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• اجلل�سة االفتتاحية 
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• الت�سجيل وال�ستقبال :
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• اجلل�سة االأويل: 16 دي�صمرب 2008 
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08:00م(
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الألقاب والرتب املمنوحة لل�سيخ جا�سم بن 

حممد بن ثاين من الدولة العثمانية

Dr. J.E. Peterson
 Britain and State Formation in

 the Gulf : The Case of Qatar and
Shaykh Jasim b. Muhammad

اليوم الثاين: 17 دي�صمرب 2008 

• اجلل�سة الثانية :
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حروب البلقان
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 Sheikh Jassim b. Mohammed Al-

.Thani in British Documents
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د. حممد حامد الأحمري:
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ثقافة ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين من 
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عاقة جا�سم بن حممد بن ثاين بال�سيخ 

يو�سف الإبراهيم

د. اإبراهيم حممد �سهداد:

)جامعة قطر – قطر (

جا�سم الكبر و�سيا�ساته يف فر�ض ال�سخ�سية 

ال�ستقالية لإمارة قطر )درا�سة حتليلية(.

د. عبد القادر القحطاين :

) جامعة قطر – قطر ( 

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين من 

التناف�ض العثماين الربيطاين

د. عبد العزيز عبد الغني :

)ق�سم الوثائق والأبحاث – الديوان الأمري(

عاقة ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

بحكام جند

د. خالد بن علي الوزان و اأ.عبد اهلل بن 

ب�سام التميمي

) باحثان من اململكة العربية ال�سعودية(

القيم الدينية عند ال�سيخ جا�سم بن حممد 
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• عريف احلفل : املهند�ض اإبراهيم ال�سادة



تقدمي :

يف اإطاِر احتفالِت الدولِة باليوِم الوطنّي املوافِق 2008/12/18م، ومن منطلِق اإبراِز 

قَيِم ال�سيخ/ جا�سم بن حممد بن ثاين، موؤ�س�ِض دولِة قطر احلديثة، ارتاأت اللجنُة 

تلقَي  اأن  دوِن  من  الفر�سَة  تفوَت  األ  للدولِة،  الوطنيِّ  اليوِم  لحتفالِت  املنظمُة 

ال�سوَء الكايَف على هذه املرحلِة التاريخيِة الهامِة يف تاريِخ دولة قطر احلديثِة؛ 

ليت�سنى لاأجياِل القادمِة اأن تقَف على جوانب من ما�سيها.

ومن هذا املنطلِق، قّررت اللجنُة املنظمُة عقَد ندوٍة تاريخيٍة يومّي ال�ساد�ض ع�سر 

وال�سابع ع�سر من �سهر دي�سمرب 2008 ؛ لت�سلّط ال�سوَء على فرتة حكم ال�سيخ جا�سم 

بن حممد بن ثاين »املوؤ�س�ض«، ولقد �سارك يف هذه الندوِة نخبٌة من علماِء التاريِخ 

واأ�ساتذِة اجلامعاِت من داخِل الدولِة وخارِجها، ومن املهتمن بتاريِخ املنطقِة، وذلك 

اأبحاٍث واأوراِق عمٍل ووثائَق تناولُت املحّطاِت الرئي�سَة يف فرتِة  من خال تقدمِي 

حكِم ال�سيِخ املوؤ�س�ِض، وتقُف على مامِح �سخ�سيِته الدينيِة وال�سيا�سيِة والثقافيِة، 

بالإ�سافة اإىل مواقفه ال�سيا�سيِة من القوى املحيطِة به، التي ك�سفت يف جمملها 

ه على تاأ�سي�ِض دولٍة تتمتُع بكامِل ال�سيادِة. عن حكمِته ونظرِته الثاقبِة، وحر�سِ

اإذ نقدم لهذا العمل الذي احتوى على خمتارات من الأبحاث التي ُقدمت  واإننا 

يف تلك الندوة، نن�سرها بت�سرف يف هذا الكتاب تفادياً لتكرار امل�سادر التي رجع 

اإليها الباحثن، حتى يتاح للقراء ا�ستعرا�ض جوانب من فرتة حكم ال�سيخ جا�سم 

بن حممد بن ثاين ب�سكل عام.

اللجنة املنظمة



الكلمات االفتتاحية



كلمة ال�سيخ الدكتور ح�سن بن حممد بن علي اآل ثاين

جا�صم بن حممد بن ثاين ) 1826- 1913(

املوؤ�ص�س

اأ�سحاب ال�سعادة؛ ال�سيوف الكرام،

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته...،

فاأهًا ومرحباً بكم يف اإطاِر احتفالت اليوم الوطني، الذي اتخذ من منا�سبة تويل ال�سيخ جا�سم بن حممد بن 

ثاين، مقاليد احلكَم، خلًفا لوالده ال�سيخ حممد ذلك عام 1878، ليكون يوماً وطنياً فقد ا�ستطاع ومن معه من 

الرجال اأن يجعلوا من �سبه جزيرة قطر كياًنا مانًعا موحًدا، له هيبته بن دول املنطقة.

 فعلى مدار خم�سن عاًما، ق�ساها مدافًعا عن حدودها، حري�ساً على وحدتها،  راعياً م�سالَح اأهِلها وعزتهم، 

خا�ض بهم معرتك الّتحدّيات و�سط اأحداث ع�سيبة، وا�سطراباٍت عديدة، كانت حتيُط بقطر واملنطقة، فا�ستطاع 

اأن يقودها اإىل بّر الأمان عزيزًة منيعًة.

ارتقى بالباد، ونه�ض بها، وفتح اأمامها الأبواب؛ فازدهرت جتارتُها، وعلَت رايتُها، و�ّسّيد امل�ساجد، وبنى املدار�ض، 

وجذب العلماء، وطبع  كتَب الفقه، واأمر بتوزيعها. 

كما كان م�سموَع الكلمِة عند العرب، مهاًبا عند الروؤ�ساء والأمراء، نافَذ القوِل، داأبُه الإ�ساح؛ فلم ي�سع يف اأمٍر اإل 

َف باأنه “�سيُخ الأمراء” جاهاً و�سناً. اأمّته اهلل على يديه، واأعماله كلّها خال�سٌة لوجه اهلل تعاىل؛ لذلك ُو�سِ

ال�سادة احل�سور ..

اإنه ل�سرف كبر لنا اأن ن�ستعيد من خال بحوثكم القّيمة جوانب من �سخ�سية جا�سم املوؤ�س�ض، فمنُذ منت�سف 

القرن التا�سع ع�سر وحتى اأوائل القرن الع�سرين كان ح�سوُره فاعًا وموؤثراً يف تاريخ قطر وتاريخ املنطقة باأكملها، 

وهو ما عرب عنه املوؤرخ ال�سهر اأمن الريحاين عندما و�سفه ب�سيخ الأمراء �سناً وجاهاً. و�سدق قول الألو�سي حن 

قال : »من خيار العرب الكرام مواظباً على طاعاته ، مداوماً على عباداته و�سلواته، من اأهل الف�سل واملعرفة 

بالدين املبن، وله مربات كثرة على امل�سلمن«.

فعلت مكانته بن النا�ض جميعاً، فقد كان على حد قول �سليمان الدخيل : »م�سموع الكلمة عند العرب مهاباً عند 

الروؤ�ساء والأمراء نافذ القول ، داأبه الإ�ساح ومل ي�سع يف اأمر اإل اأمته اهلل على يديه واأعماله كلها خال�سة لوجه 

اهلل تعاىل«.

اأبناء وطنه الذين اأحبوه ووثقوا به فاأ�سلموا له القيادةَ، وعاهدوه على ال�ّسمع والّطاعة؛  اإننا نتذكره ونتذكر مع 

فوهبهم الإخا�َض والأمان، ودخَل بقطر واأبنائها القرن الع�سرين، مرفوعَة ال�ساأن عزيزةَ القدر .

احل�سور الكرام .. اأمتنى لكم ولندوتكم املوقرة كل التوفيق، واأن ت�سلوا من خال بحوثكم اإىل نتائج مثمرة، عن 

هذه ال�سخ�سية املهمة مبنا�سبة هذا اليوم الذي اتخذتُه قطر يوماً وطنياً لها.

كما اأمتنى اأن ي�ستمر جهدكم العلمي على مدار العام ، مبا يرثي هذه الفرتة الهامة من تاريخ قطر.

فاأهًا ومرحباً بكم



كلمة الدكتور / عبدالرحمن الفريح

ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سعودي

اأيها الأخوة احل�سور الكرام...،

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يف مثل هذه الأيام من كل عام، ي�ستعيد اأهل قطر ذكريات الكفاح الوطني والوثبات ال�سادقة 

من اأجل البناء والنماء وو�سع اأ�س�ض دولة وليدة؛ فللتاأ�سي�ض ذكرى، وللبناء م�سرة وللمعرفة 

اإجنازات.. يف مثل هذه الأيام، وقبل اأعوام عديدة، ن�ساأت دولة قطر احلديثة بتكوين جديد 

على يد موؤ�س�سها وباين نه�ستها ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين.. وحن ُدعيت للم�ساركة 

يف فعاليات الندوة التاريخية ، ندوتكم هذه التي تاأتي يف اإطار احتفالت دولة قطر بيومها 

الوطني، قدرَّت اأن اأقدم ورقة عمل اأحتدث فيها عن ال�سيخ املوؤ�س�ض الباين، جا�سم بن حممد 

اأ�سرته، مع الرتكيز على جهاده ال�سيا�سي والإداري  بن ثاين من حيث ن�ساأته ون�سبه ورحلة 

يت�سل  وما  القدمي،  بقطر يف ما�سيها  التعريف  والعلمي وكذلك  الفكري  ون�ساطه  واحلربي 

بذلك من اإ�سافات علمية يف جمالت تاريخية و اأدبية واجتماعية وبلدانية.

رت هذا، و�سرعت يف اإعداد الورقة، واأمتمتها يف �سوء املنهج العلمي احلديث يف الدرا�سات  قدَّ

اأن تكون هي م�ساركتي معكم يف ندوتكم هذه، وملَّا قدمت اىل  التاريخية واحل�سارية، على 

ا  حيث اأنتم الآن يف مقر الندوة، يف دوحة العلم والثقافة، وجدت اأن القائمن على الندوة اإنَّ

قد �سرفوين باإلقاء كلمة امل�ساركن يف فعالياتها يف حفل الفتتاح الرئي�سي، ثم رئا�سة اجلل�سة 

العلمية الأوىل، فكـان ذلك مفاجئاً يل، وهي مفاجاأة ال�سرور التي لم�ست يف النف�ض كوامن 

العلمية،  والهيئات  اجلامعات،  يف  الخت�سا�ض  اأهل  اأمام  ذلك،  بعد  لأقف،  الثقايف  اجلهاد 

ومراكز البحوث، الذين قدموا من اأقطار �ستى للم�ساركة علمياً يف هذه الندوة املباركة.

من  اأحّبة،  اأخوة  مع  املكان  هذا  كنت يف  خلت، حن  �سنوات  اىل  الذكريات  بي  عادت  لقد 

اأ�سدقاء احلرف واحلرفة و�سركاء الهم البحثي، يف اللقاء العلمي اخلام�ض جلمعية التاريخ 

والآثار لدول اخلليج العربية برعاية املجل�ض الوطني للثقافة والفنون والرتاث بدولة قطر، ومع 

تداعي الذكريات فاإنَّ ا�ستدعاء القطرين اليوم ملواقف تاأ�سي�ض دولتهم، لتبقى حية متقدة يف 

ذاكرة كل فرد منهم، اإنا هو لأن للمواقف قيادات، والبناء له م�سرة متاأ�سلة يف تاريخ تكوين 

الدولة.



اإن للحا�سر القطري زخماً، وللم�ستقبل تطلعات، واإذا ما ت �ُسهَر هذا مع املا�سي التليد يف بوتقة واحدة، 

تتذكر  اأمة  فكل  عام؛  كل  تاأمله يف  على  والإ�سرار  بذكراه،  والت�سبت  الوطني،  باليوم  التعلـق  �سبب  جتلّى 

منجزاتها يف يومها الوطني، وتقّوم م�سرتها، وحتدد اإيجابيات احلا�سر و�سلبياته، وتخطط بعزم واإ�سرار 

على تطوير الإيجابي واإ�ساح ال�سلبي، ف�سا عن و�سع اخلطط والربامج التي يحتاج اإليها م�ستقبلها؛ وذلك 

اأ�س�ض را�سخة، قوامها العلم واملعرفة، ولكي يُ�سنع التقدم وفق روؤى وا�سحة، وخطط  لكي تُ�سبح للنجاح 

تاأخذ بالأولويات.

لكل دولة يوم وطني وهذا اليوم له اأهمية ومكانة يف النفو�ض، وتعتـز به الدول وال�سعوب، وتعمل على غر�ض 

ال�سعور به من خال احلمات الإعامية، والن�سرات التوعوية، والتوجيهات التي تتحدث عن هذا اليوم، 

الوطني  باليوم  الهتمام  مظاهر  واأجل  و�سعوبها،  الدول  تلك  تهم  منجزات  من  فيه  وما حتقق  واأهميته، 

الندوات العلمية كندوتكم هذه.

اليوم الوطني هو زرع الوطنية يف نفو�ض اأبناء املجتمع والنا�سئة بوجه خا�ض، واليوم الوطني يُذّكر باملحافظة 

على مقدرات الوطن ويعزز الإح�سا�ض الفاعل وال�سعور املتفاعل ، وهو فر�سة ثمينة لإعادة التقييم؛ ومن ثم 

التقومي؛ لأن حتديد الإيجابيات ومعرفة ال�سلبيات اإنا هو ال�سامن للتعامل مع كل منهما فالإيجابيات حتتاج 

اإىل تطوير، وال�سلبيات حتتاج اىل اإ�ساح، وبالعزم والإ�سرار وو�سوح الروؤية وحتديد الهدف والت�سميم على 

بلوغه يتحقق القت�ساد املعتمد على املعرفة.

اإن العاقات الإيجابية مع الوطن تعني العطاء وال�ستخدام الر�سيد للرثوات، واإدراك اأن الإ�سافة اىل الوطن 

اأن ي�سرتك فيه اجلميع، كل من موقعة، واأن الوطنية �سعور وقيم تتيح لكل جماعة  م�سروع مفتوح ينبغي 

والإن�سانيـة،  الوطنية  اآفاقها  دائرة ف�ساًء تتحرك فيها، وتعرب من خالها عن خ�سائ�سها وتطوير  ب�سرية 

وحترك تطلعاتها يف احلياة، وطاملا احتاجت املجتمعات اىل ذكرياتها واأجمادها التاريخية .. ولي�ض الوطن 

مظاهر احتفالية �سطحية؛ فالوطن هو احلب، وهو العطاء، والت�سحية، والإح�سا�ض بامل�سوؤولية والأداء الأمن 

للواجب، وهو النظافة، والنزاهة، والرقي، وال�سمو، وهو ال�ست�سراف لكل قيمة عالية، وهو الذي يعتز كل 

اأجله،  والت�سحية من  له،  الوفاء  اإلَّ  الوطن  اإنه ل يعدل عظمة  اإليه، وقد قيل:  بالنتماء  اأبنائه  واحد من 

واحلفاظ عليه.

الوطنية ال�سادقة تفتح الطريق اإىل جتربة اجتماعية حية، تتوا�سل فيها التنوعات، وتتفاعل فيها املتغرات، 

التعليم وممثلي  قطاع  بن  الإيجابي  التفاعل  ُروعي  ما  اإذا  الأمم،  اأ�سا�سي يف جمد  كعامل  املعرفة  وتربز 

القطاع اخلا�ض و موؤ�س�سات املجتمع املدين وانتهاج طرق وا�سحة للتنمية امل�ستدامة التي ت�ستجيب حلاجات 

الأجيال الراهنة من دون اأن تعّر�ض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تاأمن احتياجاتها، مع الربط املثايل 

الفكرية  والأمناط  الرثوة  تنمية  على  الوطن  اأبناء  قدرة  امل�ستدامة هي  فالتنمية  وامل�ستقبل؛  احلا�سر  بن 

الجتماعي،  للت�سامن  و�سيلة  النمو  من  يجعل  �سيا�سي  وبعد  ونوعي،  كمي  ببعد  الجتماعية  واملوؤ�س�سات 

التي تراعي العدل بن الأجيال احلالية والقادمة، وحتافظ على خيارات  ولتطوير اخليارات القت�سادية 

النمو جلميع من هم يف دائرة الوطن.

على  التي حتر�ض  ال�سيادة  وهو  اأبنائها،  لكل  املت�ساوية  املواطنة  تقدم  التي  اجلغرافية  الرقعة  هو  الوطن 

كرامة كل من ي�سر فوق ترابها، وهو املوؤ�س�سات التي تعمل على توفر �سبل العي�ض الكرمي لكل الفئات، وهي 

املوؤ�س�سات ذات ال�ساحيات والروؤى والقدرة املادية والأدوات املعرفية، ومراكز الدرا�سات التي ت�سع اخلطط 

والربامج امل�ستقبلية، وتدر�ض املتغرات يف عامل �سريع احلراك.

واليوم الوطني �سرفة عالية يُتذكر - من خالها - اأجماد املا�سي، والتب�سر يف الواقع احلياتي احلا�سر، 

والتطلع اإىل امل�ستقبل الزاهر ... ويف كل وطن يبقى العظماء اأحياًء يف ذاكرة التاريخ؛ اإذ يرتكون بعد رحيلهم 

�سواهد حية ناطقة، حتكي ماآثرهم وخرباتهم وجهودهم التي عّم نفُعها من بعدهم، وهكذا كان موؤ�س�ض دولة 

قطر احلديثة وباين نه�ستها ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين.

ظهرت �سجاعة ال�سيخ ال�سيا�سية والع�سكرية، كما حتدث عنه من اأّرخـوا له -رغم تفوق القوى من حوله- 

الأجيال  متثلته  نهج  اإىل  اللتفاف  هذا  وحتّول  حوله،  ال�سعب  التف  تدبره  وح�سن  ولب�سالته  ول�سجاعته 

يف �سمائرها، وقد متيز عهده بالأمن والعدل والرخاء، ف�سهدت الباد نه�سة �ساملة وازدهاراً يف جميع 

الن�ساطات احلياتية يف الباد، وظهر ذلك جلياً يف اأعمال الغو�ض ويف اللوؤلوؤ وجتارته ، فاأ�سبحت قطر من 

اأكرب م�سدريه واملتعاملن معه، كما تطورت اأ�سباب واأ�ساليب النقل البحري.

متكن ال�سيخ من اكت�ساب اخلربة ومن الإملام التام، يف اإدارة �سوؤون الباد منذ حداثة �سنه، وجنح يف توجيه 

دفة �سيا�ستها بحكمة، وبرزت الباد بزعامته ثابتة اخلطى متما�سكة البناء، جمع قبائلها، و�سمها حتت لوائه 

موحداً �ستاتها، را�سماً م�ستقبلها، واأثبت براعته يف التعامل مع اأكرب قوتن عامليتن تتناف�سان على الهيمنة 

على اخلليج و اأقطاره يف زمنه وقد ُعّد الثامن ع�سر من دي�سمرب من عام 1878م عامة فارقة يف تاريخ قطر، 

حن ت�سلم ال�سيخ جا�سم احلكم، وهو يف الوقت ذاته بداية تاأ�سي�ض دولة قطر، الذي حتقق نتيجة م�ساعيه 

الدوؤوبة يف احل�سول على اعرتاف كا القوتن بدولة قطر التي حتتفـل اليوم بذكرى ذلك التاريخ، وت�سر 



وفق �سيا�سة اقت�سادية، تعتمد على و�سع اخلطط، وعلى الكفاءة، مدركة اأن نظام الرثوة قائم على املعرفة، 

وهو نظام عاملي غّر كثراً من معامل الثقافة وال�سيا�سة، وولد اأفكاراً جديدة اأثرت يف الفرد والإعام والقيم 

والعاقات الجتماعية.

جنح ال�سيخ املوؤ�س�ض يف بناء الدولة، بفكره، ودرايته، و�سجاعته، وباأوقافه اخلرية، وبعلمه، وكرمه، وفرو�سيته؛ 

فنمت قطر التي كانت ثرواتها الطبيعية ذات عمق تاريخي اإذ ُعرفت منذ القدم بحرفة الغو�ض يف البحر 

ل�ستخراج اللوؤلـوؤ قال يحيى بن ما�سويه املتويف يف �سنة 234هـ )875م( يف كتابه اجلواهر و�سفاتها : اإن مغا�ض 

اللوؤلوؤ ي�سمى كله القطري واأن القطري من كاظمة اإىل البحر اأربع موا�سع، ومو�سع قطر غو�ض كله، وهو 

املغا�ض الأعظم، ثم ذكر مقدار الواحدة منه، وقال البروين يف كتاب اجلماهر اإن مغا�ض قطر نفي�ض جداً؛ 

فقد جمع اإىل كرث املنفعة قلة امل�َسرة، فكملت الف�سيلة له و�سمي لوؤلوؤه قطريًّا، ولي�ض هو ن�سبة اىل َقطر 

املطر، ول ت�سبيها بقطر املاء، واإنا هو ن�سبة اإىل باد قطر.

كانت هذه الباد معمورة منذ اآماد �سحيقة، وبقرب ال�ساحل اآثار تدل على عمرانها، كما اإن موقعها من حيث 

تو�سطها بن الفلوات اجليدة املراعي و�سواطيء البحر مع طيب اأر�سها؛ مما ي�سجع على عمرانها، وكتب 

املتقدمن ت�سر اىل اأمكنة فيها قد در�ست، كما تذكر تلك الكتب الِقطريات والَقطريات؛ والأوىل حلل تُلب�ض 

وهي بك�سر القاف برود من املن�سوجات م�سهورة، والثانية بفتح القاف وهي النجائب من الإبل تن�سب اىل 

قطر وما والها من الرب، ويف قطر عرف العرب منذ قدمي الدهر �سوًقا للنجائب ... والقطرية من الإبل 

جنيبة كاحلو�سية والعيدية والع�سجدية ، قال جرير: 

لدي قطريــــــات اإذا ما تغــــولت بهــــــا       البيـد غـــــاولن احلـــــزوم القياقيــــا

بارك اهلل لكم اأيها الأخوة الكرام يف ندوتكم التاريخية، اخلا�سة بفرتة ال�سيخ املوؤ�س�ض جا�سم بن حممد بن 

ثاين، وهنيئا لقطر حكومة و�سعبا بطموحاتها العلمية ومنا�سبتها الوطنية .. وختامــاً ل اأرى اأ�سدق قول يف 

اأمر هذه الباد ال�سيـخ حمد بن خليفه اآل ثاين وويل عهده ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين من قول ال�ساعر 

القدمي : 

اأولئك قوم اإن بنـوا اأح�سنــــــــــو البنــى         واإن عاهدوا اأوفوا واإن عقدوا �سدوا

مطاعن يف الهيجاء مكا�سيف للدجى         بنى لهــــم اآبــــاوؤهــــــم وبنـــى اجلــــُد

اأقلوا عليهم ل ابا لأبيكــــــم مـن اللوم        اأو �ســـدوا املكــــان الذي �ســـــــــــــدوا

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،،



ال�سام عليكم ، ومرحباً بكم قدمتم اأهًا وحللتم �سهًا فعلى الرحب وال�سعة. 

فحينما  لتبارح خميلتي،  فكرة حتقيقها  كانت  والتي  املنا�سبة  هذه  حلول  قريب،  عهد  واإىل  اأنتظر،  كنت 

تهياأت الفر�سة عر�ستها، وباإ�سرار، م�سفوعة مبا عندي من اأ�سباب ووثائق كانت بحوزتي، على �سمو الأمر 

عندما ت�سرفت واأن�ست، بلقاء ت يف 30 مار�ض 2002 ، والذي حتم�ض لها وباركها، فانتظرت وتاأملت، فطال 

كاهما حتى كاد الياأ�ض اأن ي�سرق الأمل، ويب�سط ظًا كا�سفاً لذلك احللم الذي اأخنى عليه ما اأخنى على 

لبد، فعللتني الوعود وكاأنها جعلت دوين �سداً، ولكني ت�سربت موؤمناً بالقول ال�سائع املحلي:- “لزمٍن على 

البل تركب جاريات ال�سفن” ومل األبث حتى تذكرت عبارة �ساغها النحاة:- “من طرق بابًا ولَج ولج “، والتي 

كانت عزائي ملا اأنا فيه.

فالتم�ست ذل ال�سوؤال، ورذيلة الإحلاح، وهي ما مل اأجبل عليه؛ فكنُت اأذكر �سموه كلما �سنحت الفر�سة موؤمًا 

اأن حتقق الظروف لها جمالً ومت�سعاً، ول اأذكر عدد املرات التي اهتبلتها يف لقاءاتي امل�ستمرة مع �سعادة 

ال�سهم ال�سيخ عبدالرحمن بن �سعود بن فهد حتى ُخلُْت �سربه قد انهتك، وكذا كان احلال مع �سعادة الدكتور 

ال�سيخ ح�سن بن حممد بن علي فا�ستبطاأت الأمر وبقيُت رهينة الأمل لئذاً به. واأنا هنا، واأمام هذا اجلمع 

الأثر، اأطلب �سهادته،  يقول الفا�سفة:- “ال�سرب مر واإن كان ال ي�سر”وبرائي املتوا�سع اأن ن�سف القول 

�سحيٌح لغبار عليه، اأما الن�سف الآخر فقد اختلفت فيه التفا�سر، وغرق يف �سرب غوره الفقهاء.

