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 ممخص ال
لكونيا مرحمة  ،قطر دولةمف أىـ المراحؿ في تاريخ  8191 - 8181 يعام بيف المدة دتع     

مف مجرد مدف  ياوتحويم ،التأسيس لوحدة البالد وسيادتيا واستقاللياو إرساء معالـ الدولة السياسية 
ليا  ،عربيإلى مشيخة كغيرىا مف مشيخات ساحؿ الخميج ال ،وموانئ لمغواصيف ومعابر لمقبائؿ

 مف أكثر مناطؽ العالـ تنازعا عمى النفوذ واالستعمار.  واحدةاعتبارىا ويحسب حسابيا في 
آؿ أسرة ثالثة مف شيوخ الى خالؿ تمؾ الفترة ويعود الفضؿ في بناء السياسة الخارجية لقطر      
-8158)الشيخ محمد بف ثاني كؿ مف  وىـالذيف حمموا لواء تأسيس الدولة القطرية ثاني 
ع م 8181ي قطر، ومؤسس مشيخة قطر بموجب اتفاقية عاـ فالمؤسس لحكـ آؿ ثاني  (8171

المؤسس الحقيقي  د  الذي يع (8181-8171) والشيخ قاسـ بف محمد بف ثاني ،يفبريطانيال
في منطقة الخميج كونو وضع أسس السياسة الخارجية القطرية السيما مع القوى الكبرى  ،لمدولة

 (8191-8181 ) والشيخ عبد اهلل بف قاسـ آؿ ثاني ،() بريطانيا والدولة العثمانيةآنذاؾ العربي 
وانطمؽ بيا نحو  ،البريطانية عمى الرغـ مف معاىدة الحمايةعمى أراضييا الذي أكد سيادة قطر 

 مف عائدات النفط التي بدأت تأتيو بعد الحرب العالمية الثانية.  الحداثة مستفيداً 
السياسة الخارجية لقطر في أىداؼ لى مجموعة مف الحقائؽ حوؿ طبيعة توصؿ البحث إ    

في القطرية الحفاظ عمى السيادة  ،الفترة المشار إلييا وىي، الحفاظ عمى وحدة األرض القطرية
كؿ واحدة مف ىذه وتطمبت  ،والحفاظ عمى مصالح البالد االقتصادية ،العالقات الخارجية

اسية، والصبر واإليماف بحؽ قطر في سيادتيا عمى أرضيا الكثير مف الحنكة السي األىداؼ
 .   الخارجيةفي عالقاتيا وسيادتيا 
 المقدمة

 نطاق البحث وتحميل المصادر
( بعد أف كانت 8191-8181يتناوؿ ىذا البحث دراسة مرحمة تأسيس إمارة قطر في المدة )     
وقد حظيت ىذه المدة بأىمية كبيرة لما  ،منطقة لمموانئ وصيد المؤلؤ ومعبرا لمقبائؿ العربيةمجرد 

دأبوا عمى العمؿ لنيؿ فقد شيدت حكـ ثالثة شيوخ  ،تمثمو مف منطمؽ لمتاريخ الحديث لدولة قطر
ىـ الشيخ محمد بف  ،استقالؿ اإلمارة وتوثيؽ عالقاتيا الخارجية بالدوؿ اإلقميمية والقوى العظمى

 .بف قاسـوالشيخ عبد اهلل  ،والشيخ قاسـ بف محمد ،ثاني
تناوؿ المبحث األوؿ تمييدا وخمفية  ،توزعت مادة البحث عمى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة    

 -فيما تناوؿ المبحث الثاني العالقات القطرية  ،تاريخية لبداية نفوذ أسرة آؿ ثاني في قطر
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طانية البري -وتطرؽ المبحث الثالث الى دراسة العالقات القطرية  ،(8185-8178العثمانية )
 (8191-8181السعودية ) -فيما تناوؿ المبحث الرابع العالقات القطرية  ،(8185-8191)

اعتمد الباحث في توفير المادة العممية لمبحث عمى جممة مف المصادر الميمة التي تناولت      
 ىانشر والتي السيما البريطانية منيا  ،في طميعتيا الوثائؽ المنشورة ،ىذه المدة مف تاريخ قطر

الميمة التي تناولت تاريخ قطر والتي يقؼ فضال عف الكتب العربية  ،وزارة اليند في لندف أرشيؼ
تطور قطر السياسي واالجتماعي في عيد الشيخ  " محمود حسن الصراففي مقدمتيا كتاب 

 ،" فصول من تاريخ قطر السياسي"  أحمد زكريا الشمقوكتاب  ،" قاسم بن محمد آل ثاني
 -8181مصادر تاريخ قطر  "عبد المحسن الخترش وعبد العزيز المنصورفتوح وكتاب 
السجل  " لوريمر. ج.ج ومنيا كتاب  المترجمةاألجنبية عدد مف الكتب  فضاًل عف ،" 8188

" والذي يقدـ معمومات ميمة عف إمارة قطر  التاريخي لمخميج وعمان وأواسط الجزيرة العربية
البحوث والدراسات المنشورة في المجالت فضال عف  ،حثوعالقاتيا الخارجية خالؿ مدة الب

عدد مف كبار المؤرخيف العرب المنشورة في مجمة التاريخ العربي وفي مقدمتيا بحوث  ،العربية
آل ثاني  " الموسوـ بػ رأفت غنيمي الشيخالدكتور ومنيا بحث  ،والتي تتناوؿ تاريخ دولة قطر

العالقات القطرية البريطانية بين  " در حمود القحطانيعبد القاوبحث الدكتور  ،" واستقالل قطر
البريطاني حول قطر  -التنافس العثماني  "مصطفى عقيؿبحث الدكتور و  " 8189-8191
أولويات السياسة الخارجية القطرية من  "ناىد عبد الكريـ وبحث الدكتورة  ،" 8116-8116

 " 8191حتى عام  8181عام 
مثؿ الموسوعة  ،احتوتيا بعض الموسوعات العربية المتخصصة فضال عف المعمومات التي    

وأخيرًا ما حصؿ عميو الباحث مف معمومات ميمة مف  ،وموسوعة المعمومات القطرية ،القطرية
ضمت بعض المواقع الميمة التي تناولت  التي -اإلنترنيت  -خالؿ الشبكة الدولية لممعمومات 

 تاريخ قطر الحديث .
 مفية التاريخية وبداية نفوذ أسرة آل ثاني في مشيخة قطرالخ: المبحث األول

الجزيرة العربية، وتمتد داخؿ الخميج عمى شكؿ شبو جزيرة  شرؽتقع قطر في جنوب       
متطاولة محاطة بسواحؿ ذات خمجاف عديدة وترتكز قاعدتيا البرية الجنوبية عمى حدود المممكة 

أما حدودىا البحرية الشرقية فتقابؿ اإلمارات  ،(8)ـ(ك 88917)اوتبمغ مساحتي ،العربية السعودية
وتفصؿ مياه الخميج  ،وحدودىا البحرية الغربية تجعميا مواجية لدولة البحريف ،العربية المتحدة

وقد أثر موقعيا ىذا في  ،الواقعة عمى الضفة الشرقية لمخميج العربي بالد فارسالعربي بينيا وبيف 
نقطة ارتكاز يمكف جعميا قاعدة جوية أو  داعمة في الخميج، إذ تعلجميع القوى الف جعميا ىدفاً 
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أغرى القبائؿ  ،كما أف اتصاليا في الجزيرة العربية براً  (2) بحرية لمتحكـ بمواصالت الخميج ودولو
أكاف بسبب القحط سواء  ،التي كانت تندفع عمى شكؿ ىجرات متتالية مف داخؿ الجزيرة العربية

إال أنو لـ يحصؿ أف بت  ،زاعات القبمية المتكررة لتكوف أماكف استقرار لياأـ بسبب الن ،والجفاؼ
 . (1)8181عمى اإلطالؽ في أمر السيادة عمى قطر قبؿ عاـ 

ينحدر سكاف قطر في أصوليـ إلى تمؾ القبائؿ العربية شأنيـ في ذلؾ شأف سائر ساحؿ      
يث ىجرة قبائؿ العتوب والمعاضيد وكاف أشير تمؾ الموجات في العصر الحد (9)الخميج العربي

الذيف انتشروا عمى الساحؿ الشرقي لمخميج العربي اعتبارا مف بدايات الربع األخير لمقرف السابع 
لييا ، عشر، وأسسوا مشيخات ليـ فييا واستقرت قبيمة المعاضيد، في قطر في الفترة نفسيا وا 

إلى أحد فروع قبيمة الوىبة وىـ آؿ  يـيعود نسبالذيف  (5)ينتسب حكاـ قطر الحاليوف مف آؿ ثاني
وقبؿ خروجيـ إلى قطر كانوا يسكنوف قرية  ،معضاد بف زاخر، مف قبيمة تميـ مف العرب النزارية

وقد الثاني عشر لميجرة،  ،في مطمع القرف الثامف عشر الميالدي ،أشيقر مف إقميـ الوشـ في نجد
بعد صراعيـ  وب الذيف لـ يمبثوا أف غادروىاعتوكاف قد سبقيـ إلييا ال ،ىاجر المعاضيد إلى قطر

ثـ  ،(8)أبرز القبائؿ القطرية التي كانت تتبع اسميا بني خالد وتدفع ليـ الزكاة مع آؿ مسمـ
لكف ىذا النفوذ انتيى بعد سقوط الدرعية عاـ  (7)خضعت قطر إلى نفوذ الدولة السعودية األولى

  ثاني أسرة  كاف ظيور (1)لة السعودية الثانية وفي عيد الدو  ،(1) باشا عمى يد محمد عمي 8181

 .(88)عمى الرغـ مف وجود قبائؿ أكثر عددا مثؿ آؿ بوكوارة (88)عمى المسرح السياسي
وألف آؿ ثاني ال يعدوف قوة بشرية كبيرة مقارنة بالقبائؿ المقيمة في قطر فقد استعاضوا عف      

 القائمة عمى عمميات الغوص لجمع المؤلؤذلؾ بتنمية قدراتيـ االقتصادية مف خالؿ التجارة 
فتحقؽ ليـ قدرة مادية جعمت القبائؿ تمتؼ حوليـ وتساندىـ في توسيع  ،وتجارة السالح الحقا

وعمى األرجح لـ تعد الزبارة تتسع لنفوذ آؿ ثاني المتنامي وال لطموحاتيـ التجارية  ،رقعة نفوذىـ
 .(82)(8171-8711) محمد بف ثاني الشيخمما دفع بيـ لالستقرار في الدوحة بزعامة 

وقد سممت قبائؿ قطر بزعامة آؿ ثاني بسبب حاجة ىذه القبائؿ إلى مف يجمع شمميـ      
لى مف يقودىـ في الدفاع عف أرضيـ وأمواليـ وأرواحيـ  وينيي خالفاتيـ مع بعضيـ البعض، وا 

حقؽ فييـ ىذه ضد اعتداءات المغيريف عمى شبو جزيرة قطر، وكاف آؿ ثاني ىـ الذيف تت
مف القبائؿ المتحضرة في منطقة شرؽ الجزيرة العربية، كما أف آؿ ثاني راعوا كونيـ المواصفات 

رغـ عدـ كونيـ أكبر القبائؿ القطرية عددًا، إذ  (81)كيانات القبائؿ األخرى في شبو جزيرة قطر
نما العبرة بما تمتاز بو القبيم ة مف سرعة الحركة والوحدة ليست العبرة بكثرة عدد أفراد القبيمة، وا 

 .(89) الداخمية والزعامة الواعية والثروة
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اتضح تسميـ القبائؿ القطرية بزعامة آؿ ثاني، عندما عاد الشيخ قاسـ بف محمد آؿ ثاني       
بصحبة والده الشيخ محمد بف ثاني إلى قطر، ضمف التسويات التي تمت  (85)(8181-8181)

بريطانيا لـ تكف في غفمة عف تطور أف  إذ (88)بحريف وبريطانيابيف قطر وال 8181في نياية عاـ 
 مف خالؿالعربي "السمـ البحري" في منطقة الخميج ػ أرست ما عرؼ بالسيما بعدما  ،ىناؾ األمور
 (87)عقب قضائيا عمى قوة القواسـ (8128)عاـ  الخميج منذ معاىدات اليدنة مع مشيخات ىاعقد

نياء ىجماتيـ أقروا ( 8188)مـ بعقدىا اتفاقية مع آؿ خميفة في البحريف عاـ الس ذلؾوعززت  ،وا 
بعد معركة  -تمؾ المعاىدات التزمت اإلمارات العربية الخميجية وفي  ،(81)فييا التزاميـ السمـ

بنبذ األعماؿ العدائية ضد بعضيا البعض أو ضد الغير في مياه الخميج  -بريطانيا مع القواسـ 
 تمؾفي أي نزاع يتعارض مع العربي العاـ البريطاني في الخميج  وقبوؿ وساطة المقيـالعربي 

قامت باالتصاؿ بآؿ ثاني ممثميف بشيخيـ محمد بف ثاني، وانتيت معو إلى ثـ  (81)المعاىدات
أسرة آؿ ثاني حكاما ومف  ،التي جعمت مف قطر إمارة مستقمة (8181)عقد معاىدة عاـ 

وأف تأخر انضماـ  قطر ارتبط  بظيور آؿ ثانيويمكف القوؿ إف الظيور السياسي ل (28)لقطر
وضعًا  لياقد جعؿ األخرى العربي قياسًا ببقية مشيخات الخميج لمعاىدات السمـ البحري قطر 
 .  (28)مما جعميا أكثر استقالاًل في قرارىا السياسي ،أبعدىا عف النفوذ المباشر لمبريطانييف متميزاً 

 وبداية استقالل قطر 8181معاىدة 
األحداث التي تعرضت ليا مف و  ،استفاد الشيخ محمد بف ثاني مف الظروؼ المحيطة بقطر      

لويس بيممي " الكولونيؿ العربي المقيـ البريطاني في الخميج  ةفاوضفقاـ بم ،منطقة الخميج العربي
Lewis Pelly  "(8125-8112 )(22) سـ القطرييف في اجتماع عقد بمدينة الوكرة أب

 يابموجبحددت "  السمم البحري" نياية المفاوضات معاىدة في  معو ووقع (21)القطرية
أوؿ عالقة رسمية عمى شكؿ بريطانيا بموجبيا نشأت أ ،الصالحيات المتعمقة باألمف البحري
كانت بمثابة و  (8181) كانوف األوؿ عاـ الثاني عشر مفاتفاقية مع الشيخ محمد بف ثاني في 
 .  (29)اني كحاكـ يمثؿ قطراعتراؼ بريطاني بالشيخ محمد بف ث

وكانت تقضي في مجمميا  ،البحري سمـالمعاىدة قطر عضوًا في معاىدات ال تمؾأدخمت       
عمى أال يرتكب أىالي قطر أعمااًل عدوانية في البحر، وأعطت شخصيتيا الكاممة، واعترؼ 

دـ خرؽ المعاىدة مف الشيخ محمد بع اً وتضمنت المعاىدة تعيد .(25)بعدىا بآؿ ثاني حكامًا لقطر
أىميا عودة الشيخ محمد وبقية القبائؿ القطرية المتحالفة إلى  ،خمسة بنود عمى اشتمؿالبحرية، 

ورفع أمر أي  العربي سكف مدينة الدوحة وتعميرىا، وعدـ القياـ بأية أعماؿ حربية في مياه الخميج
 . (28)يطانينزاع ينشأ بيف قطر وأية إمارة خميجية أخرى إلى المقيـ العاـ البر 
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لـ تنجح في فرض نفوذىا كاماًل  بريطانيا إال إف (8181)توقيعيا معاىدة مف رغـ عمى ال     
مساكو بالشيخ قاسـ بف محمد آؿ ثاني  ظيورقطر بسبب عمى  زماـ األمور في شبو جزيرة وا 
مف  مع البريطانييف، وقد عمؿ الشيخ قاسـ عمى االستفادة (8181)عقب توقيع اتفاقية عاـ  قطر

