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:الملخص
 وتتبعنا الظروف السياسية,م1781 تناولت الدراسة العالقات العثمانية – القطرية منذ وصول العثمانيين إلى قطر عام
 وتولي أسرة آل ثاني,  وجلبت اهتمام القوى الدولية منها بريطانيا,التي مرت بها هذه العالقات في فترات تاريخية مختلفة
. ودخولها في عالقات مباشرة مع العثمانيين,1787 لحكم قطر عام
 وأخذنا,تتبعت الدراسة التطورات السياسية والتحوالت التي شهدتها منطقة شبه جزيرة قطر من خالل المصادر التاريخية
– بعين االعتبار المعطيات السياسية في المنطقة وما خلفه التنافس بين القوى الداخلية والخارجية في العالقات العثمانية
.  واألزمات الدولية التي واكبت هذه العالقات,القطرية على األرض
وتفيدنا الدراسة في فهم الظروف السياسية التي عصفت بمنطقة قطر وما خلفته من أثار متجددة تساعدنا على فهم قضايانا
.المعاصرة
. الخليج العربي, قطر, الدولة العثمانية:كلمات مفتاحية

Ottoman-Qatari Relations Between 1871-1913
Abstract:
The study dealt with the Ottoman-Qatari relations since the arrival of the Ottomans in Qatar in
1871, followed by the political circumstances that prevailed in these relations during different
historical periods. The attention of the international powers included Britain, the Al-Thani family
and the Ottoman rulers.
The study traces the political developments and transformations witnessed in the Qatar
Peninsula through historical sources, taking into consideration the political data in the region and
the consequent competition between the internal and external forces in the Ottoman-Qatari
relations on the ground and the international crises that accompanied these relations.
The study helps us to understand the political conditions that have afflicted the region and the
renaissance that have helped us to understand our contemporary issues.
Keywords: Ottoman, Qatar, The Arabian Gulf.
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المقدمة:

ايهاب زاهر

تبوأت قطر موقعاً استراتيجياً ىاماً في الخميج العربي ،األمر الذي جعميا موضع اىتماـ القوى الدولية األخرى ،ومنيا

البرتغاؿ وىولندا وبريطانيا في فترات تاريخية.

تناوؿ موضوع البحث فترة مفصمية في تاريخ قطر ،ال سيما بعد أف وقع الشيخ دمحم بف ثاني معاىدة السالـ مع المقيـ البريطاني
فً الخلٌج الكولونٌل لوٌسبٌلً ،Lewis Pellyفً  23سبتمبر عام 2979م،تم بمقتضاها االعتراف باستقالل قطر ،وفصلها عن
البحرٌن عاـ 1181ـ ،ووصوؿ العثمانييف إلى قطر عاـ 1181ـ بعد حممة الوالي مدحت باشا  ،وما أعقب ذلؾ مف تحوالت

سياسية وادارية خمفت أثا اًر عميقة في مستقبل العالقات في المنطقة.

وكانت قطر قائـ مقاـ في البداية ،في ظل السيطرة العثمانية تتبع لوالية اإلحساء ،ويديرىا متصرؼ نجد الذي يرجع في

أموره إلى الوالية ،ورغـ سيطرة الدولة العثمانية؛ إال أف آؿ ثاني أداروا قطر محتفظيف بنوع مف االستقاللية ،ولـ تعترؼ بريطانيا
بسيطرة الدولة العثمانية طواؿ فترة الحكـ العثماني لقطر  ،واستمر ذلؾ إلى أف انتيى الوجود العثماني في قطر عاـ 1111ـ بتوقيع
اتفاقية عثمانية – بريطانية .

وتكمف مشكمة البحث في قمة الدراسات التي تناولت ىذا المجاؿ في تاريخ العالقات العثمانية  -القطرية  ،فاف ىذه

الدراسة تسعى لمعالجة ىذا الموضوع ،ورصد طبيعة وأثر البنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالدارية في العالقات العثمانية
 القطرية ،وتوضيح ا لعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية واالدارية واالستراتيجية التي أدت إلى تطور العالقاتالعثمانية – القطرية .

أما حدود البحث  ،فتقسـ إلى مكانية وىي منطقة شبو جزيرة قطر  ،وحدود زمانية وىي الفترة الممتدة بيف عامي -1181

1111ـ .

وىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أوجو العالقات العثمانية – القطرية  ،ومجاالت التعاوف  ،والقضايا الدولية التي استجدت

عمى ضوء ىذه العالقات ،ورصد التطورات والتحوالت التي أحدثيا الوجود العثماني في قطر  ،واالىتداء باألحداث التي مرت بيا
المنطقة بحاضرنا المعاصر.

واتبع منيج البحث التاريخي المقارف والمقاربات التاريخية وفق سياؽ تاريخي يبحث في األحداث التاريخية،الذي يقوـ عمى

استخداـ المعمومات ،وتحميميا .ويعتمد البحث عمى المصادر األولية المتعمقة بحقل الدراسة مف مصادر تاريخية ووثائق عثمانية
وبريطانية وغيرىا مف المصادر والمراجع التي تساىـ في تشكيل صورة واضحة عف موضوع الدراسة.
خطة الدراسة:

المبحث األول  :نشأة وتطور العالقات العثمانية – القطرية :
المطمب األوؿ :وصوؿ أسرة آؿ ثاني لمحكـ.
المطمب الثاني  :قطر وتنافس القوى المحمية والدولية في الخميج العربي.
المبحث الثاني  :العالقات القطرية – العثمانية بين عامي : 1111 -1781

المطمب األوؿ  :العالقات العثمانية – القطرية .1191 – 1181
المطمب الثاني  :العالقات العثمانية القطرية .1111 – 1191

المطمب الثالث  :المعاىدة العثمانية – البريطانية وانياء الوجود العثماني في قطر .1111
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الدراسات السابقة

توصمت مف خالؿ القراءات ْانو ال توجد دراسة تاريخية متخصصة وتحميمية تعالج ىذا الموضوع " العالقات العثمانية –

القطرية بيف عامي  "1111-1181وأغمب الدراسات التي تناولت تاريخ القطر ال تتطرؽ إلى تفاصيل العالقات العثمانية – القطرية
في ىذه الحقبة الزمنية ،بالمقابل توجد دراسات تناولت بعض الجوانب العامة لقطر خالؿ العيد العثماني بشكل شمولي تنقصو

المنيجية والتحميل العممي ،ومف ْابرزىا ومف الدراسات السابقة دراسة قورشوف  ،زكريا  ،قطر في العيد العثماني – 1181

 ،1118والدراسة تتناوؿ جوانب عامة تتسـ بالسردية ،وينقصيا التحميل والتفسير التاريخي لمظواىر والوقائع التاريخية ،وتتناوؿ
مسألة الحكـ التركي لمنطقة خميج البصرة في عصر السمطاف سميـ األوؿ ( ،)1119-1111وعيد السمطاف سميماف القانوني ،

ويتطرؽ إلصالحات مدحت باشا والي بغداد وعمل سمسمة مف التنظيمات اإلدارية في تمؾ األماكف  ،ويشير لمصراع العثماني-

اإلنجميزي عمى قطر والبحريف .مع بداية عاـ  1181واالضطرابات الموجودة بالمنطقة والقرصنة البحرية ونشاط القناصل اإلنجميز
في أية دعاوى تنشأ ما بيف البحرينييف والمواطنيف العثمانييف  ،ويستعرض الكتاب عالقة قضاء قطر بالمشايخ األخرى المجاورة لو
 ،وقد اعتمد عمى الوثائق العثمانية التي جرى ترجمتيا في ىذا الكتاب  ،وال يفصل الباحث تطورات الحياة العامة في قطر سوى
اشارات قميمة حوؿ بعض الجوانب .
وما يميز دراستي لمعالقات العثمانية – القطرية بيف عامي  1111-1181تطبيقيا والتزاميا بمنيج البحث التاريخي،
واحتوائها لعناصر التجدٌد واالبتكار وقد ٌكون من القلٌل فً مجال تخصصه ،وتناوليا لمتطورات التاريخية والقضايا التي مرت بيا

ىذه العالقات  ،كما تتميز الدراسة بتناوليا مرحمة تاريخية ىامة تشيدىا المنطقة مف العالقات العثمانية – القطرٌة ،وتتمٌز بتنوع
مصادرها التارٌخٌة بٌن الوثائق التارٌخٌة االجنبٌة (البرٌطانٌة والعثمانٌة ) ،والمصادر العربٌة والدراسات األخرى .
المبحث األول  :نشأة وتطور العالقات العثمانية – القطرية:

ارتبطت قطر منذ مطمع العصر الحديث  ،وحتى أواسط القرف التاسع عشر  ،وقبل انفراد آؿ ثاني بالسمطة بتاريخ منطقة

اإلحساء  ،أو المنطقة الشرقية مف شبو الجزيرة العربية  ،وقد خضعت شبو جزيرة قطر لحكـ بني خالد حتى أواخر القرف الثامف

عشر  ،قبل أف يقضي عمييـ السعودييف الذيف سقطت بأيدييـ اإلحساء عاـ 1811ـ ثـ اتخذوىا قاعدة لمد نفوذىـ إلى البحريف

وقطر والبريمي قرب عماف وامارات الساحل المتصالح  ،أما آؿ خميفة فبعد انفصاليـ عف حمفائيـ اتجيوا إلى البحريف  ،وقوي
مركزىـ ىناؾ  ،ولـ تتعد إقامتيـ في قطر سوى مدينة الزبارة  ،أما بقية شبو جزيرة قطر  ،فكانت تقطنيا مجموعات قبمية بعضيا

حضري أىميا المعاضيد

()1

الذيف تنتمي إلييـ أسرة آؿ ثاني  ،وغيرىـ مف القبائل سنتناوؿ الحديث عنيا في الفصل الثاني  ،ثـ مع

وصوؿ العثمانيوف لممنطقة الشرقية ضمت قطر إلى والية البصرة بعد حممة الوالي مدحت باشا عاـ 1181ـ  ،وأصبحت قضاء

تابعاً لمتصرفية نجد

()2

.

