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 مقدمة 
طور، وتجرَّد لها رجاٌل ومؤسسات ، نقشوا  في      إن تاريخ األمم والبالد والشعوب ، ُحِفظ  بالنقوش والسُّ

وال، والنسيان .  صفحات التاريخ كلَّ حدث ، فكان لهم فضُل حفِظ  تاريخهم من الزَّ
نقش تاريخنا العظيم على وقد قام متحف قطر الوطني بهيئة متاحف قطر بالتعاون مع هيئة التعليم بالمجلس األعلى ب

جدران التاريخ ، فأنشأ مسابقة عن مسيرة الشيخ عبدهللا بن جاسم بن محمد آل ثاني ، فتسابق الطالب والدارسين في 
كتابة سيرته، وإعالء ذكره في كل مكان ، فأحيت ذكراه بين األجيال الجديدة ، ، وِلما كان للمسابقة من طيب األثر، 

لألجداد ، بدعم والرعاية، من حضرة صاحب السمو والعناية، األمير الوالد الشيخ حمد بن  وما أخرجته من بحث وحب
خليفة بن حمد بن عبد هللا آل ثاني ـ حفظه هللا تعالى ورعاه ـ، وحضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ تميم 

ـ، ال سيما أن مسابقة العام، عن جد الكرام، بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد هللا آل ثاني ـ حفظه هللا تعالى ورعاه 
 الذي ُتستدل طرق المعالي بسيرته، وُيقتبس نور الدرب من هديه .

 

الذي انتقلت قطر  -رحمه هللا  -سمو الشيخ عبد هللا بن جاسم بن محمد آل ثاني وهذا البحث يتشرف بدراسة سيرة 
وصبر، واجتمع في شخصه، ما يندر اجتماعه  في عهده من طور إلى طور، واختزل في سني حكمه قصة صمود

في غيره، فكان متديًنا ورًعا، شجاًعا فارًسا، تاجًرا ماهًرا، سياسًيا محنًكا، أديًبا ذواًقا، إلى غير ذلك من الصفات التي 
د فترة حكم عبد هللا بن جاسم تختزل قصة صمو فوجدنا ان   تميز بها من صبر وحلم وهيبة وعدل، ووقار وكرم وبذل،

وقد تناولنا في هذا البحث أحد الجوانب القيادية في حياة الشيخ عبد هللا بن جاسم بن محمد آل  ،وصبر أهل قطر
 ثاني  آال وهو الجانب السياسي  في مسيرته .

 وقسمنا البحث  إلى أربع أبواب بعد المقدمة كل باب مقسم إلى عدة فصول ، وهي: 
 الباب األول:

، وعرضنا اهم الدراسات السابقة البحث وأهميته وأهدافه ، وكذلك حدود البحث وتساؤالتهووضحنا فيه أسس ومنهجية 
 التي تناولت موضوع البحث من خالل سردنا لنبذه عن مصادر التاريخ القطري.

 الباب الثاني :
 1913قطر وتطورها وحكامها حتي عام   ةنشأتاريخ أسرة آل ثاني وهجرتهم إلى قطر ، كذلك  نبذة عنفبه 

 الباب الثالث:
 الشخصية -رحمه هللا  -ونتحدث فيه عن حياة الشيخ عبد هللا بن جاسم 

 اسمه، ونسبه، ومولده، وعائلته، وفضائل قومه  
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 الباب الرابع
السياسية، وهو الهدف األساسي من  -رحمه هللا  -وهو يشتمل على حياة الشيخ عبد هللا بن جاسم             

سنة، صابر فيها الشيخ عبد هللا، وفاوض، وشدَّ  35نتحدث عن فترة طويلة ممتدة على مدى أكثر من البحث ؛ حيث 
ن كياًنا سياسًيا مستقاًل ومستقًرا، ذاكرين فترة توليه للدوحة،  والن، واحتمل الضغوط، لينأى ببالده عن الصراعات، وُيكوِ 

ه العهد، ثم توليه الحكم، وخروج العثمانيين في بدايته من قطر، والتي تعتبر البداية الحقيقية لحياته السياسية، وواليت
في مفاوضات مع  -رحمه هللا -بموجب معاهدتهم مع اإلنجليز، وما أسفر عنه ذلك من دخول الشيخ عبد هللا 

اإلنجليز، وتوقيعه معاهدة معهم، بعد رفضه لبعض البنود، وإصراره على ذلك، وما ترتب على هذه المعاهدة من 
رسمًيا والية العهد، وتطرقنا لمسائل الحدود،  -رحمه هللا  -تزامات وتطورات، ثم ذكرنا تولية الشيخ حمد بن عبد هللا ال

على تأمين حدود بالده من أي أطماع، ثم ذكرنا بعض المواقف السياسية  -رحمه هللا  -وحرص الشيخ عبد هللا 
 لية، ، وتنازل الشيخ عبد هللا البنه الشيخ علي عن الحكم.الجليلة للشيخ عبد هللا رحمه هللا ، وعالقاته الدو 

وقد حاولت جمع جميع جوانب هذه الحياة في هذا الفصل، وبيان األمور على حقيقتها، مع تحليل ما يحتاج منها إلى 
ثائق ذلك، وإلقاء الضوء على مواقف الشيخ عبد هللا نفسه، ومبادراته وردود أفعاله ومناوراته، مع تدعيمها بالو 

 والمراسالت.
 :خامسالباب ال

، ونذكر فيه مرضه،  ووفاته، وما -رحمه هللا  -وتناولنا فيه  الفصل األخير من حياة الشيخ عبد هللا                 
 وبعض أقواله المأثورة وأقوال العلماء والمؤرخيين عنه رحمه هللا.نشر من خبر الوفاة في الجرائد والمجالت، 

 البحث بخاتمة توضح فكرة الباحث .ثم أنهينا 
إن الباحث في التاريخ القطري يجد كثير من الصعوبة والمعاناة خالل بحثه وتنقيبه ، وذلك لعدم وجود الدوريات 

والجرائد في تلك الفترة، وقلة من دونوا األحداث، وتفرق الوثائق والمراسالت المتعلقة بالشخصية، مما اضطرنا إلى 
ومعلومة وخبر من كتب متفرقة ومن مكتبات خاصة ، إضافة إلى الوثائق البريطانية والعثمانية، وما جمعها فقرة فقرة 

 يستلزم ذلك من الوقت والجهد والتواصل مع المهتمين.
وبمناسبة هذا األمر فإننا نحب بعد شكر هللا سبحانه وتعالى على توفيقه، أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم 

حث  بالمعلومة والنصيحة والرأي، وكذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى جامعة قطر ووزارة الثقافة والتراث معنا في الب
 القطرية .

فرع المعمورة التي نتشرف باالنتماء إليها والتي وفرت  –وفي الختام ال يسعنا إال أن نشكر إدارة مدرسة الحكمة الدولية 
هذه  لما ُكتب  هذا البحث والذي لواله ـ بعد توفيق هللا تعالى وتيسيره ـالوقت واالمكانيات التى ساعدتنا في إنهاء 

 ورأى النور. ثالبح
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 ألولا الباب
 أسس ومنهجية البحث

 اهمية البحث: -1.1
 جل تحقيق فوائد متعدد الجوانب :أإن أهمية هذا البحث تتلخص بالنقاط التالية ، من               

 نشر الثقافة والمعرفة التاريخية الالزمة لفهم مسارات التاريخ القطري في الماضي والحاضر. -أ      
 تعميق الحس الوطني لدي األجيال الناشئة وتعريفها بعناصر الهوية الوطنية. -ب     
 قطر وسيادته.معرفة مسيرة الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني السياسية ودوره في الحفاظ على أمن  -ج     
  الحكم  الشيخ عبدهللا بن جاسم آل الثانيخالل فترة تولي   التعرف على الحالة السياسية في منطقة الخليج -د     

 على كينونة المجتمع القطري وعراقته .ودوره في الحفاظ          
 لقطري تكون قدوة ومثل لألجيال شخصية عظيمة في التاريخ اإبراز مسيرة الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني ك -ذ     

 الجديدة .         
 

 اهداف البحث: -1.2
 إن األهداف  المتوقعة من هذا البحث تتلخص بالنقاط التالية :                  
 تعميق الحس الوطني والتاريخي ، والتعريف بعناصر الهوية المحلية وصالتها بالهوية العربية واإلسالمية . -أ     
 التعرف جهود مؤسسي الدولة ورجاالت قطر في نشأة اإلمارة وتطورها .-ب    
 التعرف على جهود الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني ودوره في تأسيس مستقبل قطر الحديث. -ج    
 تمكين االجيال الناشئة من معرفة التاريخ الوطني من خالل الوثائق واآلثار الباقية في قطر. -د    
 تزويد األجيال الناشئة غير القطرية بمفردات التاريخ القطري وتطوراته السياسية ودور أسرة آل ثاني في بناء  -ذ    

 دولة قطر .       
 األجيال الناشئة المهارات الالزمة في مجال البحث العلمي التاريخي .أكساب  -هـ   

 حدود البحث : -1.3
 ضمن حدود دولة قطر ، واالعتماد على مراجعها ومواثيقها . الحدود المكانية : تطبيق هذه الدراسة -   

 -2014تم البدء في العمل على إنجاز هذا البحث مع منتصف ) الفصل الدراسي األول لعام الحدود الزمنية :  -  
     2015  . ) 
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 منهجية البحث : -1.4
إنجاز هذا البحث ، من حيث الحصول على المعلومات لقد تم اعتماد المنهج  التاريخي في                       

من المصادر العربية واألجنبية الموثوقة ، والعمل على توثيقها وتحليلها بموضوعية ، بهدف تحقيق أهداف هذا البحث 
 ،ونشره بين األوساط التعليمية .

 تساؤالت البحث : -1.5
 كيف حافظ الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني على كيان دولة قطر السياسي في ظل األحداث والتطوارات   - 

 السياسية الخطيرة في المنطقة والعالم ؟    
  من اتفاقيات كان في صالح أمن قطر ؟وماتليها  1916هل كان توقيع الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني لمعاهدة  -
 عبدهللا بن جاسم آل ثاني الحفاظ على ثروات قطر من األطماع المحيطة؟هل استطاع الشيخ  -
 هل كانت فترة حكم الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني هي بداية حقيقة لقطر الحديثة ؟ -

 

  )الدراسات السابقة )مصادر التاريخ القطري 
--------------------------- 

 لتاريخ دولة من الدول ، أو شخصية تاريخية لها دور في تاريخ دولة ،ليس ثمة شك في ان الدراسة العلمية        
تقتضي في البداية التعرف على المصادر التي يستقي منها الباحث أحداث هذا التاريخ ووقائعه، وتبين طبيعة هذه 

ى المصادر المصادر وأهميتها ، فعلى أساس تلك األهمية ، تكمن قيمة الدراسة ومصداقيتها ، كما أن التعرف عل
يمثل خطوة أولية هامة تتلوها خطوات البحث العلمي المعروفة  ، من جمع للمادة العلمية من هذه المصادر ، ونقد 

نقًدا تاريخًيا له مقاييسه ومعاييره التي يعرفها المشتغلون بالبحث التاريخي ، ثم تحليل هذه المادة وإعادة  هذه المادة 
 تركيب الوقائع وعرضها .

على الوثائق واألصول التاريخية التي كتبت ألغراض التاريخ الحديث والمعاصر تتركز بشكل أساسي  ومصادر
سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية ، ليس بالضرورة بهدف التأريخ  ، مثل نصوص المعاهدات  واألوامر والمراسم 

الدوريات، من صحف ومجالت  بشتى أنواعها ، أهمية خاصة إذا ارتبطت صدورها بنفس  والقوانيين . كما تكتسب
 ( 1)الفترة التاريخية المراد بحثها

 الوثائق: -
، وتضم أصول  ومنها المجموعات الوثائقية المودوعة بقسم الوثائق بالديوان األميري :  وثائق غير منشورة -   

القرارات والمراسيم والمراسالت األميرية  ، خاصة خالل فترة حكم الشيخ عبدهللا بن جاسم حيث لم تكن هناك دوواين 
 للحكومات على نحو ما هو قائم اآلن .
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 الدوحةدار العهد ب عن" قطر وثروتها النفطية " الصادر  وهذه الوثائق قد استفاد منها على نطاق واسع مؤلف كتاب

م ، كما استعان بها على نطاق ضيق مؤلف كتاب " تطور قطر السياسي واالجتماعي في عهد الشيخ 1984عام 
 (2)م. 1980قاسم بن محمد  " الصادر بالقاهرة عام 

، سواء كانت وثائق وهي الوثائق التي نشرت في شكل كتب أو كتيبات أو نشرات مطبوعة :  منشورةالوثائق ال -
للنشر خدمة للباحثين ، أو وثائق سياسية طبعن ونشرت ،وكان الهدف منها خدمة المجال الذي أعدت  مجمعة ومعدة

                                                   من أجله وتوثيًقا له ، كالمضابط وكتب االحصاءات السنوية.
ريخ القطري ، من الوثائق البريطانية والعثمانية التا"وثائق  مجلد ويدخل  في إطار هذا النوع من الوثائق المنشورة 

مجموعة مختارة من الوثائق حول الصراع العثماني البريطاني بشأن قطر خاصة الذي يضم  " م  1868-1949
خالل عهدي الشيخ قاسم بن محمد ،والشيخ عبدهللا بن جاسم ، كما يضم نصوص المعاهدات واالتفاقيات التي 

  (3).السيطرة البريطانية على الخليج  ابرمتها قطر ،خالل فترة

 :الدوريات -
والدويات بمعناه العام تشمل كل مايصدر دورية من صحف ومجالت وحوليات ومالحق موسوعات ،وفيما يتعلق 

او التاريخ القطري المعاصر ، فلم تعاصر الدوريات القطرية تلم الفترة حيث ببحثنا حول الشيخ عبدهللا بن جاسم 
، التي من الصحف والمجالت غير القطرية لقد استفادنا و  (4)م1961صحيفة قطرية رسمية في يناير ظهرت أول 

صدرت قبل ذلك في الصحافة العربية األخرى أو العالمية ، خاصة في تناولها ألحداث قطر ومتابعتها وتحليالتها 
 حسبما وقعت في حينها .

 :الكتب المعاصرة  -
 كتبها معاصرون لألحداث بهدف التأريخ أو التمجيد ألحداث أو عهود عاشوها . ونعني بكلمة معاصرة هنا التي

م، ويكتسب هذا الكتاب أهميته 1961فهناك كتاب مصطفي مراد الدباغ " قطر ماضيها وحاضرها " الذي صدر عام 
م ، وفي اعتماده على أحاديث المعمرين والنسابين 1961-1959من كون مؤلفه كان مديًرا للمعارف في قطر 

ى ظهور الدولة العثمانية ، ثم يؤرخ لحكم آل ، ويتناول في القسم التاريخي تاريخ قطر منذ فجر التاريخ حتالقطريين 
ثاني لقطر ،من خالل أسلوب التراجم وسير األمراء في تعاقبهم على الحكم ، جرًيا على سنة المؤرخين القدماء .وقد 

، وإن خلت معلوماته من حقائق جديدة سجل المؤلف أحداث الفترة األخيرة التي عاصرها  وشهدها بنفسه في قطر 
ين بنسبة كبيرة ، إلى جانب أسلوب التمجيد والدعاية الذي يبدو بشكل واضح ليغلب على طابع الكتاب ، على المؤرخ

 مما يقلل من قيمته كمصدر تاريخي .
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وعلى نفس المستوى من الكتابات يأتي كتاب محمد شريف الشيباني " إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر" الذي 

ط والتوثيق ، والكتاب يؤرخ ي مجمله جهد تجميعي للمعلومات يفتقر إلى التحقيق والضبم، وهو ف1962صدر عام 
 لقطر منذ فجر اإلمارة حتى نهاية الشيخ على بن عبد هللا آل ثاني .