الفرصة لو تمؾ مزايا تمؾ االتفاقية والتخمص مف مضارىا عند أوؿ فرصة سانحة، وقد سنحت 
 .(27)(8178)شبو جزيرة قطر عاـ حيف غزا العثمانيوف 

فرضتو معاىدة عاـ  الذي وجد الشيخ قاسـ أف الفرصة مواتية لمتخمص مف النفوذ البريطاني     
و إلى اإلحساء مقر الحممة العثمانية وأعمف خضوعو لذلؾ توج ،بيايرغب يكف لـ التي  (8181)

مت لو حامية رس  أ  و  (21) رفع العمـ العثماني عمى قصره بعد عودتو إلى الدوحةو لمدولة العثمانية، 
وأف الشيخ قاسـ بف  ،عثمانيةعف اعتبار قطر قائمقامية العثمانيوف ثـ أعمف  ،استقرت في البدع

وبات يتمقى  ،(8178) السادس عشر مف تموزمف  اعتباراً  " قائممقاـأي " " قبوشي باشامحمد " 
 . (21)العثماني راتبا سنويا، ويدفع اإليرادات لوالي اإلحساء

 الدولة العثمانيةلحكـ قطر اعترافًا مف  قائممقاـجاء تعييف الشيخ قاسـ في منصب اللقد      
ألىمية بالنسبة آلؿ ثاني وىو أمر في غاية ابسمطة آؿ ثاني عمى قطر ذات الكياف السياسي، 
ف  ،الذيف كانوا يتطمعوف الى نيؿ االستقالؿ الكامؿ أيضًا يعترفوف كانوا ف يالبريطانيالسيما وا 

وىنا وجد الشيخ قاسـ الفرصة  ،بسمطة آؿ ثاني عمى قطر المستقمة (8181)عاـ بموجب معاىدة 
االستفادة مف تقرب عف طريؽ ، سانحة لكي يحقؽ استقالؿ شبو جزيرة قطر عمى طريقتو ىو

بريطانيا والدولة القوتيف المتنافستيف إلى قطر، وذلؾ بعمؿ توازف في عالقة قطر بيف كؿ مف 
وفي ظؿ التوازف بيف الدولتيف في المنطقة أخذ الشيخ قاسـ يعمؿ عمى جمع سكاف  ،العثمانية

شاعة السالـ بينيـ وتوحيدى ،ىو استقالؿ شبو جزيرة قطرقطر عمى ىدؼ واحد  أي تحقيؽ  ،ـوا 
الدولة ولكف يبدو أف كاًل مف  ،(18)الوحدة الوطنية القطرية ركيزة االستقالؿ الكامؿ المنشود

وبريطانيا لـ تقبؿ بسياسة التوازف بيف القوى التي لجأ إلييا الشيخ قاسـ بف محمد آؿ  العثمانية
داد السيادة العثمانية البداية بامت ذأف بريطانيا سممت منمف غـ عمى الر ف ،ثاني في تعاممو معيا

 العثمانييفإال أنيا لـ تمبث أف فطنت إلى أغراض ، إلى بعض أجزاء مف شبو جزيرة قطر
 .(18)التوسعية في الخميج العربي فصارت تعارض امتداد النفوذ العثماني إلى قطر
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 (8181-8188)العثمانية  -العالقات القطرية : المبحث الثاني
إال أف الشيخ  ،باستقالؿ شبو جزيرة قطر (8181عاـ )ؼ معاىدة عمى الرغـ مف اعترا     

محمد بف ثاني وولي عيده الشيخ قاسـ، ظال متحفظيف في العالقة مع بريطانيا، لما تمثمو مف 
قوة احتالؿ تمس جوىر عقيدتيـ اإلسالمية، مستغميف موقع بالدىـ الجغرافي كحد فاصؿ بيف 

ولكف ىذا الحياد القطري لـ يستمر طوياًل، فقد  ،في المنطقةالنفوذ البريطاني والنفوذ العثماني 
ؿ الشيخ قاسـ الذي أصبح الحاكـ الفعمي منذ عاـ  التحالؼ مع العثمانييف وقبوؿ  (8178)فض 

عمى التحالؼ مع بريطانيا معماًل ذلؾ ( 8185-8178)الحماية العثمانية عمى بالده بيف عامي 
 البريطانييفية البر مف دوؿ الجوار دوف أف يحرؾ أف بالده تتعرض لغزوات معادية مف ج

 .(12)ساكنًا، فكاف البد مف االستعانة بالعثمانييف لتوفير الحماية لبالده مف ناحية البر
، وذلؾ تنفيذًا ألىداؼ (8178)تموز وصمت الحممة العثمانية األولى إلى قطر في شير       
فرض سيادة الدولة العثمانية  الذي أراد (11)(8171 -8122) مدحت باشاالعثماني  العراؽوالي 

عمى الساحؿ الغربي لمخميج العربي، وقاـ الشيخ قاسـ برفع العمـ العثماني عمى قصر الحكـ 
وعمى أثر ذلؾ أصدرت الحكومة البريطانية احتجاجات فورية  ،وقصره الخاص في الدوحة

بيدؼ معيا ؿ عماف المتصالح وساحواتيامات لمدولة العثمانية بأنيا تخطط الحتالؿ البحريف 
 .(19)القضاء عمى المصالح البريطانية في المنطقة

بقبولو التحالؼ والحماية  البريطانييفدخؿ في تحد مع  ،فيو أف الشيخ قاسـ مما ال شؾو     
وكانت أوؿ  ،(8181) حتى وفاتو في عاـ (8178)استمر ذلؾ التحدي منذ عاـ و  ،العثمانية

اسـ وبيف البريطانييف حينما ىاجمت جماعة مف رعاياه مف بني ىاجر أزمة تحدث بيف الشيخ ق
 يسفينة تابعة ألحد رعايا بريطانيا أثناء رسوىا في ميناء الخور شرق (8179)كانوف األوؿ في 

قطر، ونيبوا منيا بعض األمواؿ واألقمشة والتمور التي كانت تخص بعض التجار الينود في 
إلى الشيخ محمد برسالة يطالبو بدفع " فرايزر" مالـز البريطاني وعمى أثر ذلؾ أرسؿ ال ،الدوحة

التعويضات الالزمة لرعايا بريطانيا مف التجار الينود في الدوحة مف جراء تمؾ األعماؿ التي قاـ 
 .(18)وقدرت تمؾ التعويضات بنحو عشرة آالؼ روبية ىندية( 15)بيا بعض رعاياه

 يعامبيف  لقطر اً قائممقامالدولة العثمانية قبؿ مف  واستغؿ الشيخ قاسـ فرصة تعيين     
رعايا بريطانيا الذيف يسيطروف  مف ليحاوؿ التخمص مف نفوذ التجار الينود ،(8175-8178)

وسعى لدفع العثمانييف لممارسة سيادتيـ عمييـ بحجة سعيو لمحد مف  ،عمى التجارة في البدع
اليفوؼ يستدعي تاجريف منطقة ماني في النفوذ البريطاني ىناؾ، ونجح في جعؿ الوالي العث

  -:(17)السبب وراء تصرفو ىدفاف وكاف ،مةائىندييف لممس
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لجميع يا أف يوجو اإلىانة إلى المقيـ البريطاني الذي يكف لو الكراىية، كما يكن -:األول
 . البريطانييف

 أف يحقؽ مشروعو بوضع تجارة الدوحة في يده.  -:والثاني
نيا عمى استدعاء التاجريف اليندييف فأفرج العثمانيوف عنيما لعدـ رغبتيـ وقد احتجت بريطا      

ثير توبالمقابؿ قدرت بريطانيا الموقؼ وامتنعت عف مياجمة البدع حتى ال  ،بريطانيا في إثارة
استمرت ادعاءات بريطانيا حوؿ تعرض التجار الينود لممعاممة  (8118)وفي عاـ  ،العثمانييف

المقيـ البريطاني في وزعـ  ،ـ اتخاذ العثمانييف أي موقؼ يحوؿ دوف ذلؾالسيئة في قطر، وعد
 Edward Charles Ross " (8118-8182 )(11)  روسإدوارد تشارلس " الكولونيؿ الخميج 

أف الشيخ قاسـ اعتدى  (8118)الثاني عشر مف تشريف الثاني في تقريره لحكومة اليند في 
 دينياً  تعسفياً  أية مخالفة، ولمح إلى إعطاء تصرفو طابعاً  عمييـ عمى الرغـ مف أنيـ لـ يرتكبوا

التجار اليندوسيين من طائفة اجتماعية معينة تمتنع عن أكل المحم... إال أنني إن  "  -بقولو:
 .(11)"متأثر بشعور آخر غير مجرد الجشع - إلى بعض المدى -أشك بأنو أيضا 

لضغط عمى التجار الينود إلى تحقيؽ وحقيقة األمر أف الشيخ قاسـ سعى مف خالؿ ا     
أف يبعد تدخؿ بريطانيا في شؤونو و  ،استعادة سيطرة قطر عمى مواردىا مف المؤلؤ :ىما غرضيف

(98) عف طريؽ رعاياىا مف الينود
لم  " أدعى بأنو وفي سبيؿ تحقيؽ ما كاف يريده الشيخ قاسـ ،

واحتج   "سييالت لمزاولة تجارتيميوفر ليؤالء، الينود، ما توفر ليم المناطق المجاورة من ت
 ،وىذا ما لـ تصدقو بريطانيا ،بأنو عاجز عف حماية الينود مف السكاف لعدـ توفر األسمحة لديو

وزادت بأف ىددتو بأف عميو دفع التعويضات إذا لـ  ،لذلؾ اتجيت لتحميمو مسؤولية ما يحدث ليـ
 .(98)يفالعثمانيمتجنبة الصداـ مع  ،يحميـ
 18في الكولونيؿ روس  خ قاسـ عبر في رسالتو التي أرسميا لممقيـ البريطانيلكف الشي     

ال يرغب في وجودىم في بمده ألنيم  ":ردا عمى اإلنذار الموجو لو بأنو (8112)كانوف الثاني 
 الذي قاؿ في تقريره إلى حكومة اليند: " " وىذا ما أثار الكولونيؿ روس يتدخمون في تجارة شعبو

ؤ بأن اعتراضو ضد البانيان ناشئ عن مصالح شخصية فيو يتاجر بالمؤلكنت عمى عمم 
ال يقل كثيرا عن تحد لمحكومة التي ىم وىو أمر  ...ويرغب بنوع من االحتكار المحمي

 . (92)"رعاياىا
ربط في تقريره السابؽ بيف استقواء الشيخ قاسـ  والبد ىنا مف اإلشارة إلى أف الكولونيؿ روس     

ما  فقد ذكر روس ،(8112)، وما وصمو عف خروج األوربييف مف مصر عاـ ضد بريطانيا
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كان متأثرا ومشجعا من قبل مستشاري السوء  - يقصد الشيخ قاسم - ويظير بأنو " -:نصو
 . (91) "الذين أبمغوه أن األوربيين قد أخرجوا من مصر

بي ضد النفوذ ويمكف القوؿ أف معمومات ربما وصمت لمشيخ قاسـ عف ثورة أحمد عرا     
البريطاني في مصر شجعتو عمى عدـ تقبمو لمضغوط البريطانية إلعادة التجار الينود الذيف تـ 

مقابمة بينو وبيف موفد  إذ ألمح الشيخ قاسـ في ،طردىـ مف البدع، ورفضو دفع التعويضات ليـ
الضغط عميو، مف قبؿ بريطانيا يدعى آغا محمد رحيـ، والوكيؿ البريطاني، إلى أنو إذا استمر 

 عندىا عمؽ عميو الوكيؿ بقولو ،بؿ حتى في البحريف ،حسبفليس في بالده  الينودفإنو سيتعقب 
 . (99)"إنني عرابيين اثنين فرد عميو الشيخ"  "لقد حممت بأنك أصبحت عرابي باشا الثاني "

 ،والدولي مف ذلؾ نتبيف أف الشيخ قاسـ كاف متابعا لما يجري مف أحداث في محيطو العربي     
وقد لمس  ،وكانت لديو القوة والجرأة في مواجية المطالب البريطانية التي تتنافى مع مصمحة قطر

وزاد عمى ذلؾ بأف استثناه في  ،روس ىذا األمر وأشار إليو في معظـ تقاريره عف العناد الذي يبديو
لقد كان من عادة  "القوؿ:معماًل ذلؾ ب قاسـ في قصرهالشيخ بزيارة روس قاـ فقد  ،التعامؿ عف غيره

شيوخ المدن أن يزوروا المقيم وىو عمى ظير السفينة ولكنني متأكد أن طبيعة الشيخ قاسم 
ولما رأت الحكومة البريطانية  ،(95)" المشحونة بالشك سوف ال تسمح بمجيئو إلى ظير السفينة

وقدرت خسائر  ،أف سكوتيا عمى تصرفات الشيخ قاسـ قد يضعؼ موقفيا، قررت تغريـ القطرييف
( 8988)العديد بخمسيف ألؼ روبية، ثـ خفضت الغرامة إلى منطقة الينود نتيجة إخراجيـ مف 

أف الرقـ األوؿ مبالغ  وكاف واضحاً  ،بسبب العناد الذي أبداه الشيخ قاسـ في مواجيتيـ (98)روبية
 .(97)واضطرت قطر لدفع الغرامة المخفض ،فيو جداً 
آؿ ثاني في مزاولة  يد إطالؽ إلى (8178)ي الدوحة منذ عاـ ف العثمانييفوجود  أدى     

ـ  قامت سياسة الشيخ قاسـ في  دارة شؤوف قطر، ومف َث -8178)بيف عامي المدةالسمطة وا 
 (8181إلى  8111) ، ولكف تمؾ السياسة تحولت مف عاـالعثمانييفعمى التحالؼ مع  (8111

التحوؿ ىو محاولة  لذلؾف السبب المباشر في اتجاه التحالؼ واالعتماد عمى بريطانيا، وكا
متصرؼ اإلحساء في إقامة  تقوية قبضتيـ عمى قطر مف خالؿ مشروع عاكؼ بؾ العثمانييف

نشاء إدارة لمعوائد ال عثمانيةإدارة  وال شؾ أف كؿ ذلؾ يضعؼ مف  ،مركيةكمباشرة في قطر وا 
والذي اعتبر مشروع  ،خ قاسـالوحدة الوطنية القطرية ذات الكياف السياسي الذي يرعاه الشي

وحدًا مف االستقالؿ الذي تمتعت بو قطر منذ عاـ  ،عاكؼ بؾ تدخاًل مباشرًا في سمطاتو
، وبالتالي تعود قطر إلى عيد ما قبؿ الوحدة الوطنية، ولعؿ ىذا يفسر لنا بحث الشيخ (8181)

 .(91)قاسـ عف حميؼ آخر لممحافظة عمى الوحدة الوطنية القطرية
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بحكـ أنيـ القوة البرية اإلسالمية التي  العثمانييفو أف الشيخ قاسـ قبؿ التعاوف مع ويبد     
مف أجؿ مناوأة سيطرة  العثمانيبالكويت، وأنو قبؿ بالوجود ( 91)تعاوف معيا مف قبمو آؿ الصباح

ويدؿ عمى ذلؾ التحركات المحمومة لممقيـ العاـ البريطاني  ،العربي بريطانيا البحرية في الخميج
عقب نزوؿ قوات العثمانييف ورفع عمميـ في قطر، وقد استطاع العربي ومساعده في الخميج 

عمى الرغـ مف التبعية االسمية ف ،دوف أف يستجمب عداءىـ البريطانييفالشيخ قاسـ تيدئة ثائرة 
لمعثمانييف والميؿ اإلسالمي لمقطرييف وحرصيـ عمى خالفة المسمميف إال أف محاولة العثمانييف 