ومل تقطع الأيام دورانها، ولكن حبال �سربي رثت، ثم، ومن دون �سابق اإنذار، ومبفاجئة غر متوقعة ، ات�سل 

وراعي  الباد  اأمر  �سمو  فاإىل  اأف�ساله.  امل�سروع فحمداً هلل على  ليزف يل خرب ولدة  ال�سيخ ح�سن  بي 

نه�ستها احلديثة اأقول:- 

كلمة االأ�ستاذ / يعقوب يو�سف االإبراهيم

باحث ومهتم بتاريخ اخلليج املعا�سر



 “لقد اأجنز احلر ما وعد” وكم اأنا �سعيد مبا اأهديت �ساكراً لك ما اأ�سديت، واإىل �سعادة ال�سيخ عبدالرحمن

 اأ�سرح:- “قول وفعل واأنت دائمًا ت�سكر حينما تذكر”، ول�سعادة ال�سيخ الدكتور ح�سن اأعلن:- “اأح�سنت �سنعًا

وبوركت اأمرًا”. ولهم جميعاً اأكرر ما تفوه به ال�سابقون:-

ع�����لوم�������كاِنلو كان ي�ستغني عن ال�سكر ماجد اأو  نف��������سٍ  لع����������زة 

ب�سك�����������������رِه العب�������اَد  اهلل  اأم�������ر  وق�������ال : ا�سك�������روين اأيه�������ا الثقالِنمل�������ا 

ولبد يل اأن اأ�سيف:-

�س��اك�������رًا اأك�����������رر  اأن  اإاَل  يل  يد �سجع�������ت من الكِل عنهم غافلوه�������ل 

اجلمع الكرمي :  اإن هذه املنا�سبة عربون وفاء اإىل موؤ�س�ض قطر الدولة وباين كيانها – واآنى1 للمديح اأن يفي 

هذه الهامة حقها – واإىل هذه الأر�ض الكرمية املعطاء الذي قال فيها �ساعر فحل من رجالها قبل اأكرث من الف 

 533 – 578 م – 71 – 36 ق. هـ.
�سنة هو عائذ بن حم�سن بن ثعلبة امللقب بـ “املثقِّب العبدي”1

ج���������ل�������اًل عن�������ا  كان  ي�������وم  غري ي�������وم احلن�������و يف جن�������ب قطركل 

�سرب�������ًة فيه�������ا  َدو�َس�������ُر  َرب�������َت  اأثبت�������ت اأوت�������اد م��������ل�������ك فا�ستق�������ر�سَ

فاإىل جا�سم بن حممد بن ثاين اأبَل اهلل تربته بفائ�ض غيثه ولروحه الطاهرة وذكراه العطرة واإىل اأعماله 

اخلرة وجهوده امل�سنية يف يومه وذكرى ا�ستقال ثبته بجده وجهاده.

اإىل من ياأتي النا�ض اإليه وهم حزون ويغادرونه �سعداء م�سرورين. اأقف اإجالً واأخ�سع احرتاماً ، ول اأريد 

اأن اأطيل احلديث واأنا يف عجالة، بل اأترك املجال ليحدثنا يف �سجاياه وخ�سائله معا�سروه والتي ل ي�ستطيع 

اأن ينكرها اإل جاحد اأو مكابر. فهذا �سليمان بن �سالح الدخيل اأول �سحفي جندي يف كتابه حتفة الألباء 

يف تاريخ الأح�ساء يقول:-

“هو الأمر يف هذه الباد، وهو اخلطيب يوم اجلمعة، وهو القا�سي واملفتي 
واحلاكم، ومن �سفاته: اإذا خطب اأذهل ال�سامعن، وجلب قلوبهم اإليه، واإذا 

ومن  واأن�سارها  العروبة  اأركان  من  فهو  وباجلملة  جزيلة،  فعطاياه  اأعطى 

رجال الإ�سام وفحوله”.

اأما عامة العراق يف زمانه حممود �سكري الألو�سي فيذكر عنه:-

“من خيار العرب الكرام، مواظب على طاعاته، مداوم على عباداته و�سلواته، 
من اأهل الف�سل واملعرفة بالدين املبن، وله مربات كثرة على امل�سلمن، وله 

وهم  والع�سائر،  القبائل  بن  الكلمة  م�سموع  وهو  اللوؤلوؤ،  يف  جتارة عظيمة 

1-  �سمي باملثقب لبيت غزل قاله:-
 للعيوِن

2
وثّقنب الو�ساو�َض رددنا حتية وكللنا اأخرى     

2- الو�ساو�ض هي اأقنعة �سغرة ترتديها الن�ساء اآنذاك وهو ما يطلق عليه بـ )البّطوله( حالياً. وهي خرق يف ال�سرت مبقدار عن تنظر فيه. وبراقع 
 �ض 472 باب ال�ساد ف�سل الواو والكلل: تعني التجاهل، التعامي.

2
�سغار تلب�سها اجلارية. القامو�ض املحيط - الفروزابادي ج

األوف موؤلفة، وبيني وبينه حمبة غيبية ومكاتبات لطيفة، اأودعتها يف كتاب 

“بدائع الإن�ساء”.

واأقول اأنا عنه:- اإنه �سيخ الأمراء الذي جمع بن ال�ستيتن ال�سيف والقلم، التجارة والكرم ، وبن ال�سيا�سة 

والأدب، اأ�س�ض ل�سمه �سجًا حافًا، اجتذب اإليه اأعداًد من املنا�سرين املتحم�سن لي�سبح تاريخه اأيقونة على 

جيد اخلليج “عرابيان زمانه” . حينما ا�ستفزه حممد رحيم �سفر مندوب املقيم الربيطاين بقوله:- “ هل 

حتلم اأن تكون عرابيًّا ثانًيا )ن�سبة لثورة عرابي با�سا مب�سر(  فاأجاب ال�سيخ:- “اأمامك اثنن عرابي”  كان 

ذلك يف نوفمرب 1888 م يف حادثة “ البانيان”  ال�سهرة .

لقد اأ�سحت قطر، يف اأيامه، مق�سد العلماء من جند وعمان والعراق، واأمها فحول �سعراء النبط اآنذاك فهو 

�ساعر له ديوان، �سغوٌف باملعرفة حمب للكتب، طبع منها “كتاب الإميان لبن تيمية” يف الهند عام 1311هـ 

اأهل  توحيد اخلاف يف جواب  “والتو�سيح عن  1322هـ  عام  ال�سريف”  املحدث  اإىل  اللطيف  “واملكتوب 
العراق” يف م�سر 1319 هـ، كما ا�سرتى حمولة �سفينة من الكتب من الهند ووزعها يف باد اخلليج وجند 

والعراق وال�سام.

األ ي�ستحق �ساحب كل هذه املزايا من تخليد ..؟  األَّ يحق لقطر اأن تفخر وتزهو باإحياء اأعماله، باأن تثبت 

هذه املنا�سبة يف تقوميها ال�سنوي ليعاد تكرارها، ول يقت�سر العمل على ذلك فقط، بل اإن الطلب امللح اأن 

ا، �سرعة لبدعة ،  نريد لها التاأ�سيل لت�سبح نطاً وخطاً نريد له  ا ولي�ض ممرًّ يكون له على اأر�ض الواقع مقرًّ

موؤ�س�سة حتمل ا�سمه، وحتت�سن تراثه وحتمي مراثه، فا بناء با اأ�سا�ض وهو املوؤ�س�ض الباين، ول مدر�سة 

اأنوارها ، وتلك النوايا ال�سادقة  بدون معلم وهو املدر�ض احلاين، ول ت�ستقيم كل هذه النه�سة التي ت�سع 

لإبراز اأفكارها، وذلك الن�سوج الفكري واحل�ساري لل�سعي يف بناء الإن�سان القطري وال�ستثمار يف م�ستقبله 

علماً وراعيًة. ول ت�ستجيب كل ما ب�سطناه و ما تقدم القول فيه، اإذا مل ن�ستذكر املا�سي بكل ما فيه اإن �سلباً 

واإيجاباً، وهل لنا اأن نن�سى املاأثور ال�سائع:- “اللي ماله اأول ما له تايل”. من اأجل كل ذلك ننادي باإ�سهار 

م�سروع “بيت جا�سم” لي�سبح حمط اأنظار وماأوى اأ�سحاب العلم ومريديه، كما كانت قطر يف اأيامه .. واإن 

غاب عنا “جا�سم” الإن�سان فا يجب اأن يغيب جلا�سم عنا بيت.

احل�سد احلميم :

الذي حلق من جراء  ا�ست�سعرت مثلي مقدار اجلهل،  ال�سديد، رمبا  التوثيق  باأمور  يهتم  يا من  واأنتم  لكم 

اأق�سى مراحل  ما كتب عن هذا املقدام، مكانه واأوانه حينما بلغت علة النتقائية يف ذلك ذروتها؛ لت�سل 

الت�سوي�ض والت�سويه والثلب، فا�ستدعى الأوان مب�ساركتكم اإىل �سرورة التثقيف، ومنح املوروث حقه، والك�سف 

عن م�ستوره دون ترجيح؛ لإعادة احلق اإىل ن�سابه، وامليزان اإىل قوامه ولتكن كلمة الباري عز وجل ن�سب 

اأعينكم يف قوله املبارك “ول تبخ�سوا النا�ض اأ�سياءهم” فاإن هدف هذا التجمع هو الإغناء، وهو با �سك مما 

يعّد مهمة جليلة ونبيلة فندعوكم اإىل التفاته من�سفة ومفيدة وع�سى اأن ن�سمع فيها اجلديد النافع ، وكل ما 

هو بعيد عن ال�ست�سباب واملجاملة  والعذر. واختتم مبقولِة �سيوخ العقل  من الدروز:

“حتيون ما دامت احلياة تليق بكم”.





الباحثون وملخصات البحوث :
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الباحث / يعقوب يو�صف الإبراهيم

باحث ومهتم بتاريخ اخلليج املعا�سر

ال�سحف 	  مــن  الــعــديــد  يف  من�سورة  بــحــوث  لــه 

اخلليجية.

اأ�سدر عدد من املوؤلفات عن تاريخ اخلليج.	 

ـــم الــعــديــد مــن الــبــاحــثــن وطــاب 	  ـــاون ودع ع

الدرا�سات العليا اخلليجين والأجانب.

الإنتاج الفكري :

من ال�سراع اإىل البحار - الكويت 2003.	 

1778م، 	  عام  منذ  الفرن�سية  الكويتية  العاقات 

كتاب القب�ض، الكويت.

ب�سرح  املاآرب  “نيل  كتاب  اإعادة طبع  على  اأ�سرف 

دليل الطالب” الكويت.

بن  ب��ن حممد  جا�سم  عالقة   “  : البحث  مو�سوع 

ثاين بال�سيخ يو�سف االإبراهيم “

ملخ�س البحث :

اإىل  عذب  حنن  مرحلة  البحث ممثًا  هذا  لي�ض 

املا�سي، بل هو اإ�ساءة طريق املعرفة فيما يُقدم من 

تاريخ؛ من اأجل ظهور احلقائق؛ ولذا فهو يعد ملًفا 

يناق�ض عاقة خا�سة ومميزة بن ال�سيخ جا�سم بن 

كيانها،  وباين  قطر  دولة  موؤ�س�ض  ثاين  بن  حممد 

اإبراهيم اأحد اأبرز  اآل  وال�سيخ يو�سف بن عبداهلل 

التا�سع  القرن  نهاية  يف  اخلليجية  ال�سخ�سيات 

ع�سر وبداية القرن الع�سرين.

كما ميثل اأي�ًسا درا�سة جوانب مهمة، بهدف اقتحام 

ر�سائل  �سوء  على  ح�سا�سة  اأمــور  لك�سف  امل�ستور 

تبداأ  م�سبوقة،  غر  �سهادة  تعد  ووثائق  خا�سة، 

بالعاقة والقرابة التاريخية والع�سبية القبلية لكل 

من الأ�سرتن، وتبيان النتماء امل�سرتك عرب ع�سور 

العاقات  يف  الت�سابه  البحث  يحتوي  طويلة.كما 

ال�سخ�سية باأمراء املنطقة وحكامها عرباً واأجانباً، 

ثم التعاون والتعامل التجاري املزدوج.

د. اأحمد زكريا ال�سلق

الآداب،  بكلية  واملعا�سر  احلديث  التاريخ  اأ�ستاذ 

عمل  ومفكر،  باحث  م�سر،  �سم�ض،  عن  جامعة 

وقطر  م�سر  يف  عربية  جامعات  يف  بالتدري�ض 

املراكز  من  العديد  وراأ�ــض  وال�سودان،  والإمـــارات 

والــرتاث،  التاريخ  جمال  يف  املتخ�س�سة  البحثية 

وا�سرتاك  تاأليف  بن  الفكرية  اإ�سهاماته  وتنوعت 

يف التاأليف، وبحوث يف دوريات، وبحوث موؤمترات 

ــة  ــادميــي دولــيــة عــرب عــ�ــســرات الـــدرا�ـــســـات الأك

العثمانية”،  والدولة  “العرب  منها:  املتخ�س�سة، 

و “احلداثة والإمربيالية”، كما ح�سل على جائزة 

الجتماعية  الــعــلــوم  يف  العلمى  للتفوق  الــدولــة 

جمهورية م�سر العربية لعام 2006.

مو�سوع البحث : »عالقة ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين بالقوي اخلارجية«

ملخ�س البحث :

تتناول هذه الورقة ال�ضغوط العثمانية والربيطانية 

بن  بن حممد  جا�سم  و�سيخها  قطر  على  للهيمنة 

التي  تلك   ،1913  –  1871 بن  الفرتة  خال  ثاين 

لل�سيطرة على  الكبرتن  الدولتن  تناف�ض  �سهدت 

اخلليج العربي واإماراته؛ بريطانيا بحكم م�ساحلها 

املقيدة  اتفاقياتها  وبحكم  وال�ستعمارية  التجارية 

للمنطقة، والدولة العثمانية بحكم �ساتها التاريخية 

والدينية باعتبارها دولة اخلافة الإ�سامية؛ ولذا 

موقف  ودرا�ــســة  التناف�ض،  جــذور  نر�سد  �سوف 

ال�سيخ جا�سم، وبداية حتديه ال�ضغوط الربيطانية 

ال�سلطات  اتفاقية عام 1868 مع  توقيع والده  بعد 

الربيطانية يف اخلليج، ثم تفكر الدولة العثمانية 

يف ال�سيطرة على املنطقة منذ عام 1871. 

كما تتناول هذه الورقة موقف الإجنليز، ول�سيما 

جانب تعزيز وجودهم يف اخلليج، يف ظل ال�سراع 

من  جا�سم  ال�سيخ  وموقف  العثمانية،  الدولة  مع 

التوازن  اإيجاد  يف  دبلوما�سيته  وجناح  �سراعهما، 

ا�ستقال  على  حافظ  بالدولتن؛ مما  عاقته  يف 

اإمارته.
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3-  د. �سيار اجلميل

دكتوراه  على  وح�سل  املو�سل،  جامعة  يف  تّخرج 

الو�ــســط(  لل�سرق  احلــديــث  )الــتــاريــخ  الفل�سفة 

وعمل  ال�سكتلندية،  انــدرو�ــض  �سانت  جامعة  يف 

وتون�ض  باجلزائر  جامعات  يف  واأ�ستاًذا  حما�سًرا 

والعراق والأردن والإمارات، كما �سارك يف ع�سرات 

املوؤمترات الدولية والندوات العلمية، وح�سل على 

للعلماء  الإبــداع  قادة  1991،وعلى  �سومان  جائزة 

موؤلفاته:)العثمانيون  اأهــم  من   ،1995 املتميزين 

العربية:  و)التحولت  احلــديــث(،  العرب  وتكوين 

وخطاب  التناق�سات  وحتليل  الوعي  اإ�سكاليات 

احليوي  واملجال  اجلديدة  و)العوملة  امل�ستقبل(، 

لل�سرق الأو�سط(، و)العرب وعبد النا�سر (.

بن  جا�سم  ال�سيخ  “�سخ�سية    : البحث  مو�سوع 

حممد بن ثاين وعالقته مع القوي املحيطة به “ 

ملخ�س البحث :

الآن  حتى  املكت�سفة  التاريخية  الوثائق  لنا  تتيح 

التاريخي  التكوين  معلوماتها  تــروي  خ�سبة  مــادة 

ال�سيخ  احلقيقي  موؤ�س�سها  يد  على  قطر  لدولة 

احلكم  عا�سر  الــذي  ثــاين،  بن  بن حممد  جا�سم 

ع�سر  التا�سع  القرنن  بن  وتخ�سرم  الفيكتوري 

والع�سرين، ف�سهد احتداما يف املناف�سة يف عملية 

اخلليجية  ال�سواحل  طول  على  التاريخي  التكوين 

روؤية  البحث، من خال  يعالج  لذلك  وم�سيخاتها؛ 

ومنهج، ثاثة حماور اأ�سا�سية ، هي : 

اأولً:  �سرورة تاريخية لزعيم موؤ�س�ض. 

مع  والــعــاقــات  الــتــاريــخــي،  قطر  تكوين  ثــانــًيــا: 

الأطراف والقوى. 

ثالًثا: احل�سيلة التاريخية وال�ستنتاجات من خال 

فل�سفة التاريخ.

د. جمال حممود حجر

ح�سل على الدكتوراه يف التاريخ من جامعة كييل 

)اإجنلرتا( يف العاقات الربيطانية ال�سعودية، عمل 

عميًدا لكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية، �سارك يف 

املتخ�س�سة،  العلمية  واجلمعيات  اللجان  ع�سوية 

واجلزيرة  اخلليج  تاريخ  على:  اهتماماته  تتوزع 

العربية احلديث واملعا�سر وعاقته بالقوى الكربى، 

وق�سايا البحث يف الرتاث والتاريخ ال�سفوي، ودّر�ض 

يف اجلامعات امل�سرية والعربية، له اثنان وخم�سون 

بحًثا من�سورا، وله واحد وع�سرون كتاًبا من�سوًرا.

بن  ال�سيخ جا�سم بن حممد   “  : البحث  مو�سوع 

ثاين �سريكًا الأبيه “

ملخ�س البحث:

اإنبات  بداية  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  �سهد 

كيان �سيا�سي جديد يف �سبه جزيرة قطر، واكتملت 

القرن  من  ال�سبعينيات  مطلع  يف  الإنبات  عملية 

اأ�سهم يف  التي  “م�سيخة قطر”، تلك  با�سم  نف�سه 

�سياغتها الأولية ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من  الفرتة  خال  فاعًا  اإ�سهاًما  اأبيه  جانب  اإىل 

1851 اإىل 1871، وعانى مما عاناه والده من الآثار 

الإقليمية  واخلافات  القبلية  لل�سراعات  ال�سلبية 

وا�ضحة  روؤي��ة  لديه  ف��اأف��رز  الدولية،  وال�ضغوط 

�سبه  يف  جديد  �سيا�سي  كيان  اإن�ساء  �سرورة  نحو 

جزيرة قطر، ينبع من اإدراكه اأن طبيعة اجلغرافية 

جزيرة  جتعلها  ل  قطر،  جزيرة  ل�سبه  ال�سيا�سية 

هي  واإنــا  وحــدهــا،  بريطانيا  بها  تعنى  معزولة 

�سبه  قلب  الياب�ض يف  من  اخللفي  للظهر  امتداد 

اجلزيرة العربية بكل القوى الفاعلة فيه.
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د. زكريا قور�سون

من  الــدكــتــوراه  على  حا�سل  قــور�ــســون  الــدكــتــور 

ق�سم  رئي�ض  وهــو  اإ�ستانبول.  يف  مرمرة  جامعة 

يف  تخ�س�ض  حاليا.  نف�سها  اجلامعة  يف  التاريخ 

عدة  ن�سر  الأو�ــســط.  لل�سرق  ال�سيا�سي  التاريخ 

كتب منها: العاقات الرتكية-العربية على مفرتق 

يف  العثمانية  ال�سيادة   ،)2002 )اإ�ستانبول،  الطرق 

يف  العثمانيون   ،)1998 )اأنــقــرة،  والأحــ�ــســاء  جند 

�سعود  واآل  العثمانيون  و   )2002 )اإ�ستانبول،  قطر 

)بروت 2005(. ن�سر بحوثا يف جمات وكتب ت�سم 

التاريخ  جمعية  ع�سو  الأبــحــاث.  من  جمموعات 

الرتكي وجمعية التاريخ الع�سكري الرتكي ورئي�ض 

الأو�ــســط  ال�سرق  درا�ــســات  يف  الباحثن  جمعية 

واأفريقيا يف تركيا.

مو�سوع البحث : “ عالقة ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين بالدولة العثمانية 

ملخ�س البحث:

منذ الن�سف الأول من القرن ال�ساد�ض ع�سر، حيث 

ا�ستقر العثمانيون يف بغداد، ثم الب�سرة والإح�ساء، 

اأكرب القوى الإ�سامية، فقوبلوا باهتمام  بو�سفهم 

من الزعماء وال�سعوب امل�سلمة الواقعة حتت تهديد 

�سواحل  على  ال�ستقرار  لهم  هّياأ  مبا  الربتغال؛ 

دون   من  والبحرين،  الإح�ساء  ثم  الب�سرة  خليج 

اأدنى مقاومة.

قطر  بــن   متا�ض  اأول  حــدث  النطاق،  هــذا  ويف 

والعثمانين، ثم كان التطور الأ�سا�سي يف العاقات 

ح�سب  1871م،  �سنة  بــعــد  الــقــطــريــة  العثمانية 

هذه  فهم  املــحــال  مــن  ولكن  العثمانية،  الــوثــائــق 

العاقة الكائنة  يف تلك الفرتة عن طريق الوثائق 

فح�سب؛ لأن هذه العاقة كانت تختلف كثًرا عما 

العثمانية  الدولة  عاقة  ول�سيما  الوثائق،  عرفته 

واأكرث  اأمــراء قطر،  املحلين، وخا�سة  الأمــراء  مع 

ال�سلطان  هو  املوقف  بهذا  والعارفن  الفاهمن 

عبد احلميد الثانى وال�سيخ جا�سم بن ثاين، على 

الرغم من حماولت التحري�ض التي حيكت لاإيقاع 

الفخ، وهذا هو  يقعا يف هذا  ولكنهما مل  بينهما، 

مو�سوع البحث.

د. ج. اأ. باتر�سن

�سيا�سي  وحملل  مـــوؤرخ  باتر�سن  اأ.  ج.  الــدكــتــور 

واخلليج.  العربية  اجلــزيــرة  �سبه  يف  متخ�س�ض 

الوليات  يف  خمتلفة  جامعات  يف  التدري�ض  توىل 

ــحــاث  املــتــحــدة وعــمــل يف عـــدد مــن مــعــاهــد الأب

البارزة يف الوليات املتحدة وخارجها. عومل حتى 

لاأمن  الـــوزراء  رئي�ض  نائب  مكتب  يف   1999 عــام 

اأو حرر  األف  �سلطنة عمان.  م�سقط،  والدفاع يف 

الإقليمي  والأمن  الدفاع  اأحدثها  كتابا  ع�سر  اثني 

 :2004-1973 واخلليج،  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف 

ببليوغرافيا معرفة )مركز بحوث اخلليج، 2006( و 

�سراع ال�سلطنة التاريخي من اأجل التفوق )مكتبة 

ال�ساقي، 2007(. كما ن�سر نحو 40 بحثا بالإجنليزية 

التاريخية  املجلة  مثل:  من  وحوليات  جمات  يف 

ال�سئون  العربية،   – الأمركية  ال�سئون  الأمركية، 

موؤ�س�سة  كتاب  الربيطانية،   املو�سوعة  الآ�سيوية، 

الدولية،  ال�سيوعية  ال�سئون  عن  ال�سنوي  هوفر 

الأو�سط،  ال�سرق  �سيا�سة  الأو�سط،  ال�سرق  جملة 

اأوربي�ض/ رو�سي:برا�سيز ،  ال�سنوي   الدفاع  كتاب 

اأكرث  األف  كما  الف�سلية.  وا�سنطن  و  �سرفايفال 

من 20 م�ساهمة يف كتب ت�سم جمموعات بحوث. 

يتوىل حاليا تاأليف كتاب عن عمان من عام 1970 

وكتاب يف التاريخ احلديث ل�سبه اجلزيرة العربية.

م��و���س��وع ال��ب��ح��ث :  ب��ري��ط��ان��ي��ا وت��ك��وي��ن ال����دول يف 

اخلليج: 

حالة قطر وال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين

ملخ�س البحث :

م�سوؤولة  الهند  على  الربيطانية  ال�سيطرة  كانت 

عليه،  وهيمنتها  باخلليج  الطويل  اهتمامها  عن 

وكان اأوجها يف القرن التا�سع ع�سر والن�سف الأول 

احلكومة  م�سالح  وب�سبب  الع�سرين.  القرن  من 

�سيا�سيًّا  دوًرا  تولت  فقد  الهند،  يف  الربيطانية 

متزايًدا يف ال�ساحل العربي من اخلليج. وبدا ذلك 

تاأ�سي�ض نظام املهادنات البحرية بن الكيانات  يف 

هذه  على  احلــمــايــة  و�ــســع  وتو�سيع  ال�ساحلية، 

الكيانات.

طول  على  واحلكام  ال�سعوب  يف  ذلك  تاأثر  وكان 

ال�ساحل العربي عميقا؛ حيث حتول النظام القبلي 

ال�سرف اإىل قيام الدول الوقائية؛ فتاأ�س�ست عاقة 

را�سخة بن املنطقة وبريطانيا.

وجدير بالذكر اأن م�سار التاريخ مل حتدده ال�سيا�سة 

الربيطانية وحدها، بل حددته �سخ�سيات حملية 

دول.  اإىل  البلدان  تاأثًرا يف حتويل  مار�ست  قوية 

التكويني يف  وبدوره  باأحدهم،  البحث  ويعني هذا 

حممد،  بن  جا�سم  ال�سيخ  وهو  األ  دولته،  تطوير 

الذي حكم من 1876 حتى 1913.
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د. اأفتاب كمال با�سا

التاريخ  يف  متخ�س�ض  اأكادميي  با�سا  الربوف�سور 

وحملل يف ال�سوؤون الدولية، دّر�ض يف مركز درا�سات 

اآ�سيا الغربية يف جامعة عليكرة الإ�سامية بالهند، 

وكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، 

يف  اخلليج  درا�سات  ومدير  رئي�ض  من�سب  وتوىل 

وتدري�سه  بحوثه  يف  وركــز  لل،  جــواهــر  جامعة 

منها:  اأفريقيا،  و�سمال  اآ�سيا  وموؤلفاته على غرب 

العقوبات  )الــعــراق:  واخلليج(،  والــعــراق  )الهند 

واحلروب(، )م�سر يف عامل متغر(، ) الهند ودول 

جمل�ض التعاون اخلليجي منذ 1970(. 

مو�سوع البحث : حماوالت موؤ�س�س قطر احلديثة 

ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين تاأ�سي�س عالقات 

جيدة مع الهند

ملخ�س البحث:

�سات  التاريخ،  طــوال  اخلليج،  منطقة  �سهدت 

اجلانبان،  وا�ستفاد  الهند،  مع  م�ستمرة  بحرية 

حيث تبادل ال�سلع والأفكار والثقافات، ومع ظهور 

هذه  الــعــرب  واملت�سوفون  التجار  عــزز  الإ�ــســام 

اعتنقوا  الذين  الهنود  مع  ازدادت  التي  العاقات 

الإ�سام.

املبكر مع بريطانيا من  تاريخ قطر  لرتباط  وكان 

ال�سيخ  ترحيب  ثم  ع�سر،  الثامن  القرن  منت�سف 

بالعثمانين  الراأي،  الثاقب   ،)1913-1978( جا�سم 

الهند،  العاقة مع  اأثره يف م�سار  الأمر،  بادئ  يف 

فعاملهم بحذر �سديد؛ لأنهم كانوا رعايا يتمتعون 

باحلماية الربيطانية، و�سيًئا ف�سيئا قاد الهنود اإىل 

القرن  يف  الثمانينيات  عقد  بحلول  قطر  مغادرة 

اأية جالية جتارية  التا�سع ع�سر، التي مل يكن بها 

هندية، بينما ازدهرت اأو�ساعهم يف اأرجاء اخلليج 

كافة، وما بن اأخذ ورّد دّلت عاقات ال�سيخ حا�سم 

تعزيز  نحو  ت�سميمه  على  الهنود  مع  امل�سطربة 

�سلطة اآل ثاين على قطر يف وجه حتديات منطقة 

اخلليج.