في بغداد ، حيث بدأ فيه الكاتب  1966كذلك كتاب محمود بهجت سنان " تاريخ قطر العام " الذي صدر عام 
من العصر القديم ثم الفتح اإلسالمي ليصل إلى فترة االستعمار البرتغالي فاالنجليزي ، حتي  بتسجيل التاريخ القطري 

، ونالحظ أن عرضه التاريخي الذي جاء باباب األول يصل الى مرحلة حكم آل ثاني فب أواسط القرن التاسع عشر 
قتصادية  لقطر في فترة ما قبل مختصر وغير موثق ، في البابين الثاني والثالث تعرض لألوضاع االجتماعية واال

لوقائع قطر الحربية من القرن التاسع عشر، حتى وصل إلى النفط ، ثم أفرد في الباب الرابع لسرد زمني تقليدي 
 .(5)القوات المسلحة القطرية وتنظيماتها باإلضافة إلى جهاز الشرطة والحرس األميري 

 
---------------------------------------------------------------- 
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 هوامش الباب األول

 .  13( ، ص2003 الدوحة ) تطور قطر السياسي من نشأة اإلمارة إلى استقالل الدولة ،  أحمد زكريا  الشلق ( 1)

 مشار    بعدها ، وانظر قائمة مصادر ومراجع بحث محمود الصراف الوما  834راجع مجموعة قوانين قطر ، المجلد الثاني، ص ( 2)

 إليه في قائمة المصادر والمراجع     
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 الباب الثاني
 ثاني آل عن ةنبذ

ذين يعودون إلى تميم ، وقد هاجروا  من شبه فرع من قبيلة الوهبة الوهم  (1)ينتمي آل ثاني إلى المعاضيد          
الجزيرة العربية في أواخر القرن السابع عشر ، وفي بعض الروايات أنهم وصلوا إلى شبه جزيرة قطر في أوائل القرن 

نوات قحط شديد الثامن عشر ،وأن هجرتهم ترجع إلى صراعات قبلية تفشت في قلب الجزيرة العربية الذي كان يمر بس
من أقليم ،حولته إلى بيئة طاردة ، دفعت بموجات هجرات نحو الساحل ، وقد هاجرت أسرة آل ثاني من بلدة )أشيقر( 

حيث حطت رحالها في واحة )جبرين( في جنوب شرق شبه جزيرة قطر ثم غادروها  ليقيموا في  (2)الوشم في نجد 
 . سكاك ( ثم )الرويس( فالزبارة أ)

ن ثاني المعروف لدي حة حيث قدموا إليها بقيادة محمد بمنتصف القرن الماضي استقروا في الدو  ليواوأخيًرا ح
في شبه جزيرة قطر بأيدي قبيلة آل مسلم حلفاء بني خالد حكام  اكذشيخ الدوحة "" . وكانت السلطة آنبـ ""  المؤرخين

 اإلحساء ثم انتقل الحكم إلى آل ثاني في أواسط القرن التاسع عشر.

   ثاني بن محمد 
هو مؤسس  عائلة آل ثاني ، من خالل المصادر النادرة التي استطعنا الحصول عليها كل ما نعرفه                 

مكانة اجتماعية مرموقة نجح في تكوين ثروة كبيرة  وأحرز  صبح من تجار اللؤلؤ المرموقين ،أأنه ولد بالزبارة ، وأنه 
سرته عرفت بالتحضر والتطور الذي اشتهر به المعاضيد . والبد أن أ، جعلته يأتلف القبائل القطرية  خاصة وأن 

 (3))ثاني( قد ظفر لنفسه وللمعاضيد ببعض السلطة في المنطقة المجاورة للبدع 

   محمد بن ثاني 
ولد محمد بن ثاني في الفرويط  وخلف والده في زعامة آل ثاني والمعاضيد ، وبرز اسمه في                    

يكشف  عن مهارة سياسية بعض القبائل القطرية التي عاونت محمد بن خليفة في انتزاع السلطة في البحرين ، و قيادة 
عندما فاوض األمير فيصل بن تركي لينجو  بالقبائل القطرية من هزيمة مؤكدة ويتحالف مع  1850رائعة عام 

خليفة ، وليحظى بمكانة مرموقة باعتباره شيًخا السعوديين ، ويتولى زعامة القبائل القطرية في التصدي النتقام آل 
   .(4)بسلطة غير كاملة  يحد منها نفوذ آل خليفة الذين كان يمثل القبائل القطرية أمامهم كان  للبدع ، وإن
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م  بتوقيع معاهدة مع بريطانيا أدخلت قطر ضمن سلسلة اتفاقيات السالم 1868سبتمبر  12وقد قام في            
التي وقعتها إمارات الخليج العربي مع الحكومة البريطانية ، مما يعني اعتبارها  (5)العام والهدنة المالحية البحرية 

د بن ثاني باعتباره )شيًخا( ها ، كما وقعها محممشيخة أو إمارة مستقلة ، غير خاضعة ألي سلطة من جانب جيران
ن قطر منذ تلك الفترة  ظهرت ككيان سياسي مستقل ، كإحدى إمارات الخليج أ، لذلك اعتبر المؤرخون  (6)لقطر

 وبداية مرحلة تاريخية جديدة. ن ذلك سجل تاريخًيا بداية حكم أسرة آل ثاني باعتبارهم حكاًما على قطر ،إالعربي ، و 

 .(7)م ، توفي الشيخ محمد بن ثاني وخلفه ابنه الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني1878عام وفي 

   اسم بن محمد آل ثاني قالشيخ 
ويمكن وصفه .(8)م1876وتولى المسؤوليــة الكاملة في قطر عام  م1813عام  منطقة فويرطولد في              

 عاًما من حكمه.  35بأنه مؤسس قطر الحديثة نظًرا لالنجازات التي حققها خالل 
على نحو كبير باعتباره زعيًما وطنًيا خالل المعارك التي دارت بين  رزبويالحظ المؤرخون أن شخصية قاسم بدأت ت

  ،الزعامة من الذكاء والجرأة وحسن السياسة شيوخ البحرين وبين القبائل القطرية ، وكان بالفعل رجل تتوافر فيه عناصر
تها في التخلص من أي نفوذ أو سلطة عليها من خارج شبة الجزيرة عبر عن شعور القبائل القطرية ورغبواستطاع أن ي

 .(9)القطرية 

على النطاق المحلي سعى جاهدًا لتكون قطر كيانًا موحدًا مستقاًل فبرزت البالد بزعامته ثابتة الخطى           
متماسكة البنى حيث جمع قبائلها وضمها تحت لوائه موحدًا شتاتها راسمًا مستقبلها معززًا بذلك البالد وجودًا وحدودًا 

  ،ميتين متنافستين للهيمنة على الخليج العربي وأقطاره وتفرغ وبرع بسياسة حكيمة في التعامل مع أكبر قوتين عال
) إمبراطورية البريطانية التي بدأت ببسط نفوذها عبر حكومتها في الهند والدولة العثمانية التي كانت تحاول جاهدة هما

 .(10)المحافظة على سيادتها في اإلقليم بعد زوال النفوذ البرتغالي في القرن السادس عشر(

ثم رتبة أرقى عام  1888كما منحه السلطان عبد الحميد رتبة مدنية مهمة عام  1876مقام على قطر عام عين قائم 
 .(11), مما أثار توترًا محسوسًا في العالقات مع بريطانيا 1893

هو المفصل األساس حين تسلم الشيخ جاسم الحكم وهو في الوقت نفسه بداية  1878ديسمبر  18و يعتبر يوم 
 قطر الحديثة الذي تحقق نتيجة مساعيه الدؤوبة في الحصول على اعتراف كال القوتين باستقالل قطر. تأسيس دولة
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عارض الشيخ جاسم وبإصرار محاوالت العثمانيين لزيادة نفوذهم في قطر سواء بتعيين موظفين إداريين في           
جمرك في البدع أو تعزيز العسكر المرابط في الحامية كل من الزبارة والدوحة والوكرة و خور العديد , أو إنشاء 

العثمانية، فكان نتيجة ذلك اإلصرار مواجهة عسكرية أدت إلى نشوب معركة حاسمة قادها الشيخ جاسم , وأبلى ومعه 
عركة أبناء القبائل القطرية فيها بالء حسنًا كلل بالنصر المبين وإلحاق الهزيمة بقوات الحامية العثمانية. فأصبحت م

كيلو مترًا غرب الدوحة , عالمة  15في موقــع باسمها يبعد مسافــة  1893مارس  25الوجبــة التي دارت رحاها في 
 .(12)فارقة في تاريخ الوطن

تميز عهد الشيخ جاسم باألمن والعدل والرخاء، فشهدت البالد نهضة شاملة وازدهارًا عم جميع األنشطة        
في البالد، و ظهر ذلك جليًا في أعمال الغوص على اللؤلؤ وتجارته، فأصبحت قطر من أكبر الحياتية واالقتصادية 

 مصدريه والمتعاملين به.

االستيراد والتوزيع تضاعفت أعداد السفن العاملة في ميادين التجارة والغوص و نظرًا لنمو حركة التصدير و       
 ازداد أعداد السكان فتوسع العمران وانتشر.والنقل، و تنوعت األعمال والمصادر وراجت األسواق و 

بعد حياة حافلة وذكرى عطرة ، وتولى الحكم بعده  (13)1913يوليو عام  17توفى الشيخ جاسم رحمه هللا في       
 ابنه الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني.
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 الباب الثالث
 الشيخ عبد هللا بن جاسم بن محمد آل ثاني

 م(1957 –م 1880)
 )اسمه ونسبه وفضائل قومه(

 
  اسمه ونسبه 

الشيخ عبد هللا بن جاسم بن محمد بن ثاني بن محمد بن ثامر بن علي بن سيف بن محمد بن راشد بن  هو          
بن وهيب بن  بن بريد بن سعد بن سالم بن عمرو بن معضاد بن ري س بن زاخر بن محمد بن علوي ابن سلطان  علي 

       بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي ُسود بن مالك قاسم ابن موسي 
بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن زيد بن مناة بن مالك بن حنظلا

 .(1) -عليهما السالم –خليل الرحمن من ولد إسماعيل بن إبراهيم 
 

 فيقال له : آل ثاني المعضادي الوهيبي الطَُّهوي الحنظلي التميمي .
 

 . (2)ويلتقي مع جد الرسول صلى هللا عيه وسلم السابع عشر  إلياس
 

 

 بنت نور الشيخة والدته  هي ، (3)هـ 1293م الموافق حوالي 1876ولد الشيخ عبد هللا بن جاسم في سنة        
منها  ورزق  إليه، زوجاته أحبَّ  م  وكانت1860سنة  الشيخ جاسم   تزوجها وقد المعضادي، غانم محمد بن بن غانم

أما مكان والدته فقد  م  ، 1887 سنة حوالي وتوفيت .وسبيكة ومريم، وغانم، وعبدهللا، جوعان،: والشيخات بالشيوخ
يقول : الريان القديم يقع في واد يفهم من كالم المؤرخ محمد شريف الشيباني أنه ولد في منطقة الريان ، حيث 

 .(4)ل وفيه ولد غالبية آل قاسماكم قطر الشيخ قاسم بن ثاني من قبمنخفض نسبًيا ، وكان مقًرا لح

  فضائل قومه 
يخفى على كل منصف ما للعرب من الفضائل التي تميزت بها أقرانها من األمم ونذكر هنا بعجالة  فضائل  ال      

جمجمة من جماجم العرب وهم بني تميم قوم الشيخ عبدهللا بن جاسم بن محمد آل الثاني ، فنبدأ بأحاديث عن سيد 
 : تذكر فضلهممحمد صلي هللا عليه وسلم  البشر 
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 سمعت  وسلم ،صلى هللا عليه ريرة رضي هللا عنه ال أزال أحب بني تميم من ثالث سمعتهن من رسول هللا قال أبو ه -1

 صلى هللا يقول :)هم أشد أمتي على الدجال (. قال : وجاءت صدقاتهم فقال النبي   صلي هللا عليه وسلمرسول هللا 

 ىصلقال : وكانت سبية منهم عند عائشة رضى هللا عنها فقال رسول هللا     .(5)) هذه صدقات قومنا( : وسلم عليه
 .(6):)أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل(  عليه وسلم هللا

، فسألوه عن بني تميم ، فقال :  صلى هللا عليه وسلمقال:ُذكرت القبائل عند النبي  عن أبي هريرة رضى هللا عنه -2
الناس على الدجال في آخر الزمان ، هضبة حمراء ال يضرها من  ُثُبُت األقدام ، ُرُجُح األحالم ، ِعظام الهام ، أشدُّ

 .(7)ناَوأها( 
ويروى عن على رضى هللا عنه أنه كتب إلى ابن عباس رضى هللا عنه : إن بني تميم لم يغب لهم نجم إال طلع لهم 

ماسة وقرابة خاصة نحن مأجرون على صلتها  ر ، وإنهم لم يسبقوا بوغم في جاهلية وال إسالم ، وإن لهم بنا رحًماآخ
 ومأزرون على قطيعتها  .