وسعييـ قبؿ ذلؾ إلقامة دائرة  (8112-8111عامي ) ديد قبضتيـ عمى قطر ما بيفتش
دارة  (8117)مارؾ عاـ كلتحصيؿ ال دوف إحداث أي تغيير  (8111)مباشرة عاـ  عثمانيةوا 

يؤمف تحصيف أطراؼ قطر في وجو المطامع األجنبية، أو القضاء عمى الفساد اإلداري 
جعؿ الشيخ قاسـ يرفض الييمنة  ،التي يدفعونيا لمعثمانييفالحكومي، أو يقمؿ مف قيمة الزكاة 

 . (58)العثمانية
ترتب عمى عدـ فيـ العثمانييف لمنزعة االستقاللية القطرية أف خسروا موقعيـ فييا وساءت      

 السادس والعشريف مفالعالقة بيف الطرفيف وبمغت حد االشتباؾ المسمح في معركة الوجبة في 
كانت نموذجا لمتكتيؾ الحربي الذي طالما لجأ إليو آؿ ثاني كمما ضاقت بيـ  التي (8111)آذار 

يعتمد عمى البعد عف المدف والمجوء إلى حيث الصحراء التي تفقد فييا الجيوش  والذيالسبؿ، 
 حيث خرج ،النظامية فاعميتيا وتنجح القوات غير النظامية المعتمدة عمى حرب العصابات

 .(58)كد المكانة والقوة التي وصمت إلييا قطرالقطريوف بانتصار كبير أ
في العربي خطيرة عمى السياسة العثمانية في منطقة الخميج  لقد تركت معركة الوجبة آثاراً      

بعد أف قدـ الشيخ قاسـ  السيما ،ةالبريطاني األطماعوقت أحوج ما تكوف فيو لدعميـ في مواجية 
لذلؾ لجأت الدولة  ،(52)ال يتمقى األوامر مف العثمانييفحتى (8111)استقالتو مف القائمقامية عاـ 

الشيخ قاسـ عمى سيادتو، وتجاوبت مع شكواه إلى  أماـ إصرار سياستياالعثمانية إلى تغيير 
محمد حافظ  ضد الوالي العثماني في البصرة (51)(8181-8192)السمطاف عبد الحميد الثاني 

فقاـ السمطاف بعزؿ واليو في محاولة منو  ،لدوحة، الذي حممو مسؤولية تردي األوضاع في اباشا
ورفض وساطة بريطانيا بينو وبيف الشيخ قاسـ حتى ال يدع ليا ، لتحسيف العالقة مع آؿ ثاني

 (59)"عثمانيًا  اً ماو وسمنحقام إليو و مكوفئ بإعادة رتبة قائم وبدؿ أف يعاقبو " ،لمتدخؿ مجاالً 
 . (55)ني بعدـ استخداـ القوة في السيطرة عمى قطرونصح مقربوف مف السمطاف عبد الحميد الثا

قد ف ،السياسة العثمانية االسترضائية مع قطر في وقؼ تدىور العالقة بيف الطرفيف جد  لـ ت       
بيف سكاف شبو  التي كانت تمارس بشكؿ غير منتظـ في قطر العثمانيةانتيى احتراـ السمطة 
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 ،في الدوحة العثمانييفقتؿ ممثؿ  (8119)عاـ  وفي (8111) بعد معركة الوجبة عاـ الجزيرة
وحتى  ،مصرعيـ العثمانييفحدثت فتنة في المكاف نفسو، ولقي فييا عدد مف  (8111 )وفي عاـ

بعد أف قدـ استقالتو أوكؿ إلى أخيو أحمد  التعامؿ مع  والعثمانييفال يحدث لقاء بيف الشيخ قاسـ 
 .(58)في البدع العثمانييف

في الدوحة عمى حساب الوحدة الوطنية في  العثمانييفخ قاسـ ليقبؿ بوجود لـ يكف الشي     
في الوقت الذي  (8178)قاـ لحكـ قطر عاـ ممنصب قائم العثمانييفقطر، ولذلؾ رأيناه يقبؿ مف 

ولـ يجد الشيخ قاسـ غضاضة في  ،(57)تروج لفكرة الجامعة اإلسالمية الدولة العثمانيةبدأت فيو 
ىذا اإلطار اإلسالمي الذي وجد لو صدى كبير بيف الزعماء العرب  أف يقبؿ المنصب في

 .(51)في زعامتو الداخمية وركيزة الوحدة الوطنية العثمانيوفوالمسمميف، وطالما لـ يتدخؿ 
إذا شعر بمؤامرات  العثمانييفإال أف الشيخ قاسـ كاف عمى استعداد التخاذ موقؼ العداء مف      
ـ  نجد لو مواقؼ وطنية أماـ محاوالت ضد وحدة قطر الوطنية تحاؾ إحكاـ  العثمانييف، ومف َث

عمى  الدولة العثمانيةأصرت  حيف ماالسي   ،(8118 -8111)قبضتيـ عمى قطر خالؿ أعواـ 
تنفيذىا  العثمانيةمباشرة في قطر، وفرض التنظيمات التي رأت السمطات  عثمانيةإقامة إدارة 

محسوبة التي كاف يحصؿ عمييا الشيخ قاسـ مف خالؿ بسبب وقؼ اإلمدادات المالية غير ال
عمى قطر  العثمانيةفي البصرة إحكاـ السيطرة  العثمانيومحاولة الوالي  (51)فرض الضرائب
قطر الشيخ قاسـ دوف موافقة األخير، وتعييف مديريف لمزبارة، والعديد  قائممقاـبتعييف مساعد ل

 .(88)في قطر العثمانيةقوية الحامية قواميا أربعمائة جندي لتعسكرية وتجييز قوة 
ولـ يكف الشيخ قاسـ ليقبؿ تمؾ اإلجراءات التي تنتقص مف سمطتو وتيدد الوحدة الوطنية      

وتطورت األمور بيف الشيخ قاسـ وبيف  ،والعثمانييفالقطرية، ولذلؾ حدث الصداـ بيف قطر 
وجعؿ مف  ،(8112)خيانتيـ لو عاـ و  العثمانييفإلى الحرب بعد أف أيقف مف مؤامرات  العثمانييف

مركية في مدينة الدوحة سببًا رئيسيًا لمجير بعدائو متذرعًا بأف الضرائب عمى كإنشاء دار لمعوائد ال
 كما ،التجارة والسفف الوطنية ودخؿ المؤلؤ سيترتب عمييا ىجرة السكاف بمجرد تطبيؽ ىذا اإلجراء

لو بأنو سيتدخؿ في الشؤوف القطرية الخاصة  عمؿ الشيخ قاسـ عدـ موافقتو عمى تعييف مساعد
 .(88)دوف مراعاة لمروح البدوية والنظاـ القبمي السائد في التعامؿ بيف الشعب القطري

الوحدة الوطنية في قطر، فقد بدأت سياسة التقارب بيف قطر  تجاه العثمانيةونتيجة لمسياسة      
 :، وذلؾ لألسباب التاليةوالبريطانييف

عف التعاوف مع الشيخ قاسـ مف أجؿ المحافظة عمى استقالؿ قطر ووحدتيا  ثمانييفالععجز . 8
 الوطنية.
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المسؤولة لمعمؿ  العثمانيةاالعتداء المستمر لممأموريف والمديريف الذيف كانت تعينيـ السمطات . 2
في قطر عمى رعاياىـ إلى جانب وقوع منازعات كثيرة بيف العسكرييف مف رجاؿ الحامية 

نية والقبائؿ البدوية الضاربة عمى حدود قطر، والتي كانت تديف لمشيخ قاسـ بالوالء في العثما
 .(82)إطار الوحدة الوطنية القطرية

بالتالي  أدتتمؾ اليزيمة التي  ،ظيور ضعؼ الدولة العثمانية بعد ىزيمتيا أماـ الشيخ قاسـ . 1
فقد أعمف الباب العالي أف ما  إلى القضاء عمى مركز الدولة في أعيف العشائر البدوية، لذا

الشيخ فعمو والي البصرة كاف دوف عمـ منو، فاتجيت الدولة العثمانية إلى التفاوض مع 
 .(81)قاسـ
كاف إدراؾ الشيخ قاسـ لخطر الوجود  والعثمانييفلكف أخطر نتائج الصداـ بيف قطر       

 ،بالبريطانييفبتحسيف عالقتو  العثمانييفوأنو البد مف عمؿ توازف في العالقة مع  ،العثماني
رفض  (8117)ففي عاـ  ،الوجبةعمى النحو الذي كاف قبؿ معركة  العثمانييفورفض التعاوف مع 

 إال إف واليوناف، الدولة العثمانيةقطر المساىمة في الحرب الدائرة بيف  باسـالشيخ قاسـ 
الشيخ قاسـ منصب اعتزاؿ حتى بعد بآؿ ثاني كزعماء لقطر الموحدة  وفعترفوا يظمالعثمانيوف 

عنيا أثناء الحرب العالمية األولى، وعيدوا إلى  تـ اجالئيـأف  إلىيـ بعد معاركو مع قائممقاـال
 .(89)كافة مع استشارة الشيخ قاسـ في األمور قائممقاـشقيقو أحمد بمنصب مساعد ال

  8191 -8181البريطانية  -العالقات القطرية : المبحث الثالث
طيمة حياة الشيخ قاسـ، البريطانية شيدت الكثير مف األزمات  -العالقات القطرية  مع أف     

العالقات  تمؾالبريطانية عميو، إال أف  وذلؾ بسبب الضغوط السياسية واالقتصادية والعسكرية
 -:(85)ذلؾ لسببيفويعود  (8181)عاـ المنذ  الطرفيفشيدت انفراجًا كبيرًا وتحسنًا ممحوظًا بيف 

وقعت اتفاقية بيف بريطانيا والدولة العثمانية لتحديد نفوذىما في ( 8181)أنو في العاـ  -:األول
وقد تخمت الحكومة العثمانية بموجب االتفاقية عف سيادتيا عمى  ،شرؽ الجزيرة العربية

يرجع التنازؿ العثماني إلى الظروؼ السيئة التي كانت تمر بيا و مشيخة أو إمارة قطر، 
ة نتيجة حربيا مع إيطاليا والتي أدت إلى ىزيمتيا عمى يد اإليطالييف في الدولة العثماني

انشغاليا في حرب البمقاف التي نشبت  فضاًل عف ،(8188)عاـ ) ليبيا( طرابمس الغرب 
أمير الدولة السعودية سقوط إقميـ اإلحساء بيد  يزاد عمى ذلؾحينذاؾ ضد الوجود العثماني، 

وطرد الحامية  (8181)مف  أيارفي  (88) (8151-8178) عبد العزيز بف سعودالثالثة 
 العثمانية مف اإلقميـ.
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فقدت الدولة العثمانية حميفيا في المنطقة وىو الشيخ قاسـ بف ( 8181)أنو في العاـ : الثانيو 
، والذي (8181)السابع عشر مف تموز محمد آؿ ثاني حاكـ قطر الذي وافاه األجؿ في 

الذي وثؽ  (87)(8157 -8178) عبد اهلل بف قاسـ آؿ ثانيخمفو في الحكـ ابنو الشيخ 
 .(81)عالقات بالده منذ اليـو األوؿ مع بريطانيا وقبؿ التعاوف معيا في المجاالت كافة

انضمت الدولة العثمانية في الحرب  (8189)أيموؿ وعندما نشبت الحرب العالمية األولى في      
ونظرًا لمعالقات غير الحسنة بيف شعوب منطقة شبو الجزيرة إلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا وحمفائيا، 

العربية والدولة العثمانية، فقد استطاعت بريطانيا كسب ود معظـ زعماء المنطقة في الوقوؼ إلى 
جانبيا في الحرب ضد الدولة العثمانية، وكاف الشيخ عبد اهلل ضمف زعماء شبو الجزيرة والخميج 

ذلؾ أف تحقؽ ليـ بريطانيا كما وعدت وراء وكاف الدافع  ،ب بريطانياالذيف انضموا إلى جانالعربي 
االستقالؿ والحرية، ولكف الذي حدث ىو العكس في نياية الحرب، فقد أحكمت بريطانيا سيطرتيا 

 .(81)عمى المنطقة وأصبحت وحدىا في الساحة دوف منافس
حرب إال أنو كاف يقدـ لمحامية إلى بريطانيا في العبد اهلل عمى الرغـ مف انحياز الشيخ و      

العثمانية في البالد المساعدات المالية والغذائية بعد أف انقطعت اإلمدادات عنيا مف الحكومة 
العربي العثمانية بسبب الحصار البحري الذي فرضتو القوات البحرية البريطانية عمى مياه الخميج 

 (78)طقة الخميج وشبو الجزيرة العربيةلمنع وصوؿ تمؾ اإلمدادات إلى القوات العثمانية في من
فرصة لبريطانيا لضـ آخر إمارة مف إمارات الخميج العربي  مف قطر العثمانييفوكاف انسحاب 

خضاعيا لمحماية البريطانية  .(78)إلى مستعمراتيا وا 
ية تنازلت بموجبيا الدولة العثمان ،(8181)في عاـ العثمانية مع الدولة  اتفاقيةبريطانيا وقعت      

بدأت بريطانيا سعييا في التوصؿ إلى توقيع معاىدة حماية ومنذ ذلؾ الحيف عف حقوقيا في قطر، 
رفض الخضوع لحماية دولة ال والذي  ،مع حاكـ قطر الشيخ قاسـ الذي كاف الحاكـ الشرعي حينذاؾ

عبد اهلل وخمفو في الحكـ ابنو الشيخ  ،ونفس العاـترتبط معو بعقيدة أو صمة جنس، ولكنو توفي في 
فقد أدت الحرب العالمية  ،الظروؼ دورًا ىامًا لصالح بريطانيا أدتوقد  ،الذي قبؿ الحماية البريطانية

إلى ىزيمة الدولة العثمانية عمى يد بريطانيا وحمفائيا، وكاف مف نتيجتيا إرغاـ الدولة العثمانية األولى 
ضمف المناطؽ مف وقد كانت قطر  التخمي عف جميع المناطؽ الخاضعة لنفوذىا خارج األناضوؿ،

 .(72)خضعت لمحماية البريطانية إذ (8185) عاـالتي انسحبت منيا القوات العثمانية 
تمخضت الجيود والضغوط البريطانية عف توقيع معاىدة الحماية البريطانية لقطر في الثالث مف      

والمقيـ البريطاني في الخميج  ،في الدوحة بيف شيخ قطر الشيخ عبد اهلل (8188) تشريف الثاني عاـ
ولعؿ مف أىـ األسباب  ،Percy Zachariah Cox (8189-8117)(71) رسي كوكسيالسير ب
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رغبتيا بتكثيؼ وجودىا في الخميج  التي دفعت بريطانيا لمتعجيؿ بتوقيع معاىدة الحماية عمى قطر ىو
ي الدولة العثمانية عف نفوذىا تخمما بعد السي   ،ممحافظة عمى مصالحيا في المنطقة اليامةل ،العربي

التي كانت األمريكية النفط شركات  وظيور ،في قطر، وازدياد القرصنة البحرية عمى الساحؿ القطري
 عاـالنفط في المنطقة بعد أف عثر عميو في مسجد سميماف في إيراف  الكتشاؼقد بدأت محاوالتيا 

(8181)(79). 
وقد تعيد الشيخ عبد اهلل  ،(75)إحدى عشرة مادةر الحماية البريطانية لقطتضمنت معاىدة      

أف يتعاوف مع بريطانيا في القضاء عمى تجارة الرقيؽ، والقرصنة   بموجب المادة األولى مف المعاىدة
أبو ظبي  ) البحرية والحفاظ عمى السمـ البحري بصورة عامة أسوة بشيوخ إمارات الساحؿ المتصالح