د. �سهيل �سابان

بكلية  التاريخ  ق�سم  يف  م�ساعد(  )اأ�ستاذ  يعمل 

له  و�سبق  بالريا�ض،  �سعود  امللك  الآداب/جامعة 

فهد  امللك  مكتبة  يف  معلومات”  “باحث  العمل 

الوطنية، ودّر�ض الثقافة الإ�سامية واللغة الرتكية 

الإمــام حممد بن �سعود، وترجم كثًرا  يف جامعة 

اجلزيرة  بتاريخ  اخلا�سة  العثمانية  الوثائق  من 

اأهم موؤلفاته: )دليل  العربية واخلليج العربي، من 

البحوث والدرا�سات العثمانية والرتكية يف املكتبة 

للم�سطلحات  املــو�ــســوعــي  و)املــعــجــم  الــعــربــيــة(، 

العثمانية التاريخية(.

مو�سوع البحث : » االألقاب والرتب املمنوحة لل�سيخ 

جا�سم بن حممد بن ثاين من الدولة العثمانية »

ملخ�س البحث :

من واقع الأر�سيف العثماين الزاخر مبئات الوثائق 

املهمة عن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين وحكمه 

العاقات بن  اأوجه  اإىل  البحث  يتطرق  يف قطر، 

ويف�ّسل يف  العثمانية،  الدولة  وبن  جا�سم  ال�سيخ 

الدولة  من  له  املمنوحة  والرتب  الألــقــاب  عر�ض 

العثمانية، واأهمها:  

1 – رتبة القائممقامية التي ُمنحها ال�سيخ جا�سم 

عام 1288هـ/1871م 

الرفيعة  الرتب  الباب، وهي من  رئا�سة  رتبة   –  2

التي منحت لبع�ض اأعيان املنطقة. 

ويدل منح تلك الرتب لل�سيخ جا�سم على الهتمام 

الذي اأولته الدولة العثمانية بقطر ومبكانة ال�سيخ 

جا�سم نف�سه لديها.
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Dr.Penelope Tuson

ال�سرق  حمفوظات  اأمينة  تو�سون  بنيلوب  عملت 

املكتبة  يف  الهند(  وزارة  )جمــمــوعــات  ــســط  الأو�

اخلدمات  اإدارة  مع  بعد  فيما  وعملت  الربيطانية 

الإداريــة يف املكتبة الربيطانية يف تقدمي خدمات 

الأكــادميــيــن  الباحثن  اإىل  والــتــوثــيــق  الــبــحــوث 

ح�سم  اإدارة  اإىل  بعدئذ  ان�سمت  واحلكومين. 

النزاعات الدولية يف �سركة لوبوف ولمب وغرين 

مكراي يف وا�سنطن العا�سمة. متتلك حالياً مركز 

يف  املتخ�س�ض  التاريخية  للبحوث  ا�ست�سارات 

تطوير املجموعات للمكتبات واملحفوظات والأفراد 

وبحوث احلدود الدولية.

والــوكــالت  املقيمية  �سجات  من�سوراتها  ت�سمل 

وجمموعات   )1979 )لندن  اخلليج  يف  الربيطانية 

طبعات  �سمن  ن�سرت  اخلليج  تاريخ  عن  وثائقية 

 1960-1820 قطر،  �سجات  فيها  مبا  املحفوظات 

)1991(. تولت حترير جمموعات وثائق املحفوظات 

للمكتبة الربيطانية مبا فيها: دول اخلليج: العاقات 

الدولية والتنمية القت�سادية، 1914-1948 )ليدن: 

اآي دي �سي(. ن�سرت كذلك: ممار�سة اللعبة: ن�ساء 

 1939-1892 العربية،  اجلزيرة  �سبه  يف  غربيات 

.)2003(

بن  حممد  ب��ن  جا�سم  ال�سيخ   «  : البحث  مو�سوع 

ثاين يف الوثائق الربيطانية »

ملخ�س البحث :

تعد حمفوظات الإمرباطورية الربيطانية يف الهند، 

املعروفة بـ “�سجات وزارة الهند”، املوجودة حالًيا 

يف جمموعات اآ�سيا واأفريقيا يف املكتبة الربيطانية، 

هي م�سدر املعلومات الأكرث اأهمية خارج اخلليج 

عن تاريخ منطقة اخلليج اأثناء حياة ال�سيخ جا�سم 

من  اأكرث  امتد  الذي  وحكمه  ثاين،  بن  بن حممد 

ثاثة عقود �سهدت اأ�س�ض دولة قطر احلديثة، حيث 

انتهى حكمه ع�سية احلرب العاملية الأوىل عندما 

اإىل  املنطقة  والقت�سادي  ال�سيا�سي  التناف�ض  نقل 

واجهة الدبلوما�سية الدولية.

اخلليج  منطقة  تطور  املحفوظات  �سجلت  وقــد 

منظور  مــن  ــا  واجــتــمــاعــيًّ ــا  واقــتــ�ــســاديًّ �سيا�سيًّا 

على  وكذلك  الربيطانية،  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة 

املف�سل، عن طريق جمموعة من  املحلي  امل�ستوى 

املطبوعة،  والتقارير  املخطوطات،  منها:  ــواد،  امل

والر�سوم  الفوتوغرافية،  والــ�ــســور  ــط،  واخلــرائ

التخطيطية، وغرها مما �سيك�سف عنه البحث.

 د. حممد مو�سى القريني

الجتماعية  الــدرا�ــســات  بق�سم  م�ساعد  اأ�ــســتــاذ 

الدرا�سات  بكلية املعلمن بالأح�ساء، ورئي�ض ق�سم 

الجتماعية، له م�ساركات بحثية واأكادميية مت�سلة 

بالتاريخ، ومن اأهم موؤلفاته: )الإدارة العثمانية يف 

و)�سواحل جند/ 1288-1331هــــ(،  الأح�ساء  ق�سر 

احل�سا يف الأر�سيف العثماين(

جا�سم  ال�سيخ  عهد  يف  قطر   «  : البحث  م��و���س��وع 

ب��ن حم��م��د ب��ن ث���اين يف ���س��وء ���س��ال��ن��ام��ات ال��دول��ة 

العثمانية«

ملخ�س البحث:

ال�سنوية  )الكتب  العثمانية  الدولة  �سالنامات  تعد 

ال�سادرة عنها( اأهم م�سادر الدرا�سات العثمانية، 

ونظًرا ملا لقطر من نفوذ حملي واإقليمي، واأهمية 

ال�ساحة  يف  واقت�سادية  و�سيا�سية  اإ�سرتاتيجية 

حا�سرة  كانت  فاإنها  والدولية،  والإقليمية  املحلية 

يف ال�سالنامات، ول�سيما يف عهد ال�سيخ جا�سم بن 

والدولية  والإقليمية  املحلية  الأحداث  ثاين، حيث 

خمتلف  يف  ــا  هــامًّ تاريخيًّا  منعطًفا  متثل  الــتــي 

والإ�سرتاتيجية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة 

وهذا ما �سنناق�سه من خال ما تناولته ال�سالنامات 

واأر�سيفات اجلمهورية الرتكية ومكتباتها عن: 

اإبراز دور ال�سيخ جا�سم كقوة حملية ل ي�ستهان ( 1

بها يف املنطقة . 

والقت�سادية ( 2 الإ�سرتاتيجية  الأهمية  اإبـــراز 

وال�سيا�سية لقطر . 

جا�سم ( 3 ال�سيخ  بن  العاقة  اأوجه  عن  الك�سف 

والدولة العثمانية . 
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د. اإبراهيم حممد �سهداد

اأ�ستاذ التاريخ احلديث واملعا�سر يف جامعة قطر، 

ح�سل على الدكتوراه من جامعة عن �سم�ض 1988م، 

الإن�سانية  والدرا�سات  الوثائق  ملركز  مديًرا  وعمل 

بجامعة قطر ح�سل على جائزة الدولة الت�سجيعية 

عام   - قطر  بجامعة  الإن�سانية  العلوم  جمال  يف 

منها:  والدرا�سات،  الكتب  من  العديد  وله   ،2009

)ال�سراع الداخلي يف عمان خال القرن الع�سرين 

التنموية يف  بريطانيا  و)�سيا�سة   ،)  1975  –  1913

العربي(، و )م�ساألة خافة احلكم  مناطق اخلليج 

ن�ضاط اجلامعة  بريطانيا من  و)موقف  يف قطر(، 

العربية يف اإمارات اخلليج العربي(.

م��و���س��وع ال��ب��ح��ث : »ج��ا���س��م ال��ك��ب��ري و���س��ي��ا���س��ات��ه يف 

فر�س ال�سخ�سية اال�ستقاللية الإمارة قطر «

ملخ�س البحث :

تلقي الورقة ال�سوء على بع�ض ال�سفات ال�سخ�سية 

يف  وردت  مــا  ح�سب  حمــمــد،  بــن  جا�سم  لل�سيخ 

امل�سادر الأجنبية والعربية؛ للوقوف على قدراته، 

وما كان يتمتع به من مكانة يف الداخل واخلارج؛ 

ومن ثم تاأكيد اأن ما كان ينتهجه من �سيا�سات مل 

له  رجــل  فكر  من  ينبع  اإنــا  ال�سدفة،  وليد  يكن 

فطنة �سيا�سية، واإرادة قوية. 

وتتطرق الورقة اإىل ال�سيا�سات التي انتهجها ال�سيخ 

جا�سم يف فر�ض ال�سخ�سية القطرية امل�ستقلة على 

ال�ساحة  على  فر�سها  نف�سه  الوقت  ويف  اإمــارتــه، 

عرب  وذلــك  والــدولــيــة،  الإقليمية  ثــم  اخلليجية، 

�سيا�سات، اأهمها بناء جبهة داخلية موحدة تر�سخ 

مفهوم الوحدة الوطنية؛ وتغذي الروح ال�ستقالية 

بن القطرين جتاه القوى الأخرى يف املنطقة.

د. �سنان معروف اأوغلو

ح�ســـل علـــى الدكتـــوراه يف التاريـــخ مـــن جامعـــة 

ا�ستامبول، ويعمل الآن »اأ�ستاذ م�سارك« يف برنامج 

التاريـــخ - كلية الآداب والعلـــوم )جامعة قطر(، له 

موؤلفـــات عديدة، منها: )اأحوال العـــراق ال�سيا�سية 

والجتماعيـــة خـــال العهـــد العثمـــاين(، و)جنـــد 

واحلجـــاز يف الوثائق العثمانيـــة(، و) دور موؤ�س�سة 

الوقـــف يف متويـــل املوؤ�س�ســـات التعليمية يف م�سر 

خال العهد العثماين(.

مو�سوع البحث : » موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين من حروب البلقان »

ملخ�س البحث:

اإن املتغـــرات ال�سيا�سية والع�سكريـــة والإقت�سادية 

الداخلية والدولية التي رافقت واأعقبت فرتة حكم 

ال�سلطان عبداحلميد الثاين )1876-1909( واإعان 

امل�سروطيـــة الثانية )1908( وو�سول جمعية الإحتاد 

والرتقـــي اىل �ُســـَدة احلكـــم يف الدولـــة العثمانية 

اأفـــرزت واقعـــاً �سيا�سيـــاَ وع�سكريـــاَ اأف�سى اإىل ما 

ُعـــرف بحروب البلقـــان خال عامـــي 1913-1912 

والتـــي اأَدت بدورهـــا اىل خ�ســـارة الدولة العثمانية 

ملعظـــم اأرا�سيها يف القـــارة الأوروبية، ثم كانت لها 

انعكا�ســـات خا�سة يف منطقة اخلليج العربي، ومن 

�سمنها �سبه جزيرة قطر؛ لذا ي�سخ�ض هذا البحث 

موقـــف ال�سيخ جا�سم بن ثاين مـــن حروب البلقان 

املعلنـــة �سد الدولـــة العثمانية، التـــي كانت ت�سكل 

فر�ســـة �سانحة لـــه للتخل�ض من احلكـــم العثماين 

يف الوقـــت الذي كانت فيه �سبه جزيرة قطر ت�سهد 

�ضغوط �ضيا�ضية كبريةَ من قبل الإنكليز. 
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13- د. عبد القادر  حمود القحطاين

العاقات  حول  التاريخ  يف  الدكتوراه  على  ح�سل 

ويعمل  �سم�ض(،  عن  )جامعة  الربيطانية  اليمنية 

)اأ�ستاذ م�سارك( يف كلية الآداب والعلوم- جامعة 

قطر، ومن اأهم موؤلفاته: )درا�سات يف تاريخ اخلليج 

القطرية  و)العاقات  واملعا�سر(،  احلديث  العربي 

ال�سيا�سي  قطر  و)تطور   ،)1915  -1871 العثمانية 

والجتماعي(.

مو�سوع البحث : »موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين من التناف�س العثماين الربيطاين«

ملخ�س البحث

على الرغم من اأن العثمانين كانوا يف مقدمة الذين 

و�سلوا اإىل منطقة �سبه اجلزيرة العربية واخلليج 

فاإن  امليادي،  ال�ساد�ض ع�سر  القرن  العربي، منذ 

بنحو  املنطقة  اإىل  بعدهم  جــاءوا  الذين  الإجنليز 

قرن من الزمن، كانوا اأكرث حظا منهم، حيث متكنوا 

من توقيع عدة اتفاقيات مع زعماء املنطقة، وهذا 

ما�سوف يو�سحه البحث من خال: 

• عاقة قطر بربيطانيا بن 1820 – 1868 م. 	

• عاقة قطر بالدولة العثمانية 1871 – 1913 م.	

• عاقة ال�سيخ جا�سم باجلالية الهندية.	

• العربية 	 اإمـــــارات اخلــلــيــج  ــع  م قــطــر  عــاقــة 

وال�سعودية واملوقف الربيطاين- العثماين.

• التوتر يف العاقات القطرية – العثمانية )1875 	

– 1893( واملوقف الربيطاين.

• واأثرها 	 عثماين �سنة 1913،   – اإتفاقية الأجنلو 

يف قطر...وغرها من الق�سايا.

د. عبد العزيز عبد الغني

بالتدري�ض  قــام  الـــرتاث،  يف  ومتخ�س�ض  بــاحــث 

يف  النيلن  وجامعة  العاملية،  اإفريقيا  جامعة  يف 

ـــارات،  والإم ال�سعودية  يف  وجامعات  اخلــرطــوم، 

كما عمل  يف مراكز البحث العلمي؛ منها:  اأمن 

ق�سم التاريخ يف مركز البحوث والدرا�سات العربية 

بالقاهرة ) اجلامعة العربية (، ورئي�ض ق�سم التاريخ 

يف مركز البحوث التابع جلامعة حممد بن �سعود 

وترجمة  موؤلفاً  ع�سرين  من  اأكــرث  له  الإ�سامية، 

منها:  العربية،  اجلزيرة  و�سبه  اخلليج  تاريخ  يف 

ويعمل  العماين(،  ال�ساحل  وم�سيخات  )بريطانيا 

قرن  يف  قطر   : بعنوان  كــتــاب  اجنـــاز  على  الآن 

.)1981 -1971(

مو�سوع البحث :  »عالقة ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين بحكام جند«

ملخ�س البحث: 

ثاين  بن  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ  عاقة  ــداأت  ب

بحكام جند منذ �سباه الباكر . فحن وفد الإمام 

في�سل بن تركي يف عام 1851 م  لي�ستخل�ض خراج 

حتفه  جا�سم  ال�سيخ  اأقـــارب  اأحــد  لقي  البحرين 

فخرج  الإمــام،  جي�ض  فر�سان  من  فار�ض  يد  على 

ذكر جلا�سم  اأول  اأن  ونعتقد  وجندله،  جا�سم  اإليه 

ا�ستمرت  ارتبط بهذا احلادث، ثم  تاريخ قطر  يف 

العاقات فيما بعد، وعلى اأكرث من م�ستوى لتوؤكد 

�سمات خا�سة عرف بها هذا القائد.

ال�سعودية  العاقات  �سنناق�ض  البحث  هــذا  ويف 

القطرية، يف فرتة حكم ال�سيخ جا�سم، وما تك�سف 

عنه من �سخ�سية ل ي�ستهوينا فيها فقط فرو�سيته، 

ول قوة �سكيمته يف التزامه كلمة احلق والعمل بها 

ونراه  ي�ستوقفنا  ما  ولكن   ، ال�سعاب  تناهت  مهما 

كل  وم�ساندته  وتقواه،  ورعه  بال�ستجاء  جديراً 

عمل ميكن اأن يف�سي اإىل وحدة الأمة الإ�سامية.
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اأ.د.خالد علي اأحمد الوزان

كلية  يف  ال�سنية  ال�ستعا�سة  وا�ست�ساري  اأ�ستاذ 

طب الأ�سنان، جامعة امللك �سعود، وع�سو املجل�ض 

فن�سر  النجدي؛  بالتاريخ  اهتمام  له  بها،  العلمي 

النجدية  )النه�سة  منها:  الأبــحــاث،  مــن  عـــدًدا 

الثانية،... بال�سرتاك مع اآخرين(، و)تفريع بطون 

قبيلة الوهبة التميمية وع�سائرها، للموؤرخ الن�ّسابة 

حتقيق(،  عي�سى،  بن  �سالح  بن  اإبراهيم  ال�سيخ 

و)مدونة جرب بن �سيار يف الأن�ساب درا�سة نقدية 

من خال ع�سر ن�سخ خطية(.

اأ.عبداهلل ب�ّسام عبداهلل الب�سيمي

اهتمام  له  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  باحث   

مبكر بالتاريخ النجدي، والوثائق التاريخية املتعلقة 

باملنطقة، األف عدداً من الكتب والدرا�سات، منها: 

)العلماء والكّتاب يف اأ�سيقر خال القرنن الثالث 

ع�سر والرابع ع�سر الهجرين(، و)الأ�سوار التاريخية 

لبلدة اأ�سيقر(، و)النه�سة النجدية الثانية(.

مو�سوع البحث : القيم الدينية عند ال�سيخ جا�سم 

بن حممد بن ثاين من خالل عالقته بعلماء جند

ال��وزان وعبداهلل الب�سيمي(  بحث م�سرتك : خالد 

امللخ�س :

بن  جا�سم  ال�سيخ  عند  وا�سحة  الدينية  القيم 

حممد بن ثاين، موؤ�س�ض دولة قطر احلديثة، فهو 

حري�ض على كل ما من �ساأنه رفعة دين الإ�سام، 

العلماء، وخدمة طلبة  وتوا�سله مع  والغرة عليه، 

بعلماء  امل�ستمر  ات�ساله  ذلك  مظاهر  ومن  العلم، 

جند، وهذا ما ات�سح من خال عدد من الوقائع 

وال�سواهد التاريخية، منها: 

اأ�سوله النجدية وانطاقة اأ�سافه من اأ�سيقر.	 

وحثه 	  احلنبلي،  واملذهب  ال�سلفية  الدعوة  تبني 

على التم�سك بها.

ال�سلفية 	  الدعوة  عن  تدافع  التي  الكتب  طباعة 

وتوزيعها، عن طريق علماء جند، على طلبة العلم 

على نفقته.

ثقته بالعلماء النجدين من خال اإر�سال تربعاته 	 

النقدية اإليهم لإي�سالها مل�ستحقيها.

اأوقافه يف بلدان جند املختلفة، وثناء علماء جند 	 

عليه.

د. حممد حامد االأحمري

باحث يف التاريخ، ح�سل على الدكتوراه من لندن ، 

يعمل م�ست�ساًرا يف )احلي الثقايف( بقطر،�سارك يف 

موؤمترات عربية ودولية كثرة، وله موؤلفات تاريخية 

واأدبية عديدة، منها: )العاقات الربيطانية الليبية 

بن  ــام  و)اأي امل�ستقبل(،  و)مامح  1952م(،   -1939

�سيكاغو وباري�ض(، و)كان هذا الدرب نهرا(.

�سعره  م��ن  جا�سم  ال�سيخ  ثقافة  البحث:  مو�سوع 

ومن مدوناته

ملخ�س البحث:

اأن  ميكن  متفرقة  ن�سو�ساً  جا�سم  ال�سيخ  تــرك 

تطلعنا على الكثر من ثقافته، ومن اأهما اأ�سعاره 

مكاتباته  ون�سو�ض  املتداول،  ديوانه  يف  امل�سجلة 

وحكومات  �سخ�سيات  اإىل  اأر�سلها  التي  ور�سائله 

عديدة، ون�سو�ض و�ساياه؛ مما وفر للدار�ض مادة 

هامة تك�سف عن اأفكاره واهتماماته. 

حد  اإىل  بالدين  علمه  على  نتعرف  ن�سو�سه  من 

من  وموقفه  العامة،  ثقافته  عموم  وعلى  كبر، 

اأن ن�سنف هذه املاحظات  ثقافة ع�سره، وميكن 

لغة  وهي  ا�ستخدمها  التي  لغته  منها:  حقول،  يف 

و�سيطة بن الف�سحى والعامية، ت�ستوجب الدرا�سة 

“الدين”  ثم  والأدبــيــة،  الدينية  مــواردهــا  لك�سف 

ن�سو�سه،  يف  وردت  التي  الدينية  وامل�سطلحات 

وكذلك املواقف الأخاقية، التي جتلت يف ن�سو�ض 

والباغية،  ال�سعرية  ال�سور  واأخــــًرا  احلكمة، 

واجلانب  العام  التاريخي  البناء  عن  تك�سف  التي 

ال�سخ�سي  يف حياته.
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د. يو�سف اإبراهيم العبد اهلل

 

ح�سل على درجة املاج�ستر من جامعة ماكجيل – 

كندا، والدكتوراه يف التاريخ احلديث  مونرتيال – 

وتقلد  م�سر،  �سم�ض-  عن  جامعة  من  واملعا�سر 

جملة من الوظائف املت�سلة بالتاريخ، ويعمل حالًيا 

بالتدري�ض يف جامعة قطر، كما �سارك يف ع�سوية 

جلان اأكادميية متخ�س�سة، وله اأبحاث متعددة يف 

الربيطانية   – القطرية  )العاقات  منها:  التاريخ، 

العربي  التعليم يف اخلليج  1914- 1945(، و)تاريخ 

و)التاريخ  ال�سيا�سي(،  و)تطور قطر   ،)1971-1913

ال�سيا�سي لدول اخلليج العربية احلديث واملعا�سر( 

- من�سق الندوة التاريخية.

مو�سوع البحث:

ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين

موؤ�س�س قطر احلديثة

)بحث مهدى للمنا�سبة - مل يلق.(

ملخ�س البحث:

بن  حممد  بن  جا�سم  دورال�سيخ  البحث  يتناول 

ثاين اجلوهري يف تاأ�سي�ض م�سيخة قطر و�سيانة 

ا�ستقالها من الأخطار التي فر�سها ال�سراع بن 

والدولة  )بريطانيا  املنطقة  يف  املتناف�سة  القوى 

على  الإقليمية  القوى  بن  والتناف�ض  العثمانية( 

النفوذ يف قطر، وموقفه املت�سم باحلنكة ال�سيا�سية 

ن�ساأته  البحث  وي�ستعر�ض  ذلك.  مواجهة  يف 

واآل  ال�سعودية  حكام  مع  وعاقاته  وطموحاته 

خليفة واآل نهيان ومنزلته لدى معا�سريه. وك�سفت 

تتجربته عن �سيا�سي حمنك خا�ض معارك متعددة 

مع  معاركه  وخا�سة  الدولية  العاقات  جمال  يف 

قطروالتي  اإدارة  خولته  التي  العثمانية  الدولة 

انتهت بخاف حتول اإىل �سدام يف معركة الوجبة 

العثمانين  بهزمية  انتهت  التي   )1893( ال�سهرة 

وحر�ص  قطر.  على  ال�ضيطرة  واإحباط حماولتهم 

نا�سروه  الذين  القطرين  م�سالح  حماية  على 

لقطر  احلقيقي  املوؤ�س�ض  بحق  فكان  معاركه  يف 

احلديثة واملحافظ على ا�ستقالها.
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ة ينيَّ القيم الدِّ

يخ جاسم بن محمد بن ثاني عند الشَّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها

ان   دكتور : خالد بن علي الوزَّ

وال�سيد : عبد اهلل الب�سيمي

alwazzan@ksu.edu.sa

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

)كان ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين:  يلقي الدرو�ض يف القوم واخلطب النافعة، وعقيب كل �ساة جمعة 

يلقي در�ساً لطيفاً يح�ض به على طلب العلم وال�سعي اإليه ويح�ض به على الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 

والعمل باأحكام الدين واجلهاد والزكاة(.

�سليمان الدخيل: حتفة الألباء يف تاريخ الأح�ساء. �ض 86
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مقدمة:

التي  ببيان اجلهود  الباحثن  لقد اعتنى عدد من 

يخ حممد بن عبدالوهاب  بذلها الإمام املجدد ال�سَّ

عــوة  والــدَّ لف،  ال�سَّ عقيدة  درا�ــســة  يف  اهلل  رحمه 

اإل  واأهلها،  البدع  ومنابذة  عنها،  واملنافحة  اإليها، 

عوة  الدَّ اأئمة  من  اأتباعه  بذلها  التي  اجلهود  اأنَّ 

لفية ل تزال يف حاجة اإىل مزيد رعاية وبذل  ال�سَّ

جهد، والعمل على بيان ف�سلهم واإ�سهاماتهم، وهذا 

تعقد  اأن  ت�ستحق  التي  الأعمال اجلليلة  ي�سب يف 

لها النَّدوات الفكرية، واملوؤمترات املتخ�س�سة.

ــذي مت�سك  عــوة املــبــاركــة، ال ومــن اأتــبــاع هــذه الــدَّ

افية ونا�سل يف بيانها وجاهد بنف�سه  بالعقيدة ال�سَّ

فاع عنها، وكان له اأكرب الأثر  وماله يف ن�سرتها والدِّ

وغرها،  القطريَّة  اجلــزيــرة  �سبه  يف  ن�سرها  يف 

يخ جا�سم بن حممد اآل ثاين، الذي اجتمعت له  ال�سَّ

الإمارة والفتيا وخطابة اجلمع واإمامة اجلماعات 

يف قطر.