وقال الشيخ محمد بن عثمان القاضي: آل ثاني حكام قطر اشتهروا بالجود والكرم ، وفعل الخيرات والمبرات ، من 
طلبة في كل مكان ، ومن أشهرهم حاكم قطر الشيخ قاسم بن ثاني وأبناؤه وأحفاده  نشر كتب العلم وتوزيعها على ال

 . (8)حذوا على منواله
 جعلهم هللا خير خلف لخير سلف.
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 هوامش الباب الثالث

 ( أبي محمد التميمي )ابراهيم جار هللا بن دحنة الُشريفي األسيدي العمروي: المعاضيد وقطر )تاريخ ونسب وحضارة( ،  1)
 460م ، ص 1999الطبعة األولى ، أبن دخنة الشريفي ، الخالدية ، الكويت      

 . 473 - 466( أبي محمد التميمي : المعاضيد وقطر ، مرجع سابق ص 2)
 1962ريف الشيباني :إمارة قطر العربية ، دار الثقافة ، بيروت ( محمد ش3)
 ( المرجع السابق4)
 ( واللفظ له  2525( ، ومسلم رقم )2405( متفق عليه ، البخاري رقم )5)
 ( .26328رقم ) 10/125(. رواه اإلمام أحمد ج6)
 ( .17541رقم ) 9/96( أخرجه الطبراني في األوسط ج7)
  1993، الموسوعة في تاريخ نجد وحوادثها ووفيات أعيانهاقاضي : محمد بن عثمان ال( 8)
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 الباب الرابع
 الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني وسياسته في إدارة أمور إمارة قطر

 م(1949 –م 1913)الحياة السياسية 

 م(1913 –م 1871نشأته وتربيته وتهيئته للحكم )الحياة السياسية   أواًل:
عبد هللا بن جاسم إلى أن تقلد حكم  –رحمة هللا  –وهنا نذكر لمحة عن الحياة السياسية للمنطقة منذ والدته          

 م ، فاإلنسان ابن بيئته وهي من أهم األمور التي تكون شخصية الفرد وتؤثر فيه.1913البالد سنة 

السياسية المختلفة ، وفي هذه البيئة  ولد الشيخ  كانت قطر تعيش حياة قبلية ، وكانت مطمًعا لمن حولها من القوى 
 م ،وكان والده الشيخ جاسم بن محمد الحاكم الفعلي للبالد .1876عبدهللا عام 

وكانت األوضاع الخارجية مضطربة ألطماع الدول المحيطة ،ووجود قوتين عظيمتين متنافستين ، هما الدولتان 
ا نفوذها على الخليج العربي وإماراته ،والساحل الفارسي كذلك ، وكان تدين العثمانية والبريطانية ، وقد بسطت بريطاني

 والده الشيخ جاسم وحبه للوحدة اإلسالمية ،وذكاءه السياسي ،أدى به إلى نبذ البريطانيين ،والتحالف مع الدولة 

م والتي انتصر 1893وجبة العثمانية المسلمة ، ولكن دخلت البالد في دوامة من الصراعات لم تنته إال بعد معركة ال
محمد آل ثاني عن ن يتنازل الشيخ جاسم ألخية أحمد بن أالشيخ جاسم ،  وعلى إثر هذه المعركة تم الصلح على 

غتيال الشيخ أحمد ا عتزل في منطقة الوسيل . وإن كان في الحقيقة هو المدبر الفعلي للحكم ، وبعد القائمقامية ، وا 
ابنه الشيخ عبد هللا بن جاسم مسؤواًل  1906عين الشيخ جاسم بن محمد  عام   على يد أحد خدامه من بني هاجر

 خيه الشيخ خليفة .أعن الدوحة بدل من 

اخر عهد الشيخ جاسم تنازلت الدولة العثمانية عن جميع حقوقها في شبه جزيرة قطر ،التي سيستمر أو وفي         
علن الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بتدخل شيخ البحرين في في حكمها الشيخ جاسم بن ثاني وخلفاؤه من بعد ، وت

سقطت األحساء في يد الملك عبد العزيز آل سعود ،  1913مور قطر الداخلية أو ضمها إلى أراضيها . وفي عام أ
م، التي ضمن 1915القطيف( )وكانت له النية لضم الساحل الخليجي ، إال أن بريطانيا عقدت معه معاهدة دارين 

 . (1)يها عدم أعدائه على البحرين والكويت وقطر وساحل عمان ف
نشأ الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني في كنف أبيه فتعلم القيادة ، ونهل من طيب  وخالل هذه الحياة السياسية       

بسياسته يم ،وساس البالد أثمعتد  أيرضه  من أالخصال والشجاعة الفطرية ، تمرس على حماية شعبه وأهله و 
الحكيمة فكانت له مواقفه للمحافظة على سيادة قطر ، وانجاها من الفتن والمحن ، قبض على ناصية الحكم وهو 

 سيس الحكم ،مواهب جمة وعبقريات عظيمة .تأيملك من كقومات بناء الدولة و 

(15) 



  . " تعيينه حاكًما " للدوحة 
–الذي كان يتواله ،ولم يكن الشيخ جاسم  شغر منصب الحاكم بوفاة الشيخ أحمد ، عم الشيخ عبدهللا ،         

يرغب بالعودة إلى ممارسة نشاطه السياسي رسميًا ، وتضافرت مجموعة من الظروف المواتية  –الحاكم الفعلي للبالد 
التي أتاحت للشيخ عبدهللا أن يتقدم على سائر إخواته لتسلم شؤون المنصب الشاغر ، وأهم هذه الظروف عالقة 

لمحمودة . وأما أخوته الذين كانوا الشيخ عبدهللا المميزة بأبيه ، فضال عن شهرته في األوساط اإلجتماعية بالصفات ا
ن أخذت شعبية الشيخ عبدهللا تزداد أينافسونه ، والسيما الشيخ خليفة والشيخ عبد الرحمن ، فقد تراجعت أسهمهم ، بعد 

ا وفي ظل الظروف المواتية عزز الشيخ جاسم بن محمد مكانة ابنه الشيخ عبدهللا وقدمه على سائر إخوانه  شيئا فشيئً 
م ، وقد كان هذا 1906ا عليها ، ودفع إليه مسؤولية إدارة المدينة منذ عام رً ا لمدينة الدوحة  وأميحاكمً ، وعينه 

ا للبالد نيابة عن والده الذي كان يمضي اإلختيار يعني في نظر كثير من العارفين أن الشيخ الجديد أصبح حاكمً 
يار الشيخ عبدهللا كان بإرادة قطرية صرفة ، إذ لم تتدخل سنواته األخيرة في قرية "الوسيل" . والمهم في األمر أن اخت

 . (2)عن البريطانية ، في هذا الشأن الداخلي  اإلدارة التركية ، فضالً 

  لشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني .لبيعة ال 
بيعة م ، وجه نحو ثالثين شخصية من كبار أهل قطر وأعيانها ورؤساء عشائرها 1906مارس  8وفي           

موثقة بأختامهم إلى الشيخ جاسم بن محمد ، حاكم البالد ، بايعوا فيها ابنه الشيخ عبدهللا وأعلنوا توليتهم عليهم ، 
وطاعتهم له ، وانقيادهم إليه ، عن طوع ورضا ، وهذا نص وثيقتهم بالبيعة :" إلى حضور قائممقام قطر حضرة قاسم 

ان قراها ، وأطراف عشائرها ، بأننا جميعا بطوعنا وحسن رضائنا ، المكرم ، نعرض لحضرتكم نحن أهالي قطر وسك
انتخبنا على أنفسنا ولدكم المحفوظ ، الشيخ عبدهللا ، ووليناه جميع أمورنا ، ونحن تحت أمره ومطيعين له ، ومنقادين 

 . (3)ا ، وإنه ولي التوفيق"إليه ، وعلى هذه الكيفية حررنا هذه الخطبة وختمناها جميعً 
ويذكر أنه لما عزم الشيخ جاسم المؤسس على التنازل عن الحكم  لصالح ابنه الشيخ عبد هللا اجتمع بأبنائه ،        

وبعض أفراد أسرته الحاكمة ، وبعض رؤساء القبائل والعشائر في البالد ، وأفصح لهم عن رغبته في التنازل عن 
بيعة ‘‘ن ب يذا الحشد ، وقد عرفت هذه الحادثة عند القطري، فتمت البيعة للشيخ عبدهللا في ه الحكم ، لكبر سنه

  .   (4)ألنها تمت في إحدى الغرف المشهورة في الدوحة‘‘ الغريفة
د في تنفيذ خطة تركزت على إصالح بعض الشؤون الداخلية ، ولى الشيخ عبدهللا إدارة الدوحة ، جَّ تومنذ أن       

ورد  لوحدة االجتماعية ، والقضاء على المنازعات ، وترسيخ األمن ،وفي مقدمتها :تطبيق القانون ، وتحقيق ا
 . الخارجية ، وتأمين بعض العائدات المالية إلدارة شؤون الحكومة األخطار 

 

(16) 



التي نجحت إيرادتها رغم تواضعها في تثبيت ( 5فمنذ السنة الثانية لواليته شرع الشيخ عبدهللا فكرة الجمارك )         
ا من ا جدً السياسي إلى حد كبير ، ورغم اجتهاد الشيخ عبدهللا في تسيير دفة األمور بما هو مناسب ، ظل قريبً مركزه 

ا تلقي المشورة والنصائح والده الذي عرك الحياة وخبر الشؤون السياسية واالدارة والحرب ، بقي الشيخ عبدهللا معتمدً 
عد نظره ، إذ لم تسول له االمارة أن لم تكن مطلقة ، أن ينفرد وبا يدل على حصافة الشيخ عبدهللا وهو ممن والده ، 

 .(6)بنفسه ، بل ظل ينظر إلى والده على أنه المرجعية التي ينتهي إليها في كل ما يواجهه من تحديات
وجدوا ا للقطرين الذين وسرعان ما تعززت مكانة الشيخ عبدهللا في نفوس األهالي ، وأصبحت قلعته "القصر القديم" بيتً 

  .في شيخهم الجديد كل المؤهالت السيادية المطلوبة 
 

  . تعيينه وكياًل عن قائممقام قطر 
أثبت الشيخ عبدهللا قدرته على النهوض بالمهام الموكولة إليه في تصريف شؤون العاصمة ، ونال تأييد             

كبير من قبل أقاربه وأهالي البلد ، والسيما في السنوات الخمس األولى . وقد رأت الدولة العثمانية أن من مصلحتها 
ثبت أهلية في إدارة األمور، ألشيخ عبدهللا ، وال سيما أنه أال تخالف اإلرادة الشعبية والرسمية القطرية التي اختارت ا

ا بتوجيهات والده الذي كان يدير األمور من بعيد ، واستجابة لهذا النجاح المبدئي الذي حققه شيخ الدوحة في نً عيمست
ه الشيخ عي ن في (7)م1907نوفمبر  17مدة وجيزة ، أصدر والي البصرة الذي كانت قطر تابعة له مرسوما بتاريخ 

ا لوالده الذي كان يشغل منصب القائممقام رغم أن الوالد تخلى عن عبدهللا في منصب وكيل قائممقام قطر ، أي نائبً 
وهذا نص المرسوم " إلى جانب ذي الرفعة الشيخ عبد هللا بك الثاني حرسه ( 8) اهذا المنصب  وقدم استقالة منه رسميً 

ة وكيال عن ولياقتك قد عينتك الوالية الجليلهللا البادي لتحرير مرسومنا هذا هو بناء على مافهم من مفايتك وأهليتك 
صداقتك وحميتك الدينية أن قضاء قطر . وكتبت الكيفية لمتصرفية لواء نجد ـ فالالزم عليك حسبما تقتضيه  قائممقام

تبذل مزيد من االهتمام وتصرف السعي التام حسن تمشية أمور القضاء ، وتسكين العشائر ، وإبراز الصداقة 
والخدمات الحسنة ، واستجالب األدعية الخيرية من األلسن العمومية لجاللة الحضرة الملوكية ،أيدها رب البرية ، 

من األمور المهمة واألحداث الملمة ، وتالزم مسلك الصداقة ومنهج االنقياد  وأتعرف الوالية بما يقتضي إشعاره
، إعالنا  الييور لدي من مقام والي والية البصرة الجليلةوقد سطر هذا السطر  والطاعة وفقا للرضاء العالي ،

 .( 9)بمأموريتك ، والسالم "
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 :البريطانية  في عهد الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني –العالقات القطرية : ثانياً 
----------------------------------------------- 

ا في السياسة العثمانية م ، تحواًل كبيرً 1913واكب تولي الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني حكم قطر عام         
والبريطانية في منطقة الخليج العربي والعالم حيث كان هناك عامل سياسي واستراتيجي هام حدث في بداية عهد 
الشيخ عبد هللا بن جاسم ، أال وهو أن النفوذ العثماني أخذ يتقلص النشغال العثمانيين في حربهم في البلقان وتسوية 

م مع الدولة العثمانية  تعترف بموجبها 1913بريطانيا تلك األحداث ووقعت اتفاقية عام  مشاكلهم الداخلية ، واستغلت
هذه اتفقت القوتان بموجب وقد األخيرة باستقالل إمارة قطر ، وتتنازل عن جميع حقوقها في شبه جزيرة قطر  ،  

عدم السماح للبحرين بالتدخل في تفاقية  ، على أن يكون حكم قطر وراثًيا في آل ثاني ، كما تتعهد بريطانيا باال
الشؤون الداخلية لقطر أو تهديد استقالل البالد ، وتتعاون بريطانيا مع الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني في تحقيق 

  م1915إنهاء الهيمنة العثمانية على قطر في عام 
قوم أركانها على إجراء أكبر م سياسة خارجية ت1949-م1913انتهج الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني وقد        

قدر ممكن من المفاوضات والمساومات مع بريطانيا ، خاصة بعد أن تفردت األخيرة بالسيطرة على الخليج العربي ، 
                                          وذلك عبر تحقيق مكسبين هامين :

م دون أن تتقيد قطر 1916توقيعها مع بريطانيا عام و  –الحماية الجزئية  –أواًل : عقد شيخ قطر معاهدة الحماية 
تقديم أية ضمانات تفاقية دون بريطانيا فرض تقييد قطر بتلك اال بتلك المعاهدة ، وفي الجانب األخر  عدم محاولة

 لحمايتها من البر حسب رغبة قطر.
حقيقية من بريطانيا ، حيث أن معاهدة ثانًيا : ِحرص الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني الدائم على أن ينال حماية 

ى إليه الشيخ عبد هللا ، وظلت حالة القلق والتوتر سمة غالبة عم لم تضمن لقطر االستقرار السياسي الذي س1916
أراد من الوصول إلى حماية كاملة  تحقق للشيخ عبدهللا بن جاسم  آل ثاني ما ىقطر حت على األوضاع السياسية في 

 .( 10)م1935لقطر عام 
وثمة عامل سياسي واستراتيجي هام حدث في بداية عهد الشيخ عبد هللا بن جاسم ، أال وهو أن النفوذ          

، واستغلت بريطانيا تلك  (11)العثماني أخذ يتقلص النشغال العثمانيين في حربهم في البلقان وتسوية مشاكلهم الداخلية 
العثمانية  تعترف بموجبها األخيرة باستقالل إمارة قطر ، وتتنازل عن  م مع الدولة1913عام األحداث ووقعت اتفاقية 

 جميع حقوقها في شبه جزيرة قطر  ، كما تعهدت بريطانيا بأن ال تسمح للبحرين بالتدخل في شؤون قطر .
وقطر في  ذلك توقيع اتفاقية بين بريطانيا م  استعرت نيران الحرب العالمية األولى ، ثم تال1914وفي عام         

تفاقيات مع شيوخ الخليج  استكمااًل لبرنامج السياسة البريطانية م ، مثلما عقدت مجموعة من اال1916عام 
 .(12)باإلضافة إلى تأمين إمبراطوريتها في الهند  وإستراتيجيتها لضمان سالمة مواصالتها ونفوذها في المنطقة ،

(18) 



والمعاصر يدرك أن الشيخ عبدهللا بن جاسم كان يستخدم سياسة التحفظ على والمتتبع لتاريخ قطر الحديث         
س ذا كان يمإ، وخاصة   تنازالت سياسية على حساب أهله وشعبه يأي أمر يتعلق بحماية وأمن بالده قطر ورفض أ

لك السيادة التي ناضل من أجلها جده الشيخ محمد بن ثاني ، ثم الشيخ  جاسم بن السيادة القطرية واستقاللها ، ت
محمد  مؤسس قطر الحديثة  ، وقد ظهر ذلك في تحفظ  الشيخ عبدهللا  على  البند الثامن في معاهدة الحماية بين 

الوكيل  البريطاني بالبدع بن جاسم القبول بإقامة   في رفض الشيخ عبدهللام ،وتمثل ذلك  1916قطر وبريطانيا  عام 
 .( 13)وتنفيذ مهام  اإلشراف على رعاية مصالح والتجار الهنود البريطانيين في التجارة والموانئ القطرية 

    (1916)معاهدة  
    ----------- 

نجح الشيخ عبد هللا بن جاسم آل ثاني في إدراك المخطط البريطاني الذي يقوم على اعتبار جميع المفاوضات        
التي يجريها واالتفاقيات التي يوقعها مع قطر أو مشيخات الخليج األخرى ، ماهي إال حلقة من حلقات متتالية لبرنامج 

عيش فيها قطر عن العالم الخارجي ت،في ظل العزلة التي كانت اإلستراتيجية البريطانية في الخليج والجزيرة العربية 
 عند نشوب الحرب العالمية األولى .