المطلب األول :وصول أسرة آل ثاني للحكم.

يعود ظيور أسرة آؿ ثاني إلى أوائل القرف الثاني عشر اليجري \ أواخر القرف الثامف عشر الميالدي  ،وتنسب إلى فرع

مف قبيمة الوىبة التي ينتسب ليا اإلماـ دمحم بف دمحم عبد الوىاب مف قبيمة المعاضيد والتي منيا جدىـ عمرو بف معضاد بف زاخر

مف بني تميـ  ،والتي تقسـ إلى ثالثة بطوف رئيسية في نجد وىي :بطف حنظمة بف مالؾ بف زيد بف مناة بف تميـ .وثانييا :بطف
1

( ) المعاضٌد هم فرع من قبٌلة الوهبة الذٌن ٌعودون إلى تمٌم  ،وقد هاجروا من شبه الج زٌرة العربٌة فً أواخر القرن السابع عشر  ،ووصلوا إلى قطر فً
أوائل القرن الثامن عشر  ،انظر الشلق  ،تطور قطر السٌاسً من نشأة األمارة إلى استقالل الدولة ( ،ص .)83
( )2الشٌبانً ،دمحم شرٌف ،إمارة قطر العربٌة بٌن الماضً والحاضر( ،ص . )65 ,39
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سعد بف زيد بف مناة بف تميـ .وثالثيا :بطف عمرو بف تميـ بف حنظمة الوىبة التي منيا اإلماـ دمحم عبد الوىاب والمعاضيد التي
منيا آؿ خميفة حكاـ البحريف

()3

 ،ومف شيوخيـ حسب ما يرد في بعض المصادر والروايات الشيخ ثاني بف دمحم بف ثامر بف عمي

مف بني تميـ مف أشير قبائل مضر بف نزار الجد األكبر ليذه القبيمة ،وأصل موطنيا في بالد (نجد) مف مقاطعة (الوشـ) ومنيا

نزحوا ىـ وأبناء عمومتيـ (المعاضيد) إلى واحة (جبريف) مف أراضي السعودية وأخذوا في التنقل في جنوب البالد وشرقيا حتى
انتيى بيـ االستقرار في مدينة الزبارة

()4

حيث ولد فييا (ثاني) جد العائمة ،ثـ انتقمت األسرة إلى بمدة (فويرط) في شماؿ قطر قبل

انتقاليا إلى الدوحة في حوالي العاـ  1188ـ

()5

.

وىاجر آؿ ثاني مف بمدة اشيقر في شرقي نجد ليستقروا في المنطقة الجديدة

()6

ىناؾ مف المصادر مف يرى صعوبة في

إيضاح القبائل في المنطقة بسبب اليجرة والتحوؿ  ،ولكف قبائل قطر كانت كثيرة وىي عبارة عف مجموعات تتجوؿ بيف قطر

والقطيف واليفوؼ ومنيا قبيمة آؿ بوكوراة وقبيمة آؿ بني خالد ذات السمطة ( ،)7ثـ انتقمت السمطة إلى العتوب

()8

ممثمة بآؿ خميفة

ثـ آؿ ثاني  ،وكاف ثباتيـ في المناطق ال يستمر طويال .ومف القبائل التي سكنت في قطر قبائل السوداف  ،وقبيمة آؿ مسمـ ،
باإلضافة إلى المعاضيد والمينا

()9

 ،والنعيـ وبني ىاجر والعوائـ والمعامرة فضالً عف الذيف ىاجروا إلى قطر ،وباقي دوؿ الخميج

العربي ألسباب اقتصادية وسياسية .يضاؼ إلييـ عدداً مف الزنوج الذيف سكنوا في قطر ألسباب معيشية بحتو  ،ومارست ىذه
القبائل األعماؿ البحرية إباف ازدىار مدينة الزبارة .وسرعاف ما استولت تمؾ القبائل عمى البحريف عاـ  1811ـ(.)10
ظل آؿ ثاني في قرية فويرط التي أسست مف قبميـ وبعد انتقاليـ مف الزبارة استقروا ىناؾ حتى نياية النصف األوؿ مف

القرف التاسع عشر ( ، )11واكتسبوا الشيرة مف جدىـ الشيخ ثاني أحد تجار المؤلؤ المشيوريف في قطر حيث ظل أفراد ىذه األسرة

يعمموف بصفة قائـ مقاميف مف  1181إلى 1118ـ  ،وبعد وفاة الشيخ ثاني تولى ابنو الشيخ دمحم الذي اتخذ مف الدوحة مق اًر لو.
ويعتبر الشيخ قاسـ( )12بف دمحم بف ثاني المؤسس الفعمي لدولة قطر بعد نزوؿ آؿ ثاني الدوحة التي أسسيا دمحم بف سعيد الكواري

رئيس عشيرة البوكوراة مف بني تميـ عاـ 1188ـ في ظروؼ صعبة وىو الذي وحد قطر ( ،)13فالقبائل القطرية التي استقرت في
شبو الجزيرة القطرية بعد أف ىاجرت ضمف ىجرات العتوب

()14

مف الجزيرة العربية أواخر القرف الثامف عشر وتمركزت في الدوحة

3

( )Rush , Ruling Families of Arabia Qatar : Documentary Records of the Dynasties (p. 28 ,29).
( ) 4الزبارة  :بلدة ازدهرت فً القرن الثانً عشر الهجري  ،تقع فً شمال شبه جزٌرة قطر  ،بٌنها وبٌن جزٌرة البحرٌن  ،الجاسر  ،المعجم الجغرافً
للبالد العربٌة السعودٌة المنطقة الشرقٌة ( ،ص . )806
( )5أبو ناب ،قطر ،قصة بناء دولة( ،ص  ، )30,27و الرٌس ،الخلٌج العربً ورٌاح التغٌٌر( ،ص . )45,36
( )6زكرٌا  ،جمال  ،دراسة فً التارٌخ اإلمارات العربٌة ( ، 2:25-2951ص . )40
( Ruling Families Of Arabia Qatar ( p, 29,28) .)7
( )8العتوب أصلها من كلمة عتب أي اجتاز عنه وانصرف  ،وكان العتوب تحت زعامة ثالث اسر أثناء تنقلهم فً بلدان الخلٌج  ،حٌث تبعثرت القبائل التً
هاجرت من نجد فً النصف الثانً من القرن السابع عشر  ،أما المؤرخون العرب الذٌن عاشوا فً النصف األول من القرن الثامن عشر  ،فكانوا ٌسمونهم
بالعتوب  ،انظر أبو حاكمة  ،تارٌخ شرقً الجزٌرة العربٌة . )73 \ 2( ،
( ) 9الشمالن  ،الغوص على اللؤلؤ فً قطر  ،لجنة تدوٌن تارٌخ قطر  ،) 557\1( ،والعزي  ،الخلٌج العربً بٌن ماضٌه وحاضره ( ،ص . )159,158
( )10الدباغ ،قطر ،ماضٌها وحاضرها( ،ص . )28,22
( )11القطب ،تارٌخ قطر السٌاسً ( ،ص . )15,8
) ) 12ولد عام 2937م وتوفً عام  2:24تلقى الشٌخ جاسم علومه على أٌدي علماء الدٌن  ،وحتى وصل إلى مرتبة القضاء والحكم بٌن الناس  ،وجالس
الشعراء  ،انظر المنصور  ،تطور قطر السٌاسً ( ،ص . )26,25
(Ruling Families Of Arabia Qatar (p, 35,33). )13
(Ruling Families Of Arabia Qatar (p, 32,33). )14
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ثاني
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لـ تكف حتى أواسط القرف التاسع عشر تتميز بوضع سياسي مستقل يجعل منيا إمارة  ،فمـ يحدث ذلؾ إال بعد نمو قوة الشيخ
()16

.