يخ جا�سم يف البحرين �سنة 1242هـ/1827م  ُولد ال�سَّ

عامة لأبيه )ت 1295هـ/1878م(  تقريباً، وكانت الزَّ

وقدمته  حياته،  يف  اأبيه  عن  ناب  ع�سرته،  على 

�ض  املوؤ�سِّ يُعد  اإمارتها،  فتوىل  القطريَّة  القبائل 

خيار  مــن  وهــو  احلديثة،  قطر  لــدولــة  احلقيقّي 

العرب، �سلفّي املنهج، وحنبلّي املذهب، ورعاً تقياً، 

ال�سلوات،  على  ومواظباً  الطاعات،  على  مداوماً 

م�ساهر جتار  ومن  جــواداً،  فار�ساً،  �سجاعاً،  كان 

اللوؤلوؤ يف ع�سره، وهو مع ذلك كله �ساعر، له ديوان 

�سعر عامّي يُعد اأقدم ديوان مطبوع لهذا اللون من 

ال�سعر، طبع �سنة 1325هـ/1907م، تويف رحمه اهلل 

)1(
�سنة 1331هـ/1913م، له و�سية م�سهورة مطبوعة.

ار�ض ل�سرة هذا الإمام يلمح بكل و�سوح تدّينه،  والدَّ

املعروف، وغرته  وبذل  الأخــاق،  وحتليه مبكارم 

لف ال�سالح، وهذه  على دين الإ�سام وعقيدة ال�سَّ

جا�سم  يخ  ال�سَّ حياة  يف  بــرزت  الإ�سامية  القيم 

لها،  املقت�سية  املواقف  تكررت  كلما  جلي  ب�سكل 

لعبودية اهلل تعاىل وطاعته  اإل حتقيقاً  وما ذاك، 

هذا  �سرة  ون�سر  مر�ساته.  واإتباع  �سرعه  والتزام 

1 لرتجمته ينظر: الآلو�ضّي، حممود �ضكري، تاريخ جند، ط2، 1347هـ، 

�ض39؛ والدخيل، �سليمان بن �سالح، حتفة الألبَّاء يف تاريخ الأح�ساء، 

�ض82- 1422هـ/2002م،  ط2،  بريوت،  للمو�ضوعات،  العربيَّة  ار  الدَّ

؛  جا�سم  ال�سيخ  وفاة  قبيل  كانت  منه  الأوىل  الطبعة  باأن  ]علماً   89

ج3،  العرب(،  )لغة  جملة  الدخيل،  �سالح  بن  �سليمان  الأديب  ومقال 

يحايّن، اأمن،  �ض3، 1331هـ/ 1913م، �ض161، وج5، �ض3، �ض274؛ والرَّ

تاريخ جند احلديث، دار اجليل، بريوت، ط6، 1988م، �ض113؛ ومقال 

جملة  قطر(،  اإمارة  موؤ�س�ض  ثاين  بن  جا�سم  )ال�سيخ  الفرج،  خالد 

عبدالرحمن  والنَّا�سر،  �ض50؛  1967م،  يونيو  ع15،  الكويتيَّة،  )البيان( 

اأخبار احلجاز وجند، خمطوط،  عد واملجد يف  ال�ضَّ بن حممد، عنوان 

ومقالت  ق133؛  ج1،  اأرامكو،  مكتبة  يف  حمفوظ  امل�سودة،  النُّ�سخة 

مان، جملة )البعثة(، �ض8، ع1، وع2، وع3،  املوؤرخ �سيف بن مرزوق ال�سَّ

والدرا�سات  البحوث  و220)طبعة مركز  و118،  1373هـ/1954م، �ض52، 

للماليني، ط8،  العلم  دار  الأعالم،  الدين،  خري  ركلّي،  والزِّ الكويتيَّة(؛ 

باغ، م�سطفي مراد، قطر ما�سيها وحا�سرها،  1989م، ج5، �ض184؛ والدَّ

اإمارة قطر  يبايّن، حممد �سريف،  ط1، 1381هـ/1961م، �ض182؛ وال�سَّ

1382هـ/1962م،  بروت،  الثقافة،  دار  واحلا�سر،  املا�سي  بن  العربيَّة 

ام، عبداهلل بن عبدالرحمن، علماء جند خال ثمانية  �ض296؛ والب�سَّ

ودائرة  �ض405؛  ج5،  1419هـ،  ط2،  يا�ص،  الرِّ العا�ضمة،  دار  قرون، 

املعارف الإ�ضالميَّة الكربى، طهران، ط1، 1991م، ج1، �ض486.

ان   دكتور خالد بن علي الوزَّ

القدوة  لاأجيال  يوفر  والعتناء برتجمته،  الإمام، 

والر�سا  ــرب  الــ�ــسَّ يف  املــحــتــذى  ــال  ــث وامل احل�سنة 

والتعامل مع ظروف احلياة، ح�سنها  بق�ساء اهلل، 

و�سيئها، فاملواعظ �سرعان ما تن�سى، بينما ير�سخ 

يف الأذهان اخللق الفا�سل الذي جتلى يف مواقف 

واقعيَّة.

 
)2(

الدينية القيم  اإبــراز  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف 

من  واحــد  جانب  خــال  مــن  جا�سم  ال�سيخ  لــدى 

جوانب حياته، وهو عاقته بنجد وعلمائها، ونعني 

اجلزيرة  �سبه  من  الو�سطى  املنطقة  تلك  بنجد 

املنطقة   - املتاأخرين  عــرف  يف   - وهــي  العربية، 

�سمالً،  الكبر  النفود  �سحراء  رمال  بن  الواقعة 

والربع اخلايل جنوباً، وبن الدهناء �سرقاً، وجبال 

 
)3(

احلجاز غرباً.

لف  ال�سَّ عقيدة  ن�سر  يف  جا�سم  يخ  ال�سَّ توجه  اإنَّ 

باأئمة  وثيق  برباط  مرتبطاً  جعله  عنها،  وال��ذبِّ 

الدعوة من علماء جند، ارتباطاً يُخيَّل معه للباحث 

اأنَّ موطن ال�سيخ جا�سم هو جند ل قطر، وقد برزت 

نحو  الفرد  يحملها  التي  املعتقدات  باأنها   )Values( القيم  تعرف   2

توجيه  على  تعمل  والتي  املختلفة،  الن�ضاط  واأوجه  واملعاين  الأ�ضياء 

واملرفو�ض  املقبول  ال�سلوك  له  وحتدد  نحوها،  واجتاهاته  رغباته 

وال�سواب واخلطاأ، وتت�سف عادة بالثبات الن�سبي. 

القراآن  يف  الواردة  والأخاق  املعتقدات  الدينية جممل  بالقيم  ونعني 

كل  يف  امل�سلمون  لها  وميتثل  الأمة،  علماء  عليه  تعارف  وما  وال�سنة، 

وال�سدق  والإح�سان  والعدل  كالإخا�ض  املختلفة،  احلياة  جمالت 

والأمانة وغرها من القيم الإ�سامية.

اجلغرايف  املعجم  عبداهلل،  بن  �سعد  جنيدل،  ابن  انظر:    3

الريا�ص، ط1،  اليمامة،  دار  عالية جند،   – ال�سعودية  العربية  للباد 

1399هـ/1979م، ج1، �ض13.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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ات الوثيقة من خال عدد من الوقائع  هذه ال�سِّ

يخ  ال�سَّ قيم  خالها  جتلت  التَّاريخيَّة،  واهد  وال�سَّ

الإ�ساميَّة، ويف هذا الدرا�سة ت اختيار بع�ض تلك 

تذكر  خمت�سر،  مبحث  منها  لكل  ليفرد  املظاهر 

املخل  التق�سر  عن  معر�سن  تــربزه،  نــاذج  فيه 

هذا  �سملتها  التي  والعنا�سر  اململة.  الإطالة  اأو 

الدرا�سة هى:

يخ جا�سم النَّجديَّة وانطاقة اأ�سافه 	  اأ�سول ال�سَّ

من اأ�سيقر بالو�سم.

احلنبلّي، 	  واملــذهــب  لفية  ال�سَّ عــوة  الــدَّ تبني 

فاع عنها. ون�سرها، والدِّ

من 	  بهم  وثقته  واأعيانها،  جند  بعلماء  عاقته 

تربعاته  ــال  ــس واإر� ــه،  ــاف اأوق على  توكيلهم  خــال 

مل�ستحقيها،  لإي�سالها  اإليهم  والعينية  النقدية 

وا�ست�سافتهم للقيام بواجب الدعوة يف قطر.

اأوقافه يف بلدان جند املختلفة.	 

كفالة 	  العلميَّة يف جند من خال  دعم احلركة 

طلبة العلم وتاأمن الكتب العلمية لهم.

ثناء علماء جند عليه.	 

والعرفان  ال�سكر  بوافر  نتوجه  اأن  هنا  يفوتنا  ول 

ورة  بال�سُّ العمل  هذا  اإجناز  اأ�سهم يف  من  كل  اإىل 

 ونخ�ض بال�سكر ال�سيخ فهد بن علي 
)4(

التي تليق به،

اأو الروايات ال�سفهية يف  اأو الكتب  اأ�سماء من زودنا بالوثائق  4 ذكرنا 

حمل ورودها يف البحث.

بن جا�سم اآل ثاين، والأ�ستاذ حممد بن عبدالرزاق 

العليوي،  حممد  بــن  �سالح  وال�سيخ  ويــ�ــض،  الــدُّ

والأ�ستاذ اإبراهيم بن را�سد اآل ح�سن.

متهيد:

اأبرز الأحداث ال�سيا�سية التي وقعت 

يف جند خال حياة ال�سيخ جا�سم

�سهدت جند انطاقة الدعوة ال�سلفية التي قامت 

الثاثة،  باأدوارها  ال�سعودية  الدولة  اأ�سا�سها  على 

من  مهمة  مــراحــل  جا�سم  ال�سيخ  عا�سر  وقــد 

ال�سعودية  الدولة  قيام  منها  منطقة جند  اأحــداث 

الثانية على يد الإمام تركي بن عبداهلل بن حممد 

بن �سعود �سنة 1240هـــ/1824م بعد �سيطرته على 

الريا�ض وا�ست�سام احلامية العثمانية امل�سرية بها 

له، وكانت حملة م�سرية وجهها حممد علي با�سا 

بقيادة ابنه اإبراهيم قد اأطاحت بالدولة ال�سعودية 

الأوىل �سنة 1233هـ/1818م.

اآخر �سنة 1249هــــ/1834م قتل الإمــام تركي،  ويف 

وتويل الإمام في�سل بن تركي مقاليد ال�سلطة بُعيد 

ـــــ/1834م. ثم وجــه حممد على  ذلــك �سنة 1250ه

بعد  قتال  دون  الريا�ض  با�سا حملة جـديد دخلت 

ان�سحاب الإمام في�سل منها �سنة 1253هـ/1837م، 

ثم ا�ست�سام الإمام في�سل لها وترحيله اإىل م�سر 

�سنة 1254هـ/1838م.

وبعد معاهدة لندن �سنة 1256هـ/1840م اأرغم حممد 

علي على �سحب قواته من اجلزيرة العربية وباد 

ال�سام، فعاد الإمام في�سل بن تركي من م�سر وتوىل 

ال�سلطة يف جند مرة اأخرى �سنة 1259هـــ/1843م، 

في�سل  الإمـــام  �سيطر  1267هــــــ/1851م  �سنة  ويف 

ومل  1282هــــــ/1865م،  �سنة  وفاته  ثم  قطر،  على 

مي�ض وقت طويل حتى ع�سفت بباد جند الفنت 

الداخلية، ويف �سنة 1288هـ/1871م، ا�ستنجد الإمام 

العثماين يف  بالوايل  عبداهلل بن في�سل بن تركي 

النداء،  بتلبية  �سارع  الــذي  با�سا،  مدحت  بغداد 

على  ال�ستياء  مــن  متكنت  التي  قــواتــه  واأر�ــســل 

الأح�ساء والقطيف وقطر.

ويف �سنة 1309هـ/1891م، 

�سقطت الدولة ال�سعودية الثانية بعد ا�ستياء حممد 

ـــر حــائــل عــلــى جند  ــن ر�ــســيــد اأم ــداهلل ب ــن عــب ب

الإمام  الريا�ض خ�سو�ساً، و مغادرة  وعلى  عموماً 

اإىل  باأ�سرته  تركي  بــن  في�سل  بــن  عبدالرحمن 

الأح�ساء ثم نزوله يف قطر قرابة ال�سهرين �سيفاً 

اأن  قبل  �سنة 1310هــــ/1892م،  ال�سيخ جا�سم  على 

يغادرها اإىل الكويت.

عا�سرها  التي  املهمة  النجدية  الأحــــداث  ومــن 

بعد  الثالثة  ال�سعودية  الدولة  قيام  جا�سم  ال�سيخ 

متكن امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�سل 

�سنة  الريا�ض  ا�ــســرتداد  من  �سعود  اآل  تركي  بن 

امللك عبدالعزيز  املعارك بن  ثم  1319هـــ/1902م، 

انتهت مبقتل  التي  الر�سيد  وعبدالعزيز بن متعب 

الأخر يف موقعة رو�سة مهنا �سنة 1324هـ/1906م، 

و�سيطرة امللك عبدالعزيز على كامل جند ما عدا 

حائل، ويف �سنة 1331هـ/1913م وقبيل وفاة ال�سيخ 

ي�سيطر على  اأن  امللك عبدالعزيز  ا�ستطاع  جا�سم 

)5( 
الأح�ساء والقطيف.

5 لتفا�سيل تلك الأحداث تراجع حوادث تلك ال�سنوات يف: ابن ب�سر، 

حمن بن  عثمان بن عبداهلل، عنوان املجد يف تاريخ جند، حتقيق: عبدالرَّ

يا�ص، ط4، 1402هـ،  يخ، دارة امللك عبدالعزيز، الرِّ عبداللَّطيف اآل ال�ضَّ

ال�سعودية،  العربية  اململكة  تاريخ  ال�سالح،  عبداهلل  والعثيمن،  ج2؛ 

الأمانة العامة لاحتفال مبرور مائة عام على تاأ�سي�ض اململكة، الريا�ض، 

امللك  دارة  ال�سعودية،  الدولة  تاريخ  اأمن،  و�سعيد،  1419هـ/1999م؛ 

عبدالعزيز، الريا�ض.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها



6465

ة  يخ جا�سم النَّجديَّ اأواًل: اأ�سول ال�سَّ

�َسْيقر
ُ
وانطالقة اأ�سالفه من اأ

يخ جا�سم ون�سب ع�سرته اآل ثاين  يرجع ن�سب ال�سَّ

 
)6(

اإىل اآل �سامل )ذرية �سامل بن ُعمر بن ِمْع�ساد(،

من املعا�سيد )ذرية ِمع�ساد بن َريِّ�ض بن زاخر بن 

)ذريــة  الُوَهبة  من  ــب(،  ُوَهــيْ بن  علوي  بن  حممد 

ُوَهيْب بن جا�سم بن مو�سى بن م�سعود(، من بني 

حنظلة من قبيلة بني متيم امل�سريَّة العدنانيَّة. 

فهو جا�سم بن حممد بن ثاين بن حممد بن ثامر 

بن علي بن �سيف بن حممد بن را�سد بن علي بن 

بن  عمر  بن  �سامل  بن  �سعد  بن  بريد  بن  �سلطان 

مع�ساد بن ري�ض بن زاخر بن حممد بن علوي بن 

ُوَهيْب بن جا�سم بن مو�سى بن م�سعود بن ُعْقَبة بن 

اد بن ُزَهر بن �ِسَهاب بن  �ُسنَيْع بن نَْه�َسل بن �َسدَّ

َرِبيعة بن اأبي �ُسود بن مالك بن َحنَْظلة بن مالك بن 

)7(
زيد مناة بن متيم.

يخ جا�سم بن ثاين  6 حدثنا بذلك عدد من املعا�سيد على راأ�سهم ال�سَّ

بن جا�سم يف لقاء معه يوم الثُّاثاء 1429/2/5هـ املوافق2008/2/12م، 

يخ خليفة بن  وانظر: لورمير، دليل اخلليج، الق�سم اجلغرايّف، مكتب ال�سَّ

وحة، ج1، �ض83. حمد اآل ثاين، الدَّ

اأ�ضله حمفوظ  يخ جا�ضم بن حممد بن ثاين، خمطوط،  7 و�ضية ال�ضَّ

يخ جا�سم بن جرب اآل  يوان الأمرّي بدولة قطر. وقد ن�سرها ال�سَّ يف الدِّ

ثاين، والنَّ�سب يف �ض29؛ وم�سجرة ن�سب اأ�سرة اآل ثاين املطبوعة �سنة 

يخ علّي بن عبداهلل اآل ثاين؛ ورواية �سفهيَّة  1378هـ/1959م يف عهد ال�سَّ

يخ جا�سم بن ثاين بن جا�سم. جدير بالذكر اأنَّ املوؤرِّخ �سيف بن  عن ال�سَّ

يخ علّي  مان اأ�سار اإىل وجود �سجرة ن�سب اآل ثاين لدى ال�سَّ مرزوق ال�سَّ

بن عبداهلل قبل تاريخ طباعتها ب�سنوات، انظر جملة )البعثة(، �ض8، ع1، 

جمادى الأوىل 1373هـ - يناير 1954م، �ض51.

القبيلة  التميمية،  الوهبة  قبيلة  �سليل  اإذن  فهو 

النجديَّة ال�سهرة التي تعد من اأكرث القبائل اأ�سراً 

�َسيِْقر بالو�سم يف قلب جند كانت 
ُ
يف جند، وبلدة اأ

قبيلة  اأجنبت  وقد  الرئي�ض.  ها  م�ستقرَّ تــزال  ول 

جاعة  وال�سَّ العلم  يف  امل�ساهر  من  الكثر  الوهبة 

اأبنائها  ومن  النبيلة،  الأخاق  من  والكرم وغرها 

ــيــخ حمــمــد بن  ــة الــ�ــسَّ عـــوة الإ�ــســاحــيِّ ـــد الـــدَّ رائ

ينتمي  واإليها   
)8(

عبدالوهاب )ت 1206هــــ/1792م(،

اأغلب كبار علماء جند منذ القرن الثَّامن الهجرّي 

ابع ع�سر امليادّي( واإىل اليوم.  )الرَّ

يخ حممد بن عبدالعزيز اآل مانع الوهيبّي  قال ال�سَّ

كتبها  لفوائد  تقدميه  يف  1385هـــــــ/1965م(  )ت 

يخ اإبراهيم بن عي�سى ون�سرها ملحقة يف اآخر  ال�سَّ

اأفخاذ  ذكــر  يف  )اإحــداهــا  قــال:  املنتخب(،  )كتاب 

الوهبة وتفرُّقهم يف البلدان، الذين منهم املعا�سيد 

 
)9(

الــكــتــاب(، طابع  ثــاين  اآل  علّي  يخ  ال�سَّ ع�سرة 

يخ عبدالرحمن بن حممد النَّا�سر  وقال املوؤرخ ال�سَّ

8 ولد �سنة 1115هـ/ 1703م، وهو من م�ساهر العلماء، تنظر ترجمته 

الإمام،  حال  ملرتاد  والأفهام  الأفكار  رو�سة  ح�سن،  غنام،  ابن  يف: 

الدين،  ركلّي، خر  )اأبا بطن(، 1368هـ/ 1949م، ج1، �ض25؛ والزِّ ط1 

ام، علماء جند، ج1، �ض125، وغرها من  الأعام، ج6 �ض257؛ والب�سَّ

فرد لرتجمته كثر من الكتب.
ُ
امل�سادر كثر، وقد اأ

9 املغرّي، عبدالرحمن بن حمد، الكتاب املنتخب يف ذكر قبائل العرب، 

مطبعة املدين، م�سر، 1382هـ/1962م، �ض182.

يف تاريخه يف اأحداث 
 
الوهيبّي )ت 1390هـ/1970م(

�سنة 1331هـ/1913م: )وفيها تويف الرئي�ض ال�سهر 

 
)10(

قطر(. قطر يف  اأمر  الوهيبّي  ثاين  بن  جا�سم 

يخ اإبراهيم بن �سالح بن عي�سى  ابة ال�سَّ وقال النَّ�سَّ

الوهبة:  لبطون  تفريعه  يف  1343هـــــ/1925م(  )ت 

الآن  فاملعروف  زاِخــر  بن  َريِّ�ض  بن  ِمْع�َساد  )واأمــا 

 
)11(

ممن ينت�سب اإليه: اآل ثاين املعروفون يف َقَطر(،

وذكر مثل ذلك عبدالرحمن بن حمد املغرّي )ت 

1364هـــ/1945م( حيث قال عند كامه عن تفريع 

الوهبة: )ومن عمود هذا النَّ�سب املعا�سيد من بني 

مع�ساد بن ريِّ�ض بن زاخر بن حممد بن علوي بن 

وهيب، منهم اآل ثاين اأمراء قطر، و�سائر املعا�سيد 

 وانت�ساب املعا�سيد الذين منهم 
)12(

من هذا النَّ�سب(.

اآل ثاين اإىل الوهبة منقول بالتواتر امل�ستفي�ض عن 

�َسيْقر خ�سو�ساً، وبلدان الو�سم 
ُ
ن يف بلدة اأ كبار ال�سِّ

عموماً، من اأبناء الوهبة وغرها، منذ القدم واإىل 

اليوم.

املعا�سيد  عــن  فهيَّة  ال�سَّ ـــات  واي ـــرِّ ال وتتعا�سد 

عد واملجد، خمطوط، ج1، ق133. وانظر م�سورة  10 النا�ضر، عنوان ال�ضَّ

املخطوط يف امللحق، الوثيقة رقم )1(.

وانظر:  الباحثَن،  لدى  م�سورتها  عي�سى  ابن  يخ  ال�سَّ بخط  وثيقة   11

جملَّة )العرب(، تفريع بطون قبيلة الوهبة، �ض42، �ض774.

12 املغرّي، الكتاب املنتخب، �ض165.

جا�سم  بن  عبداهلل  بن  علّي  يخ  ال�سَّ مثل  اأنف�سهم، 

يخ جا�سم بن ثاين بن   وال�سَّ
)13(

بن ثاين حاكم قطر،

ن من  ال�سَّ فهيَّة عن كبار  ال�سَّ وايات   والرِّ
)14(

جا�سم،

�َسيْقر، من الوهبة وغرهم، وكذلك امل�سادر 
ُ
اأهل اأ

التَّاريخيَّة لتحدد اأنَّ انطاقة هجرة معا�سيد قطر 

وفيها   
)15(

الو�سم، اإقليم  يف  �َسيْقر 
ُ
اأ بلدة  من  كانت 

توجد اآثارهم اإىل اليوم، فا تزال بع�ض الب�ساتن 

ة  )ُحَظرِّ با�سم  يعرف  ب�ستان  ا�سمهم، منها  حتمل 

 وقد �سحبهم يف هجرتهم بع�ض اأبناء 
)16(

املعا�سيد(.

ِمع�ساد،  بن  عمر  بن  م�سرَّف  ذرية  من  عمومتهم 

يَّة ُعمان، دار  املّي، حممد �سيبة بن عبداهلل، نه�سة الأعيان بحرِّ 13 ال�سَّ

الكتاب العربّي، القاهرة، �ض47. 

بتاريخ  جا�سم  بن  ثاين  بن  جا�سم  يخ  ال�سَّ عن  �سفهيَّة  رواية   14

1429/2/5هـ املوافق2008/2/12م.

15 ابن خمي�ض، كنت يف قطر، جملة )اجلزيرة(، �ض1، ع4، �سفر 1380هـ، 

اإمارة  يبايّن،  وال�سَّ �ض176؛  وحا�سرها،  ما�سيها  قطر  باغ،  الدَّ �ض30؛ 

الة، عمر ر�سا، جغرافيَّة �سبه جزيرة العرب،  قطر العربيَّة، �ض29؛ وكحَّ

مكتبة النَّه�ضة احلديثة، مكة، ط2، 1384هـ/1964م، �ض380؛ وخزعل، 

ج14  النَّادية،  الأزهار  وكمال،  و223؛  �ض53،  العربيَّة،  اجلزيرة  تاريخ 

اأن�ساب  واجلا�سر، جمهرة  ج5، �ض406؛  علماء جند،  ام،  والب�سَّ �ض26؛ 

يا�ص، ط2، 1409هـ/1988م،  رة يف جند، دار اليمامة، الرِّ الأ�ضر املتح�ضِّ

ج1، �ض80.

با�سم )عقدة  املعروف  القدمي  �َسيْقر 
ُ
اأ بلدة  يقع داخل �سور  ب�ستان   16

�َسيْقر، ول 
ُ
ِديْنَار(، حمل ا�سم املعا�سيد �سكان قطر قبل انتقالهم من اأ

كل  على  )احَلِظرة(  ا�سم  ويطلق  اليوم،  اإىل  ال�سم  بهذا  يعرف  يزال 

ة  ة(، ويف حظرِّ )ُحَظرِّ وت�سغرها  ب�سور،  اأحيط  اأْي:  ر عليه،  ُحظِّ ما 

ريق، ل يعرف  لو، واإ�ساح جدار الطَّ املعا�سيد اأوقاف قدمية على الدَّ

ُموِقفها.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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)17(

ارة. والذين عرفوا، فيما بعد، يف قطر باآل اأبو كوَّ

ومن خال درا�سة الأحداث التَّاريخيَّة ميكن القول 

اأ�سيقر حدثت ُقبيل نزوح  اأنَّ هجرة املعا�سيد من 

اآل �سقيه اإْن مل تكن متزامنة معه، ونزوح اآل �سقيه 

)18(
من اأ�سيقر كان قريباً من �سنة 950هـ/1543م.

قطر  باغ،  الدَّ وانظر  ثاين؛  بن  جا�سم  يخ  ال�سَّ عن  �سفهيَّة  رواية   17

يبايّن، اإمارة قطر العربيَّة، �ض29. ما�سيها وحا�سرها، 176؛ وال�سَّ

�َسيِْقر 
ُ
اأ من  هجرتهم  قطر  يف  )املعا�سيد  كتابنا  يف  ذلك  تفا�سيل   18

واآثارهم فيها(، قيد املراجعة.

ة ون�سرها لفيَّ عوة ال�سَّ ثانيًا: تبني الدَّ

يخ حممد بن عبدالوهاب  ملَّا كانت حقيقة دعوة ال�سَّ

الح،  لف ال�سَّ هي جتديد ملا اندر�ض من عقيدة ال�سَّ

وخ�سائ�ض  مبيزات  لف  ال�سَّ عقيدة  متيزت  وملَّــا 

توجب العتقاد بها وامليل اإليها، من حتقيق التوحيد 

املحمودة يف  والنتائج  والثبات  وال�سفاء  والو�سوح 

الدنيا والآخرة، حظيت بالقبول من قبل كثر من 

واآثارها  الدعوة  ت  فعمَّ وعامتهم،  امل�سلمن  علماء 

املباركة باد جند، وامتدت اإىل �سائر باد اجلزيرة 

اأتباع واأن�سار يف  العربيَّة، بل جتاوزتها، فكان لها 

خمتلف الأم�سار.

