثم أعلن  ه حامية استقرت في البدعل

عام  السادس عشر من تموزمن  اعتبارا   " قائممقامأي " " قبوشي باشاالشيخ قاسم بن محمد " 
 . (21)العثماني وبات يتلقى راتبا سنويا، ويدفع اإليرادات لوالي اإلحساء ، (1181)

 الدولة العثمانيةلحكم قطر اعترافا  من  قائممقامتعيين الشيخ قاسم في منصب ال جاءلقد      
وهو أمر في غاية األهمية بالنسبة آلل ثاني بسلطة آل ثاني على قطر ذات الكيان السياسي، 

ن  أيضا  يعترفون كانوا ن يالبريطانيالذين كانوا يتطلعون الى نيل االستقالل الكامل ، السيما وا 
، وهنا وجد الشيخ قاسم  بسلطة آل ثاني على قطر المستقلة (1181)عام اهدة بموجب مع

عن طريق االستفادة من ، الفرصة سانحة لكي يحقق استقالل شبه جزيرة قطر على طريقته هو
بريطانيا تقرب القوتين المتنافستين إلى قطر، وذلك بعمل توازن في عالقة قطر بين كل من 

ل هذا التوازن بين الدولتين في المنطقة أخذ الشيخ قاسم يعمل على وفي ظ والدولة العثمانية ،
شاعة السالم بينهم وتوحيدهمهو استقالل شبه جزيرة قطر ، جمع سكان قطر على هدف واحد   وا 

ولكن يبدو أن كال  ،  (11)، أي تحقيق الوحدة الوطنية القطرية ركيزة االستقالل الكامل المنشود 
يطانيا لم تقبل بسياسة التوازن بين القوى التي لجأ إليها الشيخ قاسم بن وبر  الدولة العثمانيةمن 

البداية بامتداد السيادة  ذأن بريطانيا سلمت منمن غم على الر ف ،محمد آل ثاني في تعامله معها
إال أنها لم تلبث أن فطنت إلى أغراض ، العثمانية إلى بعض أجزاء من شبه جزيرة قطر

 .(11)الخليج العربي فصارت تعارض امتداد النفوذ العثماني إلى قطر التوسعية في العثمانيين
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 المبحث الثاني
 (8181-8188)العثمانية  -العالقات القطرية 

باستقالل شبه جزيرة قطر ، إال أن الشيخ  (1181عام )على الرغم من اعتراف معاهدة      
مع بريطانيا، لما تمثله من قوة محمد بن ثاني وولي عهده الشيخ قاسم، ظال متحفظين في العالقة 

احتالل تمس جوهر عقيدتهم اإلسالمية، مستغلين موقع بالدهم الجغرافي كحد فاصل بين النفوذ 
البريطاني والنفوذ العثماني في المنطقة ، ولكن هذا الحياد القطري لم يستمر طويال ، فقد فض ل 

حالف مع العثمانيين وقبول الحماية الت (1181)الشيخ قاسم الذي أصبح الحاكم الفعلي منذ عام 
على التحالف مع بريطانيا معلال  ذلك أن بالده ( 1118-1181)العثمانية على بالده بين عامي 

ليز ساكنا ، فكان البد كتتعرض لغزوات معادية من جهة البر من دول الجوار دون أن يحرك اإلن
 .(12)ية البرمن االستعانة بالعثمانيين لتوفير الحماية لبالده من ناح

، وذلك تنفيذا  (1181) تموز عاموقد وصلت الحملة العثمانية األولى إلى قطر في شهر       
فرض سيادة الدولة  الذي أراد (11) (1181 -1122) مدحت باشاالعثماني  العراقوالي ألهداف 

على قصر  العثمانية على الساحل الغربي للخليج العربي، وقام الشيخ قاسم برفع العلم العثماني
وعلى أثر ذلك أصدرت الحكومة البريطانية احتجاجات فورية  ، الحكم وقصره الخاص في الدوحة

بهدف معها وساحل عمان المتصالح واتهامات للدولة العثمانية بأنها تخطط الحتالل البحرين 
 .(19)  القضاء على المصالح البريطانية في المنطقة

بقبوله التحالف والحماية  البريطانيين، دخل في تحد مع فيه أن الشيخ قاسم  مما ال شكو     
وكانت أول ،  (1111) حتى وفاته في عام (1181)استمر ذلك التحدي منذ عام ، و العثمانية 

أزمة تحدث بين الشيخ قاسم وبين البريطانيين حينما هاجمت جماعة من رعاياه من بني هاجر 
د رعايا بريطانيا أثناء رسوها في ميناء الخور سفينة تابعة ألح (1189) كانون األول عامفي 
قطر، ونهبوا منها بعض األموال واألقمشة والتمور التي كانت تخص بعض التجار الهنود  يشرق

إلى الشيخ محمد برسالة يطالبه " فرايزر" في الدوحة. وعلى أثر ذلك أرسل المالزم البريطاني 
لتجار الهنود في الدوحة من جراء تلك األعمال بدفع التعويضات الالزمة لرعايا بريطانيا من ا

 .(18) وقدرت تلك التعويضات بنحو عشرة آالف روبية هندية( 18) التي قام بها بعض رعاياه
 يعامبين  لقطر ا  قائممقامالدولة العثمانية من قبل  هاستغل الشيخ قاسم فرصة تعيين     

رعايا بريطانيا الذين يسيطرون  من ، ليحاول التخلص من نفوذ التجار الهنود (1188-1188)
وسعى لدفع العثمانيين لممارسة سيادتهم عليهم بحجة سعيه للحد من  ، على التجارة في البدع

الهفوف يستدعي تاجرين منطقة النفوذ البريطاني هناك، ونجح في جعل الوالي العثماني في 
  (18) -: السبب وراء تصرفه هذا هدفان ، وكان لةائهنديين للمس
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لجميع ها أن يوجه اإلهانة إلى المقيم البريطاني الذي يكن له الكراهية، كما يكن -: ألولا
 . البريطانيين

 أن يحقق مشروعه بوضع تجارة الدوحة في يده.  -: والثاني
وقد احتجت بريطانيا على استدعاء التاجرين الهنديين فأفرج العثمانيون عنهما لعدم رغبتهم       

ثير توبالمقابل قدرت بريطانيا هذا الموقف وامتنعت عن مهاجمة البدع حتى ال  ،ابريطاني في إثارة
استمرت ادعاءات بريطانيا حول تعرض التجار الهنود للمعاملة  (1111)وفي عام ،  العثمانيين

المقيم البريطاني في وزعم  ، السيئة في قطر، وعدم اتخاذ العثمانيين أي موقف يحول دون ذلك
)                        " Edward Charles Ross  روسإدوارد تشارلس " نيل الكولو الخليج 
 (1111) الثاني عشر من تشرين الثاني عامفي تقريره لحكومة الهند في  (11)( 1118-1112

أن الشيخ قاسم اعتدى عليهم على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أية مخالفة، ولمح إلى إعطاء 
التجار الهندورسيين من طائفة اجتماعية معينة إن  "  -بقوله: دينيا   تعسفيا   تصرفه هذا طابعا  

متأثر بشعور آخر  - إلى بعض المدى -تمتنع عن أكل اللحم...، إال أنني أشك بأنه أيضا 
 .(11) " غير مجرد الجشع

وحقيقة األمر أن الشيخ قاسم سعى من خالل الضغط على التجار الهنود إلى تحقيق      
أن يبعد تدخل بريطانيا في شؤونه ، و  استعادة سيطرة قطر على مواردها من اللؤلؤهما :  غرضين

(91) عن طريق رعاياها من الهنود
لم  " أدعى بأنه وفي سبيل تحقيق ما كان يريده الشيخ قاسم ، 

واحتج   " يوفر لهؤالء، الهنود، ما توفر لهم المناطق المجاور  من ترسهيالت لمزاولة تجارتهم
، وهذا ما لم تصدقه بريطانيا  ، عن حماية الهنود من السكان لعدم توفر األسلحة لديهبأنه عاجز 

وزادت بأن هددته بأن عليه دفع التعويضات إذا لم  ، لذلك اتجهت لتحميله مسؤولية ما يحدث لهم
 .(91)متجاهلة الوجود العثماني رغبة منها في عدم االصطدام بهم ، يحمهم
 11في  روسالكولونيل  في رسالته التي أرسلها للمقيم البريطانيلكن الشيخ قاسم عبر      

ال يرغب في وجودهم في بلده  ردا على اإلنذار الموجه له بأنه " (1112) كانون الثاني عام
الذي قال في تقريره إلى حكومة  روس" وهذا ما أثار الكولونيل  ألنهم يتدخلون في تجار  شعبه

راضه ضد البانيان ناشئ عن مصالح شخصية فهو يتاجر كنت على علم بأن اعت الهند: "
ال يقل كثيرا عن تحد للحكومة التي ..... وهو أمر باللؤلؤ ويرغب بنوع من االحتكار المحلي 

 . (92) " هم رعاياها
ربط في تقريره السابق بين استقواء الشيخ قاسم  روسوالبد هنا من اإلشارة إلى أن الكولونيل      

ما نصه  روس، فقد ذكر ( 1112)ما وصله عن خروج األوربيين من مصر عام ضد بريطانيا، و 
كان متأثرا ومشجعا من قبل مرستشاري الرسوء الذين  - يقصد الشيخ قارسم - ويظهر بأنه " -:

 . (91) "أبلغوه أن األوربيين قد أخرجوا من مصر
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ي ضد النفوذ ويمكن القول أن معلومات ربما وصلت للشيخ قاسم عن ثورة أحمد عراب     
البريطاني في مصر شجعته على عدم تقبله للضغوط البريطانية إلعادة التجار الهنود الذين تم 

مقابلة بينه وبين موفد  إذ ألمح الشيخ قاسم في ، طردهم من البدع، ورفضه دفع التعويضات لهم
الضغط عليه، من قبل بريطانيا يدعى آغا محمد رحيم، والوكيل البريطاني، إلى أنه إذا استمر 

عندها علق عليه الوكيل  ، بل حتى في البحرين، حسب فليس في بالده  الهنودفإنه سيتعقب 
 . (99) "إنني عرابيين اثنين فرد عليه الشيخ"  "لقد حلمت بأنك أصبحت عرابي باشا الثاني " بقوله
 ،ربي والدوليمن ذلك نتبين أن الشيخ قاسم كان متابعا لما يجري من أحداث في محيطه الع     

وقد لمس  ، وكانت لديه القوة والجرأة في مواجهة المطالب البريطانية التي تتنافى مع مصلحة قطر
وزاد على ذلك بأن استثناه في  ، هذا األمر وأشار إليه في معظم تقاريره عن العناد الذي يبديه روس

لقد كان من  " -ذلك بالقول : معلال   قاسم في قصرهالشيخ بزيارة  روسقام ، فقد التعامل عن غيره 
عاد  شيوخ المدن أن يزوروا المقيم وهو على ظهر الرسفينة ولكنني متأكد أن طبيعة الشيخ قارسم 

ولما رأت الحكومة البريطانية  .(98)"  المشحونة بالشك رسوف ال ترسمح بمجيئه إلى ظهر الرسفينة
وقدرت خسائر  ، م القطريينأن سكوتها على تصرفات الشيخ قاسم قد يضعف موقفها، قررت تغري

( 8911)العديد بخمسين ألف روبية، ثم خفضت الغرامة إلى منطقة الهنود نتيجة إخراجهم من 
أن الرقم األول مبالغ  وكان واضحا   ، بسبب العناد الذي أبداه الشيخ قاسم في مواجهتهم (98) روبية

 .(98) ، واضطرت قطر لدفع الغرامة المخفضةفيه جدا  
آل ثاني في مزاولة  يد الى إطالق  (1181)في الدوحة منذ عام  العثمانيينوجود  ىلقد أد     

دارة شؤون قطر، ومن َثم  قامت سياسة الشيخ قاسم في  -1181)بين عامي المدةالسلطة وا 
 (1111إلى  1111) ، ولكن تلك السياسة تحولت من عامالعثمانيينعلى التحالف مع  (1111

اد على بريطانيا، وكان السبب المباشر لهذا التحول هو محاولة في اتجاه التحالف واالعتم
متصرف اإلحساء في إقامة  عاكف بكتقوية قبضتهم على قطر من خالل مشروع  العثمانيين

نشاء إدارة للعوائد ال عثمانيةإدارة  وال شك أن كل ذلك يضعف من  ، مركيةكمباشرة في قطر وا 
سياسي الذي يرعاه الشيخ قاسم ، والذي اعتبر مشروع الوحدة الوطنية القطرية ذات الكيان ال