كما تعيد الشيخ  ،البحريف والكويت(و ويف يرأس الخيمة وأـ القودبي والشارقة والفجيرة وعجماف و 
بموجب المادة الثالثة، بعدـ استيراد األسمحة أو بيعيا في أراضيو، عمى أف تقـو الحكومة البريطانية 

كما تعيد  ،بتزويده بخمسمائة قطعة سالح مع الذخيرة سنويًا لالستعماؿ الشخصي ولتسميح أتباعو
قات مع دولة أخرى أو التنازؿ عف أي جزء مف أراضيو ألي دولة إال بموافقة بعدـ إقامة أية عال

صيد المؤلؤ أو أي احتكارات أخرى بدوف موافقة الحكومة لالحكومة البريطانية، وعدـ منح أية امتيازات 
 .(78)البريطانية

 السابعة عمى نصت المادة إذ ،مف المعاىدة (1، 1، 7 ) وقد تحفظ الشيخ عبد اهلل، عمى المواد     
واعترض الشيخ عمى ذلؾ  ،السماح لرعايا بريطانيا )الينود( بدخوؿ البالد لمزاولة النشاط التجاري

أما المادة الثامنة،  ،بدعوى أف دخوليـ سيؤدي إلى منافسة األىالي في قوت يوميـ ونشاطيـ التجاري
الشيخ أف البالد ليست في  فقد كانت تنص عمى تعييف معتمد بريطاني في البالد، في حيف كاف يرى

وربما خشي الشيخ مف تدخؿ  ،مستقبالً  الفترة، ووعد بالنظر في ذلؾ تمؾحاجة لمثؿ ىذا المسؤوؿ في 
المادة التاسعة التي اعترض فيما نصت  ،المعتمد في الشؤوف الداخمية والتي تدخؿ ضمف اختصاصو

برؽ والالسمكي، وكاف الشيخ يرى أف البالد إلى إنشاء مكاتب لمبريد والعمى الدعوة عمييا الشيخ أيضًا 
 .(77)ولكنو وعد بدراستيا والنظر فييا مستقبالً  ،الوقتذلؾ الخدمات في  تمؾليست في حاجة لمثؿ 

أنو يعترؼ بيا ولكنو ال يحبذ تنفيذىا السيما قبمت حكومة اليند البريطانية تحفظات شيخ قطر، و      
، عمى أف يتـ التفاوض معو العربي ـ البريطاني في الخميجفي الوقت الراىف، عمى حد تعبير المقي

بحماية قطر مف  (88، 88، 2)ومف جانب آخر تعيدت بريطانيا بموجب المواد  ،(71)بشأنيا الحقاً 
جية البحر، وبعدـ السماح ألية جية خارجية التدخؿ في الشؤوف الداخمية في البالد، كما تعيدت 

نح لشيوخ الساحؿ المتصالح ولرعاياىـ وسفنيـ، وبحماية البالد بمنح شيخ قطر مف المساعدات ما يم
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ضد أي عدواف تتعرض لو ما لـ يكف نتيجة استفزاز أو ىجـو مسمح مف قبؿ الشيخ أو رعاياه عمى 
 .(71)اآلخريف
في العربي ومع أف المعاىدة وقعت باألحرؼ األولى بيف شيخ قطر والمقيـ البريطاني في الخميج      

مف قبؿ  (8181) عاـإف التصديؽ النيائي عمييا قد تـ في إال  (8188)تشريف الثاني الثالث مف 
ميزية والعربية ليا وتـ إرساليا كوزارة حكومة اليند البريطانية، بعد مراجعتيا واالطالع عمى الترجمة اإلن

لى الشيخ عبد  "رسي كوكسيب"السير في الخميج العربي إلى المقيـ السياسي البريطاني  اهلل حاكـ وا 
العالمية وما أف وضعت الحرب  (8181)آذار مف الثالث والعشريف عمييا في  الذي صد ؽ ،قطر

عف  وبذلؾ تميز السير( ، حتى منحت الحكومة البريطانية شيخ قطر لقب )(8181)أوزارىا عاـ 
يامو شيوخ الساحؿ العماني المتصالح نتيجة لما كاف لو مف دور في الحرب لصالح بريطانيا، ولق

 .(18)(8185) عاـمف قطر  العثمانييفبتنفيذ مطالب بريطانيا في إخراج 
احتفظت بشخصيتيا الدولية، واحتفظ إال إنيا  ،عمى الرغـ مف خضوع قطر لمحماية البريطانيةو      

بريطانيا باإلشراؼ عمى العالقات اكتفت  إذعمى األقؿ فيما يتعمؽ بإدارة حكومتو،  ،شيخيا باستقاللو
لمعاونة الحاكـ وتقديـ النصح واإلرشاد لو، وتقوية  بريطانيرجية لإلمارة، وبتعييف مستشار الخا

وال شؾ في أف قطر استفادت مف المعاىدة بحصوليا عمى تعيد  ،(18)العالقات بيف قطر وبريطانيا
 ،مف بريطانيا بالمحافظة عمى كيانيا ضد أي عدواف يستيدفيا سواء مف جية البحر أو مف جية البر

  .(12)وكانت السياسة البريطانية تقتصر فيما سبؽ عمى االلتزاـ بمواجية االعتداءات البحرية فقط
الحكومة ت لو أأنشأف  (8181)ر سالح الجو البريطاني إلى الوجود في عاـ و ظيلقد نتج عف      

عف حقوؿ و ربية الدفاع عف القواعد البريطانية في المنطقة العمياـ يا لأنيط خاصة وزارة البريطانية 
وبدأت وزارة الطيراف الممكي  ،العربي النفط والمصالح البريطانية في شبو الجزيرة العربية والخميج

اتصاالتيا مع زعماء الخميج العربي في محاولة منيا إلقناعيـ بالموافقة  (8121)البريطاني في عاـ 
غير أف تمؾ المحاوالت  ،عمى إنشاء مطارات الستقباؿ وتسييؿ ميمات سالح الجو البريطاني

 ،البريطانية واجيت في بداية األمر معارضة شديدة مف زعماء المنطقة وبالذات مف جانب شيخ قطر
عف طريؽ الترغيب والترىيب إبراـ اتفاقية مع شيخ الشارقة  البريطانيوفولكف رغـ ذلؾ فقد استطاع 

وافؽ  (8112)ريف مف تموز الثاني والعش في (11)(8158-8115) الشيخ سمطاف بف صقر القاسمي
توقيع تبعيا  ،الشيخ بمقتضاىا عمى إقامة مطار في الشارقة لتسييؿ ميمة ىبوط الطائرات البريطانية

تعيدوا جميعيـ و  ،بقية شيوخ الساحؿ الميادف بما فييـ شيخ قطراتفاقيات مماثمة مع  البريطانييف عمى
ييـ، عمى أف تمتـز بريطانيا بحمايتيـ وتقديـ لبريطانيا بتسييؿ ميمات االتصاالت الجوية عبر أراض

 .(19)المساعدات المالية ليـ
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استمرت المفاوضات بيف الحكومة البريطانية والشيخ عبد اهلل بشأف بناء مطار ليبوط الطائرات      
فقد تمقى الشيخ عبد اهلل حاكـ قطر في  ،(8111 - 8118) عاميف كامميفالبريطانية في الدوحة 

السيد          رسالة مف الوكيؿ السياسي البريطاني في البحريف  8118شريف مف تموز الثالث والع
 (8118)الثامف والعشريف مف تموز الدوحة يـو  إلى ةبأنو سيقـو بزيار فييا يبمغو  Ballios باليوز

ووصؿ المسؤوؿ البريطاني إلى الدوحة  ،لبحث إنشاء مطار ليبوط الطائرات البريطانية في الدوحة
سب ما ىو مقرر، ولكف مباحثاتو بشأف المطار مع الشيخ عبد اهلل لـ تحقؽ اليدؼ الذي جاء مف ح

 .(15)أجمو، وذلؾ بسبب رفض شيخ قطر لمطالب بريطانيا بإنشاء مطار عمى أرضو
إلى السيطرة عمى البالد وانتزاع بعض  إنشاء ىذا المطار أف يؤدي خشي الشيخ عبد اهلل     

زاء رفض الشيخ إقامة مطار في الدوحة ،عي لمبالدمسؤولياتو كحاكـ شر  طمبت بريطانيا منو  ،وا 
 ،كيمو مترات عف الدوحة ثمانيةالموافقة عمى إنشاء مطار في منطقة الرياف الواقعة عمى بعد نحو 

شرعت طائرات سالح الجو البريطاني بالطيراف المنتظـ  (8112)مف تشريف األوؿ وؿ األواعتبارًا مف 
ولكنو لـ يكتـ ما في  ،مـ يجد الشيخ عبد اهلل بدًا مف االستجابة لممطالب البريطانيةف  (18)عبر قطر

قاـ بإرساؿ رسالة جوابية إلى المقيـ  إذنفسو إزاء ىذا التيديد الذي يتنافى مع الحقوؽ الدولية، 
مى ال شك أن ىناك سوء فيم من الجانب البريطاني، وأننا ع)) البريطاني في بوشير جاء فييا: 

استعداد لتقديم التسييالت المطموبة الخاصة بيبوط الطائرات البريطانية، ولكننا نطالب بريطانيا 
مقابل إنشاء المطار أن تمتزم بالدفاع عن البالد ضد من تسول لو نفسو من القبائل المساس 

سالة المقيـ وانتقد في الوقت نفسو ما تضمنتو ر  ،(17)((بأمنيا أو بالتعدي عمى الطائرات عند ىبوطيا
متى كنا أعداء لدولة بريطانيا العظمى؟ ولكن إذا قمنا إننا أحرار )) مف تيديد لو شخصيًا، وتساءؿ 

في بالدنا وطمبنا من الدولة أن نتفق بما يوافق مصمحة الطرفين وتمسكنا بحقنا في ذلك ىل ىذا 
وحرية الممالك التي من أكبر وال أخالكم تجيمون مبدأ اإلخاء والمساواة  ! يعبر عنو بإظيار عداوة؟

أنصارىا دولة بريطانيا الفخمة، فإذا نحن حفظنا حقًا لنا تُِقرُّه عموم الممالك وتؤيده جميع الشعوب 
  . (11)((نكون مسؤولين

وفيما  ،تنفيذ ما تراه يخدـ المصالح البريطانيةالخميج العربي لزعماء منطقة بريطانيا أرادت       
 ،لـ تكف شاممة لحماية البالد (8188)في عاـ معيا ة الحماية التي وقعت ف معاىديتعمؽ بقطر فإ

تقتصر عمى حماية قطر مف جية البحر، ونظرًا لتزايد تخوؼ شيخ قطر مف عدواف بري  تكانحيث 
يطمب تجديد  (8115) آيارمف شير  عمى بالده، فقد بعث برسالة إلى الحكومة البريطانية في األوؿ

  ،عمى أف تشتمؿ المعاىدة الجديدة الحماية الشاممة عمى البالد برًا وبحراً  ،لقطر البريطانيةالحماية 
تسمـ الشيخ عبد اهلل رسالة جوابية مف المقيـ البريطاني وبإيعاز  الحادي عشر مف الشير نفسووفي 
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إن الحكومة البريطانية عمى استعداد لتمبية مطالبكم بشرط أن تجددوا ))  :مف حكومتو يقوؿ فييا
الفارسية، وأن تكون الحماية ضد أية ىجمات خطيرة  -البريطانيةاتفاقية امتياز النفط لمشركة 

تتعرض ليا قطر من جية البر، وأن تكون الوسائل في ذلك باستخدام القوة الجوية الممكية، عمى 
سمكي أن يتم توفير كل التسييالت الالزمة لسالح الجو في البالد، من ذلك استخدام التمغراف الال

وأماكن لميبوط ومخازن لمبترول والحاجيات األخرى، وأن يكون من حق سالح الجو الممكي زيارة 
 . (11)((قطر عندما تقتضي الحاجة لذلك

إلى االتصاؿ إال إف الشيخ عبد اهلل اضطر  ،رغـ موقفو الحذر مف النوايا البريطانية في المنطقة      
ولكف الجانب  ،السيارات المصفحة واألسمحة لمدفاع عف بالده بالجانب البريطاني طالبًا تزويده ببعض

عمى العربي فقد رد المقيـ السياسي البريطاني في الخميج  ،البريطاني رفض طمب الشيخ لممرة الثانية
إن المصفحات الثقيمة ليست صالحة لمعمل في بالده، كما أنو ليس ىناك )) طمب الشيخ قائاًل: 

 .(18)((الما تعيدت لو بريطانيا بالحمايةضرورة لتزويده بالسالح ط
تعييف معتمد بريطاني ل بريطانياً  اً رد الشيخ عبد اهلل برفضو طمبالموقؼ البريطاني  ذلؾعمى إثر      

وكانت بريطانيا تتذرع في كؿ مرة أف امتالؾ الشيخ لألسمحة ليس ضروريًا ما دامت  ،(18)في قطر
الده، بينما كاف الشيخ يرى أف المادة الثالثة مف معاىدة بريطانيا قد تعيدت لو بحمايتو وحماية ب

وقد أصر الشيخ عبد اهلل عمى  ،قد أعطتو ىذا الحؽ وأف عمى بريطانيا تنفيذ ما وعدت بو ،(8188)
 .(12)(8115)موقفو بشأف حصولو عمى السالح عند تجديد معاىدة الحماية عاـ 

ة شيخ قطر لمحماية الفعمية فقامت بفرض أف بريطانيا استغمت حاج ،يتضح لنا مما تقدـ     
مف قبؿ شركات النفط األمريكية إلقناع  يبعد أف عممت أف ىناؾ محاوالت تجر  السيما ،شروطيا

حاكـ قطر بمنحيا حؽ االمتياز في استخراج النفط مف أراضيو مع بعض االمتيازات التي تفوؽ ما 
مف  (1، 1، 7 ) أرادت تطبيؽ البنوديا أنكما  ،حصؿ عمييا مف قبؿ الشركات البريطانية النفطية

التي كاف الشيخ عبد اهلل متحفظًا عمييا والخاصة بتعييف معتمد  (8188) الحماية لعاـ معاىدة
قامة دائرة لمبريد ومنشآت لمبرؽ والالسمكي، والسماح لرعايا بريطانيا مف الينود  بريطاني في البالد، وا 

 .(11)ط التجاري واألعماؿ األخرى في البالدوغيرىـ الدخوؿ إلى قطر لمزاولة النشا
ىو  (8188)والتعيد بااللتزاـ بنصوص معاىدة  اضطر شيخ قطر إلى قبوؿ الشروط البريطانية     

وعمى ىذا األساس وقع الشيخ عبد اهلل حاكـ قطر مع المقيـ السياسي البريطاني في  ،وورثتو مف بعده
وبتوقيع االتفاقية أصبحت  ،(8115)بع والعشريف مف آيار الراالخميج عمى تجديد معاىدة الحماية في 

أصبحت الحماية شاممة عمى قطر ضد أي اعتداء بري أو بحري أو  إذمسؤولية بريطانيا أكبر، 
وليًا ( 19)(8191-8118) آؿ ثاني تعيدت بريطانيا التي اعترفت بالشيخ حمد بف عبد اهلل ،جوي
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خ عبد اهلل وولي عيده ضد أية متاعب قد تحدث ليما، بالوقوؼ إلى جانب الشي (8115)لمعيد عاـ 
السابع عشر مف آيار وسبؽ توقيع المعاىدة بأسبوع أي في  ،سواء مف الداخؿ أو مف الخارج

منح بموجبو  ،الفارسية والشيخ عبد اهلل - البريطانيةعقد اتفاؽ جديد بيف مندوب الشركة ( 8115)
 .(15)مف أراضيو النفطالتنقيب واستخراج األخير الشركة امتيازًا لمقياـ بعمميات 