وكاف نزوؿ آؿ ثاني الدوحة في ظروؼ غاية في الشدة واالضطراب قد أبرزت شخصية الشيخ دمحم بف ثاني الذي وجد في

ابنو الشيخ قاسـ بف دمحم خير عوف لو ،إذ يعتبر األخير  -طبقاً ألقواؿ المؤرخيف  -المؤسس الفعمي إلمارة قطر .لقد استطاع الشيخ
دمحم بف ثاني أف يوحد القبائل القطرية ،ويعقد معاىدة السالـ البحري مع بريطانيا عاـ  1181ـ ،وكاف مف سياستو أنو يولي بعض
أبنائو الحكـ لفترة معينة بقصد التجربة والتأىيل الستكشاؼ مدى القدرة عمى تحمل المسؤولية في عممية خطيرة كالحكـ وما يترتب

عميو مف نتائج ليا آثارىا وانعكاساتيا البالغة وذلؾ دوف التقميل مف مكانة ىؤالء األبناء أو منزلتيـ عنده،

عاـ  1181ـ تاركاً الوالية مف بعده البنو الشيخ قاسـ(.)17

وتوفي

تولى الشيخ قاسـ بف دمحم آؿ ثاني الحكـ عاـ  1181ـ بعد وفاة والده  ،والشيخ قاسـ بف دمحم الذي تولى الحكـ

عاـ  1181ـ بعد وفاة والده ال يعد مؤسس إمارة قطر المستقمة فحسب ،بل إنو فصل كامل مميء بالبطوالت مف تاريخيا
المعاصر» (.)18

وكاف حكمو لقطر تحت سيادة الدولة العثمانية ،واستطاع أف يوحد قطر ويصبح سيداً عمى جميع القبائل القطرية بفضل
ما أوتي مف نعمة الثراء نتيجة كونو مف أكبر وأشير تجار المؤلؤ ،فضالً عف صفاتو الشخصية وقدرتو عمى التغمب عمى ما
يعترضو مف المشاكل والصعاب ،حيث جعمت منو ىذه الصفات الشخصية أىـ شيوخ قطر الذي قضى  33عام فً النصف الثانً

من القرن ال ،2:وقضى  24عام فً النصف األول من القرن العشرٌن  ،واستطاع أف يحظى مف القطرييف بالسمع والطاعة،
بفضل مشاركتو ليـ في أفراحيـ وأتراحيـ ،وعرؼ ىذا الشيخ بحنكتو ودىائو ،فمقد حارب اإلنجميز والعثمانييف وتغمب عمييـ ،وكذلؾ

حارب خصومو مف الشيوخ واألمراء الذيف ىاجموه (. )19

أما بريطانيا التي كانت تطمع في ربط جميع مناطق الخميج بعجمتيا فمـ يرتبط معيا متخذاً بذلؾ سياسة فريدة مف نوعيا في

مشيخات الخميج ،وكذلؾ الحاؿ مع الدولة العثمانية واف اعتبرت نفسيا والية عمى المسمميف آنذاؾ ،وفي عاـ  1111ـ توفي الشيخ
قاسـ ،وتنازؿ عف الحكـ ألبنو الشيخ عبد هللا الذي امتد حكمو حتى عاـ  1181ـ (.)20

تنازؿ لو والده عف الحكـ في مايو  1111ـ ،ولـ يكف اختيار والده لو مف فراغ ،وانما لما لمسو فيو مف إمارات النجابة

والحنكة والذكاء ،فضالً عما اتصف بو مف صفات التديف والتقوى والورع ، ،لكف اختياره في النياية وقع عمى ابنو عبد هللا الذي

يأتي ترتيبو السابع بيف األبناء ،وتؤكد الروايات أف المؤسس الشيخ قاسـ عندما أراد التنازؿ عف الحكـ لصالح ابنو الشيخ عبد هللا
اجتمع بأبنائو وبعض أعضاء أسرتو ،وكذلؾ بعض رؤساء القبائل والعشائر في البالد ،وأفصح ليـ عف رغبتو في التنازؿ عف الحكـ
لكبر سنو ،فتمت البيعة لمشيخ عبد هللا في ىذا الحشد فيما يعرؼ عند القطرييف "بيعة الغريفة" كونيا تمت في إحدى الغرؼ

المشيورة بمدينة الدوحة والتي ارتبطت بيذا الحدث (.)21

( )15المنصور  ،التطور السٌاسً لقطر فً الفترة ما بٌن ( ،2:27-2979ص . )34
)Ruling Families Of Arabia Qatar (p, 34,33) . )16
( )17سنان ،تارٌخ قطر العام( ،ص . )55,32,25
) ، Ruling Families Of Arabia Qatar (46,45) )18والشٌبانً ،إمارة قطر العربٌة بٌن الماضً والحاضر( ،ص. )48,43
( )19األرشٌف العثمانً (وثائق رئاسة الوزراء) تصنٌف B.E.O .315477
( ) 20الخطٌب ،التنافس الدولً فً الخلٌج العربً ( ،2874-2733ص . )42,34
( )21المنصور ،تطور قطر السٌاسً ( ،ص . )42,41
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وقد استمر حكـ الشيخ عبد هللا لمبالد مف عاـ  1111ـ إلى عاـ  1181ـ أي قرابة ( )18عاماً ،وتميز عيده بحدثيف ىاميف

في تاريخ البالد ،األوؿ أف عيده عيد التحوؿ إلى الحماية البريطانية ،والثاني :أف عيده ىو عيد استخراج النفط مف باطف األرض

القطرية (.)22

أما بخصوص الحدث األوؿ :فإننا يمكف أف نتممس خطوط العالقات البريطانية القطرية منذ أف ابتدأت في  11سبتمبر

عاـ 1181ـ ،وفق ما أشرنا حينما عقدت السمطات البريطانية في الخميج في ذلؾ العاـ اتفاقية مع الشيخ دمحم بف ثاني حاكـ قطر
آنذاؾ مف جممة ما عرؼ بمعاىدات السمـ البحري المعقودة في الفترة ما بيف عاـ  1198ـ وعاـ  1111ـ بيف بريطانيا وشيوخ
الخميج ،تعيد الشيخ دمحم بف ثاني فييا باحتراـ األحكاـ العامة لممعاىدة الدائمة لمسالـ لمعاـ  1111ـ وبالمقابل أدت االتفاقية إلى

اعتراؼ السمطات البريطانية في الخميج بوضع الشيخ دمحم بف ثاني كحاكـ قطر (.)23

بيد أف ىذه العالقات البريطانية القطرية اعترتيا تطورات كبرى نجمت عف دخوليا في مرحمة جديدة أكثر ترسيخاً وفاعمية

في عيد الشيخ عبد هللا الذي تولى الحكـ عاـ  1111ـ وابرامو معاىدة الحماية كما ذكرنا في العاـ  1118ـ ،وتعتبر ىذه المعاىدة
ىي حجر الزاوية في العالقات القائمة بيف البمديف منذ إبراميا (.)24

وساىمت عوامل عدة دفعت بالشيخ عبد هللا لعقد ىذه االتفاقية يأتي في طميعتيا مقدمات الحرب العالمية األولى 1111-1118

التي تعتبر السبب المباشر الذي أوجب عمى بريطانيا المجوء إلى المعاىدة مف أجل تأميف مصالحيا في منطقة الخميج ىادفة مف وراء ذلؾ
تجميع كافة قواىا ووحدة جبياتيا أثناء الحرب ،وتفرغ كافة قواىا السياسية والعسكرية لمجابية احتماالتيا ،خاصة وأف الحكومة العثمانية
رأت بسبب حروبيا مع البمقاف مف عاـ  1111ـ إلى عاـ  1111ـ أنو مف األفضل ليا تسوية مشاكميا الثانوية مع بريطانيا حتى تحوز
عمى تأييدىا ،وبالفعل بدأت المفاوضات في لندف وتناولت موضوع النفوذ العثماني في الخميج العربي (.)25

وفيما يتعمق بقطر ،نصت المادة  11مف االتفاقية التي أبرمت بشأف تمؾ المشاكل عمى ما يأتي« :تتنازؿ الدولة العثمانية

عف جميع حقوقيا في شبو جزيرة قطر التي سيستمر في حكميا الشيخ قاسـ بف ثاني وخمفاؤه مف بعده» (.)26

وفي تحميمنا لطبيعة معاىدة الحماية البريطانية والوضع القانوني لقطر في ظميا ،نستطيع القوؿ أف ىذه المعاىدة ينطبق

عمييا ذات الوصف الذي ينطبق عمى معاىدات الحماية المبرمة بيف بريطانيا وامارات الخميج األخرى والتي أناطت ببريطانيا تولي

الشؤوف الخارجية ليذه اإلمارات وتسييرىا نيابة عنيا ،وترؾ الشؤوف الداخمية تمارس بواسطة األمراء والشيوخ عمى نحو ال يتعارض
والمصالح البريطانية  ،وانياء السيادة العثمانية عمى قطر .
تأثرت شبو جزيرة قطر في خضـ مسيرتيا السياسية بقوتيف  ،وىما :الدولة العثمانية وسيادتيا االسمية والشكمية ،وبريطانيا

وما تميزت بو مف دور حاسـ حتى السبعينات مف القرف العشريف الماضي.

ورغـ أنو لـ يعرؼ عف التاريخ السياسي لقطر إال القميل النادر منذ أف استوطف آؿ خميفة (شيوخ البحريف) مدينة

الزبارة القطرية عاـ  1888ـ مما جعل التاريخ القطري يرتبط بالتاريخ البحريني في الفترة مف  1888ـ إلى عاـ  1181ـ ،إال أف

طبيعة األرض القطرية وخصائصيا الجغرافية والتاريخية واالجتماعية قد جعمت منيا مجتمعاً ذا ميزات ساىمت بدرجة أو بأخرى في

(Ruling Families Of Arabia Qatar ( p, 60,58) . )22
(Ruling Families Of Arabia Qatar (p,70,64). )23
) (24الخترش  ،والمنصور  ،مصادر تارٌخ قطر ( ، 2:27 – 2979ص . )54,32
( )25المنصور ،والخترس ،نشوء قطر وتطورها( ،ص . )50,45
( )26العنانً ،أحمد  ،وثائق التارٌخ القطري ،الجزء الثانً من الوثائق البرٌطانٌة العثمانٌة . )162\2( ،2:5:-2979
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بمورة كيانو التاريخي والسياسي ،إذ تأثرت قطر بجميع العوامل السياسية والتاريخية التي تأثرت بيا منطقة الخميج عموماً ،مما جعميا
تتعرض عمى وجو التقريب لنفس ما تعرضت لو بقية الدوؿ في المنطقة ،واف بدرجات متفاوتة.
المطلب الثاني  :قطر وتنافس القوى المحلية والدولية في الخليج العربي :