وحدا  من االستقالل الذي تمتعت به قطر منذ عام ، تدخال  مباشرا  في سلطاته  عاكف بك
، وبالتالي تعود قطر إلى عهد ما قبل الوحدة الوطنية، ولعل هذا يفسر لنا بحث الشيخ (1181)

 .(91) ة القطريةقاسم عن حليف آخر للمحافظة على الوحدة الوطني
بحكم أنهم القوة البرية اإلسالمية التي  العثمانيينويبدو أن الشيخ قاسم قبل التعاون مع      

من أجل مناوأة سيطرة  العثمانيبالكويت، وأنه قبل بالوجود ( 91)تعاون معها من قبله آل الصباح 
مة للمقيم العام البريطاني ، ويدل على ذلك التحركات المحمو العربي  بريطانيا البحرية في الخليج

عقب نزول قوات العثمانيين ورفع علمهم في قطر، وقد استطاع العربي ومساعده في الخليج 
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على الرغم من التبعية االسمية ، ف دون أن يستجلب عداءهم البريطانيينالشيخ قاسم تهدئة ثائرة 
إال أن محاولة العثمانيين للعثمانيين والميل اإلسالمي للقطريين وحرصهم على خالفة المسلمين 

وسعيهم قبل ذلك إلقامة دائرة لتحصيل  (1112-1111عامي ) تشديد قبضتهم على قطر ما بين
دارة  (1118)مارك عام كال دون إحداث أي تغيير يؤمن تحصين  (1111)مباشرة عام  عثمانيةوا 

مي، أو يقلل من أطراف قطر في وجه المطامع األجنبية، أو القضاء على الفساد اإلداري الحكو 
 . (81) جعل الشيخ قاسم يرفض الهيمنة العثمانية ، قيمة الزكاة التي يدفعونها للعثمانيين

ترتب على عدم فهم العثمانيين للنزعة االستقاللية القطرية أن خسروا موقعهم فيها لقد      
سادس الوساءت العالقة بين الطرفين وبلغت حد االشتباك المسلح في معركة الوجبة في 

كانت نموذجا للتكتيك الحربي الذي طالما لجأ إليه آل  التي (1111) آذار عام والعشرين من
يعتمد على البعد عن المدن واللجوء إلى حيث الصحراء التي  والذيثاني كلما ضاقت بهم السبل، 

 اباتتفقد فيها الجيوش النظامية فاعليتها وتنجح القوات غير النظامية المعتمدة على حرب العص
 .(81) القطريون بانتصار كبير أكد المكانة والقوة التي وصلت إليها قطر ، حيث خرج

في العربي خطيرة على السياسة العثمانية في منطقة الخليج  لقد تركت معركة الوجبة آثارا       
م بعد أن قدم الشيخ قاس السيما،  ةالبريطاني األطماعوقت أحوج ما تكون فيه لدعمهم في مواجهة 

. لذلك لجأت الدولة (82)حتى ال يتلقى األوامر من العثمانيين(1111)استقالته من القائمقامية عام 
الشيخ قاسم على سيادته، وتجاوبت مع شكواه إلى  أمام إصرار سياستهاالعثمانية إلى تغيير 

محمد حافظ  ضد الوالي العثماني في البصرة (81)(1111-1192)السلطان عبد الحميد الثاني 
فقام السلطان بعزل واليه في محاولة منه  ، ، الذي حمله مسؤولية تردي األوضاع في الدوحةاشاب

ورفض وساطة بريطانيا بينه وبين الشيخ قاسم حتى ال يدع لها ، لتحسين العالقة مع آل ثاني
 (89) "عثمانيا   ا  ماه ورسمنحقام إليه و مكوفئ بإعاد  رتبة قائم وبدل أن يعاقبه " ، للتدخل مجاال  

 . (88)ونصح مقربون من السلطان عبد الحميد الثاني بعدم استخدام القوة في السيطرة على قطر
قد ، فالسياسة العثمانية االسترضائية مع قطر في وقف تدهور العالقة بين الطرفين  جد  لم ت       

شبه  بين سكان التي كانت تمارس بشكل غير منتظم في قطر العثمانيةانتهى احترام السلطة 
 ، في الدوحة العثمانيينقتل ممثل  (1119)وفي عام  (1111) بعد معركة الوجبة عام الجزيرة

وحتى ،  مصرعهم العثمانيينحدثت فتنة في المكان نفسه، ولقي فيها عدد من  (1111 )وفي عام
مل مع بعد أن قدم استقالته أوكل إلى أخيه أحمد  التعا والعثمانيينال يحدث لقاء بين الشيخ قاسم 

 .(88) في البدع العثمانيين
في الدوحة على حساب الوحدة الوطنية في  العثمانيينلم يكن الشيخ قاسم ليقبل بوجود      

في الوقت الذي  (1188)قام لحكم قطر عام ممنصب قائم العثمانيينقطر، ولذلك رأيناه يقبل من 
، ولم يجد الشيخ قاسم غضاضة في ( 88) تروج لفكرة الجامعة اإلسالمية الدولة العثمانيةبدأت فيه 
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أن يقبل هذا المنصب في هذا اإلطار اإلسالمي الذي وجد له صدى كبير بين الزعماء العرب 
 .(81) في زعامته الداخلية وركيزة الوحدة الوطنية العثمانيونوالمسلمين، وطالما لم يتدخل 

إذا شعر بمؤامرات  العثمانيينن إال أن الشيخ قاسم كان على استعداد التخاذ موقف العداء م     
إحكام  العثمانيينيحيكونها ضد وحدة قطر الوطنية، ومن َثم  نجد له مواقف وطنية أمام محاوالت 

على  الدولة العثمانيةأصرت  حين ماالسي  ،  (1111 -1111)قبضتهم على قطر خالل أعوام 
تنفيذها  العثمانيةالسلطات مباشرة في قطر، وفرض التنظيمات التي رأت  عثمانيةإقامة إدارة 

بسبب وقف اإلمدادات المالية غير المحسوبة التي كان يحصل عليها الشيخ قاسم من خالل 
على قطر  العثمانيةفي البصرة إحكام السيطرة  العثمانيومحاولة الوالي  (81) فرض الضرائب
ن للزبارة، والعديد قطر الشيخ قاسم دون موافقة األخير، وتعيين مديري قائممقامبتعيين مساعد ل

 .(81)في قطر العثمانيةقوامها أربعمائة جندي لتقوية الحامية عسكرية وتجهيز قوة 
ولم يكن الشيخ قاسم ليقبل تلك اإلجراءات التي تنتقص من سلطته وتهدد الوحدة الوطنية      

وبين وتطورت األمور بين الشيخ قاسم ،  والعثمانيينالقطرية، ولذلك حدث الصدام بين قطر 
، وجعل  (1112)وخيانتهم له عام  العثمانيينإلى الحرب بعد أن أيقن من مؤامرات  العثمانيين

مركية في مدينة الدوحة سببا  رئيسيا  للجهر بعدائه متذرعا  بأن الضرائب كمن إنشاء دار للعوائد ال
 يق هذا اإلجراءعلى التجارة والسفن الوطنية ودخل اللؤلؤ سيترتب عليها هجرة السكان بمجرد تطب

علل الشيخ قاسم عدم موافقته على تعيين مساعد له بأنه سيتدخل في الشؤون القطرية  كما، 
 .(81)الخاصة دون مراعاة للروح البدوية والنظام القبلي السائد في التعامل بين الشعب القطري

التقارب بين قطر  الوحدة الوطنية في قطر، فقد بدأت سياسة تجاه العثمانيةونتيجة للسياسة      
 : ، وذلك لألسباب التاليةوالبريطانيين

عن التعاون مع الشيخ قاسم من أجل المحافظة على استقالل قطر ووحدتها  العثمانيينعجز . 1
 الوطنية.

المسؤولة للعمل  العثمانيةاالعتداء المستمر للمأمورين والمديرين الذين كانت تعينهم السلطات . 2
إلى جانب وقوع منازعات كثيرة بين العسكريين من رجال الحامية في قطر على رعاياهم 

العثمانية والقبائل البدوية الضاربة على حدود قطر، والتي كانت تدين للشيخ قاسم بالوالء في 
 .(82) إطار الوحدة الوطنية القطرية

بالتالي  دتأظهور ضعف الدولة العثمانية بعد هزيمتها أمام الشيخ قاسم ، تلك الهزيمة التي  . 1
إلى القضاء على مركز الدولة في أعين العشائر البدوية، لذا فقد أعلن الباب العالي أن ما 

الشيخ فعله والي البصرة كان دون علم منه، فاتجهت الدولة العثمانية إلى التفاوض مع 
 .(81)قاسم
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الوجود  كان إدراك الشيخ قاسم لخطر والعثمانيينلكن أخطر نتائج الصدام بين قطر       
، بالبريطانيين ، وأنه البد من عمل توازن في العالقة مع األتراك بتحسين عالقته العثماني 

 (1118)، ففي عام الوجبة على النحو الذي كان قبل معركة  العثمانيينورفض التعاون مع 
  إنإال واليونان، الدولة العثمانيةسم قطر المساهمة في الحرب الدائرة بين إرفض الشيخ قاسم ب

الشيخ قاسم منصب حتى بعد اعتزال بآل ثاني كزعماء لقطر الموحدة  ونعترفوا يظلالعثمانيون 
جلوا عنها أثناء الحرب العالمية األولى، وعهدوا إلى شقيقه هم الى أن بعد معاركه مع قائممقامال

 .(89)كافة  مع استشارة الشيخ قاسم في األمور قائممقامأحمد بمنصب مساعد ال
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 الثالث المبحث
   8191 -8181البريطانية  -العالقات القطرية 

طيلة حياة الشيخ قاسم، البريطانية شهدت الكثير من األزمات  -مع أن العالقات القطرية      
البريطانية عليه، إال أن هذه العالقات  وذلك بسبب الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية

 (88) -ذلك لسببين:يعود و  (1111)عام المنذ  الطرفينا  بين شهدت انفراجا  كبيرا  وتحسنا  ملحوظ
أنه في هذا العام وقعت اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية لتحديد نفوذهما في شرق  -:األول

وقد تخلت الحكومة العثمانية بموجب هذه االتفاقية عن سيادتها على  ، الجزيرة العربية
التنازل العثماني إلى الظروف السيئة التي كانت تمر بها يرجع هذا و مشيخة أو إمارة قطر، 

الدولة العثمانية نتيجة حربها مع إيطاليا والتي أدت إلى هزيمتها على يد اإليطاليين في 
انشغالها في حرب البلقان التي نشبت  فضال  عن،  (1111)عام ) ليبيا( طرابلس الغرب 

أمير الدولة السعودية وط إقليم اإلحساء بيد سق يزاد على ذلكحينذاك ضد الوجود العثماني، 
وطرد الحامية  (1111)من عام  أيارفي  (88) (1181-1188) عبد العزيز بن سعودالثالثة 

 العثمانية من اإلقليم.
: أنه في هذا العام فقدت الدولة العثمانية صديقها وحليفها في المنطقة وهو الشيخ قاسم بن الثانيو 

، والذي (1111) السابع عشر من تموز عامالذي وافاه األجل في محمد آل ثاني حاكم قطر 
، الذي وثق ( 88)( 1188 -1181) خلفه في الحكم ابنه الشيخ عبد اهلل بن قاسم آل ثاني

 .(81)عالقات بالده منذ اليوم األول مع بريطانيا وقبل التعاون معها في المجاالت كافة 
انضمت الدولة العثمانية في  (1119) عام أيلولي وعندما نشبت الحرب العالمية األولى ف     

الحرب إلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا وحلفائها، ونظرا  للعالقات غير الحسنة بين شعوب منطقة شبه 
الجزيرة العربية والدولة العثمانية، فقد استطاعت بريطانيا كسب ود معظم زعماء المنطقة في الوقوف 

ة العثمانية، وكان الشيخ عبد اهلل ضمن زعماء شبه الجزيرة والخليج إلى جانبها في الحرب ضد الدول
وكان الدافع لذلك أن تحقق  ، الذين انضموا إلى جانب بريطانيا بصورة مباشرة أو غير مباشرةالعربي 

لهم بريطانيا كما وعدت االستقالل والحرية، ولكن الذي حدث هو العكس في نهاية الحرب، فقد 
 .(81)طرتها على المنطقة وأصبحت وحدها في الساحة دون منافسأحكمت بريطانيا سي

إلى بريطانيا في الحرب إال أنه كان يقدم للحامية عبد اهلل على الرغم من انحياز الشيخ و      
العثمانية في البالد المساعدات المالية والغذائية بعد أن انقطعت اإلمدادات عنها من الحكومة 