لى في اتفاق عام و م ، حلقة بين حلقتين في تاريخ العالقة القطرية البريطانية ، تتمثل الحلقة األ1916تعتبر معاهدة   
قطر وبريطانيا قة الثانية في الرسائل المتبادلة بين م ، الذي وقعه الشيخ محمد بن ثاني عن قطر ، وتتمثل الحل1868

 .(14)ىم ، التي تشكل الحلقة الوسط1916م ، وهي المكملة للمعاهدة البريطانية القطرية لعام 1935في عام 

ذات تأثير مباشر على قطر ، ومع بداية الحرب العالمية األولى جد ت أحداث في منطقة الخليج العربي كانت       
 تلك األحداث تدور حول :وكانت 

الساحل العماني   م ، فقد كان األمير عبد العزيز آل سعود يعتبر قطر مع مشيخات1913سقوط األحساء ستة  -1
م 1913في شهر سبتمبر عامًءا من ممتلكات أسالفه ، ولكن التحذيرات البريطانية التي وجهت إليه تمثل في نظره جز 

 العماني كشرط لقيام العالقات الودية مع الحكومة البريطانية ، انتهت بعقد ون قطر والساحل ؤ بعدم التدخل في ش
على أراضي شيوخ  يم ، وتنص المادة السادسة  منها على عدم التعد1915ديسمبر سنة  26معاهدة دارين في 

وأراضي شيوخ قطر وعمان وسواحلهم وكل الشيوخ الموجودين تحت الحماية البريطانية والذين لهم  الكويت والبحرين
 . (15)معاهدات معها 

المقيم البريطاني في الخليج، حاول  ن السير برسي كوكسأانهيار تجارة السالح مع نشوب الحرب العالمية ، ذلك -2
صدار قرار يمنع تجارة األسلحة بعد التوصل إلى تسوية  بين إر بلزام شيخ قطإخالل المفاوضات البريطانية التركية 

 ل سعود حال دون اصدار هذا القرار. البلدين )بريطانيا وتركيا ( ولكن سقوط األحساء في يد األمير عبد العزيز آ

(19) 



ن كان اندالع الحرب العالمية إوبذلك اصبحت قطر المركز الوحيد الذي ظلت تجارة السالح قائمة فيه ، و          
أدى إلى تناقص تجارة السالح في الخليج عامة مما جعل مسألة عقد معاهدة محددة مع قطر غير عاجل ، ولم يتم 

 .(16)م بعد رسوخ قدم بريطانيا في قطر 1915ال عام إثارتها من جديد إ
  م1916المباحثات البريطانية القطرية وتوقيع معاهدة 

برام معاهدة الشيخ عبدهللا بن جاسم وحكومة الهند والسير برسي إم جرت مناقشة مسألة 1915وفي خالل عام        
م كان هناك 1915عام  كوكس المقيم السياسي في الخليج والمندوب السياسي في البصرة  ،  وفي شهر سبتمبر

 :(17)مشروع  معاهدة  معه لطرحه على الشيخ يتلخص في البنود التالية 
م ، يتعهد الشيخ عبدهللا  بأن يتعاون مع 1868لى المعاهدة مع سلف الشيخ عبدهللا عام إشارة باإل  المادة األولى :

حكومة صاحب الجاللة لمنع تجارة الرقيق والقرصنة وتجارة السالح بنفس الطريقة التي تعهد بها الشيوخ المتصالحون 
 بينهم وبين حكومة صاحبة الجاللة .مات  القائمة لتز ظ على روح ومضمون المعاهدات  واإلوبأن يحاف

تضمن حكومة صاحبة الجاللة نفس المزايا الممنوحة للشيوخ المتصالحين ، وينبغي أن يوقع  الشيخ   المادة الثانية :
 عبدهللا  وممثل الحكومة البريطانية  على نسخ من جميع  المعاهدات المتصالحة .

السالح  في موانيه وأراضيه  وعلى حكومة  صاحب ا لمنع تجارة ن ينشر بيانً أعلى الشيخ عبد هللا  المادة الثالثة :
ن تزوده بكمية محدودة  من السالح كل عام لإلستخدام العام ، ومساعدة مالية مقدارها أالجاللة  ، من جانبها 

 )ألف روبية ( كل شهر .1000
ستقبل وأن يحمي التجار البريطانيين والمندوب البريطاني اذا رغبت حكومة على الشيخ عبدهللا أن ي المادة الرابعة :

 صاحب الجاللة في ذلك.
ال تتعدى الرسوم المفروضة على السلع البريطانية ،الرسوم التي تفرض على سلع رعايا الشيخ  المادة الخامسة :

على السلع البريطانية أو سلع الرعايا % من القيمة اإلجمالية ، وأال تفرض أى رسوم أخرى 5عبدهللا أنفسهم أو 
 البريطانيين .

 دولة  أخرى دون موافقة حكومة صاحبة الجاللة ، وال يعالقات مع أ ياليقيم الشيخ عبد هللا أ المادة السادسة:  
 دولة أخرى أو رعاياها . يأراضي من إمارته أل ييتنازل أو ينقل ملكية أ يؤجر وال

 امتيازات أو تنازالت بدون موافقة حكومة صاحب الجاللة. يعلى الشيخ عبدهللا أال  يقدم أ  المادة السابعة
 على الشيخ عبدهللا أن يقبل وجود مكتب للبريد والبرق في أراضيه ويقوم بحمايته. المادة الثامنة : 
 تتعهد حكومة صاحب الجاللة بحماية الشيخ عبدهللا ورعاياه وأراضيه ضد العدوان من ناحية البحر. المادة التاسعة :

بأن تقدم للشيخ عبدهللا مساعيها الحميدة في حالة ما اذا حدثت  اً تتعهد حكومة صاحب الجاللة أيض المادة العاشرة:  
الفهم أن هذا اإللتزام يقع على عاتق الحكومة راضيه، ولكن يجب أن يكون مفهوم تمام أمهاجمته داخل نطاق 

البريطانية فقط في حالة ما اذا كان العدوان على قطر آتيا من جهة البر أو البحر ، وأال يكون السبب البدء بالعدوان 
 من جانب الشيخ عبد هللا أو رعاياه ضد الغير .

(20) 



-1915م أكثر من عام)سبتمبر1916ي معاهدة المباحثات وإعداد اإلجراءات التي تمت فاستغرقت           
( ، وتبادل الجانبان القطري والبريطاني خالل هذه الفترة المقترحات ، وأشار التقرير الذي كتبه الكولونيل 1916نوفمبر

أنه قد شرح للشيخ عبدهللا بن قاسم فوائد الدخول في معاهدة مع بريطانيا  (18))جراى( المعتمد السياسي في الكويت
م 1820عبدهللا  أعلن اعتراضه على المادة السادسة الواردة في المعاهدة العامة المبرمة سنة شار التقرير أن الشيخ أ،و 

الطرف اآلخر ، كما عارض الشيخ  ىمع شيوخ الخليج، وفيها يمنح كل من طرفيها الحق في وجود مندوب عنه لد
نيين إلى قطر ألغراض التجارة ، وعلل سبب ذلك بأن الشعب عبدهللا المادة الرابعة المتعلقة بدخول الرعايا البريطا

لى إالقطري يكره بشده وجود األجانب عنده ، ويخاف في المستقبل أن يسبب وجودهم اضطرابات له ، كما سيؤدي 
يه شعور "السير اداورد جراي"  بأنه التوجد لدساءة العالقات بين أفراد شعبه . وأكد الشيخ عبدهللا  للمعتمد البريطاني إ

واًل ؤ شخصي بكراهية األجانب، كما عارض الشيخ عبد هللا  وجود  معتمدية بريطانية في قطر ، وأعلن أنه سيكون مس
 عن اتخاذ  كافة االجراءات في المستقبل للموافقة عليها .

لعدم مجئ األجانب إلى فائدة ترجى من مكاتب البريد والبرق  الأنه كما عارض الشيخ عبدهللا  المادة الثامنة  وذكر   
عا ،  يقطر.  وقد حاول المعتمد البريطاني  وزميله اقناع الشيخ عبد هللا بالتنازل عن معارضته لتلك المواد  ، فلم يستط

وطلب الشيخ عبدهللا  تحديد ما ستقدمه بريطانيا ، بصفة عامة،  ولكنهما  أعلنا له عن مساعدات  الحكومة البريطانية  
شيوخ الداخلين في المعاهدات المماثلة  ، وذكر له أن مدى الدعم مرتبط  بمدى  ثقته فيهما ،  كما التي قدمتها لل

، وقد أعلن بيان باسم الشيخ عبدهللا  لمنع تجارة ( 19)وافق الشيخ عبدهللا على اصدار اعالن بتحريم  تجارة األسلحة 
 .(20)السالح 

للحكومة  جراي المعتمد البريطاني في الكويت أن يعطيه رداً  وفي ختام المباحثات طلب  الشيخ عبدهللا من   
البريطانية اذ بعث بتلك الرسالة الشفوية بـــــــ ) أرجو أن تبلغوهم أنني بكل سرور سوف أتعهد بأي شئ تعرضونه على  

في الوقت  ي، وأنني أسف حقا لعجزي عن قبول أي رعايا  بريطانيين أو غيرهم من األجانب لالقامة الدائمة في بالد
سي  وبكل سرور ، ولكن شعبي ليس متحضرا بما فيه الكفاية ، كما أن حكمي ، فكنت أود أن أرحب بهم بنفالراهن 

من القالقل الخطيرة التي يمكن أن تنتهي إلى دماري الكامل اذا سمحت باقامة  ىليس مدعما للدرجة الكافية ، وأخش
زالتها إنتمكن من ال مجرد عقبة مؤقتة أرجو أن إاالجانب اآلن ، ويمكنك أن تضيف إلى ذلك ، أن هذا األمر ليس 

في الوقت الحاضر  بأن يعيد   4،5،8في غضون بضعة أعوام، وأعدا إذا سمحت الحكومة بوقف سريان المواد 
 .(21)قرب تاريخ ممكن(أالتفكير فيها  وأن يوافق في 

م ابرقت الحكومة الهندية الى السير برسي كوكس تطالبه بضرورة استئناف 1916يونيو عام  29وفي عام 
من المشروع التي تنص  3وضات مع الشيخ عبدهللا  على ضوء تعديالت الحكومة الهندية والتمسك بتنفيذ المادة المفا

 ، وسرعان ما توجه السير برسي كوكس واستكمل المفاوضات . باتاً  على منع استيراد السالح منعاً 

وتم التصديق النهائي في مارس م ، 1916نوفبر  3في  -نص المعاهدة مدون في الملحق  – (22)قعت المعاهدةوو 
 .(23)م1918

(21) 



  م 1916البريطانية  –التعليق على المعاهدة القطرية 
كانت هذه أول اتفاقية تذهب أبعد من ديباجة معاهدة السالم التقليدية حيث أنها ألزمت البريطانيين          

البريين . وكانت السياسة البريطانية تقتصر فيما بالمحافظة على الحدود القطرية في حال وقوع قطر فريسة لجيرانها 
 سبق على االلتزام بمواجهة االعتداءات البحرية فقط .

لقد استفاد الشيخ عبدهللا من خالل هذه المعاهدة من خبرة أبيه مع التجار البريطانيين الهنود حيث اشتملت الرسالة   
على وعد من الحكومة البريطانية بعدم تنفيذ المواد  (24)م1917نوفمبر  3التي بعث بها السير بيرسي كوكس في 

المختلف عليها والتي نصت على السماح لمواطنين بريطانيين )في هذه الحالة بما فيهم التجار الهنود( باإلقامة في 
ل قطر بغرض التجارة ، وعلى وجود معتمد بريطاني في قطر، وإقامة مكتبين للبريد والتلغراف ، لذا لم يعد ثمة مجا

 .(25)العتراض التجار المحليين ورجال الدين على وجود معتمد بريطاني وأجانب في قطر
 فيما وقد كانت السنوات التي أعقبت الحرب العالمية األولى ، وما صاحبها من تطورات ، جعلت بريطانيا تتجاهل ،  

 يخصها ، روح المعاهدة ،وتفسرها ،شأن األقوياء ، وفق مصالحها .
والشيخ عبدهللا بن  م واجهت قطر1921واضًحا عند أول محك تعرضت له المعاهدة ، حيث في مايو  وقد بدا هذا

 جاسم  قالقل داخلية وخارجية .
القالقل الداخلية كانت ممثلة في تململ بعض أعضاء عائلة آل ثاني الحاكمة من الضيق االقتصادي في قطر نتيجة 

، بينما جاءت القالقل الخارجية نتيجة أحداث قبلية ذات عالقة بالضائقة   (26)أزمات ما بعد الحرب العالمية األولى
 االقتصادية أيًضا .