كاف نشاط السمطات البريطانية ينصب في مراقبة وتصارع القوى المحمية  ،وكاف مف ذلؾ صراع آؿ ثاني الذي تجاوز

الصراعات عمى األرض  ،إلى الصراع عمى البحر  ،وكاف ذلؾ عاـ 1181ـ عندما الحت في األفق مشكمة منطقة العديد،
ومحاوالت المسؤوليف العثمانييف والبريطانييف التنافس عمييا ،وعرقمة خالليا بريطانيا توطيد العثمانييف لنفوذىـ بمنطقة العديد،

وحاولت جر المشيخات كل إلى جانبو ،كما شيد عاـ 1111ـ صراعاً محتدماً بيف الشيخ زايد في أبو ظبي بعد أف قرر االنتقاـ مف
جاسـ آؿ ثاني عمى عممو العدائي ضد العديد عاـ  1181ـ  ،فأرسل حممة بقيادة ولده خميفة بف زايد تمكنت مف تدمير الدوحة عاـ

1111ـ  ،وقتمت ابنو عبد الرحمف ،مما أثار حنق الشيخ جاسـ وراح يجري اتصاالتو مع القوى المناوئة لمشيخ زايد خاصة آؿ
رشيد والدولة العثمانية  ،والذيف وجدوا في ذلؾ فرصة في إبعاد النفوذ البريطاني عف المنطقة  ،ودارت معركة طاحنة سميت بػ

(الخورة) نسبة إلى قمعة في أبو ظبي  ،وقد مني الشيخ زايد بف خميفة بخسائر فادحة  ،وحقق حاكـ قطر ما كاف يصبو إليو  ،كما
أنو أعطى أمل لمد ولة العثمانية لمسيطرة عمى المنطقة  ،وفي ظل تمؾ الظروؼ أدرؾ القناصل البريطانييف العامميف في الخميج
العربي  ،ومنيـ القنصل البريطاني صاموئيل باريت مايمز  1111 -1111Samuel Barrett Milesمخاطر الصداـ مع الدولة
العثمانية في ىذه الفترة  ،فكتب إلى مرجعياتو السياسية بضرورة استمالة شيخ قطر واقناعو باالبتعاد عف الوالء لمعثمانييف ،وايقاؼ

المناوشات المحمية مع الشيخ زايد  ،وبالفعل اكتفى الطرفاف بعد عاـ  1119بأسموب االحتجاج ،واعتبر ذلؾ الصراع بأنو صراع

عثماني – بريطاني عمى حساب قطر وأبو ظبي (.)27

كانت منطقة الخميج العربي في بدايات القرف العشريف تشتمل عمى مجموعة مف الكيانات القبائمية والمشيخات العائمية  ،باإلضافة
إلى الحكاـ والسالطيف واألئمة الذيف قدموا أدوار تكاد تكوف غير مكتممة لكثير مف المؤسسات لقياـ الدوؿ  ،وكانت العالقات بينيا

تحمل في طياتيا التناقض واألحالؼ القصيرة  ،وال تخمو مف األطماع والحسد بل والمزاجية أحيانا وعمى سبيل المثاؿ كانت سمطة
آؿ خميفة تعاني مف أطماع قطر  ،وأطماع سمطاف مسقط  ،والعكس ىو الصحيح كذلؾ  ،ولـ تكف بريطانيا بعيدة عف الصراعات

الحاصمة بيف القوى والزعامات المحمية في الخميج العربي خاصة الصراع بيف شيوخ الكويت واؿ رشيد في حائل ،وكذلؾ بيف آؿ

رشيد وعبد العزيز آؿ سعود  ،أما بريطانيا فمـ يدفعيا لمتدخل في ىذه المنطقة إال المصالح الخاصة بيا والتنافس الدولي لفرنسا
وروسيا والدولة العثمانية ،الذي كاف مف الممكف أف يؤثر عمى ىذه المصالح ،والتنافس الدولي خاصة مع فرنسا وروسيا والدولة

العثمانية  ،ويتولى اإلشراؼ عمى ىذه األنشطة القناصل والموظفيف البريطانييف في المنطقة (.)28

تمقى العقيد أرنولد بورويس كمباؿ  Arnold Burwis Campbellالمقيـ السياسي البريطاني في الخميج العربي في
شباط  1191تقري ار عف أوضاع نجد يفيد بقياـ الدولة العثمانية بالتفاىـ مع ابف رشيد بقصد وضع اإلحساء وقطر ضمف نفوذ آؿ
رشيد  ،فضال عف نفوذىا في نجد

()29

 ،واف المصمحة المشتركة بيف آؿ رشيد والعثمانييف أسفرت عف قياميـ بحممة عاـ 1198ـ

بعد أف حاوؿ عبد العزيز ضـ القصيـ في وسط نجد إلى أمالكو  ،ىذا اآلمر دفع األخير الطمب مف القناصل والمقيميف البريطانييف
في الخميج العربي المساعدة  ،لكف القنصل العاـ في الدولة العثمانية اوكنر  Aoknerاعترض عمى ذلؾ  ،وبرر في تقريره إلى

( )27العٌدروس  ،السٌاسة العثمانٌة تجاه الخلٌج العربً فً النصف األول من القرن التاسع عشر ،
( )28سلمان  ،العالقات القطرٌة – البرٌطانٌة ()2:27-2979

( ،ص )136,135
.
 )29سلمان  ،العالقات القطرٌة – البرٌطانٌة ،
(ص )138
(

.

(ص )174,173

.
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حكومتو أف الوجود العثماني ىنا اقل خطورة مف سيطرة آؿ سعود في المستقبل و الذي يتقاطع مع مصالحنا  ،وقد ييدد ذلؾ قطر

في ىذه الفترة (.)30

وبعد أف تمكف عبد العزيز آؿ سعود مف التصدي لقوات آؿ رشيد المدعوميف مف الدولة العثمانية  ،والتغمب عمييـ في
معركة (روضة المينا) في  11أبريل  ،1198والتي ٌقِت َل فييا زعيـ آؿ رشيد عبد العزيز بف متعب طمب عبد العزيز آؿ سعود مف
القوات العثمانية االنسحاب مف جمع المناطق في الخميج العربي بما فييا قطر  ،واال سيؤدي ذلؾ إلى توسعيا لما بعد قطر(.)31
حاولت الدولة العثمانية استعادة اإلحساء مرة أخرى عبر مياجمتيا مف البحريف  ،وبموافقة المسؤوليف البريطانييف حيث

بناء عمى تقرير المقيـ البريطاني بيرسي كوكس 1111-1198 Percy Coxـ  ،وأكد فيو وجود توجيات قوية وكبيرة
جاء ذلؾ ً
لمقوات العثمانية في تفتيت القوى المحمية ،اآلمر الذي دفع عبد العزيز إلى تقديـ االحتجاج لممقيـ البريطاني لسماحيـ لمقوات
العثمانية بمياجمة اإلحساء  ،ولكف أدرؾ المسؤوليف العثمانييف عدـ فائدة ما ذىبوا إليو ،وتراجعوا عف الموقف مما دفع إلى سيطرة
عبد العزيز آؿ سعود بشكل كامل  ،وعندما ٌسئل المقيـ البريطاني في البحريف تشارلز 1118 -1119 Charlesـ عف الموقف
البريطاني أكد بأنو سوؼ يكوف إلى جانب التوجيات الجديدة آلؿ سعود  ،وعميو وبعد أف تأكد لممسؤوليف البريطانييف رغبة ابف

سعود في التوجو نحو قطر خاصة بعد الشائعات التي أفادت باف آؿ سعود كانوا يقفوف إلى جانب الشيخ خميفة بف جاسـ آؿ ثاني

بتسمـ مشيخة قطر بدالً مف أخيو الشيخ عبد هللا  ،ىنا تدخل المقيـ البريطاني كوكس في الخميج العربي في  \ 11آب \ 1111ـ
بضرورة أخبار ابف سعود والشيخ عبد هللا آؿ ثاني بأف الحكومة البريطانية لف تسمح بأي تدخل خارجي في شؤوف قطر (، )32
بناء عمى تقرير مف الخميج العربي في وقت مبكر .
واقترحت عقد معاىدة مع قطر ً
تعطمت المعاىدة بيف الدولتيف ألسباب تتعمق بمصالح بريطانيا في الخميج  ،ولكف بريطانيا ظمت تتابع العالقات السعودية
– القطرية  ،حيث يقوؿ بيرسي كوكس في رسالتو إلى عبد العزيز آؿ سعود  " :خولتني حكومتي أف تقيموا عالقات سياسية مف
جانبكـ مع قطر في ظل حكومة الشيخ جاسـ وخمفائو مف أسرة آؿ ثاني  ،ومف جانبنا سنواصل الحكـ عمى إقامة ىذه العالقات

وسوؼ نتعاوف معؾ كما كانت العالقات في الزمف الماضي " (.)33

طمب عبد العزيز آؿ سعود في عاـ 1111ـ مف الوكيل البريطاني أرثر پرستكوت ترڤور Arthur Prestcott Trevor

في البحريف  ،وىنري وليـ شكسبير  Henry William Shakespeareالوكيل البريطاني في الكويت بعدـ التدخل في سياسة

قطر والساحل المتصالح  ،واظير استعداده لمتعاوف مع الحكومة البريطانية  ، 34ولكف بعد سقوط اإلحساء في نفس الفترة بيد عبد
العزيز آؿ سعود ارتأى ايجاد أليو جديدة عمى حدود الخميج  ،ومنيا أف يستولي عمى المناطق التابعة لمعثمانييف ،وضـ ما أطمق
عميو حينئذ (ممؾ اآلباء واألجد اد) أي االتجاه نحو الساحل الجنوبي لمخميج  ،ىذا األمر أزعج المسؤوليف البريطانييف األمر الذي
دفع بيرسي كوكس لتأييد الشيخ عبد هللا آؿ ثاني في الوقوؼ ضد تحركات آؿ سعود  ،وعدـ األخذ بإرث اآلباء واألجداد(.)35

 ،وعاصً ،العالقات القطرٌة – البرٌطانٌة،

30

( ))Tuson, Record Office of Qatar (34 \6
 )31الخترش  ،والمنصور  ،مصادر تارٌخ قطر ، 2:27 – 2979
(ص )50
(
. )22
( )32سنان  ،تارٌخ قطر العام ( ،
ص
.
 )33فتوح ،إمارة قطر العربٌة بٌن الماضً والحاضر ،
(ص )57
(

.