العربي حري الذي فرضته القوات البحرية البريطانية على مياه الخليج العثمانية بسبب الحصار الب
 (81) لمنع وصول تلك اإلمدادات إلى القوات العثمانية في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية
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فرصة لبريطانيا لضم آخر إمارة من إمارات الخليج العربي  من قطر العثمانيينوكان انسحاب 
خضاعها  .(81) للحماية البريطانية إلى مستعمراتها وا 

تنازلت بموجبها الدولة العثمانية  ،العثمانية مع الدولة  اتفاقيةبريطانيا وقعت  (1111)في عام      
بدأت بريطانيا سعيها في التوصل إلى توقيع معاهدة حماية ومنذ ذلك الحين عن حقوقها في قطر، 

رفض الخضوع لحماية دولة ال ، والذي اك مع حاكم قطر الشيخ قاسم الذي كان الحاكم الشرعي حينذ
، وخلفه في الحكم ابنه الشيخ عبد اهلل  هنفس العامترتبط معه بعقيدة أو صلة جنس، ولكنه توفي في 

فقد أدت الحرب  ، وقد لعبت الظروف دورا  هاما  لصالح بريطانيا ،الذي قبل الحماية البريطانية 
نية على يد بريطانيا وحلفائها، وكان من نتيجتها إرغام الدولة إلى هزيمة الدولة العثمااألولى العالمية 

ضمن من العثمانية التخلي عن جميع المناطق الخاضعة لنفوذها خارج األناضول، وقد كانت قطر 
 .(82) خضعت للحماية البريطانية إذ (1118) عامالمناطق التي انسحبت منها القوات العثمانية 

بريطانية عن توقيع معاهدة الحماية البريطانية لقطر في الثالث من تمخضت الجهود والضغوط ال     
في الدوحة بين شيخ قطر الشيخ عبد اهلل ، والمقيم البريطاني في الخليج  (1118) تشرين الثاني عام

ولعل من أهم األسباب  ،Percy Zachariah Cox (1189-1118 )(81 ) رسي كوكسيالسير ب
رغبتها بتكثيف وجودها في الخليج  توقيع معاهدة الحماية على قطر هوالتي دفعت بريطانيا للتعجيل ب

تخلي الدولة العثمانية عن ما بعد السي   ، لمحافظة على مصالحها في هذه المنطقة الهامةالعربي ، ل
األمريكية النفط شركات  وظهور ، نفوذها في قطر، وازدياد القرصنة البحرية على الساحل القطري

النفط في المنطقة بعد أن عثر عليه في مسجد سليمان في  الكتشافأت محاوالتها قد بدالتي كانت 
 .(89) (1111) عامإيران 
وقد تعهد الشيخ عبد اهلل  ، (88) إحدى عشرة مادةالحماية البريطانية لقطر تضمنت معاهدة      

الرقيق، والقرصنة أن يتعاون مع بريطانيا في القضاء على تجارة   بموجب المادة األولى من المعاهدة
أبو ظبي  ) البحرية والحفاظ على السلم البحري بصورة عامة أسوة بشيوخ إمارات الساحل المتصالح

، كما تعهد الشيخ  البحرين والكويت(و وين يودبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم الق
على أن تقوم الحكومة البريطانية  بموجب المادة الثالثة، بعدم استيراد األسلحة أو بيعها في أراضيه،

كما تعهد  ، بتزويده بخمسمائة قطعة سالح مع الذخيرة سنويا  لالستعمال الشخصي ولتسليح أتباعه
بعدم إقامة أية عالقات مع دولة أخرى أو التنازل عن أي جزء من أراضيه ألي دولة إال بموافقة 

لؤلؤ أو أي احتكارات أخرى بدون موافقة الحكومة الحكومة البريطانية، وعدم منح أية امتيازات لصيد ال
 .(88) البريطانية

السابعة  حيث نصت المادة ( من المعاهدة ، 1، 1، 8 ) وقد تحفظ الشيخ عبد اهلل، على المواد     
واعترض الشيخ على  ، السماح لرعايا بريطانيا )الهنود( بدخول البالد لمزاولة النشاط التجاري على

أما المادة ،  خولهم سيؤدي إلى منافسة األهالي في قوت يومهم ونشاطهم التجاريذلك بدعوى أن د
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الثامنة، فقد كانت تنص على تعيين معتمد بريطاني في البالد، في حين كان يرى الشيخ أن البالد 
وربما خشي  ، مستقبال   ليست في حاجة لمثل هذا المسؤول في هذه الفترة، ووعد بالنظر في ذلك

المادة ، فيما نصت  دخل المعتمد في الشؤون الداخلية والتي تدخل ضمن اختصاصهالشيخ من ت
إلى إنشاء مكاتب للبريد والبرق والالسلكي، على الدعوة التاسعة التي اعترض عليها الشيخ أيضا  

وكان الشيخ يرى أن البالد ليست في حاجة لمثل هذه الخدمات في الوقت الحاضر ولكنه وعد 
 .(88) ر فيها مستقبال  بدراستها والنظ

أنه يعترف بها ولكنه ال يحبذ السيما وقد قبلت حكومة الهند البريطانية تحفظات شيخ قطر، و      
، على أن يتم التفاوض العربي تنفيذها في الوقت الراهن، على حد تعبير المقيم البريطاني في الخليج

بحماية قطر  (11، 11، 2)جب المواد . ومن جانب آخر تعهدت بريطانيا بمو (81) معه بشأنها الحقا  
من جهة البحر، وبعدم السماح ألية جهة خارجية التدخل في الشؤون الداخلية في البالد، كما تعهدت 
بمنح شيخ قطر من المساعدات ما يمنح لشيوخ الساحل المتصالح ولرعاياهم وسفنهم، وبحماية البالد 

أو هجوم مسلح من قبل الشيخ أو رعاياه على  ضد أي عدوان تتعرض له ما لم يكن نتيجة استفزاز
 .(81)اآلخرين
في العربي ومع أن المعاهدة وقعت باألحرف األولى بين شيخ قطر والمقيم البريطاني في الخليج      

من  (1111) عامإن التصديق النهائي عليها قد تم في إال  (1118)الثالث من تشرين الثاني عام 
ليزية والعربية لها وتم كيطانية، بعد مراجعتها واالطالع على الترجمة اإلنقبل وزارة حكومة الهند البر 

لى الشيخ عبد اهلل يالسير )بفي الخليج العربي إرسالها إلى المقيم السياسي البريطاني  رسي كوكس( وا 
وما أن وضعت الحرب  (1111)عام آذار من الثالث والعشرين عليها في  الذي صد ق ،حاكم قطر 
وبذلك تميز  (الرسير ، حتى منحت الحكومة البريطانية شيخ قطر لقب )(1111)وزارها عام العالمية أ

عن شيوخ الساحل العماني المتصالح نتيجة لما كان له من دور في الحرب لصالح بريطانيا، ولقيامه 
 .(11) (1118) عاممن قطر  العثمانيينبتنفيذ مطالب بريطانيا في إخراج 

احتفظت بشخصيتها الدولية، واحتفظ إال إنها ،  ع قطر للحماية البريطانيةعلى الرغم من خضو و      
على األقل فيما يتعلق بإدارة حكومته، حيث أن بريطانيا اكتفت باإلشراف على  ،شيخها باستقالله 

لمعاونة الحاكم وتقديم النصح واإلرشاد له،  بريطانيالعالقات الخارجية لإلمارة، وبتعيين مستشار 
. وال شك في أن قطر استفادت من المعاهدة بحصولها على (11) لعالقات بين قطر وبريطانياوتقوية ا

تعهد من بريطانيا بالمحافظة على كيانها ضد أي عدوان يستهدفها سواء من جهة البحر أو من جهة 
وكانت السياسة البريطانية تقتصر فيما سبق على االلتزام بمواجهة االعتداءات البحرية  ، البر
  .(12)طفق

الحكومة ت له أأنشأن  (1111)ر سالح الجو البريطاني إلى الوجود في عام و ظهلقد نتج عن      
عن حقول و الدفاع عن القواعد البريطانية في المنطقة العربية مهام ها لأنيط خاصة وزارة البريطانية 
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ت وزارة الطيران الملكي وبدأ ،العربي  النفط والمصالح البريطانية في شبه الجزيرة العربية والخليج
اتصاالتها مع زعماء الخليج العربي في محاولة منها إلقناعهم بالموافقة  (1121)البريطاني في عام 

غير أن تلك المحاوالت  ،على إنشاء مطارات الستقبال وتسهيل مهمات سالح الجو البريطاني
 ،وبالذات من جانب شيخ قطر البريطانية واجهت في بداية األمر معارضة شديدة من زعماء المنطقة

عن طريق الترغيب والترهيب إبرام اتفاقية مع شيخ الشارقة  البريطانيونولكن رغم ذلك فقد استطاع 
 (1112) الثاني والعشرين من تموز عام في (11)( 1181-1118) الشيخ سلطان بن صقر القاسمي

وفي  ، بوط الطائرات البريطانيةوافق الشيخ بمقتضاها على إقامة مطار في الشارقة لتسهيل مهمة ه
وقعت اتفاقية مماثلة مع شيخ دبي، وتبعهما بقية شيوخ الساحل  (1111)السادس من حزيران عام 

تعهدوا جميعهم لبريطانيا بتسهيل مهمات االتصاالت الجوية عبر و  ،المهادن بما فيهم شيخ قطر
 .(19) المالية لهم أراضيهم، على أن تلتزم بريطانيا بحمايتهم وتقديم المساعدات

استمرت المفاوضات بين الحكومة البريطانية والشيخ عبد اهلل بشأن بناء مطار لهبوط الطائرات      
، فقد تلقى الشيخ عبد اهلل حاكم قطر في  (1111 - 1111) عامين كاملينالبريطانية في الدوحة 

          السيديطاني في البحرين رسالة من الوكيل السياسي البر  1111الثالث والعشرين من تموز عام 
 (1111) الثامن والعشرين من تموز عامالدوحة يوم  الى ةبأنه سيقوم بزيار فيها يبلغه  Ballios باليوز

ووصل المسؤول البريطاني إلى الدوحة  ، لبحث إنشاء مطار لهبوط الطائرات البريطانية في الدوحة
مع الشيخ عبد اهلل لم تحقق الهدف الذي جاء من حسب ما هو مقرر، ولكن مباحثاته بشأن المطار 

 .(18)أجله، وذلك بسبب رفض شيخ قطر لمطالب بريطانيا بإنشاء مطار على أرضه
إلى السيطرة على البالد وانتزاع بعض  إنشاء هذا المطار أن يؤدي فقد خشي الشيخ عبد اهلل     

زاء رفض الشيخ إقامة مطا،  مسؤولياته كحاكم شرعي للبالد ، طلبت بريطانيا منه  ر في الدوحةوا 
 ، كيلو مترات عن الدوحة ثمانيةالموافقة على إنشاء مطار في منطقة الريان الواقعة على بعد نحو 

شرعت طائرات سالح الجو البريطاني بالطيران  (1112) من تشرين األول عامول األواعتبارا  من 
، ولكنه لم يكتم  من االستجابة للمطالب البريطانية لم يجد الشيخ عبد اهلل بدا  ف  (18) المنتظم عبر قطر

ما في نفسه إزاء هذا التهديد الذي يتنافى مع الحقوق الدولية، حيث قام بإرسال رسالة جوابية إلى 
ال شك أن هناك رسوء فهم من الجانب البريطاني، وأننا )) المقيم البريطاني في بوشهر جاء فيها: 

المطلوبة الخاصة بهبوط الطائرات البريطانية، ولكننا نطالب  على ارستعداد لتقديم الترسهيالت
بريطانيا مقابل إنشاء المطار أن تلتزم بالدفاع عن البالد ضد من ترسول له نفرسه من القبائل 

وانتقد في الوقت نفسه ما تضمنته  (( ، المرساس بأمنها أو بالتعدي على الطائرات عند هبوطها
متى كنا أعداء لدولة بريطانيا العظمى؟ ولكن إذا قلنا )) ا ، وتساءل رسالة المقيم من تهديد له شخصي

إننا أحرار في بالدنا وطلبنا من الدولة أن نتفق بما يوافق مصلحة الطرفين وتمرسكنا بحقنا في ذلك 
وال أخالكم تجهلون مبدأ اإلخاء والمرساوا  وحرية الممالك التي  ! هل هذا يعبر عنه بإظهار عداو ؟
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نصارها دولة بريطانيا الفخمة، فإذا نحن حفظنا حقا  لنا تُِقرُّه عموم الممالك وتؤيده جميع من أكبر أ
 . (18) (( ؟! الشعوب نكون مرسؤولين