م بناء 1921عند زيارة المقيم السياسي البريطاني لقطر في مايو لذلك أثار الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني عدة نقاط 
عدة قضايا وقدم له مذكرة تتعلق بالمواضيع على طلب الشيخ عبدهللا ، حيث ناقش الشيخ عبدهللا بن جاسم معه  

 التالية:
 هل الحكومة البريطانية على استعداد لمساعدته في حال تعرضه لهجوم من  الداخل ؟ -
 هل ستقوم الحكومة البريطانية بمساعدته في حال إذا ما أثار جزء من قطر ضده ؟ -
 هل ستساعده الحكومة إذا ماثار أي من المواطنين ضده ؟ -
سلفة إذا ماأبدى  –أي الشيخ عبدهللا  –هل يعتقد المقيم السياسي بأن الحكومة البريطانية ستوافق على اعطائه  -

 رغبة في ذلك ؟
 هل الحكومة البريطانية على استعداد لتزويده بمدفعين صغيرين ؟ -

نها ستتوصل إلى أ، و سوف تسعى بالطرق الدبلوماسية ، لتأمين مصالح قطر وكان رد المقيم السياسي أن بالده 
ن الشيخ عبدهللا إلى أن سياسة بريطانيا ظ،ومنذ ذلك الوقت ف( 27)م1916تسوية مرضية طبًقا لنصوص معاهدة عام 

 . (28)ون الداخلية القطريةي أال تتدخل بقدر اإلمكان في الشؤ ه

(22) 



أن بريطانيا لن تستجيب لمطالب قطر ، وذلك بهدف الضغط على الشيخ عبدهللا آل ثاني  ولقد كان واضًحا        
م ، والتي تحفظ الشيخ عبدهللا على تنفيذها في بالده ،اتضح 1916للموافقة على تطبيق البنود المعلقة في معاهدة 

هديد حدود البالد ، األمر الذي هذا جيًدا خالل السنوات التالية ، عندما استمرت أزمة تسليح قطر ، مع تزايد  ت
 .(29)اعتقدت معه بريطانيا أن الشيخ قد أصبح مستعًدا للموافقة على أية مطالب بريطانية في مقابل دعمها له

وفي خضم هذا الوضع ، طلب الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني من المقيم السياسي البريطاني تزويده باألسلحة ألنه 
م ، بدوره طلب المقيم 1924حتمال وجود أخطار ستهدد حدود قطر في خريف عام شاعات حول اإكان قد سمع 

بندقية كاربينا  150م  بتلبية طلب الشيخ عبدهللا بن جاسم  بتزويده بـ 1925السياسي من حكومة الهند  في ماييو
 . (30)طلقة 15000و

ولقد اقترح السير كوكس على حكومة الهند أن تستجيب لمطالب الشيخ عبدهللا بن جاسم مضيًفا أنه عندما        
بدى سروره واستعداده الستقبال جيولوجين من الشركة األنجلو فارسية ، أناقش ذلك مع الشيخ عبدهللا بن جاسم ، 

ة حالًيا يجعله غير قادر على حمايتهم بشكل وتقديم كل المساعدات الضرورية لهم ، وإن كان يرى أن نقص األسلح
 . (31)كاف هذا الربيع ، ومن ثم يقترح أن ينتظروا حتى الخريف التالي

 التي تدل على سمو نفسه ،و المواقف المشرفة التي وقفها الشيخ عبدهللا بن جاسم  ظهرت خالل هذه المفاوضات
يتضح أن الشيخ عبدهللا بن جاسم أكد بذكاء على ضرورة ، حيث وعزته بدينه وهويته ، وخبرته وحنكته السياسية 

تسليح بالده ، قبل أن يوافق على استقبال الجيولوجيين اإلنجليز للبحث عن النفط ، كما يتضح أن بريطانيا كانت 
 .  م1916تراوغ في الوفاء بالتزاماتها نحو قطر متجاهلة معاهدة 

الشيخ عبدهللا بن جاسم عن مطالبه  حين ذكر له أن ثمن األسلحة وقد حاول المقيم السياسي البريطاني أن يثني  
روبية ، وتساءل عن كيفية مواعيد تسديده للمبلغ أواًل ، واقترح أن يتم   25500والذخائر التي يطلبها باهظ ويقدر بنحو 

ا وطلب أن ترسل يً ذلك عن طريق المعتمد البريطاني في البحرين . وقد وافق الشيخ عبدهللا بن جاسم على ذلك مبدئ
إليه عينة من البنادق من نوع جديد بداًل من القديم  الذي يفسد بسرعة ، بالفعل وصلت عينات األسلحة للشيخ عبدهللا 

من  أخرى  250بندقية من العينة المرسلة إليه، باإلضافة إلى  250م ، فطلب 1926كتوبر أ 23بن جاسم  في 
م ، فاعتذرت له حكومة الهند عن عدم توافر النوع األخير ، 1918ر عام النوع الذي سبق لبريطانيا إعطاءه لقط

فطلب أن تكون الخمسمائة قطعة من العينة التي أرسلت إليه ، ويبدو أن بريطانيا استجابت لمطلب الشيخ عبدهللا بن 
 . (32)جاسم  وأرسلت له األسلحة المطلوبة بالفعل

م ، 1927السعودية في مايو –وفي غضون الفترة السابقة انتهت األزمة مؤقًتا بتوقيع معاهدة جدة  اإلنجليزية        
التي تعهد فيها ابن سعود بالمحافظة على عالقات الصداقة والسالم مع شيوخ قطر ، ومن ثم توقف الخطر السعودي 

ية القطرية أن توضع موضع التنفيذ الفعلي ، وذلك لالختالف خالل األعوام التالية  . وبذلك لم يقدر للمعاهدة اإلنجليز 
   في مفهومها ودوافعها لدى كل من بريطانيا وقطر ، فقد كان مفهوم الشيخ عبدهللا بن جاسم أن تعاونه بريطانيا

 
 

(23) 



السواء ، عند باألسلحة للدفاع عن بالده في الداخل والخارج ، وأن تنتصر له ضد خصومه المحليين والخارجيين على 
أي صراع  ، وأن تترك له شؤون الحكم المحلي لبالده ، وكان مفهوم بريطانيا للحماية هو عدم إخالل أية قوة خارجية 

 ، من وجهة نظرها ، بمصالحها في قطر ، وفي المنطقة بأسرها .
 ونتيجة الختالف المفاهيم والنوايا فقدت المعاهدة فعاليتها .

   م1935الحماية  عام تجديد معاهدة  
    --------------------- 

ينا فيما سبق كيف أن جهود الشيخ عبدهللا بن جاسم لتدعيم الحماية البريطانية على قطر ضد العصيان أر        
الداخلي والتهديدات الخارجية حدت به أن يطلب من الحكومة البريطانية تزويده باألسلحة حسبما نصت عليه اتفاقية 

م ، حين أبرم البريطانيون مع عبد العزيز بن سعود اتفاقية 1927م، وقد توالت طلبات األسلحة هذه حتى عام 1916
م ، حيث تعهد عبد العزيز ومواطنوه في هذه االتفاقية الحفاظ على السالم وعلى عالقات صداقة مع 1927جدة مايو

 . (33)ت خاصة بهم مع البريطانيينالكويت وقطر وشيوخ ساحل عمان الذين كانت تربطهم اتفاقيا
 

ومع بداية الثالثينيات نشأت لدى بريطانيا ضرورة ملحة إلنشاء مطار لهبوط طائرتها اضطرارًيا في أراضي قطر، 
ولتغطي بذلك المجال الجوي إلمارات الساحل جميًعا ، واتفق ذلك مع حدوث بعض المتاعب الداخلية في األسرة 

 وبين  -وهو ابن عم الشيخ عبدهللا –تصاالت قد حدثت بين الشيخ على بن أحمد وأبنائه وأشيع أن ثمة ا الحاكمة ،
ذكر أنه  ىهم طلبوا تعضيدهم ضد الشيخ عبدهللا بن جاسم ، الأنو   -أمير االحساء –وكذلك ابن جلوي  ابن سعود ،

بوسعه تأديبهم ، ولكن يخشى تدخل ابن سعود مؤيًدا أبناء عمه ، مما سيعقد األمور ، كماعاد الشيخ عبدهللا بن جاسم 
 وكرر طلبه اعتراف بريطانيا بابنه ولًيا للعهد .

  القطرية  بشأن المطار –المفاوضات البريطانية 
الحكومة البريطانية والشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني  بشأن بناء تذكر بعض المصادر أن المفاوضات بين          

م  ، فقد تلقي الشيخ عبدهللا بن جاسم 1933و1931مطار لهبوط الطائرات البريطاني  في الدوحة استمرت بن عامي 
لدوحة  م ، رسالة من الوكيل السياسي البريطاني في البحرين   يبلغه بأنه سيقوم بزيارته في ا1931يوليو23في 

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

ألنه كان يخشى أن ذلك سيؤدي إلى السيطرة  ،(34)هالشيخ عبدهللا بن جاسم لمطالب قطر بإنشاء مطار على أرض
وإزاء رفض الشيخ إقامة مطار في الدوحة ، طلبت بريطانيا من على البالد وانتزاع مسؤولياته كحاكم شرعي للبالد . 

 .الشيخ عبدهللا الموافقة على إنشاء مطار في منطقة الريان ، وحذرت الشيخ عبدهللا من رفض ذلك 

(24) 



جاء هذا اإلنذار البريطاني في كتاب بعثه المقيم السياسي البريطاني في الخليج  تي.س.فاول في        
م إلى الشيخ عبدهللا بن جاسم قال فيه إن طائرات سالح الجو الملكي البريطاني سوف تشرع اعتباًرا 1932سبتمبر22

منها للهبوط ونالت عوًنا منكم أو من أراضيكم ، وإذا ما اضطرت أي  م بطيران منتظم عبر1932من أول أكتوبر 
ولكن إذا ما صدر ضدها أي عمل عدائي فسوف تكون أنت مسؤواًل عن ذلك  أة لكم ،فرعاياكم فسوف نجزل المكا

 .(35)وسوف تحاسبون عليه من قبل الحكومة السامية
رسال إبن جاسم ما في نفسه ، وقام بوإزاء هذا التهديد الذي يتنافى مع الحقوق الدولية ، لم يكتم الشيخ عبدهللا       

ننا أرسالة جوابية إلى المقيم البريطاني في بوشهر جاء فيها :"" ال شك أن هناك سوء فهم من الجانب البريطاني ، و 
على استعداد لتقديم التسهيالت المطلوبة الخاصة بهبوط الطائرات البريطانية ، ولكننا نطالب بريطانيا مقابل إنشاء 

التعدي على الطائرات عند تلتزم بالدفاع عن البالد ضد من تسول له نفسه من القبائل المساس بأمنها أو المطار أن 
 هبوطها".

وانتقد في الوقت نفسه ما تضمنته رسالة المقيم من تهديد له شخصًيا ، وتساءل " متى كنا أعداء لدولة بريطانيا        
وطلبنا من الدولة أن نتفق بما يوافق مصلحة الطرفين وتمسكنا بحقنا في  العظمى؟ ولكن إذا قلنا إننا أحرار في بالدنا

ذلك هل هذا يعب ر عنه بإظهار العداوة ؟!                                                                       
بريطانيا الفخمة ،  فإذا نحن  ال أخالكم تجهلون مبدأ اإلخاء والمساواة وحرية الممالك التي من أكبر أنصارها دولةإو 

 . (36)نحفظ حًقا لنا تقره عموم الممالك وتؤيده جميع الشعوب نكون مسؤولين ""
ويمكن القول أنه بعد إزالة سوء الفهم بين الجانبين تم االتفاق على إنشاء مطار الدوحة ، وهبطت أول طائرة بريطانية  

متنها عدد من خبراء البترول  ووكيل المعتمد السياسي البريطاني م، وكان على 1934مايو  5على أرض المطار يوم 
في البحرين وطاقم الطائرة . وكان في استقبالهم ولي عهد حاكم قطر الشيخ حمد بن عبدهللا آل ثاني الذي اصطحبهم 

 . (37)معه لمقابلة والده شيخ قطر الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني  في منطقة أم القهاب للسالم عليه
 

 وظهور البترول   م1935مشكلة تجديد معاهدة الحماية  عام 
عندما ُعرف أن الشيخ عبدهللا بن جاسم وأبناءه زاروا الرياض وأنه تعهد بالعمل على عرقلة المصالح واالمتيازات     

لها،  راحت الحكومة من امتيازات مدينة الدوحة والمناطق المجاورة مايمنحه  ىالنفطية اإلنجليزية في قطر ، وأال يتعد
من  واتفقت وجهات النظر البريطانية ،. (38)البريطانية تدرس مسألة التعجيل للتوصل إلى تسوية لعالقتها مع قطر

د والمعتمد السياسي في البحرين ، على ضرورة تجديد الحماية البريطانية على نجانب المقيم السياسي وحكومة اله
قناع الشيخ عبدهللا بن جاسم بمنح امتياز النفط للشركة األنجلوفارسية ، وإلبعاد قطر وإكسابها مضموًنا جديًدا ، إل

  . المصالح السعودية واألمريكية عن قطر
 
 
 

(25) 



زار المقيم السياسي الدوحة وقدم المقترحات التالية إلى الشيخ عبدهللا بن  1935بريل أوفي السادس عشر من        
 جاسم ليوافق عليها :

 أو رعايا أي قوى أجنبية غير مسلمة أن أي خالفات بين الرعايا البريطانيين أو من هم تحت الحماية البريطانية  -
 يمثله.البحرين أو من  ينظر فيها أقرب معتمد للحكومة البريطانية أي المعتمد السياسي في   
 غير مسلمة بريطانية أو رعايا أي قوى أجنبية أن أي خالفات بين الرعايا البريطانيين أو من هم تحت الحماية ال -

 .  (39)تحكم فيها محكمة برئاسة عبدهللا بن جاسم والمعتمد السياسي  في البحرين أو من يمثلها   
م أعطى الشيخ عبدهللا بن جاسم جوابه على هذه المقترحات ، فقد وافق على اقتراح 1935ريل أب 18في         

واقترح أن تعقد المحاكمات في الدوحة مع ذلك فقد  أبدى عدم استعداده تحمل مسؤولية أي المقيم السياسي فاول ، 
 اعتراض من قبل حكومات الرعايا األجانب من المسلمين على قرارات المحكمة .

ودعمه  إضافة إلى ذلك فقد طلب من الحكومة البريطانية التعهد بدعمه ودعم ابنه حمد واالعتراف بحمد كوالي للعهد
ثناء استالمه للسلطة  . في نفس اليوم أرسل حاكم قطر رسالة ثانية إلى المقيم السياسي طالًبا تفسيرات حول نوعية أ

الحماية . موضًحا بأن الخطر مصدره من الصحراء وأن طبيعة المشاكل التي تسببها مختلف القبائل تختلف حسب 
  وضعية المنطقة التي تحدث فيها هذه المشاكل .

م ، كان رد وزير الدولة لشؤون الهند حول االسئلة التى طرحها الشيخ عبدهللا بن جاسم 1935في ابريلو        
 نختصر فحواها كالتالي :

  قبلت الحكومة البريطانية اقتراح المقيم السياسي بأن يكون ضمان الحماية  ضد الهجمات االجنبية التي تشكل  -
 الغزوات الصغيرة . وغير الناتجة عن استفزاز وليس ضدخطًرا  

 مع ان الحكومة البريطانية تفضل المحافظة على سياسة عدم منع االعتراف ألولياء عهود الحكام كما درجت العادة  -
 إال أنها كانت على استعداد للنظر في مسألة منح اعتراف كهذا للشيخ حمد بن عبدهللا كحالة خاصة على أن يقبل   
 . م1916االلتزام بمعاهدة عام   
 وافقت الحكومة البريطانية بأن تكون المحكمة المشتركة مقرها الدوحة ولكن ال يمكنها التفرقة بين الرعايا الذين هم  -
 تحت الحماية البريطانية على الساحل العربي واالخرين فجميًعا عليهم أن يكونوا تحت السلطة القضائية للمحكمة   
 . (40)المشتركة 

أكثر حول الحماية في رسالة أرسلها فاول المقيم السياسي إلى الشيخ عبدهللا بن جاسم ،  مفصاًل  اوأعطى تفسيرً 
 تضمنت الخطوات التي قد تتخذها الحكومة البريطانية لحمايته وهي كالتالي :

 

 التي كانت تتفاوض  APOCتعطى الحماية للشيخ عبدهللا على شرط أن يعطي امتياز التنقيب عن النفط لشركة  -1
 للحصول على هذا الحق.    
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 الناتجة عن استفزاز والتي مصدرها خارج  حدود قطر ،  ضد الهجمات الجادة وغير يالحماية ستكون خارجية أ -2

 على األمن ضمن   لن تضمن الحماية الغزوات الصغيرة وعلى حاكم قطر اتخاذ الخطوات الالزمة للمحافظة     
 حدوده .     