عيف والده ف ،(8191في الخامس والعشريف مف آيار ) الشيخ حمد ولي عيد قطرتوفي      
ير أف بريطانيا ربطت غ (18)الشيخ عبد اهلل ولده عمي وليًا لمعيد، وطمب مف بريطانيا االعتراؼ بو

 (8188)مف معاىدة  (1و 1و 7 ) المواد اعترافيا بولي العيد الجديد بموافقة األخير عمى تنفيذ
التي تقضي بالسماح بتعييف معتمد بريطاني في قطر، وأف تكوف ىناؾ محاكـ مختمطة لفصؿ 

وقد وافؽ ولي العيد الجديد الشيخ عمي بف عبد اهلل آؿ ثاني،  ،القضايا الخاصة برعاية بريطانيا
تنازؿ الشيخ  (8191)العشريف مف آب  وفي ،عمى تنفيذ تمؾ المواد، فتـ االعتراؼ البريطاني بو

وتـ تنصيب الشيخ عمي حاكمًا  ،عبد اهلل عف الحكـ البنو وولي عيده الشيخ عمي بسبب كبر سنو
بحضور خمسيف مف أعياف األسرة الحاكمة، وبحضور نائب  ،في ذلؾ اليوـلمبالد بصورة رسمية 

الثالث والعشريف وفي  ،William. Hayالمقيـ السياسي البريطاني في الخميج السير وليـ ىاي 
أي بعد ثالثة أياـ مف تولي الشيخ عمي زماـ السمطة في البالد تـ تعييف  ،(8191)مف آب 

أوؿ معتمد سياسي بريطاني في قطر بصورة  John Wiltonالضابط البريطاني جوف ويمتوف 
العاـ بعد أف شيد  السيما ،بسبب تزايد أىمية قطر في السياسية الخارجية البريطانية (17)رسمية

الذي تولى فيو الشيخ عمي الحكـ تصدير أوؿ شحنة مف نفط قطر إلى الخارج، فكاف مف 
الضروري أف تعيف بريطانيا معتمدًا سياسيًا ليا في البالد لإلشراؼ عمى المصالح البريطانية ومنع 

يطانية العاممة في الشركات األمريكية النفطية مف الدخوؿ في المنافسة مع الشركات النفطية البر 
 .(11)البالد

 8191 -8181السعودية  -العالقات القطرية : المبحث الرابع
عمى الرغـ مما تخمميا ( 8191- 8181المدة ) فيالسعودية  –امتازت العالقات القطرية      

ترحيب ذلؾ بتمثؿ  وقد ،أساسيا حسف الجوار ،بكونيا عالقات ودية وطيبة ،مف خالفات سياسية
، في قطر( 11)() الحركة الوىابية الدعوة السمفيةما يسمى باسـ بف محمد آؿ ثاني بالشيخ ق

القرف العشريف، ألف في وجود  مطمعوترحيبو بقياـ الدولة السعودية عمى يد عبد العزيز آؿ سعود 
تمؾ الدولة العربية اإلسالمية الكبرى وقوتيا في شبو جزيرة العرب، وعمى الجانب اآلخر مف 

 .(888)قوة لوحدة شبو جزيرة قطر الوطنية في مواجية األخطار الخارجية حدود قطر،
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في قطر مما يقرب بيف آؿ ثاني وآؿ سعود، ومف  () الحركة الوىابيةوكاف انتشار الدعوة السمفية      
َثـ  لـ يكف غريبًا أف نجد الشيخ قاسـ يذىب لمترحيب بعبد العزيز آؿ سعود حينما ظير قرب ساحؿ 

وفي مقابؿ المساعدات التي تمقاىا عبد العزيز آؿ سعود مف  (888)(8185) عاـخر السالـ أوا
الشيخ قاسـ خالؿ سنوات حرب بف سعود مع بف الرشيد، وىي المساعدات التي شدت مف أزره 

 مف الخامس مف حزيراف وحتى الخامس مف آب المدةفي وقت المحنة، فقد وجد بف سعود في 
التي نشبت أنو مف الواجب عميو تقديـ المساعدة والعوف لشيخ قطر أثناء الفتنة األىمية  (8185)

 .(882) في إمارتو
قبائؿ تمثؿ تقدير آؿ سعود لزعامة الشيخ قاسـ في قبوؿ شفاعة األخير في آؿ بساـ مف      
سعود  قاسـ أيضًا في قبوؿ عبد العزيز آؿالشيخ تمثؿ تقدير آؿ سعود لزعامة و  ،(881)عنيزة 

ا شؽ المسمى راشد اليزاني وجماعتو لم   -في نجد -شفاعة الشيخ قاسـ في أمير بالد الحريؽ 
فشفع فييـ  ،في الرياض ولـ يظف أحد أنو يفؾ أسره أبداً عبد العزيز حبسو ف ،بيعةالالعصا ونقض 
خ كما أف وقوؼ السعودية إلى جانب الشيخ خميفة شقيؽ الشي ،(889)وأطمؽ سراحوالشيخ قاسـ، 

عبد اهلل الذي رشحتو اإلشاعات ليكوف خميفة لوالده بداًل مف الشيخ عبد اهلل، كادت تؤدي إلى 
مشكمة لوال حنكة ودىاء الشيخ عبد اهلل الذي دخؿ في تحالؼ مع بف سعود ليضمف حكمو فتراجع 

 . (885)بف سعود عف موقفو مؤيدًا الشيخ عبد اهلل
ألوؿ مرة عندما بيف البمديف برزت مسألة الحدود  د أفالعالقات شيدت توترًا بع تمؾإال إف      

الحتالؿ ( 8181) تموزقاـ الوالي العثماني في منطقة اإلحساء بإرساؿ فرقة مف الجنود في 
خنونية الواقعة في الجنوب الشرقي مف ميناء العقير والتي تبعد عشرة أمياؿ مف الساحؿ ر جزيرة ال

زاء ذلؾ سارعت الحكومة  ،ع العمـ العثماني فوؽ الجزيرةوقامت الفرقة برف ،الغربي لخميج سموى وا 
البريطانية إلى االحتجاج عمى الحكومة العثمانية، بحجة أف احتالؿ الجزيرة يعد جزءًا مف مخطط 

ونتيجة لمضغط  ،الدولة العثمانية الذي يستيدؼ السيطرة عمى ساحؿ قطر والساحؿ الميادف
السادس والعشريف مف تشريف لى سحب قواتيا مف ىناؾ في البريطاني اضطرت الدولة العثمانية إ

تالىا توقيع اتفاقية تحديد النفوذ العثماني البريطاني في الخميج العربي لعاـ  ،(8181)الثاني 
(8181)(888). 

قطر لبريطانيا، وبتوقيع االتفاقية التي تنازلت بموجبيا الدولة العثمانية عف سيادتيا عمى      
البريطانية قد دخمت مرحمة جديدة ميدت لمعاىدة الحماية البريطانية عمى  -قطرية تكوف العالقات ال

استيالء عبد العزيز آؿ سعود عمى منطقة اإلحساء والتي كاف أحد أىـ أسباب المجوء ألييا ىو  ،قطر
 فقد وبداية التنقيب عف النفط في المنطقة، (8185)مف  آبانسحاب القوات العثمانية مف قطر في و 
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خضاعيا لحكموو ف عبد العزيز آؿ سعود مف طرد القوات العثمانية مف منطقة اإلحساء تمك  ،ا 
بااللتزاـ بعالقات الود مع  (8185)عاـوتعيد بموجب معاىدة القطيؼ التي وقعيا مع بريطانيا 

األمر الذي أثار ىواجس حكاـ قطر مف توسع النفوذ  ،اإلمارات الواقعة تحت الحماية البريطانية
عمى الرغـ مف أف عالقة حاكـ قطر الشيخ قاسـ بآؿ سعود منذ عيد الدولة السعودية  ،يالسعود

مف  األخيرتمكف إال إف  ،سعود آؿوكذلؾ كانت مع عبد العزيز  ،الثانية كانت عالقات ممتازة
خضاعيا لحكمو  ،السيما بعد اكتشاؼ منابع النفط طرد القوات العثمانية مف منطقة اإلحساء وا 

 يوتول (8181)في السابع عشر مف تموز الشيخ قاسـ  وفاةث أزمة بيف البمديف لوال حديكاد أف 
 .(887)سعود آؿالذي وثؽ عالقتو مع و  ،مقاليد الحكـ مف بعدهابنو الشيخ عبد اهلل 

نصت ( 8127السابع والعشريف مف آيار )في وقعت بريطانيا معاىدة جدة مع آؿ سعود      
ممك الحجاز وَنْجد وممحقاتيا بالمحافظة عمى عالقات الود  يتعيد صاحب الجاللة))  أفعمى 

والسمم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العماني الذين ليم معاىدات خاصة مع 
 –ويبدو أف ىذا األمر ىو الذي أعاد العالقات القطرية  (881)((حكومة صاحب الجاللة البريطانية

 .طبيعتيا الودية مف جديد إلىالسعودية 
 العربي خالؿ في الخميج لبريطانيا نفوذالعمى خط  الواليات المتحدة األمريكيةدخوؿ  أثار     

 ،الثالثينات مف القرف العشريف عبر بوابة االمتيازات النفطية التي حصمت عمييا مف السعودية
التي لـ توضع  (8188)بموجب اتفاقية قطر  تسيير أمورتحاوؿ  تكانبريطانيا التي  مخاوؼ

عميا حيز التنفيذ، وازدادت المخاوؼ حيف قدـ الشيخ عبد اهلل إشارات تفيد أنو يرغب في التقارب ف
وأنو  (8118)في آب  بريور وذلؾ في لقائو مع المقيـ البريطاني ،مع السعودييف والتحالؼ معيـ

حمد  بنوباإذا لـ تستجب بريطانيا لمطالبو ومنيا حماية بالده أسوة بالبحريف والكويت، والقبوؿ 
وأكد ىذه اإلشارات بقيامو مع أبنائو بزيارة إلى  ،(881)وليا لمعيد فإف لديو خيارات أخرى مفتوحة

مخترقا بذلؾ ما نصت عميو المادة الرابعة مف معاىدة  (8111)أيموؿ العاشر مف السعودية في 
وف موافقة والتي تعيد فييا الشيخ عبد اهلل بأنو لف يتنازؿ عف أرض ألي دولة أخرى د (8188)

 . (888) بالتزاماتيا تجاىو بريطانيا عدـ تقيدإزاءوكاف ذلؾ موقفا سياديا مف الشيخ  ،بريطانيا
اختمفت تفسيرات المؤرخيف حوؿ طبيعة ىذه الزيارة القطرية لمسعودية وتوقيتيا، فأعادىا      

ممكة العربية البعض إلى توجو قطر لتحسيف العالقة مع السعودية، التي أعمف فييا عف قياـ الم
كـ الحافي حيف رأى آخروف أف اليدؼ ىو مراسيـ شكمية لتينئة  (8112)السعودية عاـ 

لكف مف المؤكد أف الزيارة ليست  ،السعودي بما أنجزه مف توحيد البالد تحت راية آؿ سعود
مف ناحية أخرى كانت محاولة مف الشيخ عبد اهلل لكسب السعودييف بعد أف تحولوا إلى و  ،عفوية
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ولمضغط عمى بريطانيا لتنفيذ مطالبو،  (8112)قوة إقميمية زاد مف قوتيا توحيدىا البالد عاـ 
عطاء الشركات العربي وذلؾ بالتمويح بإمكانية تسييؿ دخوؿ منافس ليا في منطقة الخميج  وا 

 .(888)األمريكية امتياز التنقيب عف النفط
ؽ كبير، أدى بيا إلى تسريع محاولتيا التي مف المؤكد أف بريطانيا تمقت ىذه األخبار بقمإف      

والبنود  (8188)إلعادة تأكيد الحماية وتفعيؿ معاىدة  (8118)بدأت التفكير فييا منذ عاـ 
مقابؿ الموافقة عمى  (8115)مما أجبرىا عمى تجديد معاىدة الحماية عاـ  ،المتحفظ عمييا

وليا لمعيد شرط أف يمتـز د اهلل آؿ ثاني بف عبحمد الشيخ مطالب قطر بالحماية الكاممة، والقبوؿ ب
 ،عمى الرغـ مف االحتجاجات السعودية ضد شركات النفط العاممة بقطرو  ،(8188)بمعاىدة عاـ 
عاـ ففي  ،الشركات في عمميات استخراج النفط مف شبو جزيرة قطر دوف توقؼتمؾ فقد استمرت 

وتأسست شركة النفط القطرية  ،افتـ العثور عمى النفط بكميات تجارية مف منطقة دخ (8198)
بسبب  (8192)الثامف مف حزيراف ولكف أعماؿ التنقيب واستخراج النفط توقفت في  ،المحدودة

وقد استأنفت الشركة أعماليا مع بداية عاـ  ،الحرب العالمية الثانية التي كانت مستعرة آنذاؾ
مف النفط الخاـ القطري ، تـ تصدير أوؿ شحنة (8191)مف  كانوف األوؿوفي شير  ،(8198)

عمى الرغـ مف أف و  (882)إلى الخارج مف ميناء مسيعيد الواقع عمى الساحؿ الجنوبي الشرقي لمبالد
استمرت قبؿ الحرب العالمية الثانية وبعدىا  والبريطانييفاالتصاالت والمقاءات بيف السعودييف 
(881)حموؿ نيائيةال إلى السعودية، إال أنيما لـ يصو  بقصد تسوية مسألة الحدود بيف قطر

 .  
 الخاتمة
 تيااعتمدت سياسالسيما مف بريطانيا التي  ،عديدة كانت قطر ىدفًا لمؤامرات خارجية     

تعميؽ ىوة الخالفات الشخصية بيف الشيخ قاسـ بف محمد آؿ ثاني عمى  الخارجية تجاه قطر
زعة عمى طمب مساعدتيا سواء جبار األطراؼ المتناإل ،األخرىورؤساء القبائؿ والعشائر القطرية 

ولكف ظيور العثمانييف في الخميج العربي وتمركزىـ في  ،بالسالح أو التأييد المادي والمعنوي
ومع وجود  ،االستعمارية لظيور قوة كبيرة في المنطقة بريطانياقطر قد أضر بتنفيذ مخططات 

طالقيـ( 8178) العثمانييف في الدوحة منذ عاـ دارة شؤوف  قاسـ في الشيخيد  وا  مزاولة السمطة وا 
( ولكنيا ما 8111-8178)العثمانييفالتحالؼ مع  تحولت سياسة قطر الخارجية الى فقدقطر، 

سبب محاولة ب (8181-8111) بريطانياالتحالؼ واالعتماد عمى  ثانية الىلبثت أف تحولت 
ي إقامة مف خالؿ مشروع عاكؼ بؾ متصرؼ اإلحساء ف تقوية قبضتيـ عمى قطرالعثمانييف 

نشاء إدارة لمعوائد ال عثمانيةإدارة   سيؤدي الى إضعاؼ األمر الذي ،مركيةكمباشرة في قطر وا 
 .الوحدة الوطنية القطرية 
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كاف البد آلؿ ثاني مف إتباع  ،في قطر بريطانيا والدولة العثمانيةأطماع كؿ مف  ـوأما     
 ،سياسية الخارجية مع القوتيف الكبرييفسياسة التوازف التي تيدؼ الى المحافظة عمى عالقاتيا ال

القوؿ إف آؿ ثاني نجحوا إلى حد بعيد ويمكف  ،وتحفظ لقطر وحدة أراضييا وسيادتيا واستقالليا
 القوى المييمنة عمى الخميج - ابريطانيو  في توظيؼ عالقاتيـ مع كؿ مف الدولة العثمانية