 عامفي  (1118)الموقعة بين الطرفين عام تجديد معاهدة الحماية ببعد أن تعهدت بريطانيا و      
على ا اتفقو إزالة سوء الفهم بين الجانبين ، تم  حرابحماية الشيخ والبالد برا  وبوتضمينها نصا   (1118)

في التاسع من آيار عام إنشاء مطار الدوحة، وهبطت أول طائرة بريطانية على أرض المطار 
، وكان على متنها عدد من خبراء البترول ووكيل المعتمد السياسي البريطاني في البحرين (1119)

 .(11) وطاقم الطائرة
أن تقوم بريطانيا بتزويد ب والقاضي (1118)دة الثالثة من معاهدة الحماية لعام نص الماووفقا  ل     

من الذخيرة سنويا ( لالستعمال الشخصي ولتسليح أتباعه من  8111بندقية و 811) شيخ قطر بـ
تقدم ، فقد  الحرس، على أن يتعهد الشيخ بمنع استيراد األسلحة وبيعها وبمنع رعاياه من المتاجرة بها

طالبا  تزويده ( 1128)عام في الثالث والعشرين من تموز طر بطلب إلى الحكومة البريطانية شيخ ق
باألسلحة الستخدامها في الدفاع عن بالده من جهة البر، غير أن حكومة الهند البريطانية رفضت 

 .(11) تلبية طلبه بدعوى أنها ملزمة بحمايته وبالتالي ال داعي لتزويده بالسالح
رفض بريطانيا تزويد الشيخ عبد اهلل بالسالح من األسباب التي أدت إلى توتر في  كانلقد      

الفارسية في  - البريطانيةرفض الشيخ استقبال مندوب شركة النفط حيث العالقات بين الجانبين، 
، كما رفض السماح بدخول رعايا بريطانيا متعلال  بعدم ( 1128) العاشر من كانون الثاني عام

 تشرين األولفي  -اضطر بعد بضع سنوات ه ولكن  ألمن لعدم وجود األسلحة لدى أتباعهاستتباب ا
إلى االتصال بالجانب البريطاني طالبا  تزويده ببعض السيارات المصفحة  - (1111)من عام 

ولكن الجانب البريطاني رفض طلب الشيخ للمرة الثانية ، فقد رد المقيم  ، واألسلحة للدفاع عن بالده
إن المصفحات الثقيلة ليرست )) على طلب الشيخ قائال : العربي اسي البريطاني في الخليج السي

صالحة للعمل في بالده، كما أنه ليس هناك ضرور  لتزويده بالرسالح طالما تعهدت له بريطانيا 
 .(11)((  بالحماية

تعيين معتمد بريطاني ل بريطانيا   ا  رد الشيخ عبد اهلل برفضه طلبعلى إثر هذا الموقف البريطاني      
. وكانت بريطانيا تتذرع في كل مرة أن امتالك الشيخ لألسلحة ليس ضروريا  ما دامت  (11)في قطر

بريطانيا قد تعهدت له بحمايته وحماية بالده، بينما كان الشيخ يرى أن المادة الثالثة من معاهدة 
وقد أصر الشيخ عبد اهلل ،  ت به، قد أعطته هذا الحق وأن على بريطانيا تنفيذ ما وعد( 1118)

 .(12) (1118)على موقفه بشأن حصوله على السالح عند تجديد معاهدة الحماية عام 
، وفيما  تنفيذ ما تراه يخدم المصالح البريطانيةالعربي الخليج لزعماء منطقة بريطانيا أرادت      

 لم تكن شاملة لحماية البالد مع قطر (1118)ن معاهدة الحماية التي وقعت في عام يتعلق بقطر فإ
تقتصر على حماية قطر من جهة البحر، ونظرا  لتزايد تخوف شيخ قطر من عدوان  تكانحيث ، 
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 (1118)عام  آيارمن شهر  بري على بالده، فقد بعث برسالة إلى الحكومة البريطانية في األول
ديدة الحماية الشاملة على البالد على أن تشتمل المعاهدة الجالبريطانية لقطر ، يطلب تجديد الحماية 

تسلم الشيخ عبد اهلل رسالة جوابية من المقيم  الحادي عشر من الشهر نفسهوفي  ،  برا  وبحرا  
إن الحكومة البريطانية على ارستعداد لتلبية مطالبكم ))  :البريطاني وبإيعاز من حكومته يقول فيها

الفاررسية، وأن تكون الحماية ضد أية  - ريطانيةالببشرط أن تجددوا اتفاقية امتياز النفط للشركة 
هجمات خطير  تتعرض لها قطر من جهة البر، وأن تكون الورسائل في ذلك بارستخدام القو  الجوية 
الملكية، على أن يتم توفير كل الترسهيالت الالزمة لرسالح الجو في البالد، من ذلك ارستخدام 

رول والحاجيات األخرى، وأن يكون من حق رسالح التلغراف الالرسلكي وأماكن للهبوط ومخازن للبت
 . (11)((  الجو الملكي زيار  قطر عندما تقتضي الحاجة لذلك

أن بريطانيا استغلت حاجة شيخ قطر للحماية الفعلية فقامت بفرض يتضح لنا مما تقدم ،      
ية إلقناع من قبل شركات النفط األمريك يبعد أن علمت أن هناك محاوالت تجر  ، السيماشروطها 

حاكم قطر بمنحها حق االمتياز في استخراج النفط من أراضيه مع بعض االمتيازات التي تفوق ما 
من (  1، 1، 8 ) أرادت تطبيق البنودها كما أن،  حصل عليها من قبل الشركات البريطانية النفطية

ة بتعيين معتمد التي كان الشيخ عبد اهلل متحفظا  عليها والخاص (1118) الحماية لعام معاهدة
قامة دائرة للبريد ومنشآت للبرق والالسلكي، والسماح لرعايا بريطانيا من الهنود  بريطاني في البالد، وا 

 .(19) وغيرهم الدخول إلى قطر لمزاولة النشاط التجاري واألعمال األخرى في البالد
 (1118)نصوص معاهدة والتعهد بااللتزام ب وقد اضطر شيخ قطر إلى قبول الشروط البريطانية     

وعلى هذا األساس وقع الشيخ عبد اهلل حاكم  ، هو وورثته من بعده (1118) لعام وبالمعاهدة الجديدة
الرابع والعشرين من قطر مع المقيم السياسي البريطاني في الخليج على تجديد معاهدة الحماية في 

طانيا أكبر، حيث أصبحت الحماية وبتوقيع هذه االتفاقية أصبحت مسؤولية بري،  (1118) آيار عام
وقد تعهدت بريطانيا التي اعترفت بالشيخ  ، شاملة على قطر ضد أي اعتداء بري أو بحري أو جوي

بالوقوف إلى جانب الشيخ  (1118)وليا  للعهد عام ( 18)( 1191-1118) آل ثاني حمد بن عبد اهلل
وسبق توقيع  ، الداخل أو من الخارجعبد اهلل وولي عهده ضد أية متاعب قد تحدث لهما، سواء من 

عقد اتفاق جديد بين مندوب الشركة ( 1118) السابع عشر من آيار عامالمعاهدة بأسبوع أي في 
الفارسية والشيخ عبد اهلل منح بموجبه األخير الشركة امتيازا  للقيام بعمليات التنقيب  - البريطانية
 .(18) من أراضيه النفطواستخراج 

عين والده ، ف ولي عهد قطر حمدالشيخ توفي  (1191)والعشرين من آيار عام  في الخامس     
ير أن بريطانيا غ (18) وليا  للعهد، وطلب من بريطانيا االعتراف به عليالشيخ عبد اهلل ولده 

من معاهدة (  1و 1و 8 ) ربطت اعترافها بولي العهد الجديد بموافقة األخير على تنفيذ المواد
ي بالسماح بتعيين معتمد بريطاني في قطر، وأن تكون هناك محاكم مختلطة التي تقض (1118)
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وقد وافق ولي العهد الجديد الشيخ علي بن عبد اهلل آل  ، لفصل القضايا الخاصة برعاية بريطانيا
 (1191) العشرين من آب عاموفي  ، ثاني، على تنفيذ تلك المواد، فتم االعتراف البريطاني به

، وتم تنصيب  اهلل عن الحكم البنه وولي عهده الشيخ علي بسبب كبر سنهتنازل الشيخ عبد 
بحضور خمسين من أعيان األسرة في ذلك اليوم ، الشيخ علي حاكما  للبالد بصورة رسمية 

 .Williamالحاكمة، وبحضور نائب المقيم السياسي البريطاني في الخليج السير وليم هاي 

Hay  ، أي بعد ثالثة أيام من تولي الشيخ علي  (1191)عام الثالث والعشرين من آب وفي ،
أول معتمد  John Wiltonزمام السلطة في البالد تم تعيين الضابط البريطاني جون ويلتون 

بسبب تزايد أهمية قطر في السياسية الخارجية  (11) سياسي بريطاني في قطر بصورة رسمية
فيه الشيخ علي الحكم تصدير أول شحنة من العام الذي تولى البريطانية ، السيما بعد أن شهد 

نفط قطر إلى الخارج، فكان من الضروري أن تعين بريطانيا معتمدا  سياسيا  لها في البالد 
لإلشراف على المصالح البريطانية ومنع الشركات األمريكية النفطية من الدخول في المنافسة مع 

 .(11) الشركات النفطية البريطانية العاملة في البالد
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 المبحث الرابع
 8191 -8181الرسعودية  -العالقات القطرية 

على الرغم مما تخللها ( 1191- 1181المدة ) فيالسعودية  –امتازت العالقات القطرية      
ذلك تمثل من خالفات سياسية ، بكونها عالقات ودية وطيبة ، أساسها حسن الجوار ، وقد  

في ( 111) ) الحركة الوهابية ( الدعوة السلفيةما يسمى بمحمد آل ثاني ب ترحيب الشيخ قاسم بنب
القرن العشرين، ألن في  مطلع، وترحيبه بقيام الدولة السعودية على يد عبد العزيز آل سعود قطر

وجود تلك الدولة العربية اإلسالمية الكبرى وقوتها في شبه جزيرة العرب، وعلى الجانب اآلخر من 
 .(111) لوحدة شبه جزيرة قطر الوطنية في مواجهة األخطار الخارجية حدود قطر، قوة

في قطر مما يقرب بين آل ثاني وآل سعود،  ) الحركة الوهابية (وكان انتشار الدعوة السلفية      
ومن ثَم  لم يكن غريبا  أن نجد الشيخ قاسم يذهب للترحيب بعبد العزيز آل سعود حينما ظهر قرب 

وفي مقابل المساعدات التي تلقاها عبد العزيز آل سعود  (112)(1118) عام ساحل السالم أواخر
من الشيخ قاسم خالل سنوات حرب بن سعود مع بن الرشيد، وهي المساعدات التي شدت من 

الخامس من حزيران وحتى الخامس من من  المدةأزره في وقت المحنة، فقد وجد بن سعود في 
تقديم المساعدة والعون لشيخ قطر أثناء الفتنة األهلية أنه من الواجب عليه  (1118)عام  آب

 .(111) في إمارتهالتي نشبت 
قبائل وقد تمثل تقدير آل سعود لزعامة الشيخ قاسم في قبول شفاعة األخير في آل بسام من      
قاسم أيضا  في قبول عبد العزيز آل سعود الشيخ كما تمثل تقدير آل سعود لزعامة ، ( 119)عنيزة 
ا شق المسمى راشد الهزاني وجماعته لم   -في نجد -الشيخ قاسم في أمير بالد الحريق شفاعة 

فشفع ، في الرياض ولم يظن أحد أنه يفك أسره أبدا  عبد العزيز حبسه ف ،بيعة الالعصا ونقض 
كما أن وقوف السعودية إلى جانب الشيخ خليفة شقيق ،  (118)وأطلق سراحه فيهم الشيخ قاسم، 

 الذي رشحته اإلشاعات ليكون خليفة لوالده بدال  من الشيخ عبد اهلل، كادت تؤدي الشيخ عبد اهلل
إلى مشكلة لوال حنكة ودهاء الشيخ عبد اهلل الذي دخل في تحالف مع بن سعود ليضمن حكمه 

 . (118) فتراجع بن سعود عن موقفه مؤيدا  الشيخ عبد اهلل
ألول مرة عندما بين البلدين زت مسألة الحدود بر  إال إن هذه العالقات شهدت توترا  بعد أن     

الحتالل ( 1111) عام تموزقام الوالي العثماني في منطقة اإلحساء بإرسال فرقة من الجنود في 
خنونية الواقعة في الجنوب الشرقي من ميناء العقير والتي تبعد عشرة أميال من الساحل ر جزيرة ال