بها  مقتنعاً  لفيَّة  ال�سَّ عــوة  الــدَّ هــذه  نا�سر  وممــن 

فاأ�سبح   
)19(

اهلل، رحمه  ثــاين  بــن  جا�سم  يخ  ال�سَّ

املناوئن،  كيد  عنها  املنافحن  اإليها،  اعن  الدَّ من 

و�سيته  مقدمة  ي�سمن  جا�سم  يخ  ال�سَّ جند  ولــذا 

بن  ال�سيخ حممد  اإليها  دعا  التي  الإ�سام  اأ�سول 

19 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض7؛ ولورمير، دليل اخلليج، الق�سم 

التاريخي، ج3، �ض1266، والق�سم اجلغرايّف، ج4، �ض1394؛ والعجمي، 

�سائل املتبادلة بن جمال الدين اجلا�سمّي وحممود  حممد بن نا�سر، الرَّ

�ض61،  1422هـ/2001م،  بريوت، ط1،  الب�ضائر،  دار  الآلو�ضّي،  �ضكري 

عد  ال�سَّ عنوان  والنَّا�سر،  85؛  �ض82،  الألبَّاء،  حتفة  والدخيل،  و157؛ 

وثائق  حممد،  ظمياء  وال�سامرائي،  ق133؛  ج1،  خمطوط  واملجد، 

عراقية عن الطباعة والن�سر يف البحرين 1310-1330هـ/1892-1911م، 

جملة )عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، رجب-ذواحلجة1424هـ/

�سبتمرب 2003-فرباير 2004م، �ض500.

فيقول:  وبنيه  اإخوته  بذلك  نا�سحاً  عبدالوهاب 

ونبيه،  ودينه  ربــه  معرفة  العبد  على  ما  )واألـــزم 

بها والعلم مبا  اإل اهلل، والعمل  اإله  والتم�سك با 

ال�سرك كثره  ونفي  والإثبات،  النفي  ت�سمنته من 

وقليله، واإخا�ض العبودية هلل، واإخا�ض العمل له 

 ومن يقراأ هذا املقطع من و�سيته 
)20(

على ما �سرع(.

واأدلتها(  الثاثة  )الأ�سول  امل�سهور  الكتاب  يتذكر 

ي�ستغرب  ل  ولذا  عبدالوهاب.  بن  حممد  لل�سيخ 

الكام  موجها  ذلك،  بعد  جا�سم  يخ  ال�سَّ يقول  اأن 

يخ حممد  لإخوته وبنيه: )وكل من بان منه �سب ال�سَّ

بن عبدالوهاب، اأتباعه، ما �سبهم و�سب عقيدتهم، 

ني  من اأّي اأحد �سبهم اأو اأبغ�سهم فقد اأ�ساء يل وعقَّ

يخ   وهذا اجلزء من الو�سية دونه ال�سَّ
)21(

وخانني(.

�سنة 1323هـ/1905م.

بن  عبدالرحمن  يخ  ال�سَّ املــوؤرخ  له  ترجم  وعندما 

حممد النَّا�سر قال: )ح�سن ال�سمت ح�سن العتقاد 

اأحمد  عبداهلل  ــي  اأب املبجل  الإمـــام  مذهب  على 

وكان فيه حمبة ملجدد  بن حنبل ر�سي اهلل عنه، 

يخ حممد بن عبدالوهاب ولأجناله وملن  الدعوة ال�سَّ

اآواهم ون�سرهم، يرى راأيهم ويقول بقولهم ويدين 

20 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض5.

21 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض7.

)22(
بدينهم مع ما اأظهره من كرامتهم(.

ولعله مما يح�سن الإ�سارة اإليه يف هذا املجال متلك 

وقفنا  فقد  ال�سلفية  الدعوة  لكتب  جا�سم  ال�سيخ 

على �سبيل املثال على ن�سخة خمطوطة من كتاب 

التوحيد(  كتاب  �سرح  يف  احلميد  العزيز  )تي�سر 

ال�سيخ حممد بن  ابن  لل�سيخ �سليمان بن عبداهلل 

جلده،  التوحيد(  )كتاب  فيه  �سارحاً  عبدالوهاب 

عليها متلك لل�سيخ جا�سم ون�سه: )قد انتقل هذا 

ال�سرح ال�سريف من ملك �سعد بن بديع اإىل ملك 

جا�سم بن حممد بن ثاين بال�سراء ال�سرعي، قال 

ذلك كاتبه و�ساهداً به عبدامللك بن حر�سان، جرى 

 
)23(

ذلك �سنة 1288 ]1871م(.

وغر خاف اأنَّ ال�سيخ جا�سم �ساعر جُميد، واملتتبع 

تربز  لفيَّة  ال�سَّ عــوة  الــدَّ �سعارات  اأنَّ  يجد  ل�سعره 

عن  الكام  تكرر  فنجد  للنظر،  لفت  ب�سكل  فيه 

التَّوحيد والإخا�ض والولء للموؤمنن والرباءة من 

امل�سركن، وغر ذلك من اأ�سول الإ�سام.

عد واملجد، خمطوط، ج1، ق133. وانظر م�سورة  22 النَّا�ضر، عنوان ال�ضَّ

املخطوط يف امللحق، الوثيقة رقم )1(.

القرى،  اأم  املركزية بجامعة  املكتبة  ن�سخة خمطوطة حمفوظة يف   23

مكة، رقم 1479.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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وايل  ي��ا  )ي��اهلل  مطلعها  التي  ق�سيدته  فيقول يف 

)24(
على كل وايل(:

ن�ساألك وحدك ل لغرك ن�سايل

عوى وفر�ضٍ وم�سنون ونخل�ض لك الدَّ

تنا الَّليايل وعن طاعتك ما َغرَّ

ويف منهج التَّوحيد ما نتبع الهون

فبذا رقينا �ساخمات اجلبايل

عن ُملك دولت وعن حكم قانون

ومع ذا نوايل كل من لك يوايل

ونبغ�ض جميع اّللي لغرك يوالون

َعبَّادة الأوثان حزب ال�سايل

با�سنامهم واوثانهم ي�ستغيثون

)25(
ويقول يف ق�سيدة له اأخرى:

يا اهلل يا املعبود باخلوف والرجا

ويا واحد ما للعباد ا�سواه

ويا نا�سر من قام يف ن�سر دينه

ويا حامٍي من يلتجي بحماه

ا ونحمده يف الق�سا رَّ ن�سكره يف ال�سَّ

يخ جا�سم بن حممد اآل ثاين،  24 اآل ثاين، جا�سم بن حممد، ديوان ال�سَّ

دار الكتب القطريَّة، ط4، 1384هـ، �ض27.

يخ جا�سم، �ض33. 25 اآل ثاين، ديوان ال�سَّ

ونر�سى ونغ�سب لغ�سبته ور�ساه

ونخل�ض له التَّوحيد بالقول والعمل

على احلق ل نغلو ول جنفاه

نيا علينا وديننا فايل عر�ست الدُّ

ِنيَّة لتباع ر�ساه تركنا الدَّ

وعاديت من عاداه واظهرت بغ�سه

وعاديت معه اللي بعد واله

ولأنَّ جنداً كانت ول تزال من اأكرب مراكز املذهب 

عوة  احلنبلّي يف العامل الإ�سامّي، ولكون علماء الدَّ

جا�سم  يخ  ال�سَّ تبنى  حنبلين،  كــانــوا  النَّجدين 

وت�سدد  والأحــكــام،  الــفــروع  يف  احلنبلّي  املذهب 

الغو�ض  اأحد موا�سم  اأنَّه يف  فُروي   
)26(

تطبيقه، يف 

فــاإذا هم  يــوم جمعة  عــدد اجلماعة يف  اإىل  نظر 

ينق�سون عن الأربعن، فدعا اأحد مماليكه فاأعتقه 

لتتم اجلماعة اأربعن رجًا، ثم قام وخطب واأقام 

اأنه  املجال  يذكر يف هذا   ومما 
)27(

�ساة اجلمعة.

 لتوزيعه على طلبة 
)28(

طبع كتاب املقنع، لبن قدامة،

والدخيل،  ج4، �ض1394؛  اجلغرايّف،  الق�سم  اخلليج،  دليل  لورمير،   26

حتفة الألبَّاء، �ض 85؛ والدخيل، جملة )لغة العرب(، ج3، �ض3، 1331هـ/ 

والنَّا�سر،  �ض114؛  احلديث،  تاريخ جند  يحايّن،  والرَّ �ض161؛  1913م، 

ج5،  الأعام،  ركلّي،  والزِّ ق133؛  ج1،  واملجد، خمطوط  عد  ال�ضَّ عنوان 

يبايّن، اإمارة قطر العربيَّة، �ض299. �ض185؛ وال�سَّ

�ض3،  ج3،  العرب(،  )لغة  وجملة  �ض86؛  الألبَّاء،  حتفة  الدخيل،   27

1331هـ/ 1913م، �ض161.

يف  موؤرخة  الآلو�سي  اإىل  اجلا�سمي  من  ر�سالة  انظر   28

1327/12/20هـ)1910/1/2م( يف: العجمي، الر�سائل املتبادلة بن جمال 

الدين اجلا�سمي وحممود �سكري الألو�سي، �ض103.

العلم، وهو من كتب احلنابلة املعتمدة يف تدري�ض 

الفقه.

وطيدة  عاقات  جا�سم  ال�سيخ  تربط  كانت  لقد 

لفية �سواًء  عوة ال�سَّ ومكاتبات علمية مع علماء الدَّ

يخ عبداهلل بن عبداللطيف  يف جند كالعامة ال�سَّ

 وغره مما �سياأتي 
)29(

يخ )ت 1339هـ/1920م( اآل ال�سَّ

يخ  ال�سَّ كالعامة  الــعــراق  يف  اأو  لحــقــاً،  تف�سيله 

 
)30(

1342هــــ/1924م(، )ت  الآلو�سّي  �سكري  حممود 

يو�سف  اآل  حلوة  بــن  �سليمان  بــن  علّي  يخ  وال�سَّ

)31(
الوهيبّي التَّميمّي )ت 1337هـ/1919م(.

يخ جا�سم: )وبيني  يقول الآلو�سّي متحدثاً عن ال�سَّ

اأودعتها  لطيفة،  ومكاتبات  غيبيَّة،  حمبة  وبينه 

علي  يخ  ال�سَّ واأمــا   
)32(

الإنــ�ــســاء«(. »بدائع  كتاب  يف 

�سنة  قطر  اإىل  وفد  فقد  يو�سف  بن  �سليمان  بن 

يخ يو�سف بن عبداهلل  1315هـ/1897م ب�سحبة ال�سَّ

يخ جا�سم  اآل اإبراهيم العنقري التميمي، ومدح ال�سَّ

)33(
بق�سيدة قال فيها:

فناِد دع التِّ�سيار عنك فلن جتد

يخ جا�سم لعمرك مطلوباً �سوى ال�سَّ

ق�ساتها  ومرجع  ومفتيها  زمانه  يف  النَّجديَّة  الديار  عامة  هو   29

ال�سيخ،  واآل  ج4، �ض99؛  الأعام،  ركلّي،  الزِّ ترجمته يف:  وحمت�سبيها. 

دار  وغرهم،  جند  علماء  م�ساهر  عبداللطيف،  بن  عبدالرحمن 

ج1،  علماء جند،  ام،  والب�سَّ �ض129؛  1394هـ،  يا�ص، ط2،  الرِّ اليمامة، 

�ض215. 

ركلّي، الأعام، ج7، �ض172. 30 ترجمته يف: الزِّ

ام، علماء جند، ج5، �ض195.  31 ترجمته يف: الب�سَّ

32 الآلو�سّي، تاريخ جند، �ض40.

33 ابن درهم، نزهة الأب�سار، ج3، �ض955.

هماٌم لن�سر احلق اأ�سحى جمرداً

ول يخت�سي يف اهلل لومة لئم

ت�سلع من علم وفهم وعفة

واأم�سى لديه اجلود اأ�سنى املغامن

ــيــخ حمــمــد بن  لــتــاريــخ دعـــوة الــ�ــسَّ ار�ـــض  اإنَّ الـــدَّ

املعار�سة  حجم  ب�سهولة  لــيــدرك  عــبــدالــوهــاب 

لفيَّة  ال�سَّ عــوة  الــدَّ هــذه  واجهتها  التي  ارية  ال�سَّ

وفكريَّة،  �سيا�سيَّة  بن  اأوجهها  فتنوعت  املباركة، 

وتنوعت  الو�سائل،  من  الكثر  اخل�سوم  وا�ستنفد 

الدعوة،  هــذه  على  الق�ساء  اأجــل  من  اأ�ساليبهم 

اأ�سلوب  اإل  �سدها  �سائل  والرَّ املوؤلفات  كتابة  وما 

اأئمة  اإعاقتها والطعن فيها. فت�سدى  اأ�ساليب  من 

عوة لهذه املوؤلفات مبثلها، فّردوا على افرتاءات  الدَّ

الدعوة،  �سد  املثارة  ال�سبهات  ودح�سوا  املناوئن 

اأنَّ  و�ساقوا الأدلة والرباهن الوا�سحة التي توؤكد 

نَّة واجلماعة. هذه الدعوة هي دعوة ملنهج اأهل ال�سُّ

عوة  الدَّ هذه  اأبناء  من  بدعا  لي�ض  جا�سم  يخ   وال�سَّ

مذكورة  وجهود  طوىل  يد  له  كان  فقد  لفيَّة،  ال�سَّ

هذا  وجاهد يف  عنها،  فــاع  الــدِّ �سكورة يف جمــال 

ال�سبيل مباله، فطبع على نفقته الكتب التي تدافع 

عن الدعوة وترّد على مناوئيها، وا�سرتى عددا اآخر 

من الكتب املطبوعة يف نف�ض املجال، ووزعها جماناً 

على طلبة العلم يف �ستى الأقطار الإ�سامية.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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فمن ذلك اأنه طلب من ال�سيخ عي�سى بن عكا�ض يف 

�سنة 1298هـ/1881م اأن يرد على حممد بن عبداهلل 

اهلل  ب�سفات  تتعلق  م�سائل  ثــاث  يف  الفار�سي 

و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وحياة  وجل،  عز 

)34(
وال�ستغاثة بالأنبياء والأولياء.

منهاج  تتمة  املنَّان  )فتح  لكتاب  ومن ذلك طباعته 

يخ حممود  التَّاأ�سي�ض رد �سلح الإخوان(، تاأليف ال�سَّ

بالهند،  بومباى  يف  نفقته  على  الآلو�سي،  �سكري 

اأوقف ن�سخه ووزعها  ثم   
)35(

�سنة 1309هــــ/1892م،

على العلماء وطلبة العلم، وهذا الكتاب هو اإمتام 

بن  عبداللطيف  لل�سيخ  التَّاأ�سي�ض(  )منهاج  لكتاب 

 
)36(

1293هـــــ/1876م(، )ت  ال�سيخ  اآل  عبدالرحمن 

الذي وافته املنية قبل اأن يتمه. وقد اأر�سل ال�سيخ 

جا�سم مائة ن�سخة من الكتاب اإىل ال�سيخ الآلو�سي 

ــــــ  مــوؤرخــة يف 1310/10/11ه ر�ــســالــة  مــع  مرفقة 

)37(
)1893/4/28م(.

ن�سخ  من  ا�سرتى جمموعة  جا�سم  يخ  ال�سَّ اأنَّ  كما 

كتاب )التَّو�سيح عن توحيد اخلاق يف جواب اأهل 

وطلبة  العلماء  على  ووزعها  اأوقفها  ثم 
 )38(

العراق(

34 الب�سام، اأحمد بن عبدالعزيز، قراءة يف بع�ض املذكرات والر�سائل 

امللك  دارة  عي�سى،  بن  اإبراهيم  والن�سابة  املوؤرخ  لل�سيخ  ال�سخ�سية 

عبدالعزيز، الريا�ض، 1427هـ/2006م، �ض76.

يخ  35 انظر م�سورة الغاف لثاث ن�سخ من الكتاب وعليها وقفية ال�سَّ

جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم )2(.

36 هو الإمام وعامة الديار النجدية يف زمانه ومفتيها. ترجمته يف: اآل 

ام، علماء جند، ج1، �ض202.  ال�سيخ، م�ساهر علماء جند، �ض93؛ والب�سَّ

37 ال�سامرائي، وثائق عراقية عن الطباعة والن�سر يف البحرين، جملة 

)عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض484.

38 طبع يف املطبعة العامرة ال�سرفيَّة، القاهرة، 1319هـ/1901م. انظر 

العلم، وهذا الكتاب رّد على عبداهلل الراوي خطيب 

م�سجد �سليمان با�سا وايل بغداد، اإذ اأنه ملا بُلغًّت 

اأواخر  يف  عبدالوهاب،  بن  حممد  ال�سيخ  ر�سائل 

القرن الثاين ع�سر الهجري، �سليمان با�سا الكبر، 

كتب عبداهلل الراوي رداً عليها، فا�سرتك عدد من 

 يف تاأليف )كتاب التو�سيح( جواباً 
)39(

علماء الدعوة،

تو�سيح حقيقة  يتناول  كتاب  وهو  الــرّد،  ذلك  عن 

ما  وت�سحيح  عبدالوهاب  بن  ال�سيخ حممد  دعوة 

اأثر حولها من �سبهات.

)منهاج  كتاب  ن�سخ  مــن  عـــدداً  ا�ــســرتى  ـــه  اأنَّ كما 

بن  داود  �سبهات  ك�سف  يف  والتقدي�ض  التَّاأ�سي�ض 

عبداللطيف  ال�سيخ  العامة  تاأليف  جرجي�ض(، 

على  بتوزيعه  وقام 
 )40(

ال�سيخ، اآل  عبدالرحمن  بن 

ال�سيخ  فيه  يرد  كتاب  وهو  العلم،  وطلبة  العلماء 

عبداللطيف على افرتاءات داود بن جرجي�ض على 

الدعوة ال�سلفية.

الكتب   ومن جهوده يف هذا املجال طباعة وتوزيع 

)الإميــان(،  كتاب  مثل  ال�سلف  عقيد  ت�سرح  التي 

يخ جا�سم يف امللحق،  م�سورة غاف اأحد ن�سخ الكتاب وعليه وقفية ال�سَّ

الوثيقة رقم )3(.

يخ حممد  يخ �سليمان بن عبداهلل ابن ال�سَّ 39 ن�سب كتاب )التَّو�سيح( لل�سَّ

علماء جند.  من  األفه جمموعة  الذي  اأنَّ  وال�سحيح  عبدالوهاب،  بن 

لدعوة  املناوئن  دعاوى  حممد،  بن  عبدالعزيز  العبداللطيف،  انظر: 

59؛  �ض  1412هـ،  ط1،  الوطن،  دار  عبدالوهاب،  بن  حممد  ال�ضيخ 

وال�سمراين، عبداهلل بن حممد، الإمام املحدث �سليمان بن عبداهلل اآل 

يا�ص، ط1، 1422هـ، �ض149، و253. ال�ضيخ حياته واآثاره، دار الوطن، الرِّ

40 مطبعة دير�سات، مببي بالهند، 1309هـ/1892م. انظر م�سورة غاف 

الوثيقة  امللحق،  جا�سم يف  يخ  ال�سَّ وقفية  وعليها  الكتاب  من  ن�سختن 

رقم )4(.

و)اجلــــواب  تيمية،  ــن  ب اأحــمــد  الإ�ـــســـام  ل�سيخ 

ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح(، له اأي�ساً، و)الدين 

ما  على  وغرها  خان،  ح�سن  ل�سديق  اخلال�ض(، 

�سياأتي تف�سيله.

عوة  الدَّ لن�سر  املتحم�سن  من  جا�سم  يخ  ال�سَّ كان 

والتزام  مت�سك  هو  حقيقتها  اأنَّ  لعلمه  لفيَّة،  ال�سَّ

لف  نة واجلماعة، ودعوة لعقيدة ال�سَّ مبنهج اأهل ال�سُّ

بجهود  فقام  العتقاد،  اأبــواب  جميع  يف  ال�سالح 

كبرة من اأجل اإر�ساء دعائمها يف بلده قطر، برز 

ذلك من خال احلركة العلمية والفكرية التي دفع 

عجلتها فيه، فكان يقوم بواجب الدعوة والإر�ساد 

والأمر باملعروف والنهي عن املنكر بنف�سه، ويلقي 

اخلطب وخا�سة اجلمع، اأما اإذا مل يكن هو خطيباً 

فيلقي  اجلمعة،  �ساة  عقب  النَّا�ض  يعظ  فكان 

العلم وال�سعي  يح�ض فيه على طلب  لطيفاً  در�ساً 

املنكر،  عن  والنَّهي  باملعروف  الأمــر  وعلى  اإليه، 

التوجيهات  من  ذلك  وغر  الدين  باأحكام  والعمل 

)41(
الدينية.

ح�سن  بــن  حممد  القطري  ال�ساعر  ال�سيخ  قــال 

)42( 
املرزوقي يف ق�سيدة رثائه لل�سيخ جا�سم:

م�سى غار�ض التوحيد يف قطر الندى 

العرب(، ج3،  الألبَّاء، �ض86؛ والدخيل، جملة )لغة  الدخيل، حتفة   41

احلديث،  جند  تاريخ  يحاين،  والرَّ �ض161؛  1913م،  1331هـ/  �ض3، 

مان، جملة )البعثة(، �ض8، ع1، 1373هـ/1954م، �ض52؛  �ض113؛ وال�سَّ

ام، علماء جند، ج5، �ض407. والب�سَّ

42 درر املعاين يف مدح اآل ثاين، 1377هـ/1957م، ج1، �ض333.

م�سى هادم الأهواء والبدعات

وكان ي�ستقطب العلماء وطلبة العلم من اأهل ال�سنة 

رعيَّة  من جند وغرها للقيام بتدري�ض العلوم ال�سَّ

عوة اإىل اهلل، وتوجيه  يف امل�ساجد، والقيام باأمر الدَّ

الأح�ساء  عــامل  العلماء  هـــوؤلء  ومــن   
)43(

ــا�ــض، ــن ال

عكا�ض  بن  عبداهلل  بن  عي�سى  ال�سيخ  وقا�سيها 

 وال�سيخ يعقوب بن يو�سف 
)44(

)ت 1338هـ/1920م(،

 وعدد من العلماء وطلبة العلم 
)45(

)1375هـ/1955م(،

النَّجدين نف�سل ذكرهم يف مبحث لحق.

املرزوقي  ح�سن  بن  حممد  القطري  ال�ساعر  قال 

ماآثره يف ن�سر الدعوة  ال�سيخ جا�سم وذاكراً  راثياً 

ال�سلفية:

وعلمهم نهج املكارم والتقى

وجاء باأحبار الهدى ودعاة

علق ال�سارح على هذا البيت بقوله: )وجاء باأحبار: 

النا�ض،  لتعليم  ا�ستدعاهم  الــذيــن  جنــد  علماء 

واإعادتهم للتوحيد واإخراجهم من ظلمات ال�سرك 

الذي عم اجلزيرة قبل قيام جمدد الإ�سام ال�سيخ 

)46(
حممد بن عبدالوهاب بدعوته(.

من�سب  يف  النجدين  العلماء  تعين  ذلــك  ومــن 

�ض3،  ج3،  العرب(،  )لغة  وجملة  �ض85؛  الألبَّاء،  حتفة  الدخيل،   43

1331هـ/ 1913م، �ض161؛ ودرر املعاين، ج1، �ض333.

44 طلبه ال�سيخ جا�سم، فاأقام بالدوحة �سنة واحدة ين�سر العلم. انظر 

ترجمته يف: اآل ال�سيخ، م�ساهر علماء جند، �ض275.

45 الأن�ضاري، جالل خالد، بلوغ املعايل، ط1، 1427هـ/2006م، �ض16.

46 درر املعاين، ج1، �ض333.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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حمدان  بن  حممد  ال�سيخ  مثل  قطر  يف  الق�ساء 

الذي توىل الق�ساء فيها �سنة 1285هـــ/1868م اإىل 

�سنة 1310هـ/1893م، ثم عن بعده ال�سيخ عبداهلل 

 
)47(

بني متيم، اأهل حوطة  من  درهم  بن  اأحمد  بن 

ول يخفي دور الق�ساة يف ذلك الوقت يف تدري�ض 

العلوم ال�سرعية وتوجيه النا�ض.

العلم  طلبة  بع�ض  بابتعاث  جا�سم  ال�سيخ  قام  كما 

القطرين للدرا�سة على علماء جند واأئمة الدعوة، 

ومن هوؤلء ال�سيخ عبدالرحمن بن عبداهلل بن درهم 

تعليمه  لتلقى  1313هــــ/1895م،  �سنة  ابتعثه  الــذي 

على يد العامة ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل 

)48(
ال�سيخ حولً كامًا.

لقد اأثمرت جهود ال�سيخ جا�سم، اإذ كانت كالغيث 

الذي اأ�ساب اأر�ساً طيبة، فكان من نتائج ذلك اأن 

وعقيدة  الإ�ــســام،  بدين  القطرين  مت�سك  ازداد 

النــحــراف يف  ولــذا عدمت مظاهر  نة،  ال�سُّ اأهــل 

�سرك العبادة عندهم اإىل يومنا هذا.

الدخيل  �سالح  بن  �سليمان  املــوؤرخ  الأديــب  يقول 

�سكانها  وا�سفاً   عن قطر 
)49(

ــــ/1945م( )ت 1364ه

متوجهة  مدينة  )وهــي  جا�سم:  يخ  ال�سَّ وفــاة  ُقبيل 

47 اآل عبداملح�سن، اإبراهيم بن عبيد، تذكرة اأويل النهى والعرفان باأيام 

اهلل الواحد الديان وذكر حوادث الزمان، مكتبة الر�ضد، الريا�ص، ط1، 

1428هـ/2007م، ج6، �ض151.

48 ابن درهم، عبدالرحمن بن عبداهلل، نزهة الأب�سار بطرائف الأخبار 

والأ�سعار، دار العباد، بروت، ج3، �ض998.

ام، علماء جند،  ركلّي، الأعام، ج3، �ض127؛ والب�سَّ 49 ترجمته يف: الزِّ

ج2، �ض285.

اإىل التقدم بف�سل �سيخها ال�سيخ جا�سم بن ثاين 

لف واأحكامهم �سرعية  واأهلها كلهم على مذهب ال�سَّ

ول يوجد عندهم الأ�سياء امل�سرة بالدين املخالفة 

 وقال اأي�ساً: )واأهل قطر اليوم 
)50(

لآدابه ال�سريفة(،

من اأح�سن الباد العربيَّة مت�سكاً بالدين احلنيفي 

واآدابه، فاإنه ل توجد عندهم خرافات القبورين، 

ول �سيء من البدع اأو املف�سدات اأو الأمور املخلة 

)51(
بالآداب(.