( )34قورشون  ،زكرٌا  ،قطر فً العهد العثمانً : 2:27-2982 ،دراسة وثائقٌة ؛ ترجمه عن التركٌة حازم سعٌد منتصر،
) 35

( ) \2

Record Office of Qatar , (210-209

Tuson ,

.

(ص )139

.

(ص )45,44

.
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المبحث الثاني  :العالقات القطرية – العثمانية بين عامي : 1111 -1781

اتبعت الدولة العثمانية خالؿ النصف الثاني مف القرف التاسع عشر سياسة جديدة لمد نفوذىا إلى الخميج العربي خاصة بعد تزايد

أىمية الخميج العربي مف ناحية األنشطة االقتصادية والسياسية ،وبروز أطماع القوى االستعمارية البريطانية والفرنسية ،وزاد مف

التنافس الدولي افتتاح قناة السويس  1181والذي دفع الدولة العثمانية إلى وضع تستطيع فيو إرساؿ الحمالت البرية لمد التشكيالت

العسكرية التي قاـ القادة العثمانيوف بتشكيميا

()36

في أعقاب انتياء حرب القرـ مع روسيا ()1118-1111

()37

إذا أصبحت ىنا

تممؾ جيشاً نظامياً مجي اًز بأنواع األسمحة  ،وقد اثبت ذلؾ الجيش صالحيتو عندما استعاف بو السمطاف العثماني عبد العزيز

 1188-1181إلخضاع مقاطعات كثيرة تزعزع والئيا لو سابقاً  ،واألكثر مف ذلؾ وضع حاميات عمى مكة والحجاز  ،وبدأ يتجو
نحو بالد نجد والخميج العربي في عاـ 1181ـ وعمى اثر مقترحات قدمت مف متصرؼ نجد نامق باشا تتعمق بعالقة إيراف

وبريطانيا بالبحريف خاصة محاوالت إيراف السيطرة عمييا ،مما يعني الوصوؿ إلى قطر  ،وعميو حاولت الدولة العثمانية عدـ التوجو

إلى قطر في تمؾ الفترة  ،ويحتمل أف يكوف اآلمر مرجعو  ،اعتبار قطر امتداد لإلحساء وال عالقة لو بالبحريف  ،لكف وفاة أمير

نجد فيصل بف تركي عاـ 1181ـ ( ،)38وحدوث الخالؼ بيف ولديو عبد هللا وسعود عمى الحكـ  ،وطمب عبد هللا مف والي بغداد
مدحت باشا  1181 -1181عاـ 1181ـ إخراج أخيو مف اإلحساء  ،فاستجاب والي البصرة دمحم نافذ باشا طمبو  ،وسارت حممتو
ب ار وبحرا ،وبمساعدة بعض القبائل بقيادة عبد هللا السالـ الصباح  ،حيث تمكنت مف االستيالء عمى القطيف واليفوؼ في أيار
1181

()39

أما قطر فاف التعميمات الصادرة إلى دمحم نافذ باشا تقوؿ انو  " :بعد إتماـ حممتكـ عميكـ التوجو إلى قطر ألىميتيا

وكثرة السفف فييا  ،كما أف رغبة الشيخ قاسـ دخوؿ الدولة العثمانية لقطع السبيل أماـ ادعاءات محمية في قطر دفعت إلى التعاوف

مع ىذه الحممة "

()40

.

المطلب األول  :العالقات العثمانية – القطرية : 1191 – 1781

عممت الدولة العثمانية عمى ربط قطر بالحكومة العثمانية في استانبوؿ كي تتمكف مف الوقوؼ ضد القوات البريطانية التي

سعت لتأسيس قاعدة ليا في الخميج ،كي يتـ تسييل االتصاؿ بمستعمراتيا في اليند وايراف ،وقد أرسل الشيخ جاسـ إلى متصرفية

()41

نجد

()42

يخبرىا بأنو تعرض لضغط مف القنصل البريطاني المقيـ في بوشير اإليراني فريندس الكسندر ولسف Friends

 ، Alexander Wilsonحيث طمب منو في مذكرة تعود لعاـ 1111 \1111ـ دفع ثالثيف ألف روبية ىندية  ،جزاء تدخمو في

( ، Record Office of Qatar , (174 \2) .)36والداود  ،مجموعة محاضرات منشورة فً قسم التارٌخ كلٌة التربٌة جامعة المنصورة .
( ) 37هذه الحرب بدأتها روسٌا ضد الدولة العثمانٌة لتحقٌق مكاسب إقلٌمٌة وانجازات إلى جانب الدولة العثمانٌة كل من برٌطانٌا وفرنسا  ،انظر دمحم فرٌد
بك  ،تارٌخ الدولة العلٌة ( ،ص .)507,504
( Record Office of Qatar , (207-175\2) )38
( ) 39وجه المقٌم فً بغداد إلى البصرة لٌتابع عن كثب األحداث التً حصلت فً اإلحساء ومحاوالت آل سعود االستحواذ على قطر وردت القوات العثمانٌة
بإرسال حماٌتها إلى قطر  ،وقدم تقرٌر القنصل العام فً بغداد لوج إلى البصرة فً سنة 29:8م للتحقق من قوات عثمانٌة على الحدود الكوٌتٌة  ،انظر عبد
العزٌز عبد الغنً  ،سٌاسة األمن بحكومة الهند فً الخلٌج العربً ( ، 29:5-2969ص . )212
( ، Tuson, Record Office of Qatar , (210-202\2) )40حمدي  ،صبري فالح  ،الصراع الدولً فً الخلٌج العربً ( ،ص . )150,149
( )41المتصرفٌة هً إحدى التشكٌالت اإلدارٌة فً الدولة العثمانٌة قبل عهد التنظٌمات على هذا النحو السناجق تشكل الوالٌات  ،واالقضٌة تشكل السناجق
 ،والنواحً تشكل االقضٌة  ،وفً عهد التنظٌمات الغً منصب أمٌر السنجق  ،ووضع مكانه موظف سمً بالمتصرف  ،وعلى هذه فعدة أقضٌة كانت تشكل
متصرفٌة  ،انظر ). M.Zeki Pakalin ، Osmanli Tarih Deyimleri , (140-136\1
( ) 42وحدة إدارٌة فً التشكٌالت االدارٌة العثمانٌة  ،تحولت من القضاء إلى متصرفٌة فً عهد والً بغداد مدحت باشا  ،بعد الحملة التً قام بها عام
2399هـ \ 2982م  ،كان مركزها بلدة الهفوف  ،وقد ارتبط بها ادارٌا ً قضاءا قطر والقطٌف  ،وبلدات العٌون والمبرز والجفر والعقٌر  ،انظر سالنامه
والٌة البصرة لعام  2429هـ العدد ( ، 5ص )286,280
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شؤوف البحريف  ،واف لـ يدفع يتـ إحراؽ السفف القطرية التي استولى عمييا القنصل ،وقد رفض الشيخ جاسـ دفع المبمغ  ،وطمب
مف الدولة العثمانية الوقوؼ إلى جانبو

()43

.

كانت أكثر العالقات شيرة بيف قطر والدولة العثمانية تمؾ العالقة التي شيدتيا فترة تولي مدحت باشا والية بغداد خالؿ الفترة مف

 ، 1181-1181ولكف وطبقاً لما أوضحتو بعض المصادر فاف قطر والقرى التابعة ليا ومف بينيا الزبارة كانت منفصمة عف

البحريف وىي تابعة لساحل نجد رغـ أنيا مصدر قمق لكال الطرفيف لكنيا رسمت في الخرائط العثمانية طبقاً لمتعريف الذي يضعيا
في قطر  ، 44ومف ذلؾ يقولوف عف قطر أف " :البدع قضاء وىو مركز قطر وأطمق عمى شبو جزيرة قطر أو قضاء قطر وىكذا
كانت الدولة العثمانية ترسـ البحريف مع قطر بعض خرائط  ،في حيف أف الخرائط السياسية البريطانية ترسـ قطر داخل الحدود

العثمانية والبحريف خارج الحدود العثمانية "

()45

 ،األمر الذي دفع نحو التنافس بيف بريطانيا والدولة العثمانية ،وال بد لنا مف

التساؤؿ ما ىي ابرز الخالفات العثمانية – البريطانية ؟  ،ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نستشيد بمشكمة خور العديد الذي كاف لو
دور رئيسي في إثارة ىذا التنافس بعد أف انشقت قبيمة بني ياس في ىذا الخور  ،وكانت مخاوؼ لويس كمي  Louis Kellyالقنصل
البريطاني في الخميج العربي مف محاوالت شيخ القبيسات سمطاف ربط خور العديد بقطر  ،وبالتالي يؤدي إلى تدخل عثماني في