زاء ذلك سارعت  ، رفع العلم العثماني فوق الجزيرةوقامت هذه الفرقة ب ، الغربي لخليج سلوى وا 
الحكومة البريطانية إلى االحتجاج على الحكومة العثمانية، بحجة أن احتالل الجزيرة يعد جزءا  

ونتيجة  ، من مخطط الدولة العثمانية الذي يستهدف السيطرة على ساحل قطر والساحل المهادن
السادس والعشرين ية إلى سحب قواتها من هناك في للضغط البريطاني اضطرت الدولة العثمان
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تالها توقيع اتفاقية تحديد النفوذ العثماني البريطاني في الخليج  ،( 1111)عام من تشرين الثاني 
 .(118) (1111)العربي لعام 

قطر لبريطانيا، وبتوقيع هذه االتفاقية التي تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن سيادتها على      
البريطانية قد دخلت مرحلة جديدة مهدت لمعاهدة الحماية البريطانية على  -ون العالقات القطرية تك

استيالء عبد العزيز آل سعود على منطقة ، والتي كان أحد أهم أسباب اللجوء أليها هو قطر 
في وبداية التنقيب عن النفط  (1118)من عام  آبانسحاب القوات العثمانية من قطر في و اإلحساء 
تمكن عبد العزيز آل سعود من طرد القوات العثمانية من منطقة اإلحساء  فقد المنطقة،

خضاعها لحكمهو   (1118)عاموتعهد بموجب معاهدة القطيف التي وقعها مع بريطانيا  ، ا 
، األمر الذي أثار هواجس  بااللتزام بعالقات الود مع اإلمارات الواقعة تحت الحماية البريطانية

على الرغم من أن عالقة حاكم قطر الشيخ قاسم بآل من توسع النفوذ السعودي ، حكام قطر 
 آلوكذلك كانت مع عبد العزيز ، سعود منذ عهد الدولة السعودية الثانية كانت عالقات ممتازة 

خضاعها لحكمه األخيرتمكن ، إال إن  سعود  من طرد القوات العثمانية من منطقة اإلحساء وا 
في الشيخ قاسم  وفاةحدث أزمة بين البلدين لوال يكاد أن منابع النفط ،  السيما بعد اكتشاف

الذي مقاليد الحكم من بعده ، و ابنه الشيخ عبد اهلل  يوتول (1111) السابع عشر من تموز عام
 .(111)سعود آلوثق عالقته مع 

ود ، ل سعآوقعت بريطانيا معاهدة جدة مع  (1128) السابع والعشرين من آيار عامفي و      
يتعهد صاحب الجاللة ملك الحجاز وَنْجد وملحقاتها بالمحافظة على ))  أننصت على والتي 

عالقات الود والرسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والرساحل العماني الذين لهم معاهدات 
الذي أعاد هو األمر ويبدو أن هذا  (111)((  خاصة مع حكومة صاحب الجاللة البريطانية

 .السعودية الى طبيعتها الودية من جديد –لقطرية العالقات ا
 العربي خالل في الخليج لبريطانيا نفوذالعلى خط  الواليات المتحدة األمريكيةدخول  أثار     

،  الثالثينات من القرن العشرين عبر بوابة االمتيازات النفطية التي حصلت عليها من السعودية
التي لم توضع  (1118)بموجب اتفاقية قطر  ر أمورتسييتحاول  تكانبريطانيا التي  مخاوف

فعليا حيز التنفيذ، وازدادت هذه المخاوف حين قدم الشيخ عبد اهلل إشارات تفيد أنه يرغب في 
في آب عام  بريور وذلك في لقائه مع المقيم البريطاني، التقارب مع السعوديين والتحالف معهم 

لبه ومنها حماية بالده أسوة بالبحرين والكويت، والقبول وأنه إذا لم تستجب بريطانيا لمطا (1111)
وأكد هذه اإلشارات بقيامه مع أبنائه  .(111) وليا للعهد فإن لديه خيارات أخرى مفتوحة حمدبنه إب

مخترقا بذلك ما نصت عليه المادة  (1111)أيلول عام العاشر من بزيارة إلى السعودية في 
هد فيها الشيخ عبد اهلل بأنه لن يتنازل عن أرض ألي دولة والتي تع (1118)الرابعة من معاهدة 
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 بريطانيا وكان ذلك موقفا سياديا من الشيخ ردا على عدم تقيد، أخرى دون موافقة بريطانيا 
 . (111) بالتزاماتها تجاهه

اختلفت تفسيرات المؤرخين حول طبيعة هذه الزيارة القطرية للسعودية وتوقيتها، فأعادها  ولقد     
عض إلى توجه قطر لتحسين العالقة مع السعودية، التي أعلن فيها عن قيام المملكة العربية الب

كم الحافي حين رأى آخرون أن الهدف هو مراسيم شكلية لتهنئة  (1112)السعودية عام 
لكنه من المؤكد أن هذه الزيارة ليست  ، السعودي بما أنجزه من توحيد البالد تحت راية آل سعود

من ناحية أخرى كانت محاولة من الشيخ عبد اهلل لكسب السعوديين بعد أن تحولوا ، و  اعتباطية
وللضغط على بريطانيا لتنفيذ مطالبه،  (1112)إلى قوة إقليمية زاد من قوتها توحيدها البالد عام 

عطاء الشركات العربي وذلك بالتلويح بإمكانية تسهيل دخول منافس لها في منطقة الخليج  وا 
 .(112) ة امتياز التنقيب عن النفطاألمريكي
من المؤكد أن بريطانيا تلقت هذه األخبار بقلق كبير، أدى بها إلى تسريع محاولتها التي إن      

والبنود  (1118)إلعادة تأكيد الحماية وتفعيل معاهدة  (1111)بدأت التفكير فيها منذ عام 
مقابل الموافقة على  (1118)عام ، مما أجبرها على تجديد معاهدة الحماية  المتحفظ عليها

، ( 1118)مطالب قطر بالحماية الكاملة، والقبول بحمد وليا للعهد شرط أن يلتزم بمعاهدة عام 
تلك فقد استمرت ، على الرغم من االحتجاجات السعودية ضد شركات النفط العاملة بقطر و 

تم  (1191)عام في ف ، الشركات في عمليات استخراج النفط من شبه جزيرة قطر دون توقف
،  العثور على النفط بكميات تجارية من منطقة دخان ، وتأسست شركة النفط القطرية المحدودة

بسبب الحرب  (1192) الثامن من حزيران عامولكن أعمال التنقيب واستخراج النفط توقفت في 
 ،(1198)داية عام وقد استأنفت الشركة أعمالها مع ب،  العالمية الثانية التي كانت مستعرة آنذاك

، تم تصدير أول شحنة من النفط الخام القطري إلى (1191)من عام  كانون األولوفي شهر 
على الرغم من أن و  (111)الخارج من ميناء مسيعيد الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للبالد

نية وبعدها استمرت قبل الحرب العالمية الثا والبريطانييناالتصاالت واللقاءات بين السعوديين 
هذه حلول نهائية لالسعودية، إال أنهما لم يصال إلى و  بقصد تسوية مسألة الحدود بين قطر

(119) لمشكلة
 .  
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 الخاتمة
 تهااعتمدت سياسالسيما من بريطانيا التي ، عديدة  كانت قطر هدفا  لمؤامرات خارجية     

ين الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني تعميق هوة الخالفات الشخصية بعلى  الخارجية تجاه قطر
جبار األطراف المتنازعة على طلب مساعدتها سواء األخرى ، إلورؤساء القبائل والعشائر القطرية 

ولكن ظهور العثمانيين في الخليج العربي وتمركزهم في  ، بالسالح أو التأييد المادي والمعنوي
ومع وجود ،  قوة كبيرة في المنطقة االستعمارية لظهور بريطانياقطر قد أضر بتنفيذ مخططات 
طالقهم( 1181) العثمانيين في الدوحة منذ عام دارة شؤون  الشيخيد  وا  قاسم في مزاولة السلطة وا 

( ولكنها ما 1111-1181)العثمانيينالتحالف مع  تحولت سياسة قطر الخارجية الى فقدقطر، 
سبب محاولة ب(  1111-1111) بريطانياالتحالف واالعتماد على  ثانية الىلبثت أن تحولت 

من خالل مشروع عاكف بك متصرف اإلحساء في إقامة  تقوية قبضتهم على قطرالعثمانيين 
نشاء إدارة للعوائد ال عثمانيةإدارة   سيؤدي الى إضعاف ، األمر الذي مركيةكمباشرة في قطر وا 

 .الوحدة الوطنية القطرية 
، كان البد آلل ثاني من إتباع في قطر  لعثمانيةبريطانيا والدولة اأطماع كل من  موأما     

سياسة التوازن التي تهدف الى المحافظة على عالقاتها السياسية الخارجية مع القوتين الكبريين ، 
القول إن آل ثاني نجحوا إلى حد بعيد وتحفظ لقطر وحدة أراضيها وسيادتها واستقاللها ، ويمكن 

 القوى المهيمنة على الخليج - ابريطانيو  العثمانيةفي توظيف عالقاتهم مع كل من الدولة 
على الرغم من اختالف موقفهم من الميل لتلك العالقة أو تلك في سبيل خدمة إمارتهم  -العربي
 . كما تمكنوا من الحفاظ على التوازن في عالقاتهم مع هذه القوى ، الناشئة
ز وارتباطهم بمعاهدات حماية ومع ظهور آل سعود كقوة مهيمنة جديدة في نجد والحجا     

ومصالح اقتصادية واسعة مع الواليات المتحدة األمريكية ، لجأ آل ثاني الى الضغط على 
بريطانيا لتنفيذ مطالبهم في تجديد معاهدات الحماية المبرمة بينهما ، من خالل التلويح بورقة 

ة في الخليج العربي مطلع االستثمارات النفطية للشركات األمريكية التي دخلت ميدان المنافس
الثالثينيات من القرن العشرين ، وعلى الرغم من الخالف الحدودي مع السعودية فإن آل ثاني 
عملوا على توثيق عالقاتهم الخارجية مع آل سعود للمحافظة على الوحدة الوطنية ، واالستقرار 

غالق الباب أمام أي تدخل خار  جي في ذلك النزاع الذي السياسي في منطقة الخليج العربي ، وا 
النوايا الطيبة للطرفين ، ورغبتهما في إحالل األمن والسالم في إال بالى الحل  ال يمكن أن ينتهي

 . (1191)، لكنهما لم يتمكنا من التوصل الى حلول جذرية للمشكلة حتى عام المنطقة
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 هوامش البحث ومصادره
                                                 

 .8، ص1111، جامعة قطر، الدوحة ، قطر، 1ة المعلومات القطرية، المجلد الجغرافي، ج موسوع    1
، المكتـب الجـامعي الحـديث، 8التحـديث ، موسـوعة التـاريخ والحضـارة الخليجيـة ، ج –السياسـة  -محمد نصر مهنا ، قطر التـاريخ     2

 .11، ص 2111اإلسكندرية، مصر، 
، دار ذات السالســــــل ،  2، ط 1118 -1181العزيــــــز المنصــــــور، مصــــــادر تــــــاريخ قطــــــر فتــــــوح عبــــــد المحســــــن الختــــــرش وعبــــــد    1

 .111، ص1119الكويت،
4  Arabian Gulf Intelligece, Selection from the Records of the Bombay Government, New Series, 

No.XXIV, 1856. Concerning Arabia, Bahrain, Kuwait, Muscat and Oman, Qatar, United Arab 

Emirates and the Island of the Gulf, The Oleander Press , England, 1985, p. 562.                         
يرجع أفراد أسرة آل ثاني إلى ' ثاني بن محمـد بـن ثـامر بـن علـي بـن سـيف وهـو الجـد األكبـر آلل ثـاني، والـذي ولـد فـي الزبـارة ونجـح   8

. للمزيـد 1191ن عمله بتجارة اللؤلؤ وتمتع هو و أسرته بسمعة طيبة بين القبائل، أهلته لقيادتهـا ، تـوفي عـام في جمع ثروة كبيرة م
   -لموقع الرسمي لشجرة نسب أسرة آل ثاني على االنترنيت : -ينظر :

http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0  

أحمـد زكريـا ؛ 21، ص1111، دار ذات السالسـل، الكويـت ، 2، ط1118-1181لتطـور السياسـي لقطـر عبد العزيز المنصـور، ا    8
 .11ص ،2118، الدوحة ، 1الشلق وآخرون ، التاريخ السياسي الحديث والمعاصر لدول الخليج العربية ، ط