عالقة أو تمؾ في سبيؿ خدمة إمارتيـ عمى الرغـ مف اختالؼ موقفيـ مف الميؿ لتمؾ ال -العربي
 . كما تمكنوا مف الحفاظ عمى التوازف في عالقاتيـ مع ىذه القوى ،الناشئة
ومع ظيور آؿ سعود كقوة مييمنة جديدة في نجد والحجاز وارتباطيـ بمعاىدات حماية      

ط عمى بريطانيا لجأ آؿ ثاني الى الضغ ،ومصالح اقتصادية واسعة مع الواليات المتحدة األمريكية
مف خالؿ التمويح بورقة االستثمارات  ،لتنفيذ مطالبيـ في تجديد معاىدات الحماية المبرمة بينيما

النفطية لمشركات األمريكية التي دخمت ميداف المنافسة في الخميج العربي مطمع الثالثينيات مف 
ثاني عمموا عمى توثيؽ وعمى الرغـ مف الخالؼ الحدودي مع السعودية فإف آؿ  ،القرف العشريف

واالستقرار السياسي في منطقة  ،عالقاتيـ الخارجية مع آؿ سعود لممحافظة عمى الوحدة الوطنية
غالؽ الباب أماـ أي تدخؿ خارجي في ذلؾ النزاع الذي  ،الخميج العربي الى  ال يمكف أف ينتييوا 

، لكنيما لـ الـ في المنطقةورغبتيما في إحالؿ األمف والس ،النوايا الطيبة لمطرفيفإال بالحؿ 
 . (8191)يتمكنا مف التوصؿ الى حموؿ جذرية لممشكمة حتى عاـ 

 يوامش ال
                                                 

 .5، ص8111قطر،  ،، جامعة قطر، الدوحة8جموسوعة المعمومات القطرية، المجمد الجغرافي،    (8)
المكتػػػب  ،موسػػػوعة التػػاريخ والحضػػػارة الخميجيػػة ،التحػػديث –السياسػػة  -قطػػر التػػػاريخ  ،محمػػد نصػػر مينػػػا   (2)

 .81ص ،5ج ،2888اإلسكندرية، مصر،  الجامعي الحديث،
دار ذات  ،2، ط 8188 -8181فتوح عبد المحسف الختػرش وعبػد العزيػز المنصػور، مصػادر تػاريخ قطػر   (1)

 .888، ص8119،الكويت ،السالسؿ
(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.                         
يرجػػع أفػػراد أسػػرة آؿ ثػػاني إلػػى م ثػػاني بػػف محمػػد بػػف ثػػامر بػػف عمػػي بػػف سػػيؼ وىػػو الجػػد األكبػػر آلؿ ثػػاني،   (5)

ولد في الزبارة ونجح في جمع ثروة كبيرة مف عممو بتجارة المؤلؤ وتمتع ىػو و أسػرتو بسػمعة طيبػة بػيف والذي 
لموقػػع الرسػػمي لشػػجرة نسػػب أسػػرة آؿ ثػػاني عمػػى  :. لممزيػػد ينظػػر8191تػػوفي عػػاـ  ،القبائػػؿ، أىمتػػو لقيادتيػػا

   :االنترنيت
http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0  
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، 8118 ،، دار ذات السالسػؿ، الكويػت2، ط8188-8181عبد العزيز المنصور، التطور السياسي لقطر   (8)
، 8ط ،التػػػػاريخ السياسػػػػي الحػػػػديث والمعاصػػػػر لػػػػدوؿ الخمػػػػيج العربيػػػػة ،وآخػػػػروفأحمػػػػد زكريػػػػا الشػػػػمؽ ؛ 21ص

 .11ص ،2885 ،الدوحة
بػيف محمػد عبػد الوىػػاب  8795فػػي عػاـ  بميثػاؽ الدرعيػةنتيجػػة لمػا عػرؼ  الدرعيػةفػي  8795تأسسػت عػاـ   (7)

بعػػد عػدة معػػارؾ مػع حكػػاـ المنػػاطؽ  شػػبو الجزيػرة العربيػػةوشػممت أجػػزاًء كبيػػرة مػف  ،واألميػر محمػػد بػف سػػعود
عػاـ  إبػراىيـ باشػادرعية بيػد القػوات المصػرية تحػت قيػادة وبعض األمراء اآلخريف وانتيت بسقوط عاصمتيا ال

إبػراىيـ محمػد عمػي باشػا بغػزو الدولػة السػعودية األولػى وىػدـ الدرعيػة وقػبض عمػى اإلمػاـ  . حيث قػاـ8181
عبد اهلل بف سعود وأرسمو مع مف وجد مف آؿ سعود إلى مصر، وقاـ قبؿ انسحابو مف الجزيرة العربية بإعداـ 

وثػػائؽ الدولػػة  ،مفعبػػد الػػرحيـ عبػػد الػػرح :رجػػاؿ الدولػػة السػػعودية الكبػػار آنػػذاؾ، لممزيػػد مػػف التفاصػػيؿ ينظػػر
 .728ص ،2مج، 8111 ،السعودية األولى في عصر محمد عمي، القاىرة

ما بيف عامي  مصروحاكـ  األسرة العمويةمحمد عمي باشا المسعود بف إبراىيـ آغا القولمي ىو ومؤسس ىو   (1)
 8185، ويشيع وصفو بأنو "مؤسس مصر الحديثة" استطاع أف يعتمي عرش مصر عػاـ 8191إلى  8185

، ومك نػػو ذكػػاؤه خورشػػيد باشػػابعػػد أف بايعػػو أعيػػاف الػػبالد ليكػػوف والًيػػا عمييػػا، بعػػد أف ثػػار الشػػعب عمػػى سػػمفو 
واستغاللو لمظروؼ المحيطة بو مف أف يستمر في حكـ مصػر لكػؿ تمػؾ الفتػرة، ليكسػر بػذلؾ العػادة العثمانيػة 

رة حكمو حرًبا داخمية ضد المماليؾ التي كانت ال تترؾ والًيا عمى مصر ألكثر مف عاميف.خاض في بداية فت
فػي جزيػرة العػرب  يػةثمانالدولػة العميز إلى أف خضعت لو مصر بالكمي ة، ثـ خاض حروًبا بالوكالة عػف كواإلن
وضد الثوار اليونانييف الثائريف عمى الحكـ العثمػاني فػي المػورة، كمػا وسػع دولتػو جنوًبػا بضػمو  الوىابييفضد 

، وكػاد يسػقط واألناضػوؿ الشػاـ. وبعد ذلؾ تحوؿ لمياجمة الدولة العثمانية حيػث حػارب جيوشػيا فػي لمسوداف
، لػوال تعػارض ذلػؾ مػع مصػالح الػدوؿ الغربيػة التػي أوقفػت محمػد عمػي وأرغمتػو عمػى التنػازؿ الدولة العثمانية

مطابع  ،محمد عمي وأوالده ،بدوي جماؿ :. لممزيد ينظر 8191عف معظـ األراضي التي ضميا. توفي عاـ 
 .51–91ص ص  ،8111 ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

الدولػة السػعودية بعػد سػقوط  8181فػي سػنة  تركػي بػف عبػد اهلل بػف محمػد آؿ سػعودىي الدولة التي أنشأىا   (1)
. خػالؿ سػنوات ىػذه الدولػة تغيػرت العاصػمة مػف الدرعيػة إبػراىيـ باشػابقيػادة  المصريةعمى يد القوات  األولى

ب الداخميػة أضػرت بيػا، حيػث أف الصػراع والحػرو و إلى الرياض وتوسعت بشكؿ محدود عمى عكس سابقتيا، 
فػي إضػعاؼ الدولػة والتسػبب بسػقوطيا عمػى يػد  فيصػؿ بػف تركػي بػف عبػد اهلل آؿ سػعودتسبب اختالؼ أبناء 

منير العجالنػي،  تػاريخ الػبالد   . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر:8118ة في سن مرإمارة جبؿ شآؿ رشيد حكاـ 
 ،الريػػػاض ،دار النفػػػائس ،8ط ،الدولػػػة السػػػعودية الثانيػػػة: عيػػػد اإلمػػػاـ فيصػػػؿ بػػػف تركػػػي -العربيػػػة السػػػعودية 

 .88ص  ،8119
 .11ص ،المصدر السابؽ ،أحمد زكريا الشمؽ وآخروف  (88)
مجمػػة التػػاريخ  ،8115حتػػى عػػاـ  8181ت السياسػػة الخارجيػػة القطريػػة مػػف عػػاـ أولويػػا ،ناىػػد عبػػد الكػػريـ  (88)

 . 25ص ،2881تموز  ،، الرباط99العدد  ،جمعية المؤرخيف المغاربة ،العربي

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/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/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%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%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%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%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
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بعػد  فػويرطقادما مػف  الدوحةانتقؿ بأسرة آؿ ثاني إلى  8191في عاـ و   ،8711عاـ  فويرطولد في مدينة  (82)
، كمػا قطػر. وبسط نفػوذه فػي مختمػؼ أنحػاء فويرطإذ أصبح ىو زعيـ عشيرتو في  ،ني بف محمدوفاة والده ثا

الثانيػػة الػػذي قػػاـ بزيػػارة قطػػر فػػي  السػػعوديةبالتحػػالؼ مػػع فيصػػؿ بػػف تركػػي أميػػر الدولػػة  عػػزز مركػػزه خارجيػػاً 
د بػف ثػاني كػأىـ شخصػية ، وفي أوائؿ الستينيات مف القػرف التاسػع عشػر ظيػر الشػيخ محمػ8158أوائؿ عاـ 

وقػػع معاىػػدة مػػع  8181عػػاـ  أيمػػوؿ 82كميػػا. فػػي  شػػبو الجزيػػرة العربيػػةلػػيس فقػػط فػػي قطػػر بػػؿ أيضػػًا فػػي 
 8178الكولونيؿ لويس بيمي المقيـ البريطاني فػي الخمػيج تػـ بمقتضػاىا االعتػراؼ باسػتقالؿ قطػر، وفػي عػاـ 

سػػػمـ المسػػػؤولية  8178حمايتػػػو مػػػف أي اعتػػػداء خػػػارجي، وبحمػػػوؿ عػػػاـ  األحسػػػاءفػػػي  العثمػػػانييفطمػػػب مػػػف 
 :. لممزيد ينظػر8171توفي عاـ  ،اإلدارية البنو الشيخ قاسـ بف محمد بف ثاني وذلؾ بسبب تقدمو في العمر

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

 .858، ص8179 ،القاىرة ،صالح العقاد، التيارات السياسية في الخميج العربي، دار النيضة  (81)
، 99العدد  ،جمعية المؤرخيف المغاربة ،مجمة التاريخ العربي ،آؿ ثاني واستقالؿ قطر ،رأفت غنيمي الشيخ  (89)

  .58ص  ،2881تموز  ،الرباط
م نح لقػب قائممقػاـ نائػب الحػاكـ مػف قبػؿ  إذ 8171لى مقاليد الحكـ في قطر عاـ وتو  8181عاـ  نحوولد  (85)

إذ عمػؿ نائبػًا لوالػده  ،العثمانييف في العاـ نفسو.ويعد المؤسس الحقيقي لدولة قطر، فقد كاف مف كبار الساسػة
كبيػػػرة. وعمػػػؿ عمػػػى أف تكػػػوف قطػػػر بمػػػدًا موحػػػدًا حػػػاكـ قطػػػر الشػػػيخ محمػػػد ممػػػا أكسػػػبو خبػػػرة ودرايػػػة سياسػػػية 

الموقػػع الرسػػمي لشػػػجرة نسػػب أسػػرة آؿ ثػػاني عمػػػى  :. لممزيػػد ينظػػر 8181مسػػتقاًل، تػػوفي فػػي حزيػػراف عػػػاـ 
   :االنترنيت

http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0 
تطػػور النفػػوذ البريطػػاني فػػي إمػػارات الخمػػيج  -والمعاصػػرتػػاريخ الخمػػيج العربػػي الحػػديث  ،جمػػاؿ زكريػػا قاسػػـ (88)

، 2888 ،القػػاىرةدار الفكػػر العربػػي، ، المجمػػد الثػػاني، 8189-8198العربيػػة والمنافسػػات اإلقميميػػة والدوليػػة 
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ة القواسـ ىـ قبائػؿ عربيػة مػف قبائػؿ نجػػػد وبالتحديػد مػف قبيمػة بنػي ناصػػػر وكانػت تقطػػػف عمػػػى يسػػار الكعبػػػ (87)
وتشػير بعػض المصػػادر نسبتيػػـ الػى قبيمػػة نػػػزار وىػػػي  ،المشرفػة وىي قبيمػة مف الشرفاء ينحػػدروف مػف قػريش

بطػػف مف بني غافػػر كانػت قػػػد ىاجػػػرت مػف الجزيػرة العربيػػػة واستقػػػرت فػي ع مػػػاف . وىنػاؾ مػف يػػػرجع وجػػػود 
وواليػو عمػى العػراؽ الحجػاج بػف يػػػوسؼ باعتبارىػػػـ مػف القواسـ فػي المنطقػػػة إلػى عيػػػد عبػد الممػؾ بػف مػرواف 

 ،بيػا سعيػػد بف عباد الجمنػػػديأحفاد القاسـ بف شعػػػوه الذي أرسمػو الحجػػاج إلى عمػػاف لمقضاء عمػػى ثػػوره قػػاـ 
عػػػرب ينتمػػػوف إلػى وميمػػا إختمفت اآلراء في موطػػػف القواسػػـ األصمػػي إال أف النسػابوف قػػػد اتفقػػػوا عمػػػى أنيػػػـ 

لػػى الغافػريو بصفػػو خػػاصو وقػد سػاعد عمػى تقويػة مركػز القواسػـ فػي المنطقػو  ،القبػائػؿ النجػديػة مػػف عػدنػاف وا 
وفػػػي ذات الوقػػػت أصػػػبحت  ،قػػػوة جديػػػدة الحركػػػةأكسػػػب و  8711الوىابيػػػة فػػػي عػػػاـ  الحركػػػةانضػػػماميـ الػػػى 

.  لممزيػػد 8185القواسػػـ بصػػوره مباشػػره قبػػؿ حممػػة  بريطانيػػا تخشػػى مػػف إغضػػاب السػػعودييف إذا مػػا ىاجمػػت

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
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


 براىيم محمد سميمانم.م. إمجمة آداب الفراىيدي                                 العالقات الخارجية ألسرة آل ثاني 
  في مرحمة تأسيس دولة قطر 

 م6188 حزيران( 68العدد )                                                                   (8191 -8181)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

215 
 

                                                                                                                                            

 ،8، ط8178مختصر التاريخ السياسي لمخميج العربي منػذ أقػدـ حضػاراتو حتػى سػنة  ،خالد السعدوف :ينظر
 .11-21ص ص ،2882 ،جداوؿ لمنشر والتوزيع، بيروت

 .17ص ،أحمد زكريا الشمؽ وآخروف، المصدر السابؽ (81)
 .821مصدر السابؽ، ص عبد العزيز المنصور، ال (81)
، مػػػف الوثػػػائؽ البريطانيػػػة 2ج ،وثػػػائؽ التػػػاريخ القطػػػري :لممزيػػػد مػػػف التفاصػػػيؿ حػػػوؿ نػػػص االتفاقيػػػة ينظػػػر  (28)

 .88-88ص ص  ،، قسـ الوثائؽ بمكتب األمير في الدوحة8191-8181والعثمانية 
 .558ص  ،جماؿ زكريا قاسـ، المصدر السابؽ  (28)
، والتحػػؽ بشػركة الينػػد الشػرقية فػػي منتصػػؼ حػرب األفيػػوف األولػػى 8125وؿ تشػػريف األ 89ولػد بيمػػي فػي   (22)

( قضػػى بيمػػي المرحمػػة األولػػى مػػف حياتػػو المينيػػة يخػػدـ اإلمبراطوريػػة البريطانيػػة فػػي الينػػد 8192 - 8111)
وتحديػػدًا فػػي إقمػػيـ السػػند )والتػػي تعػػد حالًيػػا إحػػدى مقاطعػػات باكسػػتاف( بعػػدىا قضػػى الجػػزء األكبػػر مػػف حياتػػو 

         مينيػػػة فػػػي بػػػالد فػػػارس وعمػػػى سػػػاحمي  الخمػػػيج، حيػػػث خػػػدـ فػػػي الػػػبالط الفارسػػػي خػػػالؿ المػػػدة بػػػيف عػػػامي ال
الذراع المقيـ السياسي الممثؿ الرئيسي لممقيمية البريطانية في الخميج وىي شغؿ منصب و  (8151-8188) 

 :. لممزيد ينظر8112في الخميج . توفي عاـ  8178إلى  8781الرسمي لإلمبراطورية البريطانية مف 
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. 