 المقترح كان من خالل سالح الجو المالكي .أسلوب الدفاع -3
من أجل ضمان سرعة وفاعلية تحركات سالح الجو الملكي لحماية قطر . هناك حاجة لبعض التسهيالت مثل :  -4

حرية استعمال البرق الالسلكي وإيجاد أماكن هبوط للطائرات ، وزيارات لسالح الجو الملكي وضباطه عندما يرى قائد 
 . (41)ي ذلك ضرورًيا للحصول على المعلومات الضرورية من حاكم قطر لحاجات الدفاعسالح الجو الملك

 

ويمثلها    APOCتفاقية التنقيب عن النفط بين الشيخ عبدهللا بن جاسم وشركة إأبرمت  1935مايو  17وفي       
 تشارلز مايلز . وهذه االتفاقية ضمنت حماية قطر ضد الهجمات سواء الداخلية أو الخارجية . 

حيث أن نزاع الحدود بين قطر والسعودية لم يكن حل بعد ، فقد احتج عبد العزيز بن سعود ضد قطر وضد شركة 
APOC  . قائاًل بأن هذه الشركة قد تهدد مصالحه ألنها قد توسع أعمالها إلى مناطق يدعي سلطته عليها 

وقد أخذت الحكومة البريطانية على عاتقها الرد على عبد العزيز نيابة عن قطر ، وتتابعت المفاوضات بين 
 . (42)البريطانيين وبينه إلى أن توقفت بسبب اندالع الحرب العالمية الثانية

 قطر خالل سنوات الحرب العالمية الثانية وأعقابها 
، حملت في طياتها تأثيرات  1949حتى  1939سنوات من 10مرت سنوات صعبة ومريرة على قطر دامت       

( السلبية على المجتمع القطري ، وبلغت األوضاع االقتصادية حًدا 1945-1939وانعكاسات الحرب العالمية الثانية )
، بعد أن رأت السلطات البريطانية المسؤولة  1942لتدهور ، حيث توقفت عمليات التنقيب عن النفط عام خطيًرا من ا

 ضرورة ذلك ، نتيجة لتجنيد كل رعايا األمبراطورية البريطانية لخدمة المجهود الحربي البريطاني بسبب الحرب .
وأغلقت الشركة األنجلوفارسية للنفط أبوابها ،فسدت أبواب الرزق أمام أعداد كبيرة من أبناء البالد ، الذين سرَّحوا من 

، باإلضافةإلى أن خزانة الدولة قد حرمت مما كان يرد إليها من مبالغ سنوية العمل بالشركة دون ضمان أو تعويض 
سواق أمتياز األول ، وسبق ذلك تدهور صناعة الغوص وكساد مقابل عمليات البحث والتقيب ، حسب نصوص اال

اللؤلؤ، حيث عجز أرباب الحرفة عن تجهيز سفن الغوص بالمؤن الضرورية ،التي اختفت من السوق وارتفع أسعار 
الموجود منها ، باإلضافة إلى إغالق أسواق باريس أمام تصريف اللؤلؤ ، وكانت المستورد الرئيسي له بعد أن سقطت 

 .1940ي أيدي األلمان عام ف
الغالء وانتشرت األوبئة نتيجة عدم الرعايا  ن ساءت أوضاع البالد التموينية ، فعم  أوقد نتج عن ذلك كله      

الصحية والخدمات االجتماعية ، كما نهشت المجاعات الكثير من المناطق النائية في البالد ، وزاد من خطورة 
م، فقاطعت البحرين التجارة مع قطر 1937طر والبحرين بعد أحداث حرب الزبارة عام الوضع تفاقم حالة العداء بين ق

 . (43)حركة النقل البحري مما أعاق نقل هذه المواد إلى قطرواختلت 
(27) 



 

 باالستيراد مباشرة من الهند ولقد لجأ الشيخ عبدهللا آل ثاني إلى السطات البريطانية في البحرين الترخيص لبالده       
 السلحة والذخائر ونقل وتجارة الرقيق.المهربين وتجار المواد الممنوعة وافي ظل هذه االزمات ظهرت فئات 

 

م عن حاجة بالده إلى األسلحة ولعض السيارات المصفحة طبًقا لما وعدت 1938وكان الشيخ عبدهللا قد أعرب عام 
ولياته عبد هللا آل ثاني طلبه بتزايد مسؤ عند تجديد الحماية على قطر ، وقد علل الشيخ  1935به بريطانيا عام 

ة . ولكن المقيم السياسي البريطاني رفض مطلب الشيخ االدارية ، وباختالل األمن نتيجة الوضع الناشئ في المنطق
 ا أن هذا النوع من السيارات المصفحة الثقيلة ليست بالطراز الصالح للعمل في بالده.عبدهللا مؤكدً 

الد ات البريطانية كعادتها الوفاء بما التزمت به في المعاهدة المجددة ، وظلت مشكلة حاجة البطوهكذا رفضت السل
 .  (44)قائمة بغير حل إلى األسلحة

 

وعندما ظل الشيخ عبدهللا آل ثاني حاكم قطر متمسًكا بمعارضته تعيين ضابط أو معتمد سياسي بريطاني في       
الرميلة  عام  ىبالده ، لجأت السلطات البريطانية في المنطقة إلى أسلوب أخر، فانتهزت فرصة تأسيس مستشف

مع وظيفته دور المعتمد البريطاني السياسي في  يا يؤدا مستترً وكياًل سياسيً  ىم ، وجعلت من طبيب المستشف1946
 قطر بشكل غير رسمي .

توفي ولي العهد  الشيخ حمد بن عبدهللا  في مستشفى النفط بدخان بعد فترة من المرض  1948وفي مايو عام      
، ولم يترتب على ذلك تغييرات إدارية ، وإن  (45)د، وعين الشيخ عبدهللا آل ثاني ولده الشيخ علي بن عبدهللا ولي العه

كان الشيخ عبدهللا آل ثاني نتيجة حرصه على المحافظة على استتباب األمن والنظام ، قد طلب أن تمده السلطات 
م. 1916بندقية لهذا الغرض ، واستند في طلبه الجديد إلى شروط معاهدة الحماية لعام  1600البريطانية  بنحو 

 . (46)الشيخ عبدهللا آل ثاني من السلطات البريطانية االعتراف بوالية العهد ألبنه علي كذلك طلب
 

 :عالقات قطر بجيرانها  في عهد الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني ثالثًا:
---------------------------------------- 

عبدهللا مع إمارات الجوار ، بذل الشيخ عبدهللا رغم العقاب الكثيرة التي وضعها البريطانيون في طريق تواصل الشيخ 
مساعيه الحميدة في سبيل جسور التواصل مع األشقاء ، فقد دافع عن وجهة نظره ، وبين للسلطات البريطانية أن 

ا م ، ولذا مضى في واجهته موثقً 1916يس فيه انتهاك للروح معاهدته المبرمة مع بريطانيا تواصله مع جيرانه ل
 ة بالجيرانصالته الحسن

كويتية العالقات القطرية ال  
ا ، وتواصل الشيخ عبدهللا مع حاكمها ا واضحً ، تحسنت العالقات بإمارة الكويت  تحسنً  في عهد الشيخ عبدهللا      

الشيخ أحمد الجابر الصباح ، وقبل أن يمنح الشيخ عبدهللا امتياز النفط للشركة االنجليزية الفارسية أفاد من تجربة 
 . قبل توقيع االمتياز القطري بسنة  ي، أ 1939أشقائه الكويتيين الذين توصلوا إلى منح أول إمتياز نفطي سنة 

(28) 



 
وقد طالب الشيخ أثناء مفاوضاته مع الشركة تطبيق الشروط نفسها التي منحت للكويت ، مما يشير إلى مدى  

 . ( 47)شقائه في الكويت أالتواصل والتنسيق بينه وبن 
 

دبي وإمارة  مارة أبو ظبيبإ قطر وعالقتها 
الشيخ عبدهللا  منذ توليه السلطة إلى فتح صفحة ودية جديدة مع جيرانه الظبيانيين ، فزار المنامة في  ىسع         

إمارة أبو ظبي ، وبناء على ذلك بدأت الصالت الودية تسود العالقة ، لتحقيق مزيد من التقارب  مع  1914يوليو 
ا عن العالقات الدافئة التي ربطت الشيخ البلدين الجارين ، وكانت الرسائل األخوانية المتبادلة بين الطرفين تعبيرً بين 

، وفي هذا العهد ، ازدادت عالقات قطر  بدبي  قوة ومتانة ، وليس أدل على عبدهللا بحكام إمارة أبو ظبي المتعاقبين 
ت القطيعة اإلقتصادية التي فرضتها البحرين على قطر بعد أحداث ذلك من وقوف أهل دبي إلى جانب أهل قطر إبا

حركة م ، واستمرت ثماني سنوات ، فقد فتحت إمارة دبي موانئها أمام حركة االستيراد القطري ، وشهدت 1937الزبارة 
 (48)اا ملحوظً تبادل السلع مع البلدين نشاطً 

 

 العالقات القطرية السعودية 
دولة غير بريطانيا  يه لم يكن مسموًحا لقطر أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع أنهنا إشارة تجدر اإل       

م ، مع ذلك فقد أقام الشيخ عبدهللا بن جاسم اتصاالت مباشرة مع عبد العزيز آل 1916العظمى ،كما نصت معاهدة 
الشيخ  ىسعودية ، وكان عل، وهي المنطقة الشرقية من شبه الدولة ال (49)سعود وعبدهللا بن جلوي حاكم األحساء

عبدهللا بن جاسم أن يأخذ بعين اإلعتبار النمو السريع للقوة السعودية في الجزيرة العربية منذ بداية العشرينات من هذا 
 القرن .

اتصال مباشر مع السلطات البريطانية التي بدورها كانت قلقة  يوكان عبد العزيز يعرف حدود قوته  لذلك تجنب أ
وته في الخليج  وعالقاته مع المشيخات التي كانت قد أبرمت اتفاقيات مع بريطانيا . ومع ذلك فإن من ازدياد ق

      اتصاالته بقطر يمكن فهمها بسهولة على أساس أن العالقات بين الشعبين وثيقة منذ القدم ، والبريطانيون بالطبع
 يكن بوسعهم التأثير على ذلك .لم 

شركتين مختلفتين لتنقيب عنه في األحساء ، أصبحت مسألة رسم الحدود الدائمة بين وبعد ظهور البترول ووجود 
ع الشيخ عبدهللا آل يغاية في األهمية خاصة بعد توق خاصة في منطقة جبل النخش  المملكة العربية السعودية وقطر

 . APOCثاني على اتفاقية التنقيب عن النفط مع 
نهاية الحرب العالمية الثانية ، وحيث أن الواليات المتحدة كانت  ىاإلنتظار حتن كان على مسألة الحدود أال إ      

فإنها دخلت كطرف في الجدل القائم  فعقدت  معنية بكل من الحرب وامتيازات التنقيب عن النفط  في المنطقة 
وقطر ، ولكنها لم تحرز مريكية حول الحدود بين السعودية مباحثات غير رسمية بين الحكومة البريطانية والحكومة األ

 نجاحًا يذكر .
(29) 

 



وعلى أثر اكتشاف مخزون نفطي كبير في قطر والسعودية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، أعطيت         
األولوية في كال البلدين لالهتمام بالتطور االقتصادي واالجتماعي واعتبرا مسألة الحدود مشكلة ثانوية مع ذلك فقد تم 

 . (50)م1965المسالة بصورة ودية بين البلدين في عام  حل هذه
 

 البحرينية وقضية الزبارة وجزر حوار –العالقات القطرية 
إن طبيعة العالقات القطرية البحرينية كانت تختلف كلية عن العالقات القطرية السعودية ، ففي حين كان         

اقتصادية  –تميزت األولى بغير ذلك لعوامل تاريخيية وجغرافية يغلب على األخيرة طابع الصداقة بشكل عام ، 
 وسياسية .

إلى عداء قديم يرجع إلى أحداث الستينات في القرن التاسع عشر . وتجدر اإلشارة أنه  العامل التاريخيبما يرجع ور 
 ضد أراضيه.م بدأ شعب قطر يعزز هويته المستقلة وبذلك أضحى حساًسا ألي ادعاءات خارجية 1868منذ عام 

، فمرده إلى أن قطر والبحرين متجاورتين ، وكانتا تعتمدان على نفس الدعائم  العامل الجغرافي اإلقتصاديأما 
 االقتصادية ، أي على الصيد وتجارة اللؤلؤ  مما دفع كال المشيختين للتنافس الشديد على األسواق المحلية .

برمت اتفاقيات متشابهة مع البريطانيين مما جعلهما أرين كانت قد مرده إلى أن كال من قطر والبح العامل السياسيو
يعتمدان على البريطانيين في حل مشاكلهما الخارجية ، كما أن أي اتصال مباشر بين الدولتين كان يتنافي مع بنود 

ين تتسع حيث لم يكن االتفاقيات التي قاما بتوقيعهما مع البريطانيين . هذا العامل جعل الفجوة بين البلدين المتجاورت
باستطاعتهما بحث المشاكل التي تعنيهما بصورة مباشرة . كذلك فإن البريطانيين بدورهم لم يكونوا راغبين في حل 

 .(51)بحرينية القطرية  بصورة نهائية ،آملين بذلك أن تبقى كل منهما تعتمد عليهالالمشاكل ا
 قضية الزبارة  

لم يكن موقع الزبارة يحظى باهتمام أيه دولة خارجية ماعدا قطر باعتباره جزًءا منها، وقد سادت عالقات         
طيبة بين الشقيقتين المتجاورتين قطر والبحرين على كافة المستويات  ، ولم يكن ثمة اهتمام بالزبارة إلى أن منحت 

بيعة الحال مجموعة جزر حوار التي تقع ضمن ، وتضمنت الخرائط بط APOCقطر حق التنقيب عن النفط لشركة 
 .ميال التي تفصل هذه الجزر عن البحرين  17المياه االقليمية القطرية على مسافة ميل واحد مقابل ال

حدث أن نشب خالف بين فخذين من قبيلة آل نعيم القطرية الذين يعيشون بالقرب من الزبارة .  1937وفي عام     
إلى الدوحة لالستنجاد بالشيخ عبدهللا بن جاسم حاكم قطر .  وبطبيعة الحال اعتبر الشيخ وقد توجه أحد الفريقين 

يمكن اساءة فهمها أو استغاللها من  هعبدهللا بن جاسم القالقل الحاصلة في أراضيه مسألة غاية في األهمية ألن
نعيم ، وأن يطلب إليه أن يجدد الجهات خارجية ، وقد وجد من الضروري أن يحذر راشد بن محمد ،رئيس أحد فريقي 

 يمين 
 الوالء له وإال سقطت عنه وعن فريقه حق إعفائهم من الضرائب فضال عن دفع ضريبة مرتفعة في وقت الحق .