بـين محمـد عبـد الوهـاب واألميـر محمـد بـن سـعود  1898في عـام  بميثاق الدرعيةنتيجة لما عرف  الدرعيةي ف 1898تأسست عام     8
بعـــد عـــدة معـــارك مـــع حكـــام المنـــاطق وبعـــض األمـــراء اآلخـــرين وانتهـــت بســـقوط  شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، وشـــملت أجـــزاء  كبيـــرة مـــن 

لدولـــة . حيـــث قــام إبـــراهيم محمــد علــي باشـــا بغــزو ا1111عــام  إبـــراهيم باشــاقيــادة عاصــمتها الدرعيــة بيـــد القــوات المصــرية تحـــت 
الســعودية األولــى وهــدم الدرعيــة وقــبض علــى اإلمــام عبــد اهلل بــن ســعود وأرســله مــع مــن وجــد مــن آل ســعود إلــى مصــر، وقــام قبــل 

عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن:  -انسحابه من الجزيرة العربية بإعـدام رجـال الدولـة السـعودية الكبـار آنـذاك، للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر :
 .821، ص 1111، القاهرة ، 2ألولى في عصر محمد علي، مجوثائق الدولة السعودية ا

، 1191إلـى  1118مـا بـين عـامي  مصـروحـاكم  يـةاألسـرة العلو محمد علي باشا المسعود بن إبراهيم آغـا القـوللي هـو ومؤسـس هو    1
بعــد أن بايعــه أعيــان الــبالد ليكــون والي ــا  1118مصــر الحديثــة" اســتطاع أن يعتلــي عــرش مصــر عــام ويشــيع وصــفه بأنــه "مؤســس 

، ومك نـه ذكـاؤه واسـتغالله للظـروف المحيطـة بـه مـن أن يسـتمر فـي حكـم مصـر خورشـيد باشـاعليها، بعد أن ثار الشعب على سـلفه 
لكـل تلـك الفتـرة، ليكسـر بـذلك العـادة العثمانيـة التـي كانـت ال تتـرك والي ـا علـى مصـر ألكثـر مـن عامين.خـاض فـي بدايـة فتـرة حكمــه 

 فـي جزيــرة يـةثمانالدولـة العليـز إلـى أن خضـعت لـه مصـر بالكلي ـة، ثـم خـاض حروب ـا بالوكالـة عـن كمماليـك واإلنحرب ـا داخليـة ضـد ال
. وبعـد للسـودانوضد الثوار اليونانيين الثائرين على الحكم العثماني في المـورة، كمـا وسـع دولتـه جنوب ـا بضـمه  الوهابيينالعرب ضد 

، لـوال تعـارض ذلـك مـع انيـةالدولـة العثم، وكاد يسقط واألناضول الشامذلك تحول لمهاجمة الدولة العثمانية حيث حارب جيوشها في 
. للمزيـد  1191مصالح الدول الغربية التي أوقفت محمد علي وأرغمتـه علـى التنـازل عـن معظـم األراضـي التـي ضـمها. تـوفي عـام 

 .81–91، ص ص  1111بدوي ، محمد علي وأوالده ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  جمال -ينظر :

علـى يـد القـوات  الدولـة السـعودية األولـىبعـد سـقوط  1111فـي سـنة  تركي بن عبد اهلل بن محمـد آل سـعودهي الدولة التي أنشأها     1
. خــالل ســنوات هــذه الدولــة تغيــرت العاصــمة مــن الدرعيــة إلــى الريــاض وتوســعت بشــكل محــدود علــى إبــراهيم باشــاالمصــرية بقيــادة 

 فيصـل بـن تركـي بـن عبـد اهلل آل سـعودبهـا، حيـث تسـبب اخـتالف أبنـاء عكس سابقتها، كما أن الصراع والحروب الداخلية أضرت 
 -للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر : .1111فــي ســنة  إمــارة جبــل شــمرفــي إضــعاف الدولــة والتســبب بســقوطها علــى يــد آل رشــيد حكــام 

، دار النفــائس ،  1الدولــة الســعودية الثانيــة: عهــد اإلمــام فيصــل بــن تركــي ، ط -منيــر العجالنــي،  تــاريخ الــبالد العربيــة الســعودية 
 .11، ص  1119الرياض ، 

 .11، صالمصدر السابق أحمد زكريا الشلق وآخرون ،    11
ـــات السياســـة   11 ـــة مـــن عـــام  ناهـــد عبـــد الكـــريم ، أولوي ـــة القطري ـــى عـــام  1181الخارجي ـــة  1118حت ـــي ، جمعي ـــة التـــاريخ العرب ، مجل

 . 28، ص 2111، الرباط ، تموز 99المؤرخين المغاربة ، العدد 
ن بعــد وفـاة والــده ثــاني بــ فــويرطقادمــا مـن  الدوحــةانتقــل بأســرة آل ثــاني إلـى  1191ام ،  وفــي عـ 1811عــام  فـويرطولـد فــي مدينــة   12

التحـالف مـع فيصـل ، كما عزز مركـزه خارجيـا  بقطر. وبسط نفوذه في مختلف أنحاء فويرطمحمد ، إذ أصبح هو زعيم عشيرته في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1744
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1745
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1818
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1805
http://ar.wikipedia.org/wiki/1848
http://ar.wikipedia.org/wiki/1805
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
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، وفـي أوائـل السـتينيات مـن القـرن التاسـع عشـر 1181الثانيـة الـذي قـام بزيـارة قطـر فـي أوائـل عـام  السـعوديةبن تركـي أميـر الدولـة 
 1181عـام  أيلـول 12كلهـا. فـي  شـبه الجزيـرة العربيـةن ثاني كأهم شخصية ليس فقـط فـي قطـر بـل أيضـا  فـي ظهر الشيخ محمد ب

طلـب  1181وقع معاهدة مع الكولونيل لويس بيلي المقيم البريطاني فـي الخلـيج تـم بمقتضـاها االعتـراف باسـتقالل قطـر، وفـي عـام 
ســلم المســؤولية اإلداريــة البنــه الشــيخ قاســم بــن  1188حمايتــه مــن أي اعتــداء خــارجي، وبحلــول عــام  األحســاءفــي  العثمــانيينمــن 

الموقع الرسمي لشجرة نسب أسـرة آل ثـاني علـى  -. للمزيد ينظر :1181محمد بن ثاني وذلك بسبب تقدمه في العمر ، توفي عام 
 http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0 -االنترنيت :

 .188، ص1189صالح العقاد، التيارات السياسية في الخليج العربي، القاهرة ، دار النهضة ،    11
وز ، الربــاط ، تمــ99مجلــة التــاريخ العربــي ، جمعيــة المــؤرخين المغاربــة ، العــدد رأفــت غنيمــي الشــيخ ، آل ثــاني واســتقالل قطــر ،    19

  .88ص  ، 2111
حيـث م ـنح لقـب قائممقـام نائـب الحـاكم مـن قبـل العثمـانيين فـي   1181وتـولى مقاليـد الحكـم فـي قطـر عـام  1111ولد حوالي عـام    18

العام نفسه.ويعد المؤسس الحقيقي لدولة قطر، فقد كان من كبار الساسة ، إذ عمل نائبا  لوالده حـاكم قطـر الشـيخ محمـد ممـا أكسـبه 
الموقـع  -. للمزيـد ينظـر : 1111راية سياسية كبيرة. وعمل على أن تكون قطر بلدا  موحدا  مستقال ، تـوفي فـي حزيـران عـام خبرة ود

   -الرسمي لشجرة نسب أسرة آل ثاني على االنترنيت :
http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0 

تطـــور النفـــوذ البريطـــاني فـــي إمـــارات الخلـــيج العربيـــة والمنافســـات  -ج العربـــي الحـــديث والمعاصـــرجمـــال زكريـــا قاســـم ، تـــاريخ الخلـــي  18
 .218، ص2111، المجلد الثاني، القاهرة ، دار الفكر العربي، 1119-1191اإلقليمية والدولية 

ـــى يســار الكعبـــة المشرفــة وهـي قبيلــة مـن القواسم هم قبائل عربية من قبائل نجــد وبالتحديد من قبيلـة بنـي ناصـــر وكانـت تقطـــن عل   18
الشرفاء ينحـدرون مـن قـريش ، وتشـير بعـض المصــادر نسبتهــم الـى قبيلــة نـــزار وهـــي بطـــن مـن بنـي غافــر كانـت قـــد هاجـــرت مـن 

بــد الملـك بـن مــروان وواليـه علــى الجزيـرة العربيـــة واستقــــرت فـي ع مـــان . وهنــاك مـن يـــرجع وجــــود القواسـم فـي المنطقــــة إلـى عهـــد ع
ـــام بهـــا ـــوره قـ ـــان للقضــاء علــــى ثـ ـــاج إلــى عمـ ـــوه الــذي أرسلـــه الحجـ ـــم مــن أحفــاد القاســم بــن شعــ  العــراق الحجــاج بــن يــــوسف باعتبارهـ

ـــوا علـــى أنهـــم عـــرب ينتمـــون سعيــد بن عباد الجلنـــدي .ومهمـــا إختلفـت اآلراء فـي موطـــن القواســم األصلــي إال أن النسـابون قـــد اتفق
لـــى الغافــريه بصفـــه خــاصه ، وقـد سـاعد علـى تقويـة مركـز القواسـم فـي المنطقـه انضـمامهم الـى  إلى القبـائـل النجـديـة مـــن عـدنــان وا 

 وفـــي ذات الوقــــت أصــــبحت بريطانيـــا تخشــــى مــــن إغضــــاب، قــــوة جديــــدة  الحركـــةكمــــا أكســــب  1811الوهابيــــة فــــي عـــام  الحركـــة
خالـد السـعدون ، مختصـر التـاريخ السياسـي  -.  للمزيـد ينظـر :1118السعوديين إذا ما هاجمت القواسـم بصـوره مباشـره قبـل حملـة 

 .11-21، ص ص 2112، جداول للنشر والتوزيع، بيروت ،  1، ط1181للخليج العربي منذ أقدم حضاراته حتى سنة 
 .18أحمد زكريا الشلق وآخرون، المصدر السابق ، ص  11
 .121عبد العزيز المنصور، المصدر السابق، ص   11
-1181، مـــن الوثـــائق البريطانيـــة والعثمانيـــة 2وثـــائق التـــاريخ القطـــري ، ج  -للمزيـــد مـــن التفاصـــيل حـــول نـــص االتفاقيـــة ينظـــر :   21

 .11-11، قسم الوثائق بمكتب األمير في الدوحة ، ص ص 1191
 .881جمال زكريا قاسم، المصدر السابق ، ص    21
( 1192 - 1111، والتحـق بشـركة الهنـد الشـرقية فـي منتصـف حـرب األفيـون األولـى )1128تشرين األول عام  19ولد بيلي في    22

قضــى بيلــي المرحلــة األولــى مــن حياتــه المهنيــة يخــدم اإلمبراطوريــة البريطانيــة فــي الهنــد وتحديــدا  فــي إقلــيم الســند )والتــي تعــد حالي ــا 
بعــدها قضــى الجــزء األكبــر مــن حياتــه المهنيــة فــي بــالد فــارس وعلــى ســاحلي  الخلــيج، حيــث خــدم فــي  إحــدى مقاطعــات باكســتان(

يميـة البريطانيـة المقـيم السياسـي الممثـل الرئيسـي للمق( كمـا شـغل منصـب  1181-1181البالط الفارسي خالل المدة بين عامي ) 
 -. للمزيد ينظر : 1112في الخليج . توفي عام  1181إلى  1881في الخليج وهي الذراع الرسمي لإلمبراطورية البريطانية من 

General Sir Frederic J Goldsmid, ‘Obituary, General Sir Lewis Pelly ,’Proceedings of the Royal 

Geographical Society and Monthly Record of Geography ,New Monthly Series, Vol. 146,1892, 

pp. 21- 416. 