قطر (.)46

أصبحت المنطقة في عاـ  1189ـ تدار بواسطة الحكاـ التابعيف لمسمطات العثمانية ،وكاف ألىمية قطر وموقعيا عمى

الساحل الشمالي إلى جية الشماؿ بيف خميج البحريف ما جعميا محط توجيات الدولة العثمانية التي خشيت مف وقوعيا بيد جيات

أخرى خاصة بعد حاجة الدولة العثمانية لمبحر في ىذه الفترة (.)47

واتسمت العالقة بيف شيخ قطر والحكومة العثمانية بيف عامي  1118 – 1111بحالة مف التوتر  ،فقد اتيـ متصرؼ

نجد دمحم عزت الشيخ جاسـ بتأليب الرأي العاـ القبمي في قطر ضد الدولة العثمانية  ،وأنو في الفترة التي يقضييا بيف العشائر في
الصحراء يقوـ بالتفرقة بيف القبائل  ،مما تمخض عنو أعماؿ قتل وسمب ونيب مما أدت إلى زعزعة األمف ،وتأزمت العالقة عندما

توسع نفوذ الشيخ جاسـ حيث أصبحت الدعاوى والشكاوى بيف الناس يرجع لمنظر فييا إلى رجاؿ الشيخ جاسـ بدالً مف الرجوع
لمحكومة و المحكمة  ،فقد كاف رجاؿ الشيخ جاسـ يقوموف في األسواؽ بمصالحة الناس  ،وتأديبيـ بموجب األصوؿ المتبعة في
المنطقة ،كما أف الضرائب المفروضة عمى العشائر في قطر لصالح خزينة الدولة  ،والمقدرة سنوياً بثالثيف ألف قرش  ،لـ يتـ

تحصيميا خالؿ ىذه السنة

()48

.

ولكف مع تراجع الدولة العثمانية  ،وما وصمت إليو مف ضعف  ،أصبح في مقدور آية دولة مف الدوؿ األوروبية الكبرى

أف تستولي عمى ما تشاء مف أراضييا  ،حيث التقت مصالح ىذه الدوؿ بعد أف كانت تتضارب في معظـ المياديف  ،فكاف اذا

أقدمت أحدى الدوؿ عمى احتالؿ أحد المناطق العثمانية ،تقوـ الدوؿ األخرى بمعارضتو  ،فتعمل كل ما في وسعيا إلرغاميا عمى
الخروج منيا لنقل التنافس وبناءاً عمى ىذه األحداث وأمثاليا العديدة  ،وأصبحت كل دولة أوروبية تفكر جدياً فيما ستفعمو الدوؿ

( )43األرشٌف العثمانً  ،تصنٌف B.E.O. 596642
( )44العٌدروس  ،تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث والمعاصر ( ،ص . )172
( )45األرشٌف العثمانً  ،تصنٌف .DH.SYS. 30\3
( )46الحصري  ،ساطع  ،البالد العربٌة والدولة العثمانٌة ( ،ص . )153,151
) ، Record Office of Qatar , (215- 211\2) )47والمنصور  ،التطور السٌاسً لقطر فً الفترة ما بٌن ( ،2:27-2979ص  ، )25,24وعبد
األمٌر  ،دور السجالت الهندٌة ومحفوظاتها ( ،ص . )16,14
( )48األرشٌف العثمانً  ،وثٌقة تصنٌف S.D. 2136\5
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األخرى( ،)49وقد جرى التفاىـ بيف بريطانيا والدولة العثمانية حتى وصمت إلى قناعة باف محاوالت السمطات العثمانية التوسعية،
ومنيا إرساؿ قوات إلى الخميج العربي  ،ومنيا قطر ال يمكف الرجوع عنو  ،كما أف بريطانيا بالنسبة لمدولة العثمانية ىي صاحبة
النفوذ األكبر في الخميج العربي  ،فالبرقية التي بعثيا كمي القنصل البريطاني في الخميج بتاريخ  \11مايو \ 1181ـ يقوؿ  " :عمينا

مراقبة األسطوؿ العثماني ىنا وخاصة وأف ىناؾ تخوؼ مف توجو روسي "  ،وىذا دفع إلى زيادة نشاط بريطانيا لتطويق الوجود
العثماني في الخميج وعمى اثر قياـ الدولة العثمانية عمى ايجاد تعاوف بيف الشيخ ناصر بف مبارؾ والشيخ جاسـ ،قامت بمراقبة
النشاط الروسي كمقدمة لمتخمص منو نيائيا في عاـ 1188ـ

()50

 ،وبعث المقيـ البريطاني روس  Rosكي يسأؿ الشيخ ناصر

عما يجري في المنطقة  ،وكاف جواب الشيخ ناصر أف طالب المقيـ المذكور بإرجاع حقوقو  ،وأف أتباعو يمحوف عميو السترجاع

حقوقيـ  ،كما حذر المقيـ كمي شيخ البحريف مف التدخل في شؤوف قطر خاصة بعد أف تقدـ بطمب مف السمطات البريطانية لتقديـ
المساعدة لقبيمة النعيـ في الزبارة بسبب التيديد التي تعرضت لو مف قبيمة بني ىاجر والقبوؿ بالحماية المحمية

()51

 ،وادراكا مف

الحكومة البريطانية مف مغبة إثارة الدولة العثمانية ضد شيخ البحريف نتيجة مطالبتو بالزبارة  ،فقد حذر المقيـ البريطاني روس شيخ

البحريف مف التدخل في شؤوف قطر  ،وجاء ىذا التحذير عمى اثر الطمب مف شيخ البحريف إلى السمطات البريطانية رغبتو في تقديـ
المساعدة لقبيمة النعيـ الذي تعرضت ليا قبيمة بني ىاجر في قطر (.)52

أكد روس في عاـ 1181ـ وعمى اثر اعتراض السمطات العثمانية عمى الزيارات المكررة لو إلى الزبارة أكد أف الزبارة مف

حق البحريف واف سكانيا يعتمدوف عمى شيخ البحريف وال ضير أف يعتمدوا عمى الحكومة البريطانية (.)53

وفي عاـ  1181ـ وعمى اثر تقارير وردت مف القناصل البريطانييف في الخميج العربي حوؿ منطقة الزبارة  ،أخذت

الحكومة البريطانية تخطط إلنياء الوضع المتأزـ في الزبارة ( ،)54وذلؾ بعد تدمير المدينة مف قبل الشيخ جاسـ آؿ ثاني ودخوليا
نكاية بقبيمة النعيـ  ،ويبدو أف السمطات البريطانية شعرت بارتياح بتدمير منطقة الزبارة المواجية لمبحريف ورفضوا إعادة بنائيا مف

قبل المسؤوليف العثمانييف ( ،)55وفي ذات العاـ وصمت إلى الصدر األعظـ (أي ما يسمى حالياً رئيس الوزراء) في اسطنبوؿ برقية

مف والي البصرة تخبره أف الشيخ زايد بف خميفة حاكـ أبو ظبي شف ىجوماً عمى العديد  ،فقاـ الصدر األعظـ باطالع السفير

البريطاني في استانبوؿ عمى ما حدث ،وأبدى ل و احتجاجاه عمى ىذا العمل ،وأبدى احتجاجو عمى ىذا العمل ،مما اضطر سكانيا
المجوء إلى قطر تحت حماية الشيخ جاسـ آؿ ثاني الذي بادر إلى شف ىجوـ عمى أبو ظبي ،وبمساعدة عثمانية استولى عمى

العديد مما دفع بالقنصل البريطاني في الخميج العربي روس بالكتابة إلى مراجعو في أف ذلؾ يزيد مف مخاوؼ بريطانيا (.)56
وعندما أثيرت مشكمة العديد

()57

مرة أخرى عاـ 1119ـ  ،جرى محاولة إعادة عشيرة القبيسات إلى أبو ظبي  ،وكاف ىذا

قد أضعف موقف الشيخ جاسـ آؿ ثاني بشأف العديد  ،ومعالجة وضعيـ وأوعزت الحكومة البريطانية إلى وكيميا بيمي لمتحقيق بشاف

( )49سلمان  ،اثر النفط فً قطر ( ،ص. )62
( ) 50ناصر بن مبارك احد شٌوخ البحرٌن دخل فً نزاع مع شٌخ البحرٌن  ،األمر الذي دفعه لاللتجاء إلى قطر  ،انظر  ،سالدانا  ،الشؤون القطرٌة من
سنة  2984م إلى  2:15م ( ،ص . )149
( )51الشٌبانً  ،بٌرتون وصورة المدٌنة فً رحلته عام 237:ه\2964م ( ،ص . )18
( )52القهواتً  ،دور البصرة التجاري فً الخلٌج العربً . )83- 82( ،
(  )53وثٌقة رقم (I.O.R) P\15\2\29 PIOSS Plitical Resident in araiban Gulf to the chief of Baharen feb 1875
( )54سلمان  ،أثر النفط على قطر ( ،ص .)65
( )55العٌدروس  ،تارٌخ الخلٌج العربً ( ،ص . )173
( )56سلمان  ،اثر النفط على قطر ( ،ص ، )65والعٌدروس  ،تارٌخ الخلٌج العربً ( ،ص . )173
( ) 57قرٌة تقع فً الزاوٌة الجنوبٌة من شبه جزٌرة قطر كانت تقٌم فٌها قبٌلة القبٌسات التً هاجرت من أبو ظبً بعد نزاعها مع الشٌخ زاٌد بن خلٌفة ،
انظر سلمان  ،اثر النفط على قطر ( ،ص . )66,65
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ذ لؾ وبشاف األمواؿ المترتبة عمى الشيخ جاسـ مف جراء تضرر ىذه القبيمة  ،اآلمر الذي أدى إلى قياـ الشيخ جاسـ باتياـ وكالء

بريطانيا بأنيـ يشوىوف الحجج  ،ويأخذوف بأقواؿ مف يعمموف ضده في المنطقة (.)58

وتكشفت الخالفات بيف السمطات العثمانية والشيخ قاسـ بيف عامي 1111-1111ـ حوؿ مسألة اعمار مدينتي الزبارة

والعديد ،وانشاء مركز جمركي في البدع  ،حيث رفض الشيخ جاسـ فكرة وجود موظفيف أتراؾ في العديد  ،كما ورفض الشيخ قاسـ

إقامة مركز جمركي في البدع  ،ألف سكاف البدع سوؼ ييجروف مدينتيـ حالما يطبق عمييـ إقامة مركز جمركي األجراء  ،غير أف
إصرار الحكومة العثمانية عمى إنشاء المركز جعل قاسـ يقدـ استقالتو مف منصبو

()59

.