 . 57ص  ،المصدر السابؽ ،رأفت غنيمي الشيخ  (21)
 .78ص ،() د. ت ،قصة بناء دولة، الدوحة -إبراىيـ أبو ناب، قطر  (29)
 .821عبد العزيز المنصور، المصدر السابؽ، ص (25)
 .288المصدر نفسو، ص  (28)
 . 51ص  ،المصدر السابؽ ،رأفت غنيمي الشيخ (27)
عمى بغداد. لممزيد مف التفاصيؿ  عرفت ىذه الحممة العثمانية باسـ حممة مدحت باشا الذي كاف والياً  (21)

، مجمة دراسات تاريخية، 8182-8112البريطاني حوؿ قطر  العثمانيالتنافس  ،مصطفى عقيؿ :ينظر
 .812، ص8111 ،بغداد ،(81مج ) ،(88 -81)     العدد 

 .17-18، المصدر السابؽ، ص ص2جري، وثائؽ التاريخ القط (21)
 .71إبراىيـ أبو ناب، المصدر السابؽ، ص  (18)
 .11ص، 8127 ،، القاىرة2تحقيؽ وتعميؽ محمد بيجت األتربي، ط  ،تاريخ نجد ،األلوسيمحمود شكري  (18)
دار ، 8ط ،هجذوره التاريخية وأبعاد -محمد عدناف مراد، صراع القوى في المحيط اليندي والخميج العربي  (12)

 .187، ص8119دمشؽ،  دمشؽ لمطباعة والنشر،
وكػاف قػد  ،ألب مػف أصػوؿ بمغاريػة 8122( ولد في اسػطنبوؿ عػاـ 8172-8181والي العراؽ العثماني )  (11)

تنقػؿ مػع والػده  ،() مػدحت باسػـوحفػظ القػرآف الكػريـ ولقػب  ،وتعمـ فػي المػدارس الدينيػة (اسماه ) احمد شفيؽ
وتػدرج  ،وعمػؿ فػي دوائػر الحكومػة العثمانيػة ،8115نية التػي تػولى فييػا القضػاء منػذ عػاـ في الواليات العثما

وعمػؿ عمػى إصػالح األوضػاع  8188عػيف واليػا عمػى نػيش فػي بمغاريػا عػاـ  ،فييا حتى وصػؿ مرتبػة الػوزارة

http://www.qdl.qa/العربية/قاموس-مصطلحات#المقيم_السياسي
http://www.qdl.qa/العربية/قاموس-مصطلحات#المقيم_السياسي
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وفػػي  ،اإلصػػالحيوعػػرؼ بنيجػػو  ،8189عػػيف واليػػا عمػػى الطونػػة عػػاـ  ،الفاسػػدة فػػي واليػػات الدولػػة العثمانيػػة
العػراؽ فػي  ،محمد عصفور سػمماف :لممزيد ينظر ،عزؿ مف والية الطونة وعيف واليا عمى العراؽ 8181عاـ 

، ص ص 2888 ،بغػػػداد ،مؤسسػػػة مصػػػر مرتضػػػى لمكتػػػاب العراقػػػي ،(8172-8181عيػػػد مػػػدحت باشػػػا )
85-18. 

العمػـو لمطباعػة والنشػر  مؤسسػة دار ،لجنة تدويف تاريخ قطر، مػؤتمر دراسػات تػاريخ شػرؽ الجزيػرة العربيػة  (19)
 .119-121ص ص ،2ج ،8178قطر،  ،والتوزيع، الدوحة

؛ منيػرة 281، ص8171 ،القػاىرة ،مطبعة المدني ،8، ط8195-8189جماؿ زكريا قاسـ، الخميج العربي  (15)
، 8118 دار ذات السالسػؿ، الكويػت، ،8، ط8189-8182عبد اهلل العرينات، عالقة نجد بالقوى المحيطة 

 .281ص
عندما أصدر الدينار العراقي  8118ىي عممة ىندية استخدمت لمتداوؿ في العراؽ حتى عاـ  :الروبية (18)

-8128تاريخ النقود العراقية ) ،سعد كاظـ حسف :( فمسا عراقيا . لممزيد ينظر75وكانت تعادؿ ) ،وتوابعو
 ؛8111 ،جامعة بغداد ،كمية التربية أبف رشد ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،( دراسة تاريخية8151

قحطاف  ؛99-91ص ص  ،2882 ،بغداد ،بيت الحكمة ،النقود في العراؽ ،ناىض عبد الرزاؽ القيسي
 .9ص ،2882 ،مطابع جامعة ديالى ،(8151-8111وزارة الداخمية العراقية ) ،حميد كاظـ

 .81ص  ،المصدر السابؽ ،ناىد عبد الكريـ  (17)
ودخؿ  8118ولد في انكمترا عاـ  ،8118-8172الخميج العربي بيف عامي المقيـ السياسي البريطاني في  (11)

عػيف مقيمػا سػاميا لبريطانيػا فػي  ،متخرجا مف كمية الحرب 8159الخدمة في القوات المسمحة البريطانية عاـ 
  :لممزيد ينظر ،8182توفي عاـ  ،(خمفا لمجنراؿ ) كوتف واي 8178الخميج العربي عاـ 

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

XXIV, Bombay, 1956, p.345. 

 .12سابؽ، صالمصدر ال ،وعبد العزيز المنصور الخترشفتوح عبد المحسف  (11)
(40) Zahlan, Rosmarie Said, The Creation of Qatar, Croom Hellm Ltd. London, 1979, 

p: 56. 

 . 19 – 11ص ص  ،المصدر السابؽ ،ر مينامحمد نص (98)
 .12سابؽ، صالمصدر ال ،وعبد العزيز المنصور الخترشفتوح عبد المحسف  (92)
  .17ص  ،المصدر نفسو (91)
 .28سابؽ، صالمصدر ال، ناىد عبد الكريـ (99)
 . 22ص ،المصدر نفسو (95)

(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. 

 .27-28ص السابؽ، ص المصدرعبد العزيز المنصور،  (91)
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. لممزيػد  8782-8758أوؿ شيوخ الكويت الذي حكػـ بػيف عػامي  ،نسبة الى الشيخ صباح األوؿ بف جابر (91)
مجمػػػة دراسػػػات الخمػػػيج والجزيػػػرة  ،"81شػػػأة الكويػػػت وتطورىػػػا فػػػي القػػػرف ن ميمونػػػة خميفػػػة الصػػػباح، "  :ينظػػػر

 .21-22، ص ص 8118 نيساف، 98العربية، العدد 
 . 17-11 ص ، المصدر السابؽ، ص2ج ،وثائؽ التاريخ القطري (58)
 ،ريػةالقط وزارة الخارجيػة :في قطر قبؿ معركة الوجبػة ينظػر العثمانيةلمزيد مف التفاصيؿ حوؿ اإلجراءات  ( 58)

 .22، ص 2885لمحات مف تاريخ قطر، الدوحة، قطر، 
 . 11-11 ص ، المصدر السابؽ، ص2ج ،وثائؽ التاريخ القطري (52)
والسػػمطاف السػادس والثالثػػوف فػػي تػاريخ األسػػرة التػي حكمػػت الدولػػة  ،ىػو االبػػف الثػاني لمسػػمطاف عبػػد المجيػد (51)

( . لممزيػػد عػػف حياتػػو ونشػػاطو 8181-8178ًا ) حكػػـ ثالثػػة وثالثػػيف عامػػ ،العثمانيػػة سػػتة قػػروف مػػف الػػزمف
ترجمػة عبػد اهلل احمػد  ،شخصػيتو وسياسػتو :السمطاف عبد الحميد الثػاني ،سميماف جوقو باش :السياسي ينظر

 ،أورخػػػػاف محمػػػػد عمػػػػي ؛857 - 18ص ص ،2881 ،القػػػػاىرة ،المركػػػػز القػػػػومي لمترجمػػػػة والنشػػػػر ،إبػػػػراىيـ
ص ص  ،8117 ،العػػراؽ ،الرمػادي ،مكتبػة دار األنبػػار ،اث عيػػدهحياتػػو وأحػد :السػمطاف عبػد الحميػػد الثػاني

 ،دار الفكػػػػر ،محمػػػد مصػػػطفى الياللػػػي، السػػػمطاف عبػػػد الحميػػػد الثػػػاني بػػػيف اإلنصػػػاؼ الجحػػػود ؛11-198
 .211-28ص ص  ،2889 ،دمشؽ

 .899سابؽ، ص المصدر العقيؿ، مصطفى ( 59)
، (ت د.)  ،دار المعرفػة ،القػاىرة ،8189-8118 ،الخمػيج العربػي والعالقػات الدوليػة ،محمود عمي الػداؤد،( 55)

 .881ص ،8ج
، ترجمػػة جامعػػة السػػمطاف 2جالسػػجؿ التػػاريخي لمخمػػيج وعمػػاف وأواسػػط الجزيػػرة العربيػػة، مػػ ،لػػوريمر. ج.ج   58))

 .98ص ،8ج ،8115 ،، جامعة أكسفورديقابوس ومركز الشرؽ األوسط بكمية سانت أنطون
بعػػد أف  ،الػػذي تبنػػاه السػػمطاف عبػػد الحميػػد الثػػاني لتوحيػػد العػػالـ اإلسػػالمي ىػػو المشػػروعالجامعػػة اإلسػػالمية  (57)

نامؽ كماؿ في المجتمع التركػي  :وىـ  حينيا ممف حمؿ ىذا المشروع اإلسالميتبنى أفكار أبرز دعاة العالـ 
ني عمػى وأخػذ السػمطاف عبػد الحميػد الثػا ،واإلسػالميوجماؿ الديف األفغاني ومحمد عبده في العالميف العربػي 

التػػي تسػػعى الػػى تثبيػػت حكمػػو وحكػػـ بنػػي  األخػػرىفػػو ابغػػض النظػػر عػػف أىد ،عاتقػػو تنفيػػذ ىػػذه الفكػػرة عمميػػاً 
فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف   بػػدأت الػػدعوة إلػػى الجامعػػة اإلسػػالميةو  ،األسػػاسعثمػػاف والتػػي تعتبػػر ىدفػػو 

المسػمميف فػي كفػاحيـ ضػد الغػزاة التاسع عشر، مف خالؿ عدد مف المفكريف المسمميف الذيف دعوا إلى وحػدة 
والعمػـ الحػديث والتربيػة المعاصػرة والتجديػد فػي  اإلسػالـوقياـ نيضة حقيقية فػي كػؿ الميػاديف، تعتمػد مبػادئ  

ومحمػػد رشػػيد رضػػا،  ،والشػػيخ محمػػد عبػده ،األفغػػانيجمػػاؿ الػديف  :وكػاف أبػػرز ىػػؤالء  مختمػؼ جوانػػب الحيػػاة
 ،محمػد عمػي الصػالبي :. لممزيػد عػف الجامعػة اإلسػالمية ينظػر ىـوعبد الػرحمف الكػواكبي، والطيطػاوي وغيػر 

 ،، المكتبة العصرية8ط ،السمطاف عبد الحميد الثاني وفكرة الجامعة اإلسالمية وأسباب سقوط الدولة العثمانية
 ،اإلسػػالميةوفمسػػفة الجامعػػة  األفغػػانيحمػػداف، جمػػاؿ الػػديف  أبػػوسػػمير  ؛85-88ص ص  ،2887 ،القػػاىرة

 .17-71 ص، ص 8112 ،العالمي، بيروت دار الكتاب
 .51ص  ،المصدر السابؽ ،رأفت غنيمي الشيخ (51)



 براىيم محمد سميمانم.م. إمجمة آداب الفراىيدي                                 العالقات الخارجية ألسرة آل ثاني 
  في مرحمة تأسيس دولة قطر 

 م6188 حزيران( 68العدد )                                                                   (8191 -8181)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 
 

                                                                                                                                            

 ،ترجمػة مكتػػب الترجمػة بػػديواف أميػر دولػػة قطػر، الدوحػػة ،القسػـ التػػاريخي -دليػؿ الخمػػيج  ،لػوريمرج .  ج. (51)
 .8229ص ،1ج، 8181 ،قطر

أحمد العناني، نشػرتو لجنػة كتابػة  ةترجم ،8189إلى  8171الشؤوف القطرية مف سنة  ،سالدانا. جي. أي  (88)
 .889ص ، 8178 ،تاريخ قطر، الدوحة

 .885ص ،المصدر نفسو (88)
 .11السابؽ، ص المصدر، يمحمود شكري اآللوس (82)
 .298السابؽ، ص المصدر ،قاسـ جماؿ زكريا (81)
نقػاًل عػف  ،ية نجػدصورة التحريرات الواردة مف متصرف ،ى 8188محـر سنة  27في  88إرادة عسكرية رقـ  (89)

 .82ص  ،المصدر السابؽ ،رأفت غنيمي الشيخ
 دار ،2، ط8129-8121موضػػػى بنػػػت منصػػػور بػػػف عبػػػد العزيػػػز، الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز ومػػػؤتمر الكويػػػت  (85)

 .28-28ص ، ص8112 بيروت، ،السياؽ
زيػز بػف محمػد ىو عبد العزيز بف عبد الرحمف بف فيصؿ بف تركي بف األمير عبد اهلل بف سعود بف عبد الع (88)

ونشأ فييا فػي كنػؼ والػده  ،8178ولد في الرياض في الخامس عشر مف شير كانوف الثاني عاـ  ،بف سعود
الكويت أباف حربػو مػع آؿ  إلىوانتقؿ معو  ،وتعمـ منو منذ الصغر فف السياسة وآداب المجالس ،عبد الرحمف
أيمػوؿ  22وفػي  ،د أراضػي نجػد والحجػازواستطاع استرداد الرياض مف آؿ الرشيد وتوحي ،8112الرشيد عاـ 

أصدر الممؾ عبد العزيػز قػرارًا رسػميا يعمػف فيػو عػف نظػاـ توحيػد المممكػة، تحػت اسػـ " المممكػة  8112عاـ  
تػوفي  ،ويعػد مؤسػس المممكػة العربيػة السػعودية الحديثػة وأب جميػع مموكيػا ،العربيػة السػعودية " بشػكؿ رسػمي

  www.wikipedia.com/ar :، لممزيد ينظر8151في الطائؼ عاـ 
أصػػبح ثالػػث حػػاكـ لقطػػر، واعترفػػت بػػو بريطانيػػا  8181تمػػوز  87وفػػي  ،بمدينػػة الدوحػػة 8178ولػػد عػػاـ  (87)

العثمانية وورثتو حاكًما عمى شبػػػو جزيػرة قطػر بأكمميػا، وتخمػى العثمػانيوف عػف كػؿ حقػوقيـ فػي قطػر  والدولة
وقعت بريطانيا معػو معاىػدة إلدخػاؿ  8188ريف الثاني تش 1في أعقاب نشوب الحرب العالمية األولى. وفي 