 . 88رأفت غنيمي الشيخ ، المصدر السابق ، ص    21
 .81قصة بناء دولة، الدوحة ، ) د. ت ( ، ص -إبراهيم أبو ناب، قطر    29
 .121عبد العزيز المنصور، المصدر السابق، ص   28
 .211المصدر نفسه، ص    28

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://www.qdl.qa/العربية/قاموس-مصطلحات#المقيم_السياسي
http://www.qdl.qa/العربية/قاموس-مصطلحات#المقيم_السياسي
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 . 81رأفت غنيمي الشيخ ، المصدر السابق ، ص    28
مصـطفى عقيـل ،  -علـى بغـداد. للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر: عرفت هذه الحملة العثمانية باسم حملـة مـدحت باشـا الـذي كـان واليـا     21

داد ، ( ، بغـــ11( ، مـــج ) 88 -81، مجلـــة دراســـات تاريخيـــة، العـــدد ) 1112-1112التنـــافس العثمـــاني البريطـــاني حـــول قطـــر 
 .112، ص1111

 .18-18، المصدر السابق، ص ص2وثائق التاريخ القطري، ج   21
 .81إبراهيم أبو ناب، المصدر السابق، ص   11
 .11، ص1128، القاهرة ، 2محمود شكري اآللوسي ، تاريخ نجد ، تحقيق وتعليق محمد بهجت األتربي، ط    11
، دمشق، دار دمشق للطباعة 1جذوره التاريخية وأبعاده ، ط -والخليج العربي  محمد عدنان مراد، صراع القوى في المحيط الهندي  12

 .118، ص1119والنشر،
ألب من أصول بلغارية ، وكان قد اسماه ) احمد شفيق (  1122( ولد في اسطنبول عام 1182-1181والي العراق العثماني )   11

) مدحت ( ، تنقل مع والده في الواليات العثمانية التي تولى فيها  وتعلم في المدارس الدينية ، وحفظ القرآن الكريم ولقب بأسم
، وعمل في دوائر الحكومة العثمانية ، وتدرج فيها حتى وصل مرتبة الوزارة ، عين واليا على نيش في  1118القضاء منذ عام 

،  1189واليا على الطونة عام وعمل على إصالح األوضاع الفاسدة في واليات الدولة العثمانية ، عين  1181بلغاريا عام 
محمد عصفور  -عزل من والية الطونة وعين واليا على العراق ، للمزيد ينظر: 1181، وفي عام  اإلصالحيوعرف بنهجه 

، ص ص 2111( ، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ، بغداد ، 1182-1181سلمان ، العراق في عهد مدحت باشا )
88-11. 

، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، الدوحة 2قطر، مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية ، ج  لجنة تدوين تاريخ   19
 .119-121ص ص،  1188، قطر، 

؛ منيرة عبد اهلل العرينات، 281، ص1181،  القاهرة ، مطبعة المدني ،1، ط1198-1119جمال زكريا قاسم، الخليج العربي   18
 .211، ص1111 دار ذات السالسل، الكويت، ،1، ط1119-1112لمحيطة عالقة نجد بالقوى ا

عندما أصدر الدينار العراقي وتوابعه ، وكانت تعادل  1111الروبية : هي عملة هندية استخدمت للتداول في العراق حتى عام   18
دراسة تاريخية ، أطروحة دكتوراه  (1181-1121سعد كاظم حسن ، تاريخ النقود العراقية ) -( فلسا عراقيا . للمزيد ينظر :88)

؛ ناهض عبد الرزاق القيسي ، النقود في العراق ، بيت الحكمة ،  1111غير منشورة ، كلية التربية أبن رشد ، جامعة بغداد ، 
( ، مطابع جامعة ديالى ، 1181-1111؛ قحطان حميد كاظم ، وزارة الداخلية العراقية ) 99-91، ص ص  2112بغداد ، 
 .9ص،  2112

 .11ناهد عبد الكريم ، المصدر السابق ، ص    18
ودخل الخدمة في القوات  1118، ولد في انكلترا عام  1111-1182المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بين عامي   11

خلفا للجنرال  1181م في الخليج العربي عا امتخرجا من كلية الحرب ، عين مقيما ساميا لبريطاني 1189المسلحة البريطانية عام 
  -للمزيد ينظر :،  1112توفي عام  ،) كوتن واي ( 

Francis Warden and Others, Selection From the records of Bombay Government, Vol. XXIV, Bombay, 

1956, p.345. 

 .12سابق، صالمصدر ال،  وعبد العزيز المنصور الخترشفتوح عبد المحسن    11
40  Zahlan, Rosmarie Said, The Creation of Qatar, Croom Hellm Ltd. London, 1979, p : 56. 

 . 19 – 11المصدر السابق ، ص ص ،  محمد نصر مهنا   91
 .12سابق، صالمصدر ال،  وعبد العزيز المنصور الخترشفتوح عبد المحسن    92
  .18المصدر نفسه ، ص    91
 .21ص سابق،المصدر ال، ناهد عبد الكريم   99 

 . 22المصدر نفسه ، ص    98
46 Records Of Qatar, Primary Documents 1820-1916, Edited by Penelope Tuson, Vol.4, 1896-1916, 

Edition 1991, p .140.  
47  Zahlan, op. cit, p. 56. 

 .28-28ص السابق، ص المصدرعبد العزيز المنصور،    91
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ميمونة   -. للمزيد ينظر : 1882-1888ابر ، أول شيوخ الكويت الذي حكم بين عامي نسبة الى الشيخ صباح األول بن ج  91
، ص 1118 نيسان، 98، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد  "11نشأة الكويت وتطورها في القرن  خليفة الصباح، "

 .21-22ص 
 . 18-11 ص ، المصدر السابق، ص2وثائق التاريخ القطري ، ج  81
لمحات من تاريخ  ،القطرية  وزارة الخارجية : في قطر قبل معركة الوجبة ينظر العثمانيةلمزيد من التفاصيل حول اإلجراءات   81

 .22، ص 2118قطر، الدوحة، قطر، 
 . 11-11 ص ، المصدر السابق، ص2وثائق التاريخ القطري ، ج  82
والثالثون في تاريخ األسرة التي حكمت الدولة العثمانية ستة قرون من هو االبن الثاني للسلطان عبد المجيد ، والسلطان السادس   81

سليمان جوقه باش ،  -( . للمزيد عن حياته ونشاطه السياسي ينظر :1111-1188الزمن ، حكم ثالثة وثالثين عاما  ) 
ي للترجمة والنشر ، القاهرة ، ن عبد الحميد الثاني : شخصيته وسياسته ، ترجمة عبد اهلل احمد إبراهيم ، المركز القوماالسلط
؛ أورخان محمد علي ، السلطان عبد الحميد الثاني : حياته وأحداث عهده ، مكتبة دار األنبار ،  888 - 11، ص ص 2111

؛ محمد مصطفى الهاللي، السلطان عبد الحميد الثاني بين اإلنصاف الجحود  198-11، ص ص  1118الرمادي ، العراق ، 
 .211-21، ص ص  2119شق ، ، دار الفكر ، دم

 .199سابق، ص المصدر العقيل، مصطفى   89
 .111، ص(د.ت) ،  دار المعرفة ، القاهرة ،1119-1111، 1، ج محمود علي الداؤد، ، الخليج العربي والعالقات الدولية  88
ة جامعة السلطان قابوس ومركز ، ترجم1، ج 2 جلوريمر ، السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط الجزيرة العربية، م. ج.ج   88

 .91ص ،1118،  ، جامعة أكسفورديالشرق األوسط بكلية سانت أنطون
، بعد أن تبنى أفكار أبرز دعاة هو المشروع الذي تبناه السلطان عبد الحميد الثاني لتوحيد العالم اإلسالمي الجامعة اإلسالمية   88

: نامق كمال في المجتمع التركي وجمال الدين األفغاني ومحمد عبده في وهم   حينها ممن حمل هذا المشروع اإلسالميالعالم 
فه ابغض النظر عن أهد ،وأخذ السلطان عبد الحميد الثاني على عاتقه تنفيذ هذه الفكرة عمليا  ،  واإلسالميالعالمين العربي 

في   أت الدعوة إلى الجامعة اإلسالميةبدو  ، األساسالتي تسعى الى تثبيت حكمه وحكم بني عثمان والتي تعتبر هدفه  األخرى
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، من خالل عدد من المفكرين المسلمين الذين دعوا إلى وحدة المسلمين في كفاحهم ضد 

جوانب  والعلم الحديث والتربية المعاصرة والتجديد في مختلف اإلسالموقيام نهضة حقيقية في كل الميادين، تعتمد مبادئ  الغزاة 
ومحمد رشيد رضا، وعبد الرحمن الكواكبي، والطهطاوي  ، والشيخ محمد عبده ، األفغانيوكان أبرز هؤالء : جمال الدين   الحياة
محمد علي الصالبي ، السلطان عبد الحميد الثاني وفكرة الجامعة اإلسالمية  -ينظر :عن الجامعة اإلسالمية . للمزيد  وغيرهم

حمدان، جمال الدين  أبوسمير ؛  88-81، ص ص  2118، المكتبة العصرية ، القاهرة ، 1لعثمانية ، طوأسباب سقوط الدولة ا
 .18-81 ص، ص 1112 ،، دار الكتاب العالمي، بيروت  اإلسالميةوفلسفة الجامعة  األفغاني

 .81رأفت غنيمي الشيخ ، المصدر السابق ، ص   81
، 1181 قطر ، ، الدوحة ، 1، ترجمة مكتب الترجمة بديوان أمير دولة قطر، ج اريخيالقسم الت -، دليل الخليج  لوريمرج .  ج.  81

 .1229ص
 أحمد العناني، نشرته لجنة كتابة تاريخ قطر، الدوحة ة، ترجم 1119إلى  1181سالدانا ، الشؤون القطرية من سنة .  جي. أي   81

 .189ص ، 1188، 
 .188المصدر نفسه ، ص   81
 .11السابق، ص المصدر، يوسمحمود شكري اآلل   82
 .298السابق، ص المصدر، قاسم  جمال زكريا   81
، نقال  عن رأفت غنيمي الشيخ  ، صورة التحريرات الواردة من متصرفية نجد ه 1111محرم سنة  28في  18إرادة عسكرية رقم    89

 .82، المصدر السابق ، ص 
، 1112 بيــروت، الســياق ، دار ،2، ط1129-1121ومــؤتمر الكويــت  موضــى بنــت منصــور بــن عبــد العزيــز، الملــك عبــد العزيــز   88

 .21-21ص ص
هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن األمير عبد اهلل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ، ولد في    88

بد الرحمن ، وتعلم منه منذ الصغر ، ونشأ فيها في كنف والده ع 1188الرياض في الخامس عشر من شهر كانون الثاني عام 
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، واستطاع استرداد الرياض من آل  1112فن السياسة وآداب المجالس ، وانتقل معه الى الكويت أبان حربه مع آل الرشيد عام 
يد أصدر الملك عبد العزيز قرارا  رسميا يعلن فيه عن نظام توح 1112أيلول عام   22الرشيد وتوحيد أراضي نجد والحجاز ، وفي 

المملكة، تحت اسم " المملكة العربية السعودية " بشكل رسمي ، ويعد مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأب جميع ملوكها 
  www.wikipedia.com/ar -، للمزيد ينظر :1181، توفي في الطائف عام 

العثمانية  والدولةبريطانيا به ، واعترفت قطرلحاكم ثالث أصبح  1111عام  تموز 18في ، و  بمدينة الدوحة 1181 عامولد   88
لحرب العالمية اوورثته حاكم ا على شبــه جزيرة قطر بأكملها، وتخلى العثمانيون عن كل حقوقهم في قطر في أعقاب نشوب 

معاهدة إلدخال قطر تحت نظامها المعروف باسم إدارة اإلمارات معه وقعت بريطانيا  1118 تشرين الثاني 1وفي  األولى.
  -الموقع الرسمي لشجرة نسب أسرة آل ثاني على االنترنيت : -للمزيد ينظر : المتصالحة.

http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0 

 .228-229ص ، ص1111منشورات دار القلم، ، ، الكويت1محمد مرسي عبد اهلل، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجيرانها، ط   81
ــــان، مطــــابع دار الثقافــــة،1محمــــد شــــريف الشــــيباني، إمــــارة قطــــر العربيــــة بــــين الماضــــي والحاضــــر، ج   81  ، ص1182، بيــــروت، لبن

ـــة 911، ص1118؛ جـــالل يحيـــى، العـــالم العربـــي الحـــديث، دار المعـــارف المصـــرية، 118-112ص ؛ إبـــراهيم جـــار اهلل بـــن دخن
 .182، ص1111الكويت،  ،1التميمي، المعاضيد وقطر تاريخ ونسب وحضارة، ط

 .88، مجلة التاريخ العربي ، المصدر السابق ،  1191-1119بين  العالقات القطرية البريطانية ، عبد القادر حمود القحطاني   81
؛ 118، ص1119،) د . م ( محمود حسن الصراف، تطور قطر السياسي واالجتماعي في عهد الشيخ قاسم بـن محمـد آل ثـاني،    81

 .219السابق، ص المصدرالمنصور،  عبد العزيز
 .88المصدر السابق ، ص ، عبد القادر حمود القحطاني   82
داري ودبلوماســـي بريطـــاني   81  كـــان مستشـــارا   1112فـــي عـــام ،   1189، ولـــد فـــي العشـــرين مـــن شـــهر تشـــرين األول عـــام  ضـــابط وا 

عقـب الحـرب العالميـة  بعـد انهيـار الدولـة العثمانيـة العربيـةالـبالد  سـاهم فـي رسـم السياسـة البريطانيـة فـي،  لسـلطان ع مـان بريطانيـا  
عمــل بمنصــب المقــيم السياســي البريطــاني فــي  ، محاربــة القــوات العثمانيــة ، حيــث شــارك قــوات الثــورة العربيــة الكبــرى فــياألولــى 

مارلنــ   خلــف تشــارلز ،  وربطتــه بــبعض القبائــل عالقــات وديــةالعربــي مــع شــيوخ دول الخلــيج  اتوكــان لــه عالقــ الخلــيج العربــي
اإلنگليزيـة الفارسـية  االتفاقيـةصـا   فـي طهـران، حيـث  Indian Political Service كمنـدوب سـامي للمكتـب السياسـي الهنـدي

عقــد  1122وفــي عــام ، للعــراق   Civil Commissioner خلــف أرنولــد ويلســون كحــاكم مــدني 1121، وفــي عــام 1111عــام 
 رسم حدود نجد مع كل من العـراقل  والوكيل السياسي البريطاني بالكويت ود وحاكم الكويتسع آلرسي كوكس مؤتمر العقير مع ب

   -. للمزيد ينظر : 1118، توفي عام 1121في الخدمة في المنطقة حتى تقاعد عام  بقي كوكس ، والكويت
- Tripp, Charles, A History of Iraq, 3rd ed, New York :Cambridge UP, 2007, pp.43- 44. 