فتوجه راشد بن محمد إلى حاكم البحرين ، الذي سمح لسوء الحظ بحدوث بعض األعمال العدائية في الزبارة كرفع 
 تشجيع قبيلة النعيم بحمل السالح ضد الحاكم الشرعي .أعالم غير علم قطر الوطني و 

(30) 



الكبير  يءم أرسل الشيخ عبدهللا آل ثاني وفد إلى البحرين ، مع أنه لم يتم انجاز الش1937مايو  19وفي          
بته نه وافق على عدم تصعيد مطالأآل خليفة بادعاءاته العاطفية ، إال  ىفي البحرين لتمسك الشيخ حمد بن عيس

 وبسلطته على قبيلة النعيم وبالمقابل وعد الشيخ عبدهللا آل ثاني بالحفاظ على الوضع القائم في هذه البلدة .بملكيتها 
لبث أن تجدد التوتر ، فمن وجهة نظر الشيخ عبدهللا آل ثاني ، حث الشيخ حمد بن عيسى رجال قبيلة النعيم  ثم ما

بالسالح والمؤن، نتيجة لذلك أرسل الشيخ عبدهللا آل ثاني قوة كبيرة للتصدي لهم على العصيان بعد أن قام بتزويدهم 
إلعادة االمن إلى المنطقة ، ولقد نجحت هذه القوة في هزيمة قبيلة النعيم . وازدادت خيبة أمل حاكم البحرين عندما 

 جاسم آل ثاني حاكم قطر . علم بأن راشد بن محمد رئيس قبيلة النعيم قد أدى يمين الوالء للشيخ عبدهللا بن
وقد ازداد العداء بين البلدين عندما شيد الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني  قلعة الزبارة  ووضع حامية فيها ، كما رفض 

للمساعدة  1943الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني فكرة المنطقة العازلة التي اقترحها المقيم السياسي في المنطقة عام 
 بين الفريقين ألنه اعتبر كل منطقة الزبارة جزء ال يتجزأ من قطر . على حل األزمة

ولكن بتقدم غاية في البطء ، ونتيجة لتشبث البحرين بادعاءاتها  1944وتتابعت المفاوضات بين البلدين طوال عام 
 بشأن الزبارة تجددت المناوشات بين البلدين  .

اآلخرين الوصول لحل دائم لمشكلة الزبارة ، كف آل خليفة تدرجيًا وبمرور الوقت ومع محاوالت المعتمدين السياسيين 
 .( 52)عن مطالبتهم بالزبارة

 قضية جزر حوار   
ثمة مشكلة إقليمية أخرى بين اإلمارتين بدأت في البروز خالل الثالثينيات ، وقد نشأت هذه المشكلة حول           

ميال التي تفصل هذه  17القطرية على مسافة ميل واحد مقابل ال مجموعة جزر حوار التي تقع ضمن المياه االقليمية
 .APOCالجزر عن البحرين، والتي ظهرت بعد امتياز التنقيب عن النفط الذي منح لشركة 

وضعت البحرين حامية عسكرية في هذه الجزر ، وحفروا فيها بضعة آبار للماء العسر ، ونتيجة  1936في عام 
بن جاسم آل ثاني  وأحتج لدى المعتمد البريطاني السياسي في البحرين حول األعمال التي لذلك ثار الشيخ عبدهللا 

قامت بها بالبحرين .واستمرت المناوشات والمفاوضات السياسية بين الطرفين والتي انحازت فيها الحكومة البريطانية 
 .للجانب البحريني

العوامل الرئيسية التي أثارت مشكلة جزر حوار بين قطر  في الواقع ، إن اكتشاف النفط في منطقة الخليج  كان أحد
ا دفع بالشركات العالمية القتسام المنطقة والبحرين  وهي مشكلة ال تزال تنتظر الحل ، ذلك أن البحث عن النفط أيًض 

  ديد لشركةجما برز منافس دعن 1936ا عن النفط ، ولم تطف هذه المشكلة على السطح حتى عام فيما بينها بحثً 
بترول البحرين  والمتمثل بشركة بتروليوم كونسيشنز قطر  ، فقد الحق االخيرة بعد حصولها على األذن من بريطانيا 
جزر حور بمنطقة عملياتها ، وقبل ذلك التاريخ  كان قد سبق للويمر ، وهو حجة في هذا المجال، أن ضمن تلك 

    طرية .الجزر في دليل الخليج ، وبالتحديد في قائمة الجزر الق
(31) 

 



م ، ولذا يتساءل المرء لماذا لم يدخل حكام البحرين هذه 1936لم يدعي حكام البحرين ملكية الجزر قبل عام         
 ؟1925الجزر ضمن المنطقة التي أعطوا امتياز التنقيب فيها لشركة بترول البحرين عام 

البريطانية في ذلك الوقت  وأن الحكومة البريطانية كانت وجدير بالذكر أن كال من قطر والبحرين كانتا تحت الحماية 
الحكم الوحيد الذي له حق الفصل في المشاكل االقليمية في منطقة الخليج ، هذه الحكومة عكست قرارها السابق في 

علنت فيها اعترافها بسيادة قطر على جزر أ صادرة عن وزير حكومة الهند ، 1941نوفمبر 19مذكرة تحمل تاريخ 
 .( 53)ر ، وقد بني هذا القرار على كتابات لوريمر وعلى اعتبارات جغرافية أخرى تبناها البريطانيون في المنطقةحوا

 

 عهد الشيخ علي بن عبدهللا ي:  تنازل الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني عن الحكم لولرابعاً 
--------------------------------------------------- 

 التنازل  وأسباب  مالبسات 
حدث أن جمع الشيخ كبار رجال أسرته والقبائل القطرية ، ورشح أمامهم ابنه عليًا وليًا للعهد ، وزكاه ،         

، وفاجأ الشيخ عبدهللا بن جاسم   ( 54)وطلب رأيهم  ثم أعدو محضًرا بوقائع الترشيح ، ووقعه الحاضرون بالموافقة
م التنازل عن الحكم نهائيًا 1949أغسطس  20السلطات البريطانية بذلك .وبينما أزمع الشيخ عبدهللا بن جاسم في 

لولى عهده الجديد ، في ظروف اشتد فيها عليه المرض ، وكثرت عليه المتاعب من جانب أفراد أسرته ، بشأن 
كم من جانب شركة النفط . وربما كانت هناك متاعب وظروف داخلية صعبة مخصصاتهم مما كان يدفع للحا

تضافرت التخاذ هذا القرار ، منها حدوث بعض االضطرابات في سوق الدوحة  أسفرت عن إصابة بعض العناصر 
سياسي الهندية والباكستانية ، بالغت السلطات البريطانية في تضخيمها وإشاعتها ، فلم ير القائم بعمل المقيم ال

، والحصول على 1949أغسطس  16البريطاني في الخليج الكولونيل وليم هاي ، بدًا من التوجه إلى الدوحة في 
 1916بتنفيذ البنود الثالثة المعلقة من معاهدة الحماية عام  (55)آل ثانيبن جاسم  موافقة خطية من الشيخ عبدهللا 

 مقاليد الحكم . –ولي العهد  –الشيخ علي بن عبد هللا المشار إليها ، وذلك قيل موافقة بالده على تسلم 
 التنازل   إجراءات 

، تبادلت الرسائل بين الشيخ عبدهللا بن جاسم والسلطات البريطانية ، بصدد  1949أغسطس 20وفي           
ثاني حاكًما على تنازله عن الحكم لولي عهده ، واعترف القائم بعمل المقيم السياسي بالشيخ  علي بن عبدهللا آل 

 . (56)قطر
  

 

 

 

   

(32) 



 هوامش الباب الرابع

   103 - 97م( ، ص 1966( محمود بهجت سنان ، تاريخ قطر العام )بغداد :مطبعة المعارف ، 1) 
 ( انظر الملحق الوثائقي  بالبحث2) 
   حسن. د: تحقيق ، والمعاضيد سليم علي، بن آل قبيلة: القبائل وتاريخ النسب فن في الفضائل مجموع: البنعلي فاضل بن راشد( 3) 

 (2،   انظر الملحق رقم )     303ص  ، 2007 ، الثانية الطبعة ، ثاني آل علي بن محمد بنا      
 (alarabi.ma-www.attarikh( يوسف محمد عبيدان ، دولة قطر في ظل أسرة آل ثاني على الرابط :)4)
 177، الناشر عبدهللا الحسيني ،ص  1984( كتاب العهد ، قطر وثروتها النفطية ، 5)
 ، ( 1913-1871( صبري فالح الحمدي : السياسة العثمانية تجاه قطر في عهد الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني ورد الفعل البريطاني )6)

 217م، ص 2008( بغداد 86، العدد )مجلة كلية األداب ، جامعة بغداد      
 . 90،ص2،ج1983م( ، الدوحة ،1949-1868(أحمد العناني : وثائق التاريخ القطري ، من الوثائق البريطانية والعثمانية )7)

                                                               1253، ص 1975ج.ج.لويمير : دليل الخليج ، القسم التاريخي ، المجلد الثالث ، الدوحة ،      
 (3أنظر الملحق رقم )     

 . 195، الناشر عبدهللا الحسيني ،ص  1984(كتاب العهد ، قطر وثروتها النفطية ، 8)
 . 213م( ، مصدر سابق ، ص 1949-1868حمد العناني : وثائق التاريخ القطري ، من الوثائق البريطانية والعثمانية )أ (9)
                                             ، 1999( ، مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ، الدوحة 1945-1914البريطانية ) –(  يوسف ابراهيم العبد  : العالقات القطرية 10)

 وما بعده 56ص        

ة م )دراسة تحليلية( ، بحث نشر ضمن ندو1935 -1916(  جمال  محمود حجر ، اإلستمرار والتغير في األوضاع السياسية 11)

 قضايا  

  116 – 77، الجزء األول  ، ص  28/2/1989-19خالل القرن العشرين التي عقدت بالدوحة في التغير في المجتمع القطري      

 . 99 – 77م ، ص 1991الدوحة      

 88 - 84جمال محمود حجر ، االستمرار والتغير ، مرجع سابق ، ص ( 12)

  أحمد تقديم  ، والعثمانية البريطانية الوثائق من ،  الثاني الجزء ،  القطري التاريخ وثائق: الدوحة  األمير، بمكتب الوثائق قسم( 13)

 16ص  ، 1979 ، الدوحة ،  العناني     

  . 101 – 77حجر : االستمرار والتغير ، مرجع الساابق ، ص  (14)

 178، ص   1980محمد حسن الصراف : تطور قطر السياسي واالجتماعي في عهد الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني   ، الدوحة ،  (15)

 . 179الصراف ،  تطور قطر السياسي واالجتماعي ، مرجع سابق  ، ص ( 16)

 .  183 – 181الصراف ،  تطور قطر السياسي واالجتماعي ، مرجع سابق  ، ص  ( 17)

 .125 – 120، ص  1979، الطبعة األولى ، الكويت  1949-1916عبد العزيز المنصور : التطور السياسي لقطر ( 18)
 128 - 126، مرجع سابق ، ص  1949-1916عبد العزيز المنصور : التطور السياسي لقطر ( 19)

 (4) انظر الملحق ( 20)

 . 129، مرجع سابق ، ص  1949 – 1916( عبد العزيز المنصور : التطور السياسي لقطر 21)

 (5) ( انظر الملحق22)

 . 66-65ص 1999،  1أحمد زكريا الشلق ، فصول من تاريخ قطر السياسي ، مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ،ط( 23)
 (6)( انظر الملحق 24) 
 . 65م ، ص 2000، الطبعة الثانية ، الدوحة  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 25)
 66، مرجع سابق ، ص  1945-1914البريطانية  –( يوسف ابراهيم العبدهللا ،العالقات القطرية 26)
 

(33) 

http://www.attarikh-alarabi.ma/


   95م( ، ص 1966( محمود بهجت سنان ، تاريخ قطر العام )بغداد :مطبعة المعارف ، 27)
  الطبعة ، الدولة استقالل إلى اإلمارة نشأة من السياسي قطر تطور ، هلل العبد ابراهيم ،يوسف عقيل مصطفي الشلق، زكريا ( أحمد28)

 . 134ص ، 2003مارس ، األولى     
 .   136، مرجع سابق ،ص  الدولة استقالل إلى اإلمارة نشأة من السياسي قطر تطور ، هلل العبد ابراهيم ،يوسف عقيل الشلق، ( ا29)
 . 71، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 30)
 .  137 ، مرجع سابق ،ص الدولة استقالل إلى اإلمارة نشأة من السياسي قطر تطور ، هلل العبد ابراهيم ،يوسف عقيل الشلق، ( ا31)

 . 123-122صمرجع سابق ، أحمد زكريا الشلق ، فصول من تاريخ قطر السياسي ، ( 32)
 . 73، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 33)
 .65 – 64ص  مرجع سابق، ،  1949-1916عبد العزيز المنصور : التطور السياسي لقطر ( 34)
  .  269قسم الوثائق بقصر الدوحة تحت رقم  –( نص الرسائل المتابدلة بين المقيم السياسي البريطاني في الخليج وبين شيخ قطر 35)

 . 55، ص  2008وانظر:عبد القادر حمود القحطاني ، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ،الدوحة      
 عبد العزيز المنصور : التطور السياسي م ، وانظر: 1984( قطر وثروتها النفطية )كتاب العهد( مطابع العهد ، الدوحة ،قطر، 36)

 .  54-52ص  مرجع سابق، ،  1949-1916لقطر        
 . 56( القحطاني ، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ،مرجع سابق، ص 37)
 . 68، مرجع سابق ، ص  1949-1916عبد العزيز المنصور : التطور السياسي لقطر ( 38) 

 . 80، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 39)
 .81، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 40)
 ، مرجع نفسه . 1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 41)
 .  145صمرجع سابق ، أحمد زكريا الشلق ، فصول من تاريخ قطر السياسي ،  (42)
 .  150صمرجع سابق ، أحمد زكريا الشلق ، فصول من تاريخ قطر السياسي ،  (43)
 . 179( قطر وثروتها النفطية )كتاب العهد( مطابع العهد ، مرجع سابق ، ص 44)
 . 184العهد ، مرجع سابق ، ص ( قطر وثروتها النفطية )كتاب العهد( مطابع 45)
 .97-94، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 46)
 20-19ص محمد الرومي : العالقات الكويتية القطرية  (47)
 (www.diwan.gov.qa( موقع الديوان األميري )48)
  4( انظر الملحق رقم834( جريدة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، العدد)49)
 . 98، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية  (50)
 .100، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 51)
 .108، مرجع سابق ، ص  1945 – 1914البريطانية  -( يوسف ابراهيم العبدهللا ، العالقات القطرية 52)
 هـ ، قطر وثروتها النفطية )كتاب العهد( مطابع العهد ، مرجع سابق ،  1367شعبان  24( نص محضر موجز للقرار ،محرر في 53)

 . 200ص      
 . 154صمرجع سابق ، أحمد زكريا الشلق ، فصول من تاريخ قطر السياسي ،  (54)
 (7انظر الملحق رقم  ) (55)
 (8(انظر الملحق رقم  )56)
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 الباب الخامس
 -رحمه هللا –الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني  المرحلة األخيرة من حياة

 

 الشيخ عبدهللا بن جاسم بعد تنازله عن الحكم 
بنه الشيخ علي بن عبدهللا في بن جاسم بعد تنازله عن الحكم وتسليم مقاليد السلطة ال عاش الشيخ عبد هللا        

 قصره في منطقة الريان ، وقد باءت أمارات المرض واإلعياء تظهر واضحة عليه .
لحكم ، وكان كثير ما وكان الشيخ علي بن عبدهللا يستشير والده المتقاعد ويرجع إليه في كثير من مسائل السياسة وا