اأئمة  من  كان  جا�سم  ال�سيخ  اأنَّ  تقدم  يت�سح مما 

ن�سرها  يف  جاهد  لف،  ال�سَّ عقيدة  اإىل  الــدعــوة 

ن�سرتها  يف  فاعلة  جهود  له  وكــان  وماله،  بنف�سه 

واأحفاده على ذلك،  اأبناءه  والذب عنها، وقد ربى 

ف�سلكوا م�سلكه يف تقريب علماء الدعوة النجدين، 

)52(
وطباعة الكتب، وخدمة العلم واأهله.

50 الدخيل، حتفة الألبَّاء، �ض82.

51 الدخيل، حتفة الألباء، �ض85.

ام علماء جند، ج5، �ض409. 52 انظر: الب�سَّ

ثالثًا: عالقته بعلماء جند واأعيانها

وطيدة  عاقات  جا�سم  يخ  ال�سَّ تربط  كانت  لقد 

اإل  ذاك  وما  لفية يف جند،  ال�سَّ عوة  الدَّ مع علماء 

النابعة  امل�سرتكة  الأهـــداف  حتقيق  يف  للتعاون 

يوؤمن بها الطرفان، والتي  التي  الدينية  القيم  من 

 ،
ّ

اهلل �سرائع  واإقامة  التوحيد،  ن�سر  حول  تتمركز 

األوانا خمتلفة بح�سب  العاقات  اأخذت هذه  وقد 

القيمة الدينية الدافعة لها.

البلدان  علماء  يتعهد  يفتاأ  ل  جا�سم  ال�سيخ  كان 

النجدين باملرا�سات وعلى راأ�سهم علماء اآل ال�سيخ 

ملكانتهم الدينية، واإمامهم يف زمانه ال�سيخ عبداهلل 

اآل ال�سيخ، قال ال�سيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف 

عبداللطيف:  بن  عبداهلل  ال�سيخ  عن  ال�سيخ  اآل 

)وكان بينه وبن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

حاكم قطر يف حياته �سداقة متينة، وكان ال�سيخ 

وقفنا  ومما   
)53(

ويرا�سله(. ويجله  يحرتمه  جا�سم 

عليه ر�سالة بتاريخ 1330/10/20هـ )1912/10/2م( 

عبداهلل  ال�سيخ  اإىل  جا�سم  ال�سيخ  مــن  مر�سلة 

ت�سمنت عدداً من املو�سوعات منها: م�سارف اأحد 

الريا�ض،  جا�سم يف  ال�سيخ  اأوقفها  التي  الأوقــاف 

وطلب �سراء اأدوات زراعية، وتوجيهات بخ�سو�ض 

)54(
توزيع �سدقات.

53 اآل ال�سيخ، م�ساهر علماء جند، �ض130. 

54 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )5(.

بن  حممد  ال�سيخ  مع  مرا�سات  جا�سم  ولل�سيخ 

1948م(،  1367هــــ/  )ت  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف 

 منها ر�سالة 
)55(

قا�سي بلدان الو�سم يف ذلك الوقت،

ال�سيخ  اإىل  عبداللطيف،  بن  حممد  ال�سيخ  من 

موؤرخة يف 1331/6/22هـ )1923/5/29م(،  جا�سم، 

امللك  يد  على  وتوحيدها  اأحــوال جند  يخربه عن 

)56(
عبدالعزيز.

بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  مع  مرا�سات  وله 

 منها ر�سالة موؤرخة 
)57(

دخيِّل )ت 1323هـ/1905م(،

متحورت  1896م(،  )يناير  1313هـــ  �سنة  رجب  يف 

)58(
حول اأوقافه يف املذنب وم�سارفها.

ولــلــ�ــســيــخ جــا�ــســم مــرا�ــســات مـــع عـــامل حــائــل 

)ت  بنيَّان  اآل  �سامل  بن  �سالح  ال�سيخ  وقا�سيها 

ال�سيخ  اأر�سلها  ر�سالة  منها   
)59(

1330هــــــ/1912م(،

البنيَّان لل�سيخ جا�سم �سنة 1312هـ/1894م احتوت 

وثانيها  ال�سام،  اإبــاغ  اأولها  حمــاور،  ثاثة  على 

اإخباره بو�سول الكتب التي اأر�سلها وتفريقها على 

)60(
طلبة العلم، وثالثها توجيهات دينية.

ركلّي، الأعام، ج6، �ض218؛ واآل ال�سيخ، م�ساهر  55 ترجمته يف: الزِّ

ام، علماء جند، ج6، �ض134. علماء جند، �ض146؛ والب�سَّ

56 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )6(.

ام، علماء جند، ج4، �ض410.  57 ترجمته يف: الب�سَّ

58 انظر م�سورة الر�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )8(. 

ام، علماء جند، ج2، �ض462.  59 ترجمته يف: الب�سَّ

60 انظر م�سورة الر�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )7(. 

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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م�سايخ  مــن  جــا�ــســم  ال�سيخ  مــع  تــوا�ــســل  وممـــن 

)ت  مــبــارك  اآل  في�سل  بــن  حممد  ال�سيخ  جنــد، 

حيث  حرمياء،  جامع  اإمــام   
)61(

1365هـــــــ/1946م(

العلم يف  طلبة  بحاجة  واأخــربه  ال�سيخ جا�سم  زار 

وقفه  �سراء  على  جا�سم  ال�سيخ  فوكله  حرمياء، 

)62(
فيها.

كما لل�سيخ جا�سم مقار�سات مع ال�سيخ �سليمان بن 

برزت من خال 
 )63(

�سحمان )ت 1349هــــ/1930م(،

�سليمان  ال�سيخ  ق�سيدة  منها  الق�سائد،  من  عدد 

التي رثى بها ال�سيخ علي ابن ال�سيخ جا�سم، املقتول 

يف وقعة الدوحة �سنة 1305هـــ/1888م، قالها على 

ق�سيدة  ولــه   
)64(

الفي�سل، عبداهلل  الإمـــام  ل�سان 

جوابية اأر�سلها اإىل ال�سيخ جا�سم، يهنئه فيها على 

 
)65(

1310هــــــ/1893م، �سنة  الأتـــراك  على  انت�ساره 

اإحدى  يف  بانت�ساره  فيها  يهنئه  اأخــرى  وق�سيدة 

 
)66(

املعارك.

61 الب�سام، علماء جند، ج6، �ض356.

اأهايل  من  الزُّوير،  اإبراهيم  بن  علي  ر  املعمَّ عن  �سفهية  رواية   62

حرمياء.

63 من علماء جند البارزين، م�سهور بحما�سه للدعوة ال�سلفية، والدفاع 

عنها، والرد على املناوئن لها، ترجمته يف: الب�ّسام، علماء جند، ج2، 

�ض399.

املطبعة  احل�سان،  املن�سدة  اجلواهر  �سليمان، عقود  �سحمان،  ابن   64

�ض324،  ج1،  املعاين،  ودرر  �ض302؛  1337هـ،  الهند،  امل�سطفوية، 

حياته  تاريخ  �سحمان  ابن  عقيل،  بن  عبدالرحمن  اأبي  والظاهري، 

1427هـ/2006م،  الريا�ص، ط1،  الر�ضد،  �ضعره، مكتبة  وعلمه وحتقيق 

ج3، �ض258.

65 ابن �سحمان، عقود اجلواهر، �ض315؛ ودرر املعاين، ج1، �ض308، 

ج4،  �سعره،  وحتقيق  وعلمه  حياته  تاريخ  �سحمان  ابن  والظاهري، 

�ض291. وانظر ق�سيدة ال�سيخ جا�سم يف: ديوان ال�سيخ جا�سم، �ض30. 

ج4،  �سعره،  وحتقيق  وعلمه  حياته  تاريخ  �سحمان  ابن  الظاهري،   66

�ض464.

اأعيان جند،  مع  اأخرى  مرا�سات  جا�سم  ولل�سيخ 

مقبل  املثقف  التَّاجر  مع  تربطه  كانت  اأنــه  منها 

 
)67(

1341هـــــ/1923م(، )ت  الذكر  عبدالرحمن  بن 

امللقب )فخر التجار(، عاقات حميمة ومرا�سات 

)68(
عديدة.

ال�سيخ جا�سم  بينهم وبن  الذين  اأعيان جند  ومن 

عبدالعزيز  بــن  عبداملح�سن  ـــب  الأدي مرا�سات 

 وعبدالرحمن بن 
)69(

الباهلي )ت 1315هـــ/1897م(،

 من �سكان البحرين.
)70(

اإبراهيم بن عيدان،

67 ولد يف عنيزة �سنة 1260هـ/1844م، وهو من اآل ذكر من ال�ساعدة 

اأعيان جند وجتارها، تنقل بن جدة والب�سرة والهند  من عتيبة، من 

واخلليج اإىل اأن ا�ستقر يف املنامة بالبحرين �سنة 1294هـ/1877م، وهو 

الكبار، تويف يف عنيزة يف 1341/9/18هـ )1923/5/5(.  املح�سنن  من 

وقد �سجل مكان وفاته وتاريخها املوؤرخ اإبراهيم بن عي�سى، له ترجمة 

يف: ال�سامرائي، وثائق عراقية عن الطباعة والن�سر يف البحرين، جملة 

)عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض483؛ وله ترجمة خمت�سرة 

يف وثيقة بريطانية، انظر: العنقري، حمد عبداهلل، درا�سة وثائقية عن 

يف  العربي  اخلليج  من  وتراجم  اأعام   -1 العربي:  واخلليج  اجلزيرة 

الوثائق الربيطانية، جملة )الدارة(، ع1، �ض31، 1426هـ، �ض177.

68 ال�سامرائي، وثائق عراقية عن الطباعة والن�سر يف البحرين، جملة 

)عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض483؛ واإبراهيم، عبدالعزيز 

عبدالغني، اأمراء وغزاة ق�سة احلدود وال�سيادة الإقليمية يف اخلليج، 

دار ال�ضاقي، بريوت، ط2، 1991م، �ض89. وانظر عدداً من املرا�سات 

مقبل  الذكر،  يف:  الذكر  عبدالرحمن  بن  ومقبل  جا�سم  ال�سيخ  بن 

�ضعود، خمطوط،  واآل  تاريخ جند  يف  ال�ضعود  مطالع  عبدالعزيز،  بن 

م�سورته يف مكتبة امللك فهد الوطنية بالريا�ض، ق141، و180.

للتجارة،  البحرين  �سكن  باهلة،  قبيلة  من  جندي،  �ساعر  اأديب   69

ال�سيخ جا�سم يف:  على مرا�ساته مع  ومثالً  ترجمته  �سيئا من  انظر 

جملة  البحرين،  يف  والن�سر  الطباعة  عن  عراقية  وثائق  ال�سامرائي، 

)عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض489، حيث اأر�سل له ال�سيخ 

العامة  اإىل  لإي�ساله  اخلال�ض(  )الدين  كتاب  من  �سندوقاً  جا�سم 

الآلو�سي.

عيدان يف حرمياء  ابن  ولد  وقد  �ض89.  وغزاة،  اأمراء  اإبراهيم،   70

للتجارة  الأح�ساء  البحرين من  �سنة 1260هـ/1844م، وكان يرتدد على 

حتى ا�ستقر بها �سنة 1292هـ/1875م تقريباً، وكان وكيًا لل�سيخ جا�سم 

يف البحرين. له ترجمة خمت�سرة يف وثيقة بريطانية، انظر: العنقري، 

درا�سة وثائقية عن اجلزيرة واخلليج العربي، جملة )الدارة(، ع1، �ض31، 

�ض179.

كبرة،  جند  بعلماء  جا�سم  ال�سيخ  ثقة  كانت  لقد 

�سراء  اأجل  الطائلة من  الأموال  لهم  ير�سل  بحيث 

اأنه  له، وجعلهم نظراء عليها، فمن ذلك  الأوقاف 

وكل ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�سيخ على 

�سراء اأوقافه يف و�سط جند يف الريا�ض والدرعية 

يف  واأما  نظارته،  وجعلها حتت  والدمل  وحرمياء 

بن  اإبراهيم  ال�سيخ  نظر  فتحت  متيم  بني  حوطة 

ال�سيخ )ت 1336هـــ/1918م(، قا�سي  اآل  عبدامللك 

الأوقاف  �سراء  جعل  املذنب  ويف   
)71(

احلوطة، بلد 

حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  بيد  عليها  والنظارة 

الدخيِّل، على ما �سياأتي تف�سيله يف مبحث خا�ض. 

لقد ُعرف ال�سيخ جا�سم مبرباته الكثرة، واإح�سانه 

وكان  اخلــر،  �سبل  يف  الطائلة  الأمـــوال  واإنفاقه 

ي�ستعن يف هذا ال�سبيل بعلماء جند واأعيانها، وما 

ذاك اإل اأنَّ عاقته بهم قد بلغت مبلغا عالياً من 

الثقة، فكان ير�سل تربعاته النقدية والعينية اإليهم 

لإي�سالها مل�ستحقيها.

ومن ذلك ما جاء يف ر�سالة من ال�سيخ جا�سم لل�سيخ 

1330/10/20هــــ  بتاريخ  عبداللطيف  بن  عبداهلل 

�سدقات  توزيع  منه  فيها  يطلب  )1912/10/2هــــ( 

على اأنا�ض معينن يف الريا�ض واخلرج من الفقراء 

)72(
والأرامل والأيتام.

قال:  حيث  و�سيته  يف  جــاء  ما  اأي�ساً  ذلــك  ومــن 

ام، علماء جند، ج1، �ض383.  71 ترجمته يف: الب�سَّ

72 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )5(.

ع�سرة 
 
عبداللطيف بن  عبداهلل  ال�سيخ  يد  )على 

حق  األفن  منها  له،  مر�سل  روبية   )10000( اآلف 

بن  �سعد  روبية حق   )2000( واألفن  اخلــرج،  اأهــل 

عتيق يحطه يف الوقف، واألف )1000( على ال�سيخ 

واأربعة  الوقف،  يف  يحطه  احلوطة،  يف  اإبراهيم 

واألف  اين،  الهزَّ را�سد  تعطى  روبية   )4000( اآلف 

�سلمان  �سعود  اآل  حق  روبية   )1500( وخم�سمائة 

)73(
واأخوه(.

 ومن وكاء ال�سيخ جا�سم بالبحرين عبدالرحمن بن 

 وهو 
)74(

عيدان ورد ا�سمه يف و�سيته عدة مــرات،

)75(
من اأعيان جند ممن �سكن البحرين.

اأعيان  من  جا�سم  ال�سيخ  ثقة  مو�سع  كان  وممن 

 
)76(

الــذكــر. عبدالرحمن  بــن  مقبل  التاجر  جنــد 

ال�سيا�سية  للوكالة  تقرير  يف  ورد  ما  ذلــك  ومــن 

الربيطانية عام 1331هـ/1913 م اأن ال�سيخ جا�سم 

اأر�سل مائة وخم�ض وع�سرون األف ربية اإىل مقبل 

بن عبد الرحمن الذكر ا�سرتاك من �سعب قطر 

 
)77(

باإر�سالها، مقبل  ليتكفل  الرتكية،  الإعانات  يف 

73 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض13. و )عبداهلل بن عبداللطيف( 

هو اآل ال�سيخ، و )�سعد بن عتيق( هو ال�سيخ �سعد بن حمد بن عتيق )ت 

1349هـ/1920م( اأحد ق�ساة الريا�ض يف تلك الفرتة، و )ال�سيخ اإبراهيم( 

الأمر  واأخوه( هو  �سلمان  �سعود  )اآل  و  ال�سيخ.  اآل  ابن عبدامللك  هو 

�سلمان بن حممد بن �سعود بن في�سل بن تركي اآل �سعود.

74 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض15، و16، و18، و19، و31.

75 انظر: العنقري، درا�سة وثائقية عن اجلزيرة واخلليج العربي، جملة 

)الدارة(، ع1، �ض31، �ض179.

76 ال�سامرائي، وثائق عراقية عن الطباعة والن�سر يف البحرين، جملة 

)عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض483.

ام، خالد، رجال يف جزائر اللوؤلوؤ، ط1، البحرين، 1991م، �ض14. 77 الب�ضَّ
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كما وجدنا مقبل ينوب عن ال�سيخ جا�سم يف توقيع 

بن  الو�سل  حلقة  وكان   
)78(

الكتب. بع�ض  وقفيات 

وال�سام فيما يخ�ض  العراق  ال�سيخ جا�سم وعلماء 

 
)79(

توزيع الكتب وطباعتها.

وممن ي�ستعن بهم يف توزيع الكتب من اأعيان جند 

اإذ  الباهلي،  عبدالعزيز  بن  عبداملح�سن  ــب  الأدي

من  �سندوقاً  الآلو�سي  للعامة  طريقه  عن  اأر�سل 

)80(
خــان. ح�سن  ل�سديق  اخلال�ض(،  )الدين  كتاب 

وكان ي�ستقطب العلماء وطلبة العلم من اأهل جند 

واإمامة  والإفتاء  كالق�ساء  الدينية  املنا�سب  ل�سغل 

امل�ساجد وغرها، ف�سًا عن القيام بتدري�ض العلوم 

اإىل  عوة  الدَّ باأمر  والقيام  امل�ساجد،  يف  رعيَّة  ال�سَّ

 
)81(

اهلل، وتوجيه النا�ض.

فممن زار قطر من اأكابر علماء جند ال�سيخ حممد 

بن عبداللطيف اآل ال�سيخ، بح�سب ما اأفاد ال�سيخ 

)82(
حممد بن عبدالعزيز بن مانع.

ال�سيخ  فيها  الق�ساء  وتوىل  قطر  اإىل  وفد  وممن 

حممد بن حمدان الذي توله �سنة 1285هـ/1868م 

78 انظر م�سورة غاف كتاب بتوقيعه يف امللحق، الوثيقة رقم )2(.

امرائي، وثائق عراقية عن الطباعة والن�سر يف البحرين، جملة  79 ال�سَّ

الر�سائل  والعجمي،  �ض484؛  ع2،  مج8،  والنوادر(،  املخطوطات  )عامل 

املتبادلة بن جمال الدين اجلا�سمي وحممود �سكري الألو�سي، �ض103، 

و157.

80 انظر مثال ذلك يف: ال�سامرائي، وثائق عراقية عن الطباعة والن�سر 

يف البحرين، جملة )عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض490.

�ض3،  ج3،  العرب(،  )لغة  وجملة  �ض85؛  الألبَّاء،  حتفة  الدخيل،   81

1331هـ/ 1913م، �ض161؛ ودرر املعاين، ج1، �ض333.

ركلّي، الأعام، ج6، �ض218.  82 الزِّ

بن  عبداهلل  ال�سيخ  ثم  1310هــــ/1893م،  �سنة  اإىل 

)83(
اأحمد بن درهم من اأهل حوطة بني متيم.

مر�سد  بن  �سالح  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  ومنهم 

الــذي وفد اإىل قطر واأقــام  )ت 1324هـــــ/1906م( 

اأبناء الإمام  اإبان اخلاف بن  ال�سيخ جا�سم  عند 

)84(
في�سل.

يخ  ومن العلماء الذين وفدو اإىل ال�سيخ جا�سم، ال�سَّ

1334هــــ/1916م  )ت  اخلرجّي  بن حممد  عبداهلل 

 انتقل 
)85(

تقريباً( قا�سي ال�ّسلمية ثم اخلرج يف جند،

اإىل قطر اإبان الفنت التي اأدت اإىل �ضقوط الدولة 

اعر  ال�سَّ يخ  ال�سَّ وتلميذه  هو   
)86(

الثانية، ال�سعودية 

حممد بن عبداهلل بن عثيمن )ت 1363هـ/1944م(.

)87(

وممن وفد اإىل قطر ال�سيخ الأديب ح�سن بن علي 

بلدة  اأهــايل  بن نفي�سة )ت 1368هـــــ/1949م(، من 

 
)88(

�سرما يف جند.

ومن اأهم الكتاتيب يف قطر يف بداية القرن الع�سرين 

الكرمي  الــقــراآن  تعليم  كبر يف  اأثــر  لها  كــان  التي 

واأ�سول الدين وبع�ض مبادئ العربية كتَّاب ال�سيخ 

83 اآل عبداملح�سن، تذكرة اأويل النهى والعرفان، ج6، �ض151.

احلنابلة،  ملتاأخري  تراجم  عبدالرحمن،  بن  �سليمان  حمدان،  ابن   84

حتقيق بكر اأبو زيد، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط1، 1420هـ، �ض128.

ام، علماء جند، ج4، �ض459. 85 ترجمته يف: الب�سَّ

الثَّمن من �سعر حممد بن  العقد  الرُّوي�سد، �سعد بن عبدالعزيز،   86

عثيمني، دار ال�ضبل، الريا�ص، ط4، قطر، 1420هـ/1999م، �ض19.

ام، علماء جند، ج6، �ض160. 87 ترجمته يف: الب�سَّ

88 ترجمته يف: النفي�سة، اأحمد بن عبداهلل، الإعام مبا لآل نفي�سة من 

تاريخ واأعالم، ديار جند للن�ضر، ط1، الريا�ض، 1425هـ/2004م، �ض120.

الرجباين، وال�سيخ ابن حمدان وهما قد قدما من 

 وقد ذكر تقرير عثماين اأن عدد املدار�ض 
)89(

جند.

)90(
يف قطر �سنة 1309هـ/1891م بلغ 15 مدر�سة.

املدر�سن  با�ستقطاب  جا�سم  ال�سيخ  يكتف  ومل 

الأخــرى  قطر  لبلدان  كــان  واإنــا  فقط،  للدوحة 

ن�سيب، فممن درَّ�ض يف الكتاتيب يف بلدة اجلميل 

بن  عبداملح�سن  جا�سم،  ال�سيخ  زمن  قطر  �سمال 

حممد النجدي، وقد تتلمذ عليه ال�ساعر را�سد بن 

 
)91(

ح�سن الكبي�سي.

وما ذكرناه اإنا هو جمرد ناذج، اإذ ي�سعب ح�سر 

كل من وفد اإىل قطر اإبان حكم ال�سيخ جا�سم، حيث 

كانت قطر يف ذلك الوقت ماأرز العلماء وطلبة العلم 

النجدين وغرهم، وما ذاك اإل ملا كان يتلقاه اأهل 

ال�سيخ  قبل  واإح�سان من  وتقدير  اإكــرام  من  العلم 

اإىل ذلك رغبتهم يف امل�ساركة يف  جا�سم، يدفعهم 

احلنبلي  املذهب  وتدري�ض  ال�سلفية،  العقيدة  ن�سر 

الذي تبناه ال�سيخ.

ومن قيم ال�سيخ جا�سم الدينية التي بذل يف �سبيل 

حتقيقها جاهه وماله، تفريج الكرب واإغاثة امللهوف 

القرن  نهاية  منذ  قطر  يف  ال�سعبي  التعليم  تاريخ  كمال،  ناجي،   89

اإىل  املقدمة  البحوث  الع�سرين،  القرن  منت�سف  اإىل  ع�سر  التا�سع 

موؤمتر درا�سات تاريخ �سرق اجلزيرة العربية، جلنة تدوين تاريخ قطر، 

الدوحة، 21-28 مار�ض 1976م، ج2، �ض513.

90 �سابان، �سهيل، اجلزيرة العربية بحوث ودرا�سات من وثائق الأر�سيف 

العثماين وامل�سادر الرتكية، مكتبة امللك فهد، الريا�ض، 1426هـ/2005م، 

�ض 357.

91 الفيا�ض، علي، لآلئ قطرية، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون، قطر، 

ط1، 2004م، �ض93.

وتاأمن اخلائف وفك املاأ�سور، فا ي�سمع ب�سريف 

م�سجون اإل �سفع فيه وافتداه بجاهه وماله.

التي  النجدية  الأ�سر  لبع�ض  ا�ست�سافته  ومن ذلك 

فا�ست�ساف  �سيا�سي،  �سغط  حتت  واقعة  كانت 

الأمرعبد  وابنه  في�سل  بن  عبدالرحمن  ــام  الإم

نحو  1310هـــــ/1892م  �سنة  اأ�سرته  وبقيَّة  العزيز 

بعد  ــك  وذل  
)92(

الــكــويــت، يف  نزولهم  قبل  �سهرين 

�سيطرة حممد بن ر�سيد اأمر حائل على جند.

ب�سام،  اآل  اأ�سرة  اأهــل جند  من  فيهم  �سفع  وممن 

يف  عنيزة  على  عبدالعزيز  ــام  الإم �سيطرة  فبعد 

ثاثة  و�سع  1903م  ــل  ــري 1322هـــ/اإب �سنة  حمــرم 

راأ�سهم  وعلى  ام  ب�سَّ اآل  ع�سرة  من  وجيهاً  ع�سر 

ام من عنيزة  كبرهم عبداهلل بن عبدالرحمن الب�سَّ

اجلربية،  الإقــامــة  حتــت  وو�سعوا  يــا�ــض  الــرِّ اإىل 

اإكراماً  بالن�سراف  لهم  اأذن  و�سهرين  �سنة  وبعد 

ل�سفاعة ال�سيخ جا�سم، فتوجه بع�سهم لزيارته يف 

اإىل  يتوجهوا  اأن  الإكرام قبل  فاأكرمهم غاية  قطر 

�ض1694؛  ج3،  التاريخي،  الق�سم  اخلليج،  دليل  لورمير،  انظر:   92

احلديثة،  الن�سر  مكتبة  ال�سعودية،  العربية  الباد  فوؤاد،  وحمزة، 

ركلّي،  يحاين، تاريخ جند احلديث، �ض106؛ والزِّ الريا�ض، �ض16؛ والرَّ

الأيام  ابت�سامات  عبداهلل،  بن  البليهد، حممد  �ض185؛  ج5،  الأعام، 

يف انت�ضارات الإمام، مطبعة ال�ضنة املحمدية، القاهرة، ط1، 1370هـ، 

�ض11؛ والعبيِّد، حممد بن علي، النجم الالمع للنوادر جامع، خمطوط، 

كما  ق170. جاء يف ر�سالة من ال�سيخ جا�سم اإىل امللك عبد العزيز – 

عند العبيِّد –: )اأتاين والدك عبدالرحمن الفي�سل ومعه حرمه وعياله، 

فاأخرجت حرمي اآل ثاين من غرفهن و�سناديقهن وماب�سهن واأ�سواغهن 

واأنزلت حرميكم مكانهن، فكانوا جميعاً يف �سيافتي، وهم كل يوم لهم 

يف  فرغبوا  �سنوات  ثاث  عندي  ا�ستكملوا  حتى  يتجدد،  عيد  عندي 

الرحيل اإىل الكويت...(.
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ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ
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 واآل ب�سام من الوهبة من متيم، البطن 
)93(

الب�سرة.