74 
 
I.O.R/ 15/2/5/14/2/14 and R/ 15/1/626. 

 .88المصدر السابق ، ص ، عبد القادر حمود القحطاني   88
76  F.O.371,3047. 7th February, 1917;  

 111-111ص محمود حسن الصراف، المرجع السابق، ص -ينظر أيضا  :                                                     
 .88المصدر السابق ، ص ، قادر حمود القحطانيعبد ال   88

78  F.O.371, 3047. 7th Feb, 1917, Op.Cit. 

وثـائق مكتبـة وزارة  ؛18-11ص ، ص1181، قطـر،  ، المطبعـة األهليـة، الدوحـة2، ج  (1191-1181وثائق التـاريخ القطـري )   81
 .L/Pand S/20/C158Eالهند في لندن تحت رقم 

 ؛88ص ،1111قطر ، ،  مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ،1صول من تاريخ قطر السياسي، طأحمد زكريا الشلق، ف   11
- L/P and S/10/2182. Persian Gulf and Arabia and Qatar Affairs. 

 .81المصدر السابق ، ص ، عبد القادر حمود القحطاني   11
 ، الريــاض، دار المـريخ ،1دراسـة وثائقيــة، ط -دارة فــي الخلـيج العربــيإبــراهيم، حكومـة الهنــد البريطانيـة واإل يعبـد العزيـز عبــد الغنـ   12

 .118-112ص السابق، ص المصدرد حسن الصراف، و ؛  محم281، ص1111
           عــامولــد فـي مدينــة الشــارقة  ،  سـلطان بــن صــقر بـن خالــد بــن سـلطان بــن صــقر بـن راشــد بــن مطــر بـن رحمــة بــن مطـر القاســمي   11

-1111 عـامي ) الشـارقة مـا بـين حيث الترتيب الولد الثاني مـن أوالد الشـيخ صـقر بـن خالـد القاسـمي حـاكمويأتي من  ( 1118 )
يعـد نفسـه  الشـيخ سـلطان ذ( وعنـدها أخـ 1121-1111)  المـدة بـين عـامي ظل الشيخ خالد ممسـكا بزمـام الحكـم خـالل ، (1111

خوانه إلى الشيخ سعيد بن مكت فقربهم الشـيخ سـعيد وأنـزلهم عنـده فـي منطقـة الشـندغة  وم حاكم دبيالستعادة حكم والده ، فلجأ هو وا 
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خوانه في دبي بدا بالمناوشـات وقـام بمحـاوالت 1121عام وفي ،  1111 وكان ذلك في عام عديـدة  ، بعد استقرار الشيخ سلطان وا 
حتـى وفاتـه فـي لنـدن  1129 عـامال ذ، وتمكن من طرد عمه الشيخ خالد  بمساعدة األنكليز ليتولى حكـم الشـارقة منـالحكم  الستعادة

دائــرة  ، شــاعر الفصــحى فــي اإلمــارات الشــيخ ســلطان بــن صــقر القاســمي، اهلل علــي الطــابور عبــد  -. للمزيــد ينظــر : 1181 عــام
 .8-1، ص ص 2111، األمارات العربية المتحدة ، الشارقة  ، الثقافة واإلعالم 

؛ بـدر الـدين عبـاس الخصوصـي، دراسـات فـي تـاريخ الخلـيج  18-19، 89-82ص السـابق، ص المصـدرمحمد مرسي عبـد اهلل،    19
-111ص ص) د . ت ( ،  ذات السالســـل للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الكويـــت،دار ، 2، ج 1العربـــي الحـــديث والمعاصـــر،  ط 

119. 
85  F.O. 371/16835. 12 November, 1932؛ 

 .88-89ص عبد العزيز المنصور،  المصدر السابق، ص -:ينظر أيضا                                           
 ؛281قسـم الوثـائق بقصـر الدوحـة تحـت رقـم  -نص الرسائل المتبادلة بين المقـيم السياسـي البريطـاني فـي الخلـيج وبـين شـيخ قطـر    18

 .F.O. 371/16835. 1932-1938 -ينظر أيضا :
 .18المصدر السابق ، ص ، عبد القادر حمود القحطاني   18

88  I.O.R/ 15/2/204. 21st Oct, 1938  .F.O. 371/16835. 9th  May, 1932 ؛   

89  I.O.R.L/ Pands/20/C 158 E   ؛ 

 .118السابق، ص المصدرمحمود حسن الصراف،  -ينظر أيضا :                                                            
 .89-82ص السابق، ص المصدرعبد العزيز المنصور،    11
 .18السابق، ص المصدر وآخرون ، شلقالأحمد زكريا    11

92  I.O.R/ 15/2/608, 1949. 

-81ص السـابق، ص المصـدر؛  عبد العزيـز محمـد المنصـور، 28-28ص ، ص2(، ج 1191-1181وثائق التاريخ القطري )   11
81. 

 .12المصدر السابق ، ص ، عبد القادر حمود القحطاني   19
تــم  1118، وهــو أصــغر مــن شــقيقه الشــيخ علــي بعــامين، فــي عــام  1118ن عبــد اهلل بــن قاســم آل ثــاني ، ولــد عــام الشــيخ حمــد بــ  18  

ــا للعهــد، وأخــذ دوره يــزداد ويظهــر علــى الســاحة، وكــان صــاحب حنكــة سياســية ، ســعى إلنشــاء أول مدرســة شــبه  تعيينــه رســمي ا ولي 
الموقــع  -، للمزيــد ينظــر :1191أيــار  28 هــا فــيتــوفي فيو  الج،نظاميــة، وهــي مدرســة اإلصــالح، ن قــل إلــى مستشــفى دخــان للعــ

 -الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرة نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة آل ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االنترنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت :
http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0 

 ، ص2112ع دار الشـرق،، مطـاب ، الدوحـة1(، ط1181-1111وزة سلطان الجابر، التطور االقتصادي واالجتماعي في قطـر )م   18
 .111-118ص

 . 128، ص1111 كانون األول ،، قطر،  دار الموسوعة القطرية ،1، ط1، ج  الموسوعة القطرية   18
98  F.O.371/82003. Secret, Persian Gulf Residency. 29, July, 1950. 

 ؛121السابق، ص صدرالم؛ موزة سلطان الجابر،  11السابق، ص المصدر، وآخرون  أحمد زكريا الشلق   11
                                                                                                     I.O.R/ 15/12/608. 24th March, 1949. - 

القـــرن الثــاني عشـــر فـــي أواخــر  شــبه الجزيـــرة العربيــةوســـط  نجــدقامـــت فــي منطقـــة  إســـالمية سياســيةمصــطلح أطلــق علـــى حركــة   111
حيـث تحالفـا لنشـر  ومحمـد بـن سـعود( 1812 - 1811) محمـد بـن عبـد الوهـاب، الموافق للثـامن عشـر المـيالدي علـى يـد الهجري

سلسـلة مـن الحـروب )وكـانوا يسـمونها " فشـن الجهاد" محمد بن عبد الوهابإذ أعلن  الدرعية. وقد كانت بدايتهما في الحركة الوهابية
بالغزوات( صادروا فيها أمـوال خصـومهم مـن سـكان شـبه الجزيـرة )وكـانوا يسـمونها بالغنـائم( وخسـر فيهـا العديـد مـن عـوام المسـلمين 

التـــي كانـــت تحـــت حكـــم  الخالفـــة اإلســـالميةأرواحهـــم نتيجـــة لهـــذه الحـــروب، مـــا اعتبـــرتهم مصـــادر عديـــدة أنهـــم بـــذلك خرجـــوا علـــى 
، األمـر الـذي جعـل مـن كالشـر إقامة  لدولة التوحيد والعقيدة الصحيحة وتطهير ا ألمة اإلسالم مـن  ون. بينما اعتبرها الوهابيالعثمانيين
فــي االســتناد لنصــوص  الخــوارجومريديــه لرخــرين بالشــرك مواصــلة  لطريقــة  محمــد عبــد الوهــابيــرى فــي اتهــام مــن  الســنةالعلمــاء 
الحقيقيـون  أهـل السـنةأنهـم هـم  ونوتطبيقهـا علـى المسـلمين، بينمـا يـرى الوهـابي والمشـركين الكفـارالتي نزلت في حـق  والسنة الكتاب

شـماال   دمشـقأن تصـل إلـى ، فاسـتطاعت الدولـة السـعودية األولـىاية نتج عن هـذه الحـروب قيـام ، وفي النهالفرقة الناجيةوهم أتباع 
   http://www.wikipedia.org/ar -للمزيد ينظر : جنوبا . وعمان

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
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 . 9-1، مجلة التاريخ العربي ، المصدر السابق ، ص ص  في ظل حكم أسرة آل ثاني دولة قطر، بيدان يوسف محمد ع  111
 .112السابق، ص المصدرصالح العقاد،   112
 .211السابق، ص المصدرعبد العزيز المنصور،   111
ــبهم وأهــم جماعــة مــن أتبــاع الشــيخ بســام بــن عنيــزة و   119 خــذ زعمــاءهم إلــى الريــاض عــام كــانوا مــن أعــداء عبــد العزيــز آل ســعود وغل

أكثــر مــن عــام، ولــم يقبــل شــفاعة أشــراف مكــة وزعمــاء البصــرة فــيهم حتــى تشــفع فــيهم الشــيخ قاســم بــن محمــد آل ثــاني فقبــل  1119
ديـوان الشـيخ  -للمزيـد حـول الموضـوع ينظـر : "اإلمام" عبد العزيز آل سعود شفاعته، وأرسـل زعمـاء آل بسـام مـع خدمـه إلـى قطـر.

 .18، ص1181، الدوحة ،  طبع تحت إشراف دار الكتب القطرية ،8، ط وقصائد أخرى نبطية مد آل ثانيمحبن قاسم 
 .18ص نفسه،المصدر   118
 .8، المصدر السابق ، صيوسف محمد عبيدان   118

107  F.O. 424, 221. No. 97-Nov, 1909. 

؛ عبد العزيز محمد المنصور ، 111ص، 1111، ةالدوح ،1أحمد العناني، المعالم األساسية لتاريخ الخليج وبحوث أخرى، ط 111
 .219السابق، ص المصدر

-189ص السابق، ، ص المصدرموضى بنت منصور بن عبد العزيز،  -ينظر: 1128نص معاهدة جدة لعام لإلطالع على  111
188. 

الداخلية لقطر والتصدي عتراف بحمد وليا لعهد الشيخ عبد اهلل ألن ذلك يعني تورطها في الشؤون االرفض تكانت بريطانيا  111
 .88سابق، صالمصدر الالمنصور، عبد العزيز  ، للمزيد من التفاصيل ينظر : ألقارب الشيخ المعارضين، وهذا ما لم تكن تريده

 .81سابق، صالمصدر ال، وعبد العزيز المنصور الخترشفتوح عبد المحسن   111
 .19المصدر السابق ، ص ، عبد القادر حمود القحطاني 112 
 .28-21ص صالمصدر السابق ، ، 2(، ج 1191-1181وثائق التاريخ القطري )  111

114  I.O.R/ 15/1/627,16th Dec, 1933 ؛ 

 وما بعدها. 21، ص2وثائق التاريخ القطري، المصدر السابق، ج   -ينظر أيضا :                                       