وفي عاـ 1111ـ استقرت قبيمة آؿ بف عمي في البحريف وقياميا باالتصاؿ مع بعض القبائل  ،وتزامف ذلؾ مع سماح

الدولة العثمانية لمشيخ سمطاف بف سالمة شيخ قبيمة آؿ بف عمي إعداد خطة لغزو البحريف  ،ورفع أعالميا عمى سفنيـ  ،كل ىذا
دفع حكومة اليند البريطانية إلى توجيو سفيرىا في اسطنبوؿ لمفت نظر الحكومة العثمانية إلى أف ىذه األعماؿ تشكل تيديداً
لمبحريف  ،وستتخذ التدابير الالزمة بذلؾ

()60

 ،ويالحظ انو ومف عاـ  1181وحتى عاـ  1118أخذت السياسة الدبموماسية تميل

نحو الدولة العثمانية  ،ولكف تمؾ السياسة تحولت منذ عاـ  1111إلى اتجاه التحالف واالعتماد عمى بريطانيا  ،وكاف السبب
المباشر ليذا التحوؿ ىو محاولة الدولة العثمانية تقوية قبضتيا عمى قطر ومحاوالت فرض أمر السيطرة مف خالؿ مشروع عاكف

ب اشا متصرؼ اإلحساء الذي طالب بإقامة إدارة عثمانية مباشرة في قطر مما أدى إلى معارضة شيخ قطر  ،واعتبر ذلؾ تدخال
مباش ار في سمطاتو (.)61

ورغـ ذلؾ وفي شباط مف عاـ 1118ـ أبمغ المقيـ روس الشيخ جاسـ بدفع غرامة مقدارىا ثالثوف ألف روبية عمى اثر

خالفاتو مع البحريف خاصة بسبب مطالبات قبيمة آؿ بف عمي في البحريف ببعض الغرامات ،واال فاف السفف القطرية سوؼ تحرؽ ،

وبالفعل وعندما رفض الشيخ جاسـ ذلؾ أحرقت الحكومة البريطانية في أبريل  1118تمؾ السفف دفعا لممشكمة وتأكيد لمبحريف باف

بريطانيا تقف معيا

()62

.

المطلب الثاني  :العالقات العثمانية القطرية : 1111 - 1191

اتخذت العالقات القطرية – العثمانية تطو اًر جديداً بيف عامي 1198 – 1191ـ  ،حيث ساىمت جممة مف األحداث عمى

المسرح السياسي في تقارب الشيخ جاسـ مف الدولة العثمانية  ،وذلؾ عندما عدلت الحكومة العثمانية عف إنشاء مديريتيف في الوكرة
والزبارة عاـ 1111ىػ \ 1191ـ  ،بسبب احتجاجات بريطانيا إذ أنيـ ادعوا بأف ليـ حق التصرؼ في العديد والوكرة والزبارة ،بل
في كل المناطق القطرية

()63

 ،فقد أدرؾ الشيخ جاسـ ما لبريطانيا مف أطماع في السيطرة عمى المشيخات  ،مما أدى إلى التقرب

مف الدولة العثمانية أكثر مف ذ ي قبل  ،عمى الرغـ مف وجود شكوؾ لدى الدولة العثمانية في ىذا التوجو الجديد  ،وتشير إحدى
الوثائق العثمانية إلى أف الشيخ جاسـ قد أصبح في آخر حياتو مظي اًر لمصداقة تجاه الدولة العثمانية  ،وأنو بذلؾ وضع حداً لآلماؿ
البريطانية تجاه قطر  ،ولـ يأذف بأي تدخل أجنبي في شؤوف قطر  ،وأنو أدار قطر بسياسة حكيمة (. )64

( R 15\1 \314 From pell , Jasim bin Thani 7th September 1880 (no.365) .(I.OR) )58
( )59سالدانا  ،وثائق التارٌخ القطري ( ،ص . )277
( )60مهنا ،الخلٌج العربً ( ،ص . )254
( )61مهنا  ،قطر التارٌخ السٌاسة والتحدٌث ( ،ص .)89
( )62القهواتً  ،دور البصرة التجاري فً الخلٌج العربً ( ،ص . )37, 35
( )63األرشٌف العثمانً  ،تصنٌف DH.SYS.30\3
( )64األرشٌف العثمانً  ،تصنٌف DH.SYS. 25\113
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وكاف لمقتل الشيخ أحمد بف ثاني عاـ 1191ـ بعد أف استمـ مقاليد الحكـ كقائمقاـ عاـ 1111ـ وبمباركة عثمانية ودخولو
في عالقات مباشرة مع المسؤوليف البريطانييف مف خالؿ موافقتو عمى عروض وتقارير قناصميـ بتجديد معاىدة  1181أف أحدث
تطو اًر مفاجئاً لممسؤوليف العثمانييف  ،وبدأت االتيامات تكاؿ لشيوخ قطر  ،رغـ أف الروايات تتيـ خميفة ابف الشيخ جاسـ وبتحريض

مف والده جاسـ بيذه األمور  .ومف ىنا بدأت قطر تطمب مف بريطانيا الوقوؼ إلى جانبيا مما جعل الدولة العثمانية عمى يقيف

بوجود عالقة بيف مقتل الشيخ احمد والعالقات مع بريطانيا مف قبل حاكـ قطر

()65

.

وكانت الفترة ما بيف عامي  1111-1111شاقة وعسيرة نتيجة الجدؿ الذي أثير بيف السياسييف البريطانييف حوؿ تحديد

مناطق النفوذ العثماني لقطر حتى تـ التوصل إلى مشروع ميثاؽ انجميزي  -عثماني وقعو ناظر الخارجية العثماني إبراىيـ حقي
باشا والسير ادوارد جراي  Greyوزير الخارجية البريطانية في  \11يوليو \1111ـ .

وكاف القسـ الثاني مف مشروع الميثاؽ ينص في مادتو الحادية عشر عمى أف تتنازؿ الدولة العثمانية عف سيادتيا عمى
قطر  ،ويحكميا الشيخ قاسـ آؿ ثاني  ،كما كانت سابقا عمى أف يتوارث خمفاء آؿ ثاني الحكـ مف بعده  ،وكاف مف المناسب أف

تدفع بريطانيا إلى رسـ مصالحيا في قطر ال سيما بدفع الوكالء والقناصل والشركات البريطانية إلى قطر  ،واف تكوف عالقة
قناصميا ومقيمييا في الخميج العربي بحكاـ قطر بشكل أكبر وأفضل

()66

.

كاف واقع اآلمر أف الدبموماسية العثمانية المواجية لمدبموماسية البريطانية وأنشطة القناصل البريطانييف في الخميج كانت

غير مطمئنة إلى تعاظـ دور بريطانيا في الخميج العربي بشكل عاـ بل وفي شتى البقاع التابعة لإلمبراطورية  ،وتدخالتيا ال سيما
منذ احتالؿ قبرص عاـ 1181ـ  ،ومصر عاـ 1111ـ مف قبل بريطانيا ،بل أف األمر وصل حد قناعة مف أف االستراتيجية
البريطانية بيذا النشاط الكبير لدبموماسيييا وموظفييا تسير في اتجاه اإلطاحة بالدولة العثمانية العتبارات كثيرة كاف منيا  :قناعتيا

بعدـ استطاعة الدولة العثمانية الدفاع عف حدودىا  ،وبالتالي قد ال تستطيع أف تمنع توغال روسيا قد يحدث في الخميج  ،وكذلؾ
المساندة األوروبية لبريطانية في محاربة القرصنة التي أحد كانت أهم عوامل تدخل برٌطانٌا فً المنطقة وتوتر عالقاتها بالدولة

العثمانٌة ومشٌخات الخلٌج (.)67

المطلب الثالث :المعاهدة العثمانية – البريطانية وانهاء الوجود العثماني في قطر : 1111

شيدت العالقات القطرية  -البريطانية الكثير مف األزمات طيمة حياة الشيخ قاسـ ،وذلؾ بسبب الضغوط السياسية واالقتصادية

والعسكرية والبريطانية عميو ،إال أف ىذه العالقات شيدت انفراجاً كبي اًر وتحسناً ممحوظاً بيف البمديف منذ عاـ  1111ـ ،وذلؾ
لسببيف:

السبب األول :أنو في ىذا العاـ وقعت اتفاقية بيف بريطانيا والدولة العثمانية لتحديد نفوذىما في شرؽ الجزيرة العربية  ،وقد تخمت