الذي ينتمي له اآل ثاين.

وممن �سفع فيهم ال�سيخ جا�سم وبذل فيهم جاهه 

منهم  رجــًا  ع�سر  اأحــد  كــان  اإذ  الهزازنة،  وماله 

يف  احلــريــق،  اأمــر  الــهــزَّين،  را�سد  راأ�سهم  وعلى 

�سجنوا  بها،  قاموا  ب�سبب فنت  يا�ض  الرِّ الأ�سر يف 

على اإثرها ما يقرب من ال�سنة، ف�سفع لهم ال�سيخ 

جا�سم فاأطلقهم الإمام عبدالعزيز اآل �سعود، وذلك 

ال�سيخ جا�سم  اإىل  �سنة 1328هـــ/1910م، فتوجهوا 

)94(
وا�ست�سافهم ملدة �سنتن.

الأمر  جند  اأعيان  من  اأي�ساً  ا�ست�سافهم  وممن 

اآل  تركي  بن  في�سل  بن  �سعود  بن  �سعد  بن  فهد 

ال�سليل من  اأمر  نادر  بن  وكذلك عبداهلل  �سعود، 

وادي الدوا�سر، اللذين كانا على خاف مع الإمام 

)95(
عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود.

بل اإن ال�سيخ جا�سم مل يكتف با�ست�سافتهم فح�سب 

بل جعل لهم من تركته ن�سيباً، فاأو�سى باأربعة اآلف 

)العرب(،  وجملَّة  �ض36؛  جا�سم،  يخ  ال�سَّ ديوان  ثاين،  اآل  انظر:   93

و4،  ج3  �ض16،   ،1  – مانع  بن  يخ حممد  ال�سَّ كتبها  تاريخية  مذكرات 

ق179؛  خمطوط،  ال�ضعود،  مطالع  والذكري،  �ض187؛  1401هـ/1981م، 

ام علماء جند، ج5، �ض407. كما ورد يف وثائق الأر�سيف العثماين  والب�سَّ

الإ�سارة اإىل اإيقافهم واإخاء �سبيلهم بو�ساطة ال�سيخ جا�سم. ت�سنيف 

وت�سنيف  )1905/6/8م(،  1323/4/4هـ  يف   )30/488  Y. A. Hus(
)BEO. 198727( يف 1323/5/15هـ )1905/8/18م(، زودنا مب�سورتها 

وترجمتها الأ�ستاذ حمد بن عبداهلل العنقري.

يحاين، تاريخ جند  يخ جا�سم، �ض36؛ والرَّ 94 انظر: اآل ثاين، ديوان ال�سَّ

احلديث، �ض194؛ والذكري، مطالع ال�ضعود، خمطوط، ق205؛ والنَّا�سر، 

الامع،  النجم  والعبيِّد،  ق100؛  ج1،  واملجد، خمطوط،  ال�ضعد  عنوان 

خمطوط، ق168.

95 العبيِّد، النجم الالمع، خمطوط، ق168.

وخم�سمائة  وباألف  الهزاين،  لرا�سد  تعطى  روبية 

)96(
روبية للعرايف من اآل �سعود �سلمان واأخوه.

�سنة  الريا�ض  على  عبدالعزيز  امللك  �سيطرة  بعد 

الثالثة  ال�سعودية  الدولة  وقيام  1319هـــــ/1902م 

املنا�سرين والداعمن لها.  ال�سيخ جا�سم من  كان 

والهدايا  املالية  املعونات  يقدم  كان  اأنه  ذلك  فمن 

1322هــــ/1904م  �سنة  ويف   
)97(

�سنوي. �سبه  ب�سكل 

بعد معركتي البكرية )ربيع الثاين/مايو( وال�سنانة 

)رجب/ �سبتمرب( وهزمية عبدالعزيز بن ر�سيد ومن 

معه من جيو�ض الدولة العثمانية، متت املرا�سات 

بن الإمام عبدالرحمن وال�سيخ جا�سم من جهة مع 

وايل الب�سرة والباب العايل من جهة اأخرى ب�ساأن 

اإر�سال حملة جديدة،  معارك الق�سيم وثنيهم عن 

با�سا  مبخل�ض  عبدالرحمن  الأمــام  لقاء  ثم  ومن 

 
)98(

وايل الب�سرة وح�سول ال�سلح.

امللك  زار  1323هــــــــ/1905م  التالية  ال�سنة  ويف 

اأكرث  ب�سلوى  ونزل  اجلافورة  �سحراء  عبدالعزيز 

من مرة والتقى يف �سلوى بال�سيخ جا�سم الذي قدم 

)99( 
له الهدايا من ال�ساح والأرز واملعونات املالية.

96 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض13.

97 لورمير، دليل اخلليج، الق�سم التاريخي، ج3، �ض1266، و1709.

اإبراهيم،  �ض1706؛  ج3،  التاريخي،  الق�سم  اخلليج،  دليل  لورمير،   98

اأمراء وغزاة، �ض204؛ وانظر ن�ض مرا�سات جا�سم مع الولة العثمانين 

يف، الذكري، مطالع ال�ضعود، خمطوط، ق174؛ وجملة املنار، مج7، ع22، 

�ض874.

99 لورمير، دليل اخلليج، الق�سم التاريخي، ج3، �ض1709.

املتينة  العاقة  مدى  بو�سوح  لنا  يتبن  هنا  ومن 

بلغ  واأهلها، حتى  بنجد  ال�سيخ جا�سم  تربط  التي 

خمت�سراً  جندياً  تاريخاً  معه  دون  مبلغاً  اهتمامه 

بداأه  ديوانه،  اآخــر  يف  طبعه  ال�سهرة،  لاأحداث 

ب�سنة 988هـ/1580م وختمه ب�سنة 1307هـ/1889م.

)100(

يخ جا�سم، �ض51-48. 100 انظر: اآل ثاين، ديوان ال�سَّ

رابعًا: اأوقافه يف بلدان جند

يف  الأوقــــاف  اأهــمــيــة  جا�سم  ال�سيخ  اأدرك  لقد 

رعاية  يف  والثقايف  الجتماعي  ودورهــا  الإ�سام، 

الفقراء وطلبة العلم و�سيانة املرافق الدينية ودعم 

وظائفها، فحر�ض على الت�سدق باأ�سول العقارات 

ل�سالح عدد من املنافع العامة، وذلك نح�سبه واهلل 

ح�سيبه من باب التعبد والتقرب اإىل اهلل �سبحانه، 

ورغبة منه لنيل اأجر ال�سدقة اجلارية. 

ال�سيخ  الدخيل عن  �سليمان بن �سالح  املوؤرخ  قال 

العربية  الباد  كل  كثرة يف  اأوقــاف  )وله  جا�سم: 

فمن ذلك اأن له اأربعة اأوقاف كبرة يف جند، واأربعة 

الق�سيم  الأح�ساء ويف  املذنب ومثلها يف  مثلها يف 

والبحرين وقطر وغرها، وهذه كلها ت�سرف على 

)101(
ما جاء به ال�سرع ال�سريف(.

ولرتباط ال�ضيخ جا�ضم الوثيق بنجد وحبه لأهلها 

الأوقــاف،  قليل من  غر  عــدداً  فيها  اأوقــف  فقد 

يــا�ــض،  والــرِّ ــة،  رعــي ــدِّ ال يف  اأوقـــافـــاً  منها  عرفنا 

و�سقراء،  متيم،  بني  وحوطة  مل،  والــدِّ وحرمياء، 

اهلل،  بف�سل  يزال،  ول  والِعْقلَة.  واملذنب،  واأثيثية، 

ريع عدد غر قليل منها م�ستمراً اإىل اليوم، م�ستغًا 

واإل  العار�ض،  بنجد  ويق�سد  �ض86.  الألباء،  حتفة  الدخيل،   101

فالق�سيم من جند واملذنب من بلدان الق�سيم.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ
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بال�سرف على اجلهات التي عينها، ويقوم بنظارة 

اأوقافه اليوم عدد من الق�ساة اأو الوكاء. 

على  اأوقــافــه  واردات  ي�سرف  اهلل  رحمه  وكــان 

واملدر�سن  واملوؤذنن  والأئمة  واخلطباء  اجلوامع 

وطلبة العلم من اأهل ال�سنة ورعاية الفقراء واإفطار 

وكــان   
)102(

تف�سيله. �سياأتي  مــا  على  ال�سائمن 

وكيله على كل اأوقافه يف جند ال�سيخ عبداهلل بن 

وقفنا على خطابن  فقد  ال�سيخ،  اآل  عبداللطيف 

فيهما توكيل من ال�سيخ جا�سم بخط يده وممهورة 

بختمه لل�سيخ عبداهلل، ويح�سن هنا اأن نورد ن�ض 

الوكالتن:

ــــة مـــــوؤرخـــــة بـــتـــاريـــخ 1316/4/20هــــــــــــــ  ــــال وك

)103(
)1898/9/7م(:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

امل�سلمن  من جميع  الورقة  هذه  الناظر يف  ليعلم 

وكلت  قد  اأين  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  �سام 

ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف على جميع الأماك 

�سريته  الذي  وغره،  العار�ض  الذي يل يف جميع 

اأنا، والذي �سراه ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف، 

والذي �سروه الوكاء، واأين قد اأوقفته جميعه �سبل 

الذي يف  اإلَّ  بلده  اأهل  ي�سرف على  �سيء  هلل كل 

الدخيل،  ومقال  86؛  الألبَّاء، �ض85،  الدخيل، حتفة  اأي�سا:  انظر   102

يحاين،  والرَّ �ض161؛  1913م،  1331هـ/  �ض3،  ج3،  العرب(،  )لغة  جملة 

يبايّن، اإمارة قطر العربيَّة، �ض299؛  تاريخ جند احلديث، �ض113؛ وال�سَّ

عد واملجد، خمطوط، ج1، ق133. النَّا�ضر، عنوان ال�ضَّ

103 انظر م�سورة الوكالة يف امللحق، الوثيقة رقم )9(.

به  وحوزتها خمت�ض  الريا�ض  يف  والــذي  الدرعية 

اأن حق الطلبة منه  على يد ال�سيخ عبداهلل، على 

ن�سيب الغرباء واملهاجرين، وهو مفو�ض فيه، والذي 

يف البلدان اإذا اأحد منهم ت�ساجر فيه فمرجعه اإىل 

عبداللطيف، مبا  بن  عبداهلل  ال�سيخ  اإىل  ثم  اهلل 

الذي  و�سيه  بعده  ومن  العمل،  فعليه  ي�سنعه  هو 

لهم  ول  �ساح،  اأهــل  هم  والــذي  هــو،  ي�ستح�سنه 

اهلل،  والوكيل  وكلته،  ــا  واأن اهلل،  وجــه  اإل  مق�سد 

م�ستحق.  هو  من  كل  على  اإل  ي�سرف  ل  جميعه 

واهلل ويل اجلميع، فمن بدله بعد ما �سمعه فاإنا 

اأثمه على الذين يبدلونه و�سام عليكم ورحمة اهلل 

 20 ثاين يف  بن  بن حممد  جا�سم  حرره  وبركاته. 

ربيع2 �سنة 1316 

)اخلتم(.

)104(
وكالة بتاريخ 1326/7/28هـ )1908/8/26م(:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اهلل،  �سلمهم  امل�سلمن  جميع  من  يــراه  من  ليعلم 

ال�سيخ  اأنَّ  وبــركــاتــه،  اهلل  ورحــمــة  عليكم  �سام 

عبداهلل بن عبداللطيف وكيل مفوَّ�ض على جميع 

ما وقفته يف جند، وكيل ُم�َسرِّف، يُقلِّط ويُاأخر اإذا 

راأى خمل، حرره جا�سم بن حممد بن ثاين يف 28 

رجب �سنة 1326

)اخلتم(.

104 انظر م�سورة الوكالة يف امللحق، الوثيقة رقم )10(.

ولل�سيخ جا�سم عدد من الأوقاف يف مدينة الريا�ض، 

يَاح، ومزرعة يف �ُسلَْطانة على �سفة  منها ملك يف �سِ

وادي حنيفة )الباطن(، ومزرعة يف العريجا تعرف 

)بنخل ابن اإبراهيم(، يف ملتقى وادي الأي�سن بوادي 

حنيفة، ول تزال هذه الأوقاف موجودة اإىل اليوم. 

ا�سرتى  ملكيتها،  نــزع  ت  اأخــرى  اأوقـــاف  وهناك 

 وقد جاءت 
)105(

ناظر الوقف بدلها عقارات غرها.

الإ�سارة اإىل اأوقاف الريا�ض يف و�سيته حيث جاء 

فيها ما ن�سه: )واألفن )2000( روبية حق �سعد بن 

 وال�سيخ �سعد بن حمد 
)106(

عتيق يحطه يف الوقف(.

)107(
بن عتيق كان من ق�ساة الريا�ض يف تلك الفرتة.

ال�سيخ  الــريــا�ــض  يف  اأوقــافــه  على  الناظر  وكـــان 

عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�سيخ فلما تويف خلفه 

بن  عبداهلل  ثم  1386هـــــ/1966م(  )ت  ابنه حممد 

حممد الذي تنازل عن النظارة عن الأوقــاف، ثم 

عبدالرزاق  بن  حممد  الأ�ستاذ  وهو  اليوم  الناظر 

 وي�سرف على ناظر الوقف اأحد ق�ساة 
)108(

الدوي�ض.

املحكمة الكربى بالريا�ض.

ويظهر اأن اأ�سول هذه الأماك كانت ملكا لل�سيخ 

الريا�ض  يف  جا�سم  ال�سيخ  اأوقاف  ناظر  عن  �سفهيَّة  رواية   105

1429/11/22هـ  اخلمي�ض  يوم  الدوي�ض  عبدالرزاق  بن  الأ�ستاذ حممد 

)2008/11/20م(.

106 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض13.

107 ترجمته يف: الب�سام، علماء جند، ج2، �ض220.

بالريا�ض  الكربى  املحكمة  من  ال�سادر  ال�سرعي  ال�سك  108 مبوجب 

برقم 7/175 ال�سادر من القا�سي ال�سيخ اإبراهيم بن عبداهلل الثمري 

ال�سيخ  هو  ال�سك  يف  واملنهي  )1987/2/9م(،  1407/6/10هـ  بتاريخ 

اأحمد بن ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين.

على  فباعها  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف  بن  عبداهلل 

ال�سيخ جا�سم الذي اأوقفها على طلبة العلم، فقد 

جاء يف كتاب )الدرر ال�سنية( عن ال�سيخ عبداهلل 

بن عبداللطيف ما ن�سه: )وكلما تراكم عليه الدين، 

من  »املحطة«  فباع  وموا�سيه؛  بق�سوره  عقاراً  باع 

اأكرب عقارات باطن الريا�ض، ثم باع النخل املعروف 

امل�سمى بنخل ابن اإبراهيم، ثم باع »�سلطانه« على 

)109(
ابن ثاين، فاأوقفها على طلبة العلم(.

لل�سيخ  جا�سم  ال�سيخ  من  ر�سالة  على  وقفنا  وقد 

1330/10/20هــــ  بتاريخ  عبداللطيف  بن  عبداهلل 

م�سارف  عــن  توجيهات  فيها  )1912/10/2هـــــــ( 

وقف �سلطانه، كما ورد فيها الإ�سارة اإىل اأن تاريخ 

)110(
�سرائها كان قريباً من �سنة 1308هـ/1891م.

الأجوبة  يف  ال�سنية  الدرر  حممد،  بن  عبدالرحمن  جا�سم،  ابن   109

النجدية، ط1، 1420هـ/1999م، ج15، �ض451.

110 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )5(.
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ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ
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الدرعية  لل�سيخ جا�سم يف  اإىل وقف  الإ�سارة   ورد 

ال�سيخ  اإىل  ال�سيخ جا�سم  اأر�سلها  التي  الوكالة  يف 

1316/4/20هـــــ  بتاريخ  عبداللطيف  بن  عبداهلل 

يف  الــذي  )اإل  فيها:  جــاء  حيث  )1898/9/7م(، 

فم�سرفه  وحوزتها  الريا�ض  يف  والــذي  الدرعية 

 ولي�ض لدينا يف الوقت 
)111(

على يد ال�سيخ عبداهلل(.

احلايل معلومات عن هذا الوقف.

ولل�سيخ جا�سم اأوقف يف حرمياء يف اإقليم ال�سعيب، 

ال�سيخ  فيه  ا�سرتى  باجلزيع  يعرف  ب�ستان  فمنها 

عبداهلل بن عبداللطيف، وكيًا عن ال�سيخ جا�سم، 

عبداهلل  بن  نا�سر  من  نخلة  وخم�سن  ثاثمائة 

 
)112(

العمراين بتاريخ 1314/11/8هـ )1897/4/11م(.

لدى  مــعــروف  ال�سقيهي،  ي�سمى  ب�ستان  ومنها 

وقد  جا�سم،  لل�سيخ  وقفاً  كان  اأنه  حرمياء  اأهل 

اأهايل  الزُّوير، من  اإبراهيم  بن  ر علي  املعمَّ اأفادنا 

حرمياء، باأن ال�سيخ حممد بن في�سل اآل مبارك 

جا�سم  ال�سيخ  اإىل  ذهــب  حــرميــاء  جامع  اإمـــام 

فوكله  حرمياء،  يف  العلم  طلبة  بحاجة  واأخــربه 

ال�سيخ جا�سم على �سراء وقفه فيها. كما اأفادنا عن 

ال�سيخ جا�سم يف حرمياء  اأوقاف  ت�سل�سل نظراء 

فكان اأولهم ال�سيخ حممد اآل مبارك، تاه ح�سن بن 

عبداهلل العمراين، ثم اإمام وخطيب اجلامع ال�سيخ 

عبدالعزيز بن نا�سر النا�سر )ت 1397هـ/1977م(، 

111 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )9(.

112 انظر وثيقة ال�سراء يف امللحق، الوثيقة رقم )14(.

ال�سرعية  ثم ولده نا�سر ثم توله قا�سي املحكمة 

بحرمياء اإىل اليوم. 

واأما ريع هذه الب�ساتن فعلى الأئمة واملوؤذنن يف 

م�ساجد حرمياء، اإ�سافة اإىل طلبة العلم والفقراء 

من اأهل البلد، وذلك بح�سب الر�سالة املوجهة من 

الوقف  ناظر  اإىل  ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف 

ح�سن بن عبداهلل العمراين بتاريخ 1336/11/16هـ 

 وقد تعطلت منفع تلك الب�ساتن 
)113(

)1918/8/23م(.

موؤخراً فبيعت، وا�سرتى قا�سي املحكمة ال�سرعية 

بحرمياء عقارين بدلً عنها.

ورد ذكره يف و�سية ال�سيخ جا�سم حيث قال: )األف 

يحطه  احلوطة،  يف  اإبراهيم  ال�سيخ  على   )1000(

اآل  عبدامللك  بن  اإبراهيم  وال�سيخ   
)114(

الوقف(. يف 

ولي�ض  متيم.  بني  حوطة  بلدة  قا�سي  هو  ال�سيخ 

لدينا يف الوقت احلايل معلومات عن هذا الوقف، 

اإل اأن جامع اآل ثاين باحللة مبحافظة حوطة بني 

متيم معروف م�سهور، وبعد جتديد بنائه وافتتاحه 

)بجامع  2007م عرف  1428هـ/�سبتمرب  �سعبان  يف 

اآل عتيق( لأن اآل عتيق قاموا باإعادة بنائه.

)�سعادة(  امل�سماة  الأر�ض  »الدمل«  يف  اأوقافه  ومن 

الواقعة يف الِعَذار من بلد الدمل، وهي وقف على 

والفقراء  والنواب  العلم  وطلبة  واملــوؤذنــن  الأئمة 

بالدمل والعذار وزميقة اإ�سافة اإىل اإفطار ال�سائمن 

113 انظر ن�ض الر�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )15(.

114 اآل ثاين، و�سية ال�سيخ جا�سم، �ض13.

 
)115(

يف جامع العذار، وهو قائم اإىل اليوم.

بن  �سعيد  بن  عثمان  ال�سيخ  عليه  الناظر  وكــان 

ال�سيخ  مــن  بتكليف  ــذار  ــع ال جــامــع  اإمـــام  هليل 

ابنه  خلفه  تــويف  فلما  عبداللطيف،  بن  عبداهلل 

اجلامع  اإمامة  على  عثمان  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ 

بن  �سالح  ال�سيخ  ابنه  ثم  الوقف،  على  والنظارة 

اإىل  انتقل  فلما  1421هـــــ/2001م(  )ت  عبدالعزيز 

ق�ساء وادي الدوا�سر يف �سنة 1371هـ/1952م توىل 

عبدالعزيز  بن  عثمان  ال�سيخ  اأخــاه  عليه  النظارة 

 واأما اليوم فتحت رعاية 
)116(

)ت 1425هــــ/2004م(،

اأوقاف وم�ساجد اخلرج منذ 1407/2/24هـــ  اإدارة 

)1986/10/28م(.

وقد وقفنا على ر�سالة موجهة من ال�سيخ عبداهلل 

يف  حــررت  هليل  بن  عثمان  اإىل  عبداللطيف  بن 

على  فيها  يتابعه  )1912/12/13م(  1331/1/3هــــ 

)117(
توزيع ريع الوقف ويحدد له اأتعابه.

يف  ب�ساتن  اأربــعــة  جا�سم  ال�سيخ  اأوقـــف  وكــذلــك 

وطاب  البلد  عامل  على  ريعها  ي�سرف  »املذنب« 

بن  عبداهلل  ال�سيخ  عليها  الناظر  وجعل  العلم، 

 وهذه الب�ساتن ا�سرتاها ال�سيخ 
)118(

حممد الدخيِّل.

يف  الواقع  فالوقف  الدخّيل،  حممد  بن  عبداهلل 

115 ال�سك ال�سرعي ال�سادر من املحكمة ال�سرعية بالدمل رقم 8/1/28 

يف 1407/2/24هـ )1986/10/28م(؛ ورواية �سفهية عن حممد بن �سالح 

بن عبدالعزيز الهليل.

116 رواية �سفهية عن حممد بن �سالح بن عبدالعزيز الهليل.

117 انظر الر�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )11(.

118 وقد اأ�سار اإليها الأديب �سليمان الدخيل يف )حتفة الألبَّاء( �ض86.

�ُسَفية يف املذنب ا�سرتاه نيابة عن ال�سيخ عبداهلل 

بن عبداللطيف اآل ال�سيخ وهو عبارة عن قطعتن 

بالقي�سة،  والأخــــرى  بالطابوزية  الأوىل  ت�سمى 

 
)119(

ا�سرتاه بتاريخ 1313/4/25هـ )1895/10/14م(،

املذنب فا�سرتاه  امل�سمى باحلزم يف  الب�ستان  واأما 

و�سله  اأن  بعد  مبا�سرة،  جا�سم  ال�سيخ  عن  نيابة 

1313هـــ  �سنة  رجب  يف  الوقف  بزيادة  منه  توجيه 

اأي�ساً  قطعتن  عن  عبارة  وهو   
)120(

1896م(. )يناير 

)1895/12/22م(. 1313/7/5هـــ  بتاريخ  ا�سرتاهما 

)121(

الرتتيب:  ح�سب  فهم  الأوقــاف  هذه  نظراء  واأمــا 

ال�سيخ عبداهلل بن حممد الدخّيل، ثم ابنه حممد 

العليوي  علي  بن  ثم حممد  الدخّيل،  عبداهلل  بن 

)ت 1415هـ/1994م(، ثم اإبنه الوكيل احلايل ال�سيخ 

 وي�سرف على ناظر 
)122(

العليوي، �سالح بن حممد 

وم�ساجد  اأوقــاف  اإدارة  احلايل  الوقت  الوقف يف 

املذنب.

اإقليم  يف  اأثيثية  يف  عي�سى  )بئر(  ُرَكيَّة  ثلثي  وهو 

اأوقفها لإفطار ال�سائمن، تقع هذه البئر  الو�سم، 

واأر�سها يف جوِّ اأثيثية جنوب �سرق البلدة القدمية، 

)123(
وتعد من اأف�سل الأرا�سي الزراعية اإنتاجا للقمح

119 انظر وثيقة ال�سراء يف امللحق، الوثيقة رقم )12(.

120 انظر م�سورة الر�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )8(. 

121 انظر م�سورة الر�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )13(. 

122 ال�سك ال�سرعي ال�سادر من املحكمة ال�سرعية باملذنب رقم )23( 

يف 1416/4/24هـ )1995/9/20م(.

)ت  العمر  عبدالعزيز  بن  حمد  ال�سيخ  عن  �سفهيَّة  رواية   123

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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�سمال  َحــَبــة(،  )الــرَّ ت�سمى  اأر�ــض  يف  نخلتن  وهي 

غرب بلد �سقراء، على م�سجد �سيحان يف �سقراء.

)124(

داخل  تقع  الزلفي،  قرى  من  زراعية  قرية  الِعْقلَة 

نفود الثويرات، وقد اأفادنا الأ�ستاذ عبدالعزيز بن 

اأنه  �سعود الفرهود، املهتم بتاريخ منطقة الزلفي، 

�سمع من اأحد كبار ال�سن من اأهلها اأن فيها وقفاً 

لآل ثاين، ولي�ض لدينا يف الوقت احلايل معلومات 

عن هذا الوقف.

1428هـ/2007م(، يف لقاء معه يوم الأحد 1424/12/17هـ )2004/2/8م(.

124 رواية �سفهيَّة عن وكيل اأوقاف اأثيثية ال�سيخ حمد بن عبدالعزيز 

العمر.

خام�سًا: دعم احلركة العلمية يف جند

راأينا من القيم الدينية التي عمل بها ال�سيخ جا�سم 

حمبة العلم واأهله من اأهل ال�سنة، فاهتم خلدمته، 

وقام بدور مهم يف تن�سيط احلياة الفكرية يف عدد 

من باد الإ�سام وبخا�سة جند، وذلك عرب ت�سجيع 

العلماء وطلبة العلم، و�سرف موارد اأوقافه عليهم، 

ف�سًا عن تاأمن الكتب املطبوعة ووقفها عليهم.

لقد دعم ال�سيخ جا�سم العلماء، وخا�سة اأكابرهم، 

العلم  مدن  يف  العلم  طلبة  حولهم  يتمحور  الذين 

الإمــام  اأ�سهرهم  ومــن  الــفــرتة،  تلك  يف  ال�سهرة 

العامة ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ل�سيخ، 

فمن ذلك ر�سالة من ال�سيخ جا�سم موجهة اإىل ال�سيخ 

)1912/10/2هــــ(  1330/10/20هــــ  بتاريخ  عبداهلل 

�سلطانه  وقـــف  مــ�ــســارف  عــن  تــوجــيــهــات  فيها 

ال�سيخ  على  ريعه  م�سرف  جعل  الــذي  بالريا�ض، 

 وقال ال�سيخ عبدالرحمن 
)125(

عبداهلل وطلبة العلم.