الموقػػع الرسػػمي لشػػجرة نسػػب  :قطػػر تحػػت نظاميػػا المعػػروؼ باسػػـ إدارة اإلمػػارات المتصػػالحة. لممزيػػد ينظػػر
  :أسرة آؿ ثاني عمى االنترنيت

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

، 8118منشورات دار القمـ، ،، الكويت8، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجيرانيا، طمحمد مرسي عبد اهلل  (81)
 .225-229ص ص

، بيػػػروت، لبنػػػاف، مطػػػابع دار 8جمحمػػػد شػػػريؼ الشػػػيباني، إمػػػارة قطػػػر العربيػػػة بػػػيف الماضػػػي والحاضػػػر،  (81)
، 8115رية، ؛ جالؿ يحيى، العالـ العربي الحديث، دار المعارؼ المصػ188-182ص ، ص8182الثقافة،

الكويػػػػت،  ،8؛ إبػػػراىيـ جػػػػار اهلل بػػػػف دخنػػػػة التميمػػػػي، المعاضػػػػيد وقطػػػػر تػػػػاريخ ونسػػػػب وحضػػػػارة، ط918ص
 .152، ص8111

 ،مجمػػػة التػػػاريخ العربػػػي ،8191-8189بػػػيف  العالقػػػات القطريػػػة البريطانيػػػة ،عبػػػد القػػػادر حمػػػود القحطػػػاني (78)
 .75 ،المصدر السابؽ
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) د . ياسي واالجتماعي في عيد الشيخ قاسػـ بػف محمػد آؿ ثػاني، محمود حسف الصراؼ، تطور قطر الس  (78)
 .289السابؽ، ص المصدر؛ عبد العزيز المنصور، 818، ص8119،(ـ

 .78ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني  (72)
داري ودبموماسػػػي بريطػػػاني  (71) فػػػي عػػػاـ   ،8189ولػػػد فػػػي العشػػػريف مػػػف شػػػير تشػػػريف األوؿ عػػػاـ  ،ضػػػابط وا 

بعد انييار  البالد العربية ساىـ في رسـ السياسة البريطانية في ،لسمطاف ع ماف بريطانياً  كاف مستشاراً  8182
محاربػػة القػػوات  حيػػث شػػارؾ قػػوات الثػػورة العربيػػة الكبػػرى فػػي ،عقػػب الحػػرب العالميػػة األولػػى الدولػػة العثمانيػػة

مػػع شػػيوخ دوؿ  اتوكػػاف لػػو عالقػػ ،يعمػػؿ بمنصػػب المقػػيـ السياسػػي البريطػػاني فػػي الخمػػيج العربػػ ،العثمانيػػة
مارلنگ كمندوب سامي لممكتب السياسي  خمؼ تشارلز  ،وربطتو ببعض القبائؿ عالقات وديةالعربي الخميج 
، وفػي 8181اإلنگميزية الفارسػية عػاـ  االتفاقيةصاغ  إذفي طيراف،   Indian Political Service اليندي
عقػد  8122وفػي عػاـ  ،لمعػراؽ  Civil Commissioner خمػؼ أرنولػد ويمسػوف كحػاكـ مػدني 8128عػاـ 

رسػـ حػدود ل  والوكيػؿ السياسػي البريطػاني بالكويػت سػعود وحػاكـ الكويػت آؿرسي كوكس مػؤتمر العقيػر مػع ب
، تػوفي عػاـ 8121فػي الخدمػة فػي المنطقػة حتػى تقاعػد عػاـ  بقػي كػوكس ، والكويت نجد مع كؿ مف العراؽ

  :. لممزيد ينظر 8117
- 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. 

 .77ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني  (75)
(76) F.O.371,3047. 7th February, 1917;  ًمحمػود حسػف الصػراؼ، المرجػع السػابؽ، ص :ينظػر أيضػا 

811-818ص  
 .77ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني  (77)

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

-81ص ص ،2ج، 8171قطػػر،  ،المطبعػػة األىميػػة، الدوحػػة ،(8191-8181وثػػائؽ التػػاريخ القطػػري )  (71)
 .L/Pand S/20/C158Eوثائؽ مكتبة وزارة اليند في لندف تحت رقـ  ؛87

 ،قطػػػر ،مطػػػابع الدوحػػػة الحديثػػػة المحػػػدودة ،8مػػػد زكريػػػا الشػػػمؽ، فصػػػوؿ مػػػف تػػػاريخ قطػػػر السياسػػػي، طأح  (18)
 ؛88ص ،8111

- L/P and S/10/2182. Persian Gulf and Arabia and Qatar Affairs. 

 .71ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني (18)
 ،8دراسػػة وثائقيػػة، ط -بريطانيػػة واإلدارة فػػي الخمػيج العربػػيإبػػراىيـ، حكومػػة الينػد ال يعبػد العزيػػز عبػػد الغنػ (12)

 .815-812ص السابؽ، ص المصدرد حسف الصراؼ، و ؛  محم278، ص8118 الرياض، ،دار المريخ
ولػد فػي  ،سمطاف بف صقر بف خالد بف سػمطاف بػف صػقر بػف راشػد بػف مطػر بػف رحمػة بػف مطػر القاسػمي  (11)

حيػث الترتيػب الولػد الثػاني مػف أوالد الشػيخ صػقر بػف خالػد القاسػمي ويأتي مف  (8115 )عاـ مدينة الشارقة 
 المدة بيف عػامي ظؿ الشيخ خالد ممسكا بزماـ الحكـ خالؿ ،(8181-8111 عامي ) الشارقة ما بيف حاكـ
خوانػو إلػى الشػيخ  ،يعػد نفسػو السػتعادة حكػـ والػده الشػيخ سػمطاف ذوعنػدىا أخػ (8181-8121)  فمجػأ ىػو وا 
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 ،8181 فقربيـ الشيخ سعيد وأنزليـ عنده في منطقة الشندغة وكػاف ذلػؾ فػي عػاـ حاكـ دبيسعيد بف مكتـو 
خوانػػػو فػػػي دبػػػي بػػػدا بالمناوشػػػات وقػػػاـ بمحػػػاوالت ،8121عػػػاـ وفػػػي  عديػػػدة  بعػػػد اسػػػتقرار الشػػػيخ سػػػمطاف وا 

 8129ـ وتمكف مف طرد عمو الشيخ خالد  بمساعدة األنكميز ليتػولى حكػـ الشػارقة منػذ العػا ،الحكـ الستعادة
شػػاعر الفصػػحى فػػي اإلمػػارات ، اهلل عمػػي الطػػابور عبػػد  :. لممزيػػد ينظػػر 8158 حتػػى وفاتػػو فػػي لنػػدف عػػاـ

، ص 2881 ،األمػارات العربيػة المتحػدة ،الشػارقة  ،دائػرة الثقافػة واإلعػالـ ،الشيخ سمطاف بف صػقر القاسػمي
 .8-1ص 

بػػػدر الػػػديف عبػػػاس الخصوصػػػي،  ؛18-19، 79-82ص السػػػابؽ، ص المصػػػدرمحمػػػد مرسػػػي عبػػػد اهلل،   (19)
ذات السالسػؿ لمطباعػة والنشػر والتوزيػػع، دار ، 8دراسػات فػي تػاريخ الخمػيج العربػي الحػػديث والمعاصػر،  ط 

 .819-818ص ص، 2ج ،() د . ت الكويت،
(85) F.O. 371/16835. 12 November, 1932 عبػد العزيػز المنصػور،  المصػدر السػابؽ،  :ينظػر أيضػاً  

؛ 85-89ص ص  
قسػـ الوثػائؽ بقصػر  -الرسػائؿ المتبادلػة بػيف المقػيـ السياسػي البريطػاني فػي الخمػيج وبػيف شػيخ قطػر  نص  (18)

 .F.O. 371/16835. 1932-1938 :ينظر أيضاً  ؛281الدوحة تحت رقـ 
 .15ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني (17)
 .18ص ،نفسوالمصدر   (11)
 المصػدر؛  عبد العزيز محمد المنصػور، 27-25ص ، ص2ج(، 8191-8181وثائؽ التاريخ القطري )  (11)

 .71-81ص السابؽ، ص
 .59-52ص السابؽ، ص المصدرعبد العزيز المنصور،   (18)
 .15السابؽ، ص المصدر ،وآخروف شمؽالأحمد زكريا   (18)

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

 .12ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني  (11)
وىو أصغر مف شقيقو الشيخ عمي بعاميف، في  ،8118ولد عاـ  ،خ حمد بف عبد اهلل بف قاسـ آؿ ثانيالشي (19)

 ،تـ تعيينو رسمي ا ولي ا لمعيد، وأخذ دوره يزداد ويظير عمى الساحة، وكاف صاحب حنكة سياسػية 8115عاـ 
لمعػالج، وتػوفي فييػا  سعى إلنشاء أوؿ مدرسة شبو نظامية، وىي مدرسة اإلصالح، ن قؿ إلػى مستشػفى دخػاف

  :الموقع الرسمي لشجرة نسب أسرة آؿ ثاني عمى االنترنيت :، لممزيد ينظر8191أيار  27في 
http://www.althanitree.com/pageTemplate.aspx?show=g&id=1&action=0 

بع مطػا ،، الدوحػة8(، ط8171-8118وزة سػمطاف الجػابر، التطػور االقتصػادي واالجتمػاعي فػي قطػر )مػ  (15)
 .881-887ص ، ص2882دار الشرؽ،

 . 127ص، 8ج، 8111 ،كانوف األوؿقطر،  ،دار الموسوعة القطرية ،8ط ،الموسوعة القطرية  (18)
(97) F.O.371/82003. Secret, Persian Gulf Residency. 29, July, 1950. 

 ؛828السابؽ، ص رالمصدموزة سمطاف الجابر،  ؛11السابؽ، ص المصدر ،وآخروف أحمد زكريا الشمؽ  (11)
        I.O.R/ 15/12/608. 24th March, 1949.     
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فػػي أواخػػر  يػػةشػػبو الجزيػػرة العربوسػػط  نجػػدقامػػت فػػي منطقػػة  إسػػالمية سياسػػيةمصػػطمح أطمػػؽ عمػػى حركػػة  (11)
 - 8781) محمػػػد بػػػف عبػػػد الوىػػػابلمػػػيالدي عمػػػى يػػػد ، الموافػػػؽ لمثػػػامف عشػػػر االقػػػرف الثػػػاني عشػػػر اليجػػػري

محمػد إذ أعمػف  الدرعيػةبدايتيما فػي  . وقد كانتالحركة الوىابيةحيث تحالفا لنشر  ومحمد بف سعود( 8712
" فشف سمسمة مف الحروب )وكانوا يسمونيا بػالغزوات( صػادروا فييػا أمػواؿ خصػوميـ الجياد" بف عبد الوىاب

ا يسمونيا بالغنائـ( وخسػر فييػا العديػد مػف عػواـ المسػمميف أرواحيػـ نتيجػة ليػذه مف سكاف شبو الجزيرة )وكانو 
التػػػي كانػػػت تحػػػت حكػػػـ  الخالفػػػة اإلسػػػالميةالحػػػروب، مػػػا اعتبػػػرتيـ مصػػػادر عديػػػدة أنيػػػـ بػػػذلؾ خرجػػػوا عمػػػى 

، الشػرؾإقامًة لدولة التوحيد والعقيدة الصحيحة وتطييًرا ألمة اإلسػالـ مػف  وفالوىابي. بينما اعتبرىا العثمانييف
ومريديػو لخخػريف بالشػرؾ مواصػمًة  محمػد عبػد الوىػابيرى في اتيػاـ مف  السنةاألمر الذي جعؿ مف العمماء 

وتطبيقيػا عمػػى  والمشػركيف الكفػػارالتػي نزلػػت فػي حػؽ  والسػنة الكتػػابفػػي االسػتناد لنصػوص  الخػوارجلطريقػة 
، وفػي النيايػة نػتج عػف الفرقة الناجيػةالحقيقيوف وىـ أتباع  أىؿ السنةأنيـ ىـ  وفالمسمميف، بينما يرى الوىابي

لممزيػػد  جنوبػػًا. وعمػػافشػػمااًل  ؽدمشػػ، فاسػػتطاعت أف تصػػؿ إلػػى الدولػػة السػػعودية األولػػىىػػذه الحػػروب قيػػاـ 
   http://www.wikipedia.org/ar :ينظر

 ،المصػػدر السػػابؽ ،مجمػػة التػػاريخ العربػػي ،فػػي ظػػؿ حكػػـ أسػػرة آؿ ثػػاني دولػػة قطػػر ،يوسػػؼ محمػػد عبيػػداف (888)
 . 9-1ص ص 

 .812السابؽ، ص المصدرالعقاد،  صالح (888)
 .288السابؽ، ص المصدرعبد العزيز المنصور،  (882)
كانوا مف أعداء عبد العزيػز آؿ سػعود وغمػبيـ وأخػذ زعمػاءىـ ىـ جماعة مف أتباع الشيخ بساـ بف عنيزة و  (881)

ع أكثػر مػف عػاـ، ولػـ يقبػؿ شػفاعة أشػراؼ مكػة وزعمػاء البصػرة فػييـ حتػى تشػف 8189إلى الريػاض عػاـ 
فييـ الشيخ قاسـ بف محمد آؿ ثاني فقبؿ "اإلمػاـ" عبػد العزيػز آؿ سػعود شػفاعتو، وأرسػؿ زعمػاء آؿ بسػاـ 

وقصػائد أخػرى  محمػد آؿ ثػانيبػف ديػواف الشػيخ قاسػـ  :لممزيد حػوؿ الموضػوع ينظػر مع خدمو إلى قطر.
 .18، ص8181 ،الدوحة ،طبع تحت إشراؼ دار الكتب القطرية ،5ط ،نبطية

 .18ص نفسو،المصدر  (889)
 .8ص ،المصدر السابؽ ،يوسؼ محمد عبيداف (885)

(106) F.O. 424, 221. No. 97-Nov, 1909. 

؛ عبػػػد 811ص، 8111،الدوحػػػة ،8أحمػػػد العنػػػاني، المعػػػالـ األساسػػػية لتػػػاريخ الخمػػػيج وبحػػػوث أخػػػرى، ط( 887)
 .289السابؽ، ص المصدر ،العزيز محمد المنصور

 المصػػدربنػػت منصػػور بػػف عبػػد العزيػػز،  يموضػػ :ينظػػر 8127نػػص معاىػػدة جػػدة لعػػاـ لإلطػػالع عمػػى ( 881)
 .875-879ص ص ،السابؽ،

عتػػػراؼ بحمػػػد وليػػػا لعيػػػد الشػػػيخ عبػػػد اهلل ألف ذلػػػؾ يعنػػػي تورطيػػػا فػػػي الشػػػؤوف االرفض تػػػكانػػػت بريطانيػػػا ( 881)
عبػد  :لممزيػد مػف التفاصػيؿ ينظػر ،الداخمية لقطر والتصدي ألقارب الشيخ المعارضيف، وىذا ما لـ تكف تريده

 .58سابؽ، صالمصدر الالمنصور، العزيز 
 .81سابؽ، صالمصدر ال، وعبد العزيز المنصور الخترشفتوح عبد المحسف  (888)

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
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%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1703
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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%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%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86


 براىيم محمد سميمانم.م. إمجمة آداب الفراىيدي                                 العالقات الخارجية ألسرة آل ثاني 
  في مرحمة تأسيس دولة قطر 

 م6188 حزيران( 68العدد )                                                                   (8191 -8181)
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 .19ص ،المصدر السابؽ ،عبد القادر حمود القحطاني (888 )
 .27-28ص ص ،2ج ،المصدر السابؽ(، 8191-8181وثائؽ التاريخ القطري ) (882)

)113( I.O.R/ 15/1/627,16th Dec, 1933؛ 

 21، ص2لتاريخ القطري، المصدر السػابؽ، جوثائؽ ا  :ينظر أيضاً                                        
 وما بعدىا.