الحكومة العثمانية بموجب ىذه االتفاقية عف سيادتيا عمى مشيخة أو إمارة قطر ،ويرى بعض المحمميف أف ىذا التنازؿ العثماني
يرجع إلى الظروؼ السيئة التي كانت تمر بيا الدولة العثمانية نتيجة حربيا مع إيطاليا والتي أدت إلى ىزيمتيا عمى يد اإليطالييف

في طرابمس الغرب عاـ  1111ـ ،وكذلؾ انشغاليا في حرب البمقاف التي نشبت حينذاؾ ضد الوجود العثماني ،فضالً عف سقوط

(Record Office of Qatar , (212-206 \2 ) )65
( )66كٌلً  ،الحدود الشرقٌة لشبه الجزٌرة العربٌة ( ،ص . ) 640
( )67كٌلً  ،الحدود الشرقٌة لشبه الجزٌرة العربٌة ( ،ص .) 598 ،591
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إقميـ اإلحساء بيد عبد العزيز بف سعود أمير الدولة السعودية الثالثة في مايو مف عاـ  ،1111وطرد الحامية العثمانية مف اإلقميـ

(.)68

السبب الثاني  :أنو في ىذا العاـ فقدت الدولة العثمانية صديقيا وحميفيا في المنطقة وىو الشيخ قاسـ بف دمحم آؿ ثاني حاكـ

قطر الذي وافاه األجل في  18يوليو  ،1111والذي خمفو في الحكـ ابنو الشيخ عبد هللا بف قاسـ آؿ ثاني ،الذي وثق عالقات بالده

منذ اليوـ األوؿ مع بريطانيا وقبل التعاوف معيا في كافة المجاالت المختمفة (.)69

وعندما نشبت الحرب العالمية األولى في سبتمبر  1118ـ ،انضمت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا في ىذه الحرب ضد

بريطانيا وحمفائيا ،ونظ اًر لمعالقات غير الحسنة بيف شعوب منطقة شبو الجزيرة العربية والدولة العثمانية ،فقد استطاعت بريطانيا كسب ود
معظـ زعماء المنطقة في الوقوؼ إلى جانبيا في الحرب ضد الدولة العثمانية ،وكاف الشيخ عبد هللا بف قاسـ آؿ ثاني شيخ قطر ضمف

زعماء شبو الجزيرة والخميج الذيف انضموا إلى جانب بريطانيا ،وكاف الدافع وراء ذلؾ أف تحقق ليـ بريطانيا كما وعدت االستقالؿ والحرية،
ولكف الذي حدث ىو العكس في نياية الحرب ،حيث أحكمت بريطانيا سيطرتيا عمى المنطقة وأصبحت وحدىا في منطقة الخميج دوف

منافس (.)70

وقد أثرت الحرب عمى معيشة أىالي قطر ،حيث انقطعت الكثير مف المواد الغذائية كاألرز والقمح والسكر والشاي والقيوة
وغيرىا مف السمع األخرى ،كما توقفت الدوؿ األوربية واليند عف شراء المؤلؤ ،وقمت موارد البالد مف الضرائب الجمركية ،األمر الذي
اضطر حاكـ البالد إلى طمب المساعدة المالية والغذائية مف بريطانيا(.)71

عممت الحكومة البريطانية بسوء الحالة التي وصمت إلييا الحامية العثمانية في قطر مف جراء ذلؾ الحصار ،حيث طمبت

السمطة البريطانية في الخميج مف الشيخ عبد هللا شيخ قطر ،أف يبمغ قائد الحامية العثمانية في البالد أف عمييـ االستسالـ والرحيل

بسالـ عمى ظير السفف البريطانية واال فإنيـ سيتعرضوف إلى ما ال يحمد عقباه مف قبل القوات البريطانية .وقد قاـ الشيخ بإبالغ

اإلنذار البريطاني لمعثمانييف ،الذيف استجابوا فو اًر لإلنذار البريطاني حفاظاً عمى أرواحيـ ،وغادروا ميناء الدوحة
يوـ  11أغسطس  1111ـ عمى ظير السفف البريطانية إلى البحريف ،ومف ثـ إلى األناضوؿ .وكاف انسحاب األتراؾ مف قطر،
فرصة لبريطانيا لضـ آخر إمارة مف إمارات الخميج العربي إلى مستعمراتيا واخضاعيا لمحماية البريطانية(.)72

وعقب توقيع االتفاقية البريطانية  -العثمانية عاـ  1111تنازلت الدولة العثمانية بموجبيا عف حقوقيا في قطر ،غير أف الشيخ
قاسـ بف دمحم آؿ ثاني الذي كاف الحاكـ الشرعي حينذاؾ رفض الخضوع لحماية دولة ال ترتبط معو بعقيدة أو صمة جنس ،ولكنو توفي
نفس العاـ  ،وخمفو في الحكـ ابنو الشيخ عبد هللا الذي قبل الحماية البريطانية ووقع مع بريطانيا معاىدة بيذا الخصوص عاـ  1118ـ.

كما كاف تخمي الدولة العثمانية عف نفوذىا في قطر ،وازدياد اليجمات البحرية عمى الساحل القطري ،سبباً في تعجيل

توقيع معاىدة الحماية عمى قطر حتى تضمف بريطانيا المحافظة عمى وجودىا ومصالحيا في ىذه المنطقة اليامة ،وبخاصة أف الشركات

( )68المنصور  ،التطور السٌاسً لقطر  )212-124( ،وموضى  ،الملك عبد العزٌز ومؤتمر الكوٌت ( ،2:35-2:34ص . )21-20
( Record of Qatar 1820-1960 , (538 \4) )69
( )70الشٌبانً ،إمارة قطر العربٌة بٌن الماضً والحاضر ، )306 -302 \1( ،وجالل ٌحٌى ،العالم العربً الحدٌث( ،ص  ، )481وإبراهٌم جار هللا
 ،المعاضٌد وقطر تارٌخ ونسب وحضارة( ،ص . ) 352
( )71الشٌبانً ،إمارة قطر العربٌة بٌن الماضً والحاضر ،لبنان)305 -302 \1( ،
( ، Tuson, Record of Qatar , (544-530 \4) )72والمنصور ،تطور قطر السٌاسً ( ،ص  ، )204وكتاب العهد  ،قطر وثروتها النفطٌة ( ،
ص . )72,71
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البريطانية واألمريكية كانت قد بدأت محاوالتيا لمكشف عف النفط في المنطقة بعد أف عثر عميو في مسجد سميماف في إيراف سنة  1191ـ

(.)73

ملحق  1خريطة قطر

()74

النتاجات والتوصيات :
ٌتضح من الدراسة وجود العدٌد من النتائج على النحو اآلتً.
 .1تبيف مف الدراسة أىمية قطر االستراتيجية إذ أصبحت محط أنظار  ،وتنافس القوى الداخمية والخارجية  ،ودخمت
في عالقات ميمة ووثيقة مع الدولة العثمانية .

 .1قدمت العالقات العثمانية – القطرية نموذجاً ممي اًز في صوف األقطار اإلسالمية  ،والتأكيد عمى أىمية وحدة
األمة ورابطة اإلسالـ .
 .1وأظير بروز أسرة آؿ ثاني ومنافستيا لمقبائل الكبيرة  ،والقوى المجاورة  ،حافظت خالليا عمى كيانيا مؤكدة

وجودىا بنوع مف االستقاللية  ،واستطاع حكاميا التخمص مف السيطرة البحرينية ،ويبدأ فصل جديد مف سيطرة
العثمانييف ،ومف خالؿ عدة حمالت ىدفت الدولة العثمانية مف خالليا إلى إبعاد السيطرة األجنبية عف قطر .

(  )73وثٌقة رقم I.O.R/ 15/2/5/14/2/14 and R/ 15/1/626.
74
( ) قورشون  ،قطر فً العهد العثمانً ( ،ص )290
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 .8عمل العثمانيوف عمى متابعة عالقاتيـ في قطر  ،وكانوا يقفوف إلى جانبيا في أحياف وضدىا في أحياف أخرى
حسبما ما تمميو الظروؼ السياسية واالقتصادية لدولتيـ  ،كما واصموا االىتماـ بحماية قطر مف أي تدخل
بريطاني .

 .1وظمت عالقات قطر بالدولة العثمانية تتأثر بنشاط القناصل البريطانييف في المنطقة خاصة بعد عاـ 1189ـ ،
وتزايد التنافس عمى قطر واثارة المشاكل بيف قطر والقوى المحمية  ،وتنافسيا مع معظـ القوى المحمية .

أما التوصيات :

 .1يجب عمى الباحثيف القياـ بدراسات لمحياة االجتماعية واالقتصادية في قطر خالؿ الحكـ العثماني .
 .1يجب إعداد دراسات تتناوؿ التحوالت العامة في قطر بعد خروج العثمانييف منيا .

 .1يجب عمى األقطار العربية أف تعي أىمية توثيق عالقاتيا مع البمداف اإلسالمية في مواجية قضاياىا المعاصرة،
ووحدة األمة  ،وتقديـ التجربة العثمانية – القطرية كنموذج يحتذى بو في العالقات بيف البمداف اإلسالمية
والوقوؼ عمى مواطف الضعف والقوة ليذه العالقات .
 .8يجب ربط العالقات التاريخية بيف األقطار العربية اإلسالمية بالوقائع المعاصرة ،واالىتداء بإحداث الماضي
ليذه العالقات لقراءة الحاضر  ،واالستشراؼ بو لممستقبل .
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