 . (1)كان يتبنى آراءه في العديد من المسائل
ا عن الحياة العامة ، فقد بقى حاضًرا في المشهد السياسي واالجتماعي وهذا يدل على أن الشيخ عبدهللا لم ينعزل تمامً 

، وظل محل تقدير واحترام من جانب ابنه الحاكم وشيوخ البالد وأعيانها ، وكان الجميع يبجلونه ويرعون حقه، بل ظل 
السعودية في عددها  ودليل على ذلك ما أشارت إليه صحيفة أم القرى ه الحاكم الفعلي ، أنكثيرون ينظرون إليه على 

 . (2)قطر ،وذلك بعد تنازله عن الحكم بسنوات التي وصفت فيه الشيخ عبدهللا على أنه أمير
 

 وفاة الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني 
يقوى  يامه من عدة أمراض جعلته رهين الفراش  ، وأصبح الأخريات أعانى الشيخ عبدهللا بن جاسم في          

على الحركة وتدهورت حالته الصحية بعد وفاة ابنه الثالث الشيخ حسن بن عبدهللا، واستمرت معاناته مع المرض 

هـ،الموافق 1376حتى لحق الى جوار ربه في قصره بالريان بعد ظهر الخميس الخامس عشر من شهر رمضان سنة

 م .1957بريل عام أالخامس عشر من 

 خبر وفاته ، حيث اذاعه راديو مكة ،ونشرته الصحف والمجالت في ذلك الوقت .وقد تناقلت وسائل االعالم 
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 بعض أقوال الشيخ عبدهللا بن جاسم الخالدة
 وبعض ماقيل عن صفاته ومزاياه

 
بعض أقوال الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني الخالدة 
 

" ودي إني عزلت نفسي عن هذا األمر وتركته إن صُلح أة ُأصلح .. ولكني أخشى أن يتهدم البناء ألنه بنى حصاة 
 حصاة ، ولم توثق بعد دعائمه " 

 "196قطر وثروتها النفطية ، ص "                                                              
 
 

 ي اهل الشرف والشهامة وإنها محرمة في جميع الشرائع ""إن الدعايات المضرة غيرجائزة لد
 "73،ص2" وثائق التاريخ القطري ،ج                                                            

 

 

 

وهل الجاليات األجنبية متى كانت ساكنة في بالد لغيرها يعتبر من وجودها بهذه البالد حجة لوضع يد من كانت "
 " على هذه األرض ، أو البالد التي تسكن فيهل؟!تابعة له 

 "79،ص2" وثائق التاريخ القطري ،ج                                           

 

 

 "إني ما جئت اإلمارة غاشًما أو بوراثة ، بل جئتها رسميًا ، ليس ألحد أن يقول فيه شيئا"
 "196" قطر وثروتها النفطية ، ص                                                             

 

 

 

من المرغوب فيه تشجيع سائر الجهود التي تحقق االنتفاع األفضل بموارد العالم الطبيعية .. ومن المرغوب فيه "
 " لصالح حماية وحفظ وانتظام تطوير هذه الموارد أن تنظم الرقابة على استغاللها تنظيما أصوليا

 "80،ص2" وثائق التاريخ القطري ،ج                                           

(36) 



 بعض ما قيل عن الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني 
 

" كان الشيخ عبدهللا بن قاسم  رجاًل ذكيًا جدًا ، محافظا على شرائع اإلسالم ،عفيفًا ، نزيهًا ،صالحًا ، كريم الشمائل ، 
العلم ، معظمًا لهم، متأدبًا باآلداب الشرعية ، سالكًا مسلك والده بمحبة اهل السنة ، يبغض أهل البدع ، محبًا ألهل 

واليألف مجالستهم ، يعرف طرفًا صالحًا من أخبار العرب ، القديمة والحديثة ، كثير السماع لكتب التفسير والحديث 
 والتريخ "

 " العالمة محمد بن عبد العزيز بن مانع "                                          

 

" وال نغالي إذا قلنا إنه شخصية عربية فذة قلما يظفر بمثله الزمان ، وزعيم من زعماء  العروبة في التاريخ يفخر بها 
)قطر( وتفخر العروبة في سائر مواطنها ، بما له من المآثر الجسام والمساعي العظام في بناء كيان )قطر( المؤمل 

 المرموق "

 " المؤرخ محمد شريف الشيباني "                                           

 

" امتاز بوفرة العلم وسعة اإلطالع وقوة الذاكرة ، وكان من اعالم زمانه في سياسة الملك ، وفي علم التاريخ واألنساب 
 من األدباء المجيدين "ورواية الشعر ، وكان له أثر كبير في حياة الكثيرين من أهل )قطر( 

 الشيخ عبدهللا بن إبراهيم األنصاري " "                                           

 

" ومع ذلك ، فإنه حين تنشر الوثائق المتعلقة بفترة حكمه ، سوف تتضح للعيان مجهودات رجل مؤمن ، يعمل بحكمة 
من الخير ، ودفع أكبر ماتدفعه الطاقة القصوى من  وشجاعة نادرتين في أقسى الظروف ،لتحقيق أفضل ما يمكن

 الشر "

 " األستاذ أحمد العناني "                                           

(37) 

 



 لخامسهوامش الباب ا

(أحمد زكريا الشلق، مصطفي عقيل ،يوسف ابراهيم العبد هلل ، تطور قطر السياسي من نشأة اإلمارة إلى استقالل الدولة ، الطبعة 1) 
 167، ص 2003األولى ، مارس

  (9) (، ملحق رقم1426( أم القرى ، جريدة ، العدد )2)
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 خاتمةال
كان تقديم الشيخ جاسم بن محمد ابنه الشيخ عبدهللا  لخالفته كان نابعًا من تفوقه على سائر إخواته حنكة         

وذكاء وفطنة رغم أنه لم يكن أكبرهم سًنا ، حيث كان يتميز بالدهاء السياسي الذي أستطاع به أن يتعامل مع 
ة متوازنة قائمة على اليقظة والحذر والمراوحة بين اللين السياسةاالستعمارية اإلنجليزية بكل حنكة واقتدار ، واتبع سياس

والشدة ، وظل يناور من أجل تعطيل بعض البنود المجحفة بحق قطر في المعاهدة القطرية البريطانية المعقودة سنة 
م ، وقد أفلحت سياسته الكيسة إلى حد كبير في إبعاد بالده عن الخضوع المباشر لالنتداب البريطاني ، ول 1916

تتمكن بريطانيا من تعيين مندوب أو مقيم سياسي لها في قطر على غرار ما هو حاصل في مشيخات الجوار ، ولم 
 قطر رغم نشاطها الدائب في المنطقة .تستطع فرق التبشير أن تجد لها قدما في 

ومقيميها وضباطها  صف سياسة الشيخ عبدهللا بن جاسم في التعامل مع بريطانيا ممثلة بمندوبهان نويمكن أ      
بالحذر الشديد والتريث واإلرجاء والمناورة والمراوغة ، وكلها مسالك سياسية تعبرعن عمق الرؤية وشدة المراس اللذين 

 تمثال في شخصية الشيخ عبدهللا بن جاسم آل ثاني .

من المشكالت والقالقل  ومن مظاهر دهائه السياسي القائم على الروية والمداراة  نجاحه في التغلب على كثير     
الداخلية التي كادت تعصف بالبالد ، وتسبب أزمات خانقة فيها ، فقد استطاع أن يقود المسيرة وأن ينجح في معالجة 

 آخر أكثر المشكالت  التي كان المعارضون من بعض أقربائه وبعض زعماء القبائل المناوئة ، يثسرونها بين الحين و 

 جاسم آل ثاني رجل دولة ، يمتلك من الحكمة والذكاء ما هو معروف ومشهور. وحقا كان الشيخ عبدهللا بن
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 المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع

 أواًل: الوثائق المنشورة

 . 1979، المجلد الثالث ، الدوحة ،  دليل الخليج ، القسم التاريخي: ج .ج . لوريمر  -
، الطبعة األولى ، الكويت ،  1916-1868مصادر تاريخ قطر فتوح الخترش وعبد العزيز المنصور :  -

1979 . 
 ، من الوثائق البريطانية والعثمانية ، الجزء الثاني وثائق التاريخ القطري  الدوحة: قسم الوثائق بمكتب األمير، -

 . 1979 ، الدوحة ، تقديم أحمد العناني  ،
 . 1981، 1) كتاب مستقل( قسم الوثائق واألبحاث بمكتب األمير ، قصر الدوحة ، ط جقطر في دليل الخلي -
...." ، مجموعة وثائق آتشيسون " محموعة المعاهدات واالتفاقيات والسندات المتعلقة بالهند والبلدان المجاورة -

 (21، المجلد ) 1933دلهي ، 
،  قسم الوثائق ، قصر الدوحة تحت  وبين شيخ قطرنص الرسائل المتبادلة بين المقيم السياسي في الخليج  -

 296رقم 
 . 1979، المطبعة األهلية ، الدوحة ،  2ج  (1949 -1868وثائق التاريخ القطري ) -

 

 والعربية  ثانًيا: الدوريات القطرية

 . . 1/1/2001 4974جريدة الشرق القطرية )ملحق( العدد:  -
 (837جريدة أم القري السعودية  العدد ) -
 ( .1986توقفت في اغسطس  – 1969الدوحة )بدأت في أول نوفمبر  مجلة -

 
 لًثا: المؤلفات والدراساتثا

، ذات السالسل ، الكويت  1،ط المعاضيد وقطر .تاريخ ونسب وحضارةإبراهيم جار هللا دخنة التميمي ،  -
1999 . 

 . 1999،  1، مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ،ط فصول من تاريخ قطر السياسيأحمد زكريا الشلق ،  -
 ، (م1949-1868) والعثمانية البريطانية الوثائق من ، القطري  التاريخ وثائق:  العناني أحمد -

 .1983الدوحة،
تطور قطر السياسي من نشأة اإلمارة إلى أحمد زكريا الشلق، مصطفي عقيل ،يوسف ابراهيم العبد هلل ،  -

 .  2003، الطبعة األولى ، مارس استقالل الدولة
(40) 

 



 . 2004، الدوحة ،  التاريخ السياسي لدول الخليج العربيأحمد زكريا الشلق ،  -
، الدوحة يناير  1، الجزء األول والثاني ، دار الموسوعة القطرية للطباعة والنشر ، ط الموسوعة القطرية -

1993. 
 ، والمعاضيد سليم علي، بن آل قبيلة: القبائل وتاريخ النسب فن في الفضائل مجموع: البنعلي فاضل بن راشد -

      2007 ، الثانية الطبعة ، ثاني آل علي بن محمد بن حسن. د: تحقيق
 الفعل ورد ثاني آل محمد بن قاسم الشيخ عهد في قطر تجاه العثمانية السياسة:  الحمدي فالح صبري  -

 م2008 بغداد( 86) العدد ، بغداد جامعة ، األداب كلية مجلة ،(1913-1871) البريطاني
 . 1979، الطبعة األولى ، الكويت  1949-1916التطور السياسي لقطر عبد العزيز المنصور :  -
 . 1977، الكويت  نشوء قطر وتطورهاعبد العزيز المنصور وفتوح الخترش :  -
 2008،الدوحة  اصردراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمععبد القادر حمود القحطاني ،  -
 . 1962، دار الثقافة ، بيروت  إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر: محمد شريف الشيباني  -
 . 1966األولى ، بغداد  ة، الطبع تاريخ قطر العام: محمود بهجت سنان  -
 . 1961، الطبعة األولى ، بيروت  قطر ، ماضيها وحاضرهامصطفي مراد الدباغ :  -
 م1984مطابع العهد ، الدوحة ،قطر،  النفطية )كتاب العهد(قطر وثروتها  -
، قسم اإلصدارات  الخليج العربي دراسات في األصول التاريخية والتطور السياسيمصطفي عقيل الخطيب ،  -

 . 2013الثقافية والنشر ، الدوحة 
، الجزء الثاني ،مؤسسة   البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات شرق الجزيرة العربيةلجنة تدوين تاريخ قطر :  -

 .1976دار العلوم ، الدوحة 
، مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ( 1945-1914البريطانية )–العالقات القطرية يوسف إبراهيم عبد هللا  ،  -

 ،1999 . 
 

 رابعا: مواقع إلكترونية :
 
 (www.diwan.gov.qa) األميري  الديوان موقع -
 (alarabi.ma-www.attarikhيوسف محمد عبيدان ، دولة قطر في ظل أسرة آل ثاني على الرابط :) -
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 المالحق

 

 

 



 (1ملحق رقم )

م بين الشيخ محمد بن ثاني والحكومة 1868اتفاقية عام 
 (1)السالم البحريالبريطانية،بشأن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 255( ، ص 21، المجلد ) 1933( وهي من مجموعة وثائق آتشيسون " محموعة المعاهدات واالتفاقيات والسندات المتعلقة بالهند والبلدان المجاورة...." ، دلهي ، 1)
 م .2000، الطبعة الثانية ، الدوحة  1945-1914البريطانية  –يوسف إبراهيم العبد هللا ، العالقات القطرية      

(41) 



 (2الملحق رقم)

 (1)صورة وثيقة البيعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

،  حسن بن محمد بن علي آل ثاني تحقيق: د.،  مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل: قبيلة آل بن علي، سليم والمعاضيد:راشد بن فاضل البنعلي   (1)

 303، 2007الطبعة الثانية ، 

 

(42) 

 



 (3ملحق رقم )
مرسوم والي البصرة بتعيين الشيخ عبداهلل وكيالً عن 

 (1)قائممقام قطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .90،ص2،ج1983، الدوحة ،( م1949-1868) والعثمانية البريطانية الوثائق من ، القطري  التاريخ وثائق:  العناني أحمد  (1)
 
 
 
 
 

(43) 

 



 (4)مالملحق رق

 (1)إعالن من الشيخ عبداهلل يتعلق بتجارة السالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . R/15/1/627,pp.211-212( مأخوذ عن : 1)
 م .2000، الطبعة الثانية ، الدوحة  1945-1914البريطانية  –يوسف إبراهيم العبد هللا ، العالقات القطرية     

(44) 



 (5)ملحق رقم 

 م1916معاهدة نوفمبرعام

 (1)القطرية –البريطانية 
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 . 159-158-157-156-155، ص  م2000، الطبعة الثانية ، الدوحة  1945-1914البريطانية  –يوسف إبراهيم العبد هللا ، العالقات القطرية   (1)
(47) 

 

 

 



 (6الملحق رقم)

الرسالة الموجهة من المقيم السياسي في الخليج (كوكس 
 (1)إلى الشيخ عبداهلل آل ثاني

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . 159-158-157-156-155، ص  م2000، الطبعة الثانية ، الدوحة  1945-1914البريطانية  –يوسف إبراهيم العبد هللا ، العالقات القطرية   (1)
 

(48) 



 (7الملحق رقم)

رسالة الشيخ عبداهلل إلى المقيم السياسي بشأن التنازل عن 
 (1)الحكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 204قطر وثروتها النفطية )كتاب العهد( مطابع العهد ، مرجع سابق ، ص   (1)
(49) 



 (8الملحق رقم)

رسالة الشيخ عبداهلل بالتنازل عن  رد المقيم السياسي على
(1)الحكم لولده

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 205قطر وثروتها النفطية )كتاب العهد( مطابع العهد ، مرجع سابق ، ص   (1)
 

(50) 
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