بن عبداللطيف اآل ال�سيخ )ت 1406هـ/1986م( عن 

يعتمد يف  ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف: )وكان 

معي�سته وكرمه احلامتي على اهلل ثم على احلرث 

من الزراعة والنخل وما ي�سله به ال�سيخ جا�سم بن 

125 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )5(.

 ومثل 
)126(

حممد بن ثاين حاكم قطر رحمه اهلل(.

عامل  على  جعله  الــذي  املذنب  بلد  وقفه يف  ذلك 

البلد كما تقدم.

وقد مر بنا يف مبحث اأوقاف ال�سيخ جا�سم يف جند 

كيف كان حري�ساً على كفالة طلبة العلم يف بلدان 

الرئي�سة  امل�سارف  من  جعل  حيث  املختلفة،  جند 

اإحدى  يف  قال  العلم.  طلبة  الإنفاق  اأوقافه  لريع 

1330/10/20هـــــ  بتاريخ  عبداهلل  لل�سيخ  ر�سائله 

على  ب�سخاء  �سرفه  هــدف  عن  )1912/10/2هـــــ( 

وقف �سلطانه بالريا�ض ما ن�سه: )اإن حنا ما عمدنا 

وتوطينا على خ�سارتها اإل نبيها تقوم بحالكم وحال 

 
)127(

الطلبة(.

بنوادر  العلم  تزويد طلبة  اإىل  ال�سيخ  �سعى  كذلك 

الهند  كــان يطبع يف  مــا  الـــرتاث مــن خــال  كتب 

من�سباً  الكتب  توزيع  يف  تركيزه  وكــان  وغــرهــا، 

تلك  ير�سل  فكان  اأهل جند،  من  العلم  طلبة  على 

يف  وخا�سة  يف جند  الأعــام  العلماء  اإىل  الكتب 

وحائل  كالريا�ض  زمانه  يف  املعتربة  العلم  مواطن 

وغرها، فكان من نتائج ذلك اأن كوَّن بع�ض طلبة 

126 اآل ال�سيخ، م�ساهر علماء جند، �ض130. 

127 انظر ن�سها وم�سورتها يف امللحق، الوثيقة رقم )5(.

التي  الكتب  واأنَّ  اخلا�سة، خا�سة  مكتباتهم  العلم 

كان يوقفها ال�سيخ جا�سم �سملت �ستى علوم الدين، 

من  وغــرهــا  والفقه  احلــديــث  وعــلــوم  كالعقيدة 

العلوم. ويلحظ الباحث يف قائمة الكتب التي وقفنا 

عليها اأثناء البحث دقة اختيار ال�سيخ جا�سم للكتب 

من حيث التخ�س�ض واأهمية الكتاب يف التخ�س�ض 

على  وا�سح  ب�سكل  ال�سيخ  اهتمام  فان�سب  ذاتــه، 

العلوم  كتب  اأخذت  بينما  واحلديث  العقيدة  كتب 

ال�سرعية الأخرى حيزاً اأقل من وقفياته. 

لل�سيخ  عديدة  ن�سخاً  كتاب  كل  من  ير�سل  وكــان 

وال�سيخ  ال�سيخ،  اآل  عبداللطيف  بــن  عــبــداهلل 

عبداهلل بن حممد الدخيِّل، وال�سيخ �سالح بن �سامل 

وغرهم  الذكر  عبدالرحمن  بن  ومقبل  البنيَّان، 

علماء جند واأعيانه لتوزيعها على طلبة العلم. من 

ذلك ما جاء يف ر�سالة من ال�سيخ �سالح بن �سامل 

البنّيان، قا�سي بلد حائل اإىل ال�سيخ جا�سم يخربه 

فيها بو�سول الكتب التي بعثها ال�سيخ جا�سم واأنها 

ورّد  ال�سرح،  منها:  وذكر  العلم  طلبة  على  وزعت 

)128(
ال�سيخ عبداللطيف، وتتمته للبغدادي.

وتوزيعها  الكتب  طباعة  يف  جا�سم  ال�سيخ  وجهود 

�سالة يف امللحق، الوثيقة رقم )7(.  128 انظر م�سورة الرِّ

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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حركة  على  ال�سديدة  الرقابة  من  الرغم  على  تتم 

املطبوعات  توزيع  حركة  على  وال�سيطرة  الن�سر، 

املتعلقة بعقيدة ال�سلف بن اأقطار اخلليج والعامل 

بريطانيا  الفرتة  تلك  يف  متار�سه  التي  الإ�سامي 

 
)129(

من جهة، والدولة العثمانية من جهة اأخرى.

يف  علمية  مكتبة  الفرتة،  تلك  يف  تخلو،  تكاد  ول 

بلدان جند من الكتب التي اأوقفها ال�سيخ جا�سم، 

على  دوِّن  منها  قليل  غر  عــدد  على  وقفنا  وقــد 

اأغلفتها وقفيته بخطوط عدد من العلماء والأعيان 

من جند، وا�ستق�ساء ذلك يطول فح�سبنا اأن نذكر 

بع�ض الأمثلة.

فمن كتب التف�سر:

جامع البيان يف تف�سر القراآن، ملحمد بن جرير 	 

تف�سر  هام�سه  ويف  ع�سر جملدات،  الطربي، يف 

غرائب القراآن ورغائب الفرقان، للح�سن بن حممد 

)130(
الني�سابوري.

ال�سيخ 	  تاأليف  القراآن،  تف�سر  يف  البيان  جامع 

معن الدين بن �سفي الدين. وبهام�سه كتاب اإكليل 

بن  عبدالرحمن  للحافظ  التنزيل،  ا�ضتنباط  يف 

جملة  والن�سر،  الطباعة  عن  عراقية  وثائق  ال�سامرائي،  انظر:   129

)عامل املخطوطات والنوادر(، مج8، ع2، �ض380. من اأمثلة ذلك ما ورد 

ب�ساأن  الآلو�سي  حممد  لل�سيخ  الباهلي  عبدالعزيز  اأر�سلها  ر�سالة  يف 

اأن  لنا  )فبدا  قال:  اخلال�ض( حيث  )الدين  كتاب  من  �سندوق  اإر�سال 

اإليكم �ساملاً من كل  اإي�ساله  لنا كيفية  لتبينوا  نوؤخر ال�سندوق املذكور 

حمذور، خ�سية اأن يفت�ض عليه ماأمور املعارف فيتاأخر، اأو يلحقكم من 

ذلك اعرتا�ض جهول، اأو خطر �سرر...(، امل�سدر نف�سه، 490.

130 املطبعة امليمنية، م�سر، انظر م�سورة الغاف لأحد الن�سخ وعليه 

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم )16(. وقفية ال�سَّ

منها:  ر�سائل  عدة  اآخره  ويف  ال�سيوطي،  بكر  اأبي 

الإ�سام  ل�سيخ  النور  �سورة  من  م�ستنبطة  فوائد 

ابن تيمية، والرد على اجلهمية، لاإمام اأحمد بن 

حنبل، ور�سالة يف القراآن لبن تيمية، وفوز الكبر 

يف اأ�سول التف�سر ل�ساه ويل اهلل بن عبدالرحيم، 

 
)131( 

وغرها.

ومن كتب العقيدة:

كتاب الإميان. ل�سيخ الإ�سام اأحمد بن تيمية.. 1

)132(

ل�سيخ . 2 امل�سيح،  دين  بدل  ملن  ال�سحيح  اجلواب 

)133(
الإ�سام ابن تيمية.

اأهل . 3 جــواب  يف  اخلــاق  توحيد  عن  التو�سيح 

)134(
العراق.

�سبهات . 4 ك�سف  يف  والتقدي�ض  التاأ�سي�ض  منهاج 

بن  ال�سيخ عبداللطيف  تاأليف  بن جرجي�ض.  داود 

)135(
عبدالرحمن اآل ال�سيخ.

لن�سختن  الغاف  م�سورة  انظر  بالهند،  دهلي  الفاروقي،  مطبع   131

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم )17(. من الكتاب وعليها وقفية ال�سَّ

م�سورة  انظر  1311هـ/1894م،  بالهند،  دهلي  الأن�ساري،  املطبع   132

يخ جا�سم يف امللحق،  الغاف لن�سختن من الكتاب وعليها وقفية ال�سَّ

الوثيقة رقم )18(.

133 مطبعة الليل، م�سر، 1323هـ/1905م، انظر م�سورة الغاف لأحد 

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم )19(.  ن�سخه وعليه وقفية ال�سَّ

134 املطبعة العامرة ال�سرفيَّة، القاهرة، 1319هـ/1901م. انظر م�سورة 

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة  غاف اأحد ن�سخ الكتاب وعليه وقفية ال�سَّ

رقم )3(.

م�سورة  انظر  1309هـ/1892م.  بالهند،  مببي  دير�سات،  مطبعة   135

امللحق،  يف  جا�سم  يخ  ال�سَّ وقفية  وعليها  الكتاب  من  ن�سختن  غاف 

الوثيقة رقم )4(. ووردت الإ�سارة اإليه يف ر�سالة ال�سيخ البنيَّان لل�سيخ 

�سلح . 5 رّد  التَّاأ�سي�ض  منهاج  تتمة  املــنــان  فتح 

الآلو�سي.  �سكري  ال�سيخ حممود  تاأليف  الإخوان. 

)136(
طبعه ال�سيخ جا�سم.

6 . 
)137(

تاأليف �سديق ح�سن خان، الدين اخلال�ض. 

)138(
طبعه ال�سيخ جا�سم.

ومن كتب احلديث:

• ــن عمر 	 ــي، لــلــحــافــظ عــلــي ب ــدارقــطــن �ــســن ال

احلق  ل�سم�ض  املغني،  التعليق  مــع  الدارقطني، 

)139(
العظيم اأبادي.

• اأحمد 	 بن  ل�سليمان  للطرباين،  ال�سغر  املعجم 

هما:  كتابان  به  وملحق   
)140(

ــطــرباين، ال اأيــوب  بن 

الأدب املفرد، لاإمام احلافظ حممد بن اإ�سماعيل 

)141(
البخاري، وامل�سند لاإمام ال�سافعي.

• الرافعي 	 اأحاديث  تخريج  يف  احلبر  التلخي�ض 

ــن حجر  ــن عــلــي ب  تــاألــيــف اأحــمــد ب
)142(

الـــكـــبـــر.

جا�سم، انظر امللحق، الوثيقة رقم )7(.

يخ جا�سم يف  136 انظر م�سورة الغاف لثاث ن�سخ وعليها وقفية ال�سَّ

امللحق، الوثيقة رقم )2(. ووردت الإ�سارة اإليه يف ر�سالة ال�سيخ البنيَّان 

لل�سيخ جا�سم، انظر امللحق، الوثيقة رقم )7(.

137 الهند، 1312هـ/1895م.

الدين اجلا�سمي وحممود  املتبادلة بن جمال  الر�سائل  138 العجمي، 

�سكري الآلو�سي، �ض103.

م�سورة  انظر  1310هـ/1893م،  بالهند،  دهلي  الأن�ساري،  املطبع   139

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة  غاف اأخد ن�سخ الكتاب وعليه وقفية ال�سَّ

رقم )20(.

م�سورة  انظر  1311هـ/1894م،  بالهند،  دهلي  الأن�ساري،  املطبع   140

امللحق،  يف  جا�سم  يخ  ال�سَّ وقفية  وعليه  الكتاب  من  لن�سخة  الغاف 

الوثيقة رقم )21(.

141 املطبع اخلليلي، اآرة بالهند، 1306هـ/1889م.

م�سورة  انظر  1311هـ/1894م،  بالهند،  دهلي  الأن�ساري،  املطبع   142

الع�سقاين.

•  تاأليف: 	
)143(

نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل الأثر.

اأحمد بن علي بن حجر الع�سقاين.

• 	 
)144(

البخاري. الباري �سرح �سحيح  مقدمة فتح 

تاأليف: اأحمد بن علي بن حجر الع�سقاين.

• 	)145(
جمال�ض الأبرار.

ومن كتب الفقه:

1 .
)146(

املقنع. لبن قدامة. طبعه ال�سيخ جا�سم.

�سبل ال�سام �سرح بلوغ املرام، تاأليف حممد بن . 2

)147(
اإ�سماعي ال�سنعاين.

املجاميع:

اللطيف 	  املكتوب  هي:  ر�سائل  �ست  به  جمموع 

اإىل املحدث ال�سريف، للعامة اأبي الطيب �سم�ض 

احلق، وق�سائد للقا�سي حممد خان طا، الكام 

يخ جا�سم يف امللحق،  الغاف لن�سختن من الكتاب وعليها وقفية ال�سَّ

الوثيقة رقم )22(.

يخ  143 طبع م�سر، انظر م�سورة غاف اأحد الن�سخ وعليه وقفية ال�سَّ

جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم )23(.

انظر م�سورة  1302هـ/1885م،  بالهند،  دهلي  الأن�سارية،  املطبعة   144

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم  غاف اأحد الن�سخ وعليه وقفية ال�سَّ

.)24(

145 املطبع الأحمدي، كان فور بالهند، 1309هـ/1892م، انظر م�سورة 

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم  غاف اأحد الن�سخ وعليه وقفية ال�سَّ

.)25(

يف  موؤرخة  الآلو�سي  اإىل  اجلا�سمي  من  ر�سالة  انظر   146

1327/12/20هـ)1910/1/2م( يف: العجمي، الر�سائل املتبادلة بن جمال 

الدين اجلا�سمي وحممود �سكري الآلو�سي، �ض103.

ن�سخ  انظر م�سورة غاف ثاث  بالهند،  الفاروقي، دهلي  147 مطبع 

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة رقم )26(. من الكتاب وعليها وقفية ال�سَّ

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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على �سنة اجلمعة لبن امللقن، فتح الوهاب لل�سيخ 

اإ�سماعيل  بن  ملحمد  احلج  منا�سك  عبداللطيف، 

الأمر اليمني، منا�سك احلج ل�سيخ الإ�سام تقي 

)148(
الدين ابن تيمية.

وجمموع ي�سم ثاثة كتب هي: منظومة ابن فرح 	 

الأ�سبيلي، وخمت�سر عمدة الأحكام من كام �سيد 

الأنام، واإحكام الأحكام �سرح اأحاديث �سيد الأنام.

 وهو يف جزاأين كبرين.
)149(

م�سورة  انظر  1314هـ/1896م،  بالهند،  دهلي  الأن�ساري،  املطبع   148

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة  الغاف لن�سختن منه وعليها وقفية ال�سَّ

رقم )27(.

انظر م�سورة  1313هـ/1895م،  بالهند،  دهلي  الأن�سارية،  املطبعة   149

يخ جا�سم يف امللحق، الوثيقة  الغاف لن�سختن منه وعليها وقفية ال�سَّ

رقم )21(. ووردت الإ�سارة اإليه يف ر�سالة ال�سيخ البنيَّان لل�سيخ جا�سم، 

انظر امللحق، الوثيقة رقم )7(.

�ساد�سًا: ثناء علماء جند عليه

لقد عرف علماء جند و�سعراوؤها وموؤرخوها علو 

�سبيل  يف  وت�سحيته  وجهاده  جا�سم،  ال�سيخ  �ساأن 

الدين  عليها  حث  التي  الإ�سامية  القيم  حتقيق 

ما  رغــم  احلــق  على  وثباته  احلنيف،  الإ�سامي 

و�سيا�سية،  فكرية  �سراعات  من  املنطقة  �سهدته 

فكرث ثناوؤهم عليه نرثاً و�سعراً مبا ي�سعب ح�سره، 

نكتفي منه مبا يدل على املق�سود. 

قال الأديب املوؤرخ �سليمان بن �سالح الدخيل عن 

ال�سيخ جا�سم: )وهو على جانب عظيم من التقوى 

وخمافة اهلل... وباجلملة فهو من النابغن يف الأمة 

اإىل   
)150(

والوطن(. الدين  ل�سعادة  العاملن  العربية 

اأن قال: )وهو الأمر يف هذه الباد وهو اخلطيب 

ومن  واحلاكم.  واملفتي  القا�سي  وهو  اجلمعة  يوم 

�سفاته اأنه اإذا خطب اأذهل ال�سامعن وجلب قلوبهم 

فهو  وباجلملة  جزيلة،  فعطاياه  اأعطى  واإذا  اإليه، 

الإ�سام  رجال  ومن  واأن�سارها  العربية  اأركان  من 

وفحوله، وهو م�سموع الكلمة يف العرب مهاب عند 

الإ�ساح ومل  داأبه  القول،  نافذ  والأمراء  الروؤ�ساء 

)151(
ي�سع يف اأمر اإل وقد اأمته اهلل على يديه(.

وقال ال�سيخ �سليمان بن �سحمان يف ق�سيدة جوابية 

150 الدخيل، حتفة الألبَّاء، �ض86.

151 الدخيل، حتفة الألبَّاء، �ض87.

اأر�سلها اإىل ال�سيخ جا�سم، يهنئه فيها على انت�ساره 

)152(
على الأتراك �سنة 1310هـ/1893م:

وقد خ�سك الرحمن منه برحمة

فاأعلى بك الإ�سام بعد الت�ساوؤل

همام اإذا لقى العداة �سميدع

اأخي ثقة عند الأمور اجلائل

يف  بانت�ساره  فيها  يهنئه  اأخــرى  ق�سيدة  يف  وقال 

)153(
اإحدى املعارك:

هنيئاً هنيئاً ن�سر كل موحد

وعز ذوي الإ�سام من كل �ساكر

اأما ال�ساعر املفوه الأديب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

جا�سم  ال�سيخ  مع  تربطه  كانت  فقد  عثيمن  بن 

ذكر   
)154(

بق�سيدتن، رثــاه  وقــد  حميمة،  �سداقة 

فيهما بع�ض خ�ساله، التي منها مكارمه و�سجاعته، 

وحمايته للم�ستجر، وعطفه على الأيتام والفقراء 

ر  وحت�سَّ بفقده،  امل�سيبة  عظم  وذكــر  واملعوزين، 

152 ابن �سحمان، عقود اجلواهر، �ض315؛ ودرر املعاين، ج1، �ض308، 

ج4،  �سعره،  وحتقيق  وعلمه  حياته  تاريخ  �سحمان  ابن  والظاهري، 

�ض291. وانظر ق�سيدة ال�سيخ جا�سم يف: ديوان ال�سيخ جا�سم، �ض30. 

�سعره، ج4،  تاريخ حياته وعلمه وحتقيق  ابن �سحمان  الظاهري،   153

�ض464.

154 درر املعاين، ج1، �ض326، 329، والروي�سد، العقد الثمن، �ض455، 

.463

)155(
كثراً على فراقه، منها قوله:

نََعيْت اْمراأ للرب والدين �سعيُُه

وللجود واملعروف ما هو كا�سبه

اأما الأديب ال�سيخ ح�سن بن علي بن نفي�سة، فقد 

ق�سرة  بكلمة  ملرثيته  وقــدم  جا�سم،  ال�سيخ  رثى 

اأثنى فيها عليه، قال فيها: )هذه مرثية يف �سم�ض 

بن  جا�سم  ال�سيخ  الأمـــاين،  ومنتهى  الف�سائل، 

حممد بن ثاين، موؤيد الدين، وحتف املعتدين، �سيخ 

قطر(. وذكر يف املرثية خ�سال ال�سيخ احلميدة من 

اأداء املغارم، والكرم وال�سخاء، وتلطفه لأهل اخلر، 

و�سجاعته  هلل،  وخمافته  وتقاه  بالفقراء،  وراأفته 

فيها  جــاء  وممــا  للجيو�ض،  وقيادته  احلــروب،  يف 

)156(
قوله:

فاآه واآه بعد جا�سم ذي الندى

جميب الندى لل�سارخ اإذ يتلهف

حنانيك من للدين اأر�سى دعائماً

لطابه يقري ويرثي ويكهف

وقال ال�سيخ حممد بن عبدالعزيز بن مانع: )ويف 

155 الروي�سد، العقد الثمن، �ض456.

افرتى(،  اهلل  على  من  بخطاأ  الورى  )اإعام  ح�سن  نفي�سة،  ابن   156

املطبعة ال�سورتية، مببي، 1335هـ، �ض47.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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وفاة  بالبحرين  ونحن  بلغنا   1331 �سنة  �سعبان   20

ال�سيخ جا�سم بن ثاين يف قطر، وكانت وفاته يوم 

اخلمي�ض 13 من �سعبان �سنة 1331 وهو من اأكابر 

ق بعد  الرجال املح�سنن، واأو�سى باأموال كثرة تَُفرَّ

بن  عبداهلل  لل�سيخ  ربية  اآلف  ع�سرة  منها  موته، 

تكون  اأن  على  ن�ضَّ  و�سيته  وبقيت  عبداللطيف، 

)157(
لأهل التوحيد. رحمه اهلل تعاىل وغفر له(.

وقال املوؤرخ ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد النا�سر: 

)كان ورعاً، تقياً، �سادقاً، جواداً، ذا �سرة ح�سنة، 

ح�سن ال�سمت، ح�سن العتقاد، على مذهب الإمام 

املبجل اأبي عبداهلل اأحمد بن حنبل ر�سي اهلل عنه، 

بن  ال�سيخ حممد  الدعوة  ملجدد  فيه حمبة  وكان 

عبدالوهاب، ولأجناله، وملن اآواهم ون�سرهم، يرى 

راأيهم ويقول بقولهم ويدين بدينهم، مع ما اأظهره 

من كرامتهم، اأعتق اأكرث من خم�سن مملوكا، وكان 

ينفق غالب غاته على طلبة العلم من اأهل ال�سنة... 

وف�سائله اأ�سهر من اأن تذكر، ومناقبه اأكرث من اأن 

)158(
حت�سى فرحمه اهلل تعاىل وعفا عنه(.

157 جملَّة )العرب(، مذكرات تاريخية كتبها ال�سيخ حممد بن مانع – 2، 

�ض16، ج5 و6، 1401هـ/1981م، �ض382.

158 النا�ضر، عنوان ال�ضعد واملجد، خمطوط، ج1، ق133.

خامتة

لقد ك�سفت لنا هذه الدرا�سة ر�سوخ القيم الدينية 

لدى ال�سيخ جا�سم، فمن خال جانب من جوانب 

ات�سح  واأهلها،  جند  مبنطقة  عاقته  هو  حياته، 

وماله وجاهه، وحر�سه على  لوقته  وبذله  جهاده، 

الدين احلنيف، وقد  قيم  به من  يوؤمن  ما  حتقيق 

لالتزام  ودعوة  اإ�ساحياً،  طابعاً  جهوده  اتخذت 

مبنهج ال�سلف ال�سالح، م�ستعينا برفقاء دربه من 

اأئمة الدعوة النجدين.

اهلل  ر�سول  قــول  حقق  قد  يكون  اأن  لرنجو  واإننا 

انقطع  اآدم  ابن  مات  )اإذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 

عمله اإل من ثاث �سدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو 

ولد �سالح يدعو له( )اأخرجه م�سلم(، فاهلل ن�ساأل 

امل�سطفن  من  ويجعله  الأبــرار،  رحمة  يرحمه  اأن 

الأخيار.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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ملحق الوثائق

الوثيقة رقم )1(

م�سورة ال�سفحة رقم 133من اجلزء الأول من كتاب 

وجند(  احلجاز  اأخبار  يف  واملجد  عد  ال�سَّ )عنوان 

يخ عبدالرحمن بن حممد النَّا�سر بخطه وفيها  لل�سَّ

)159(
ترجمة ال�سيخ جا�سم

159 اأ�ضل املخطوط حمفوظ يف مكتبة اأرامكو.

الوثيقة رقم )2(

منهاج  تتمة  املنَّان  )فتح  كتاب  من  ن�سخة  غاف 

يخ حممود  التَّاأ�سي�ض رد �سلح الإخوان(، تاأليف ال�سَّ

�سكري الآلو�سي، طبع على نفقة ال�سيخ جا�سم يف 

)160(
مببي بالهند، �سنة 1309هـ/1892م

ليعلم الناظر يف هذا الكتاب اأنَّ جا�سم بن حممد بن 

ثاين قد اأوقفه وحب�سه هلل تعاىل وابتغاء مر�ساته 

على طلبة العلم من امل�سلمن وقفاً �سحيحاً �سرعياً 

ل يباع ول يرهن ول يوهب فمن بدله بعد ما �سمعه 

فاإنا اإثمه على الذين يبدلونه اإن اهلل �سميع عليم. 

عن  الذكر  عبدالرحمن  بن  مقبل  به  و�سهد  كتبه 

اإذنه يف جمادى الثانية �سنة 1312. 

160 ن�سخة املكتبة اخلرية بحائل، زودنا مب�سورته ال�سيخ ح�سان بن 

اإبراهيم الرديعان.

)161(
غاف ن�سخة اأخرى من كتاب )فتح املنَّان(

قد اأوقف هذه الن�سخة جا�سم بن حممد بن ثاين 

لوجه اهلل تعاىل ل تباع ول تورث على يد ال�سيخ 

عبداهلل بن حممد بن دخيِّل. جرى ذلك يف جمادى 

الأوىل �سنة 1312.

161 ن�سخة مكتبة ال�سيخ عبداهلل بن حممد الدخيِّل، زودنا مب�سورته 

الدكتور �سلمان بن �سالح الدخيِّل.

ان   د. خالد بن علي الوزَّ

ام الب�سيمي وعبد اهلل بن ب�سَّ

يخ جا�سم اآل ثاين  ة عند ال�سَّ ينيَّ القيم الدِّ

من خالل عالقته بنجد وعلمائها
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وفيها  املنَّان(،  )فتح  كتاب  من  الأخــرة  ال�سفحة 

طباعته على نفقة ال�سيخ جا�سم

)162(
غاف ن�سخة ثالثة من كتاب )فتح املنَّان(

162 مكتبة ال�سيخ حممد بن �سالح املقبل الوقفية مبحافظة املذنب، 

وزارة ال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف.

الوثيقة رقم )3(

توحيد  عــن  )التَّو�سيح  كتاب  مــن  ن�سخة  غــاف 

اخلاق يف جواب اأهل العراق( وعليه وقفية ال�سيخ 

)163(
جا�سم

163 ن�سخة حمفوظة يف مكتبة امللك عبدالعزيز اآل �سعود. ال�ّسمارّي، د. 

فهد بن عبداهلل، مكتبة امللك عبدالعزيز اآل �سعود اخلا�سة، دارة امللك 

يا�ض، 1417هـ، �ض171. عبدالعزيز، الرِّ
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الوثيقة رقم )4(

غاف ن�سخة من كتاب )منهاج التَّاأ�سي�ض والتقدي�ض 

يف ك�سف �سبهات داود بن جرجي�ض(، وعليه وقفية 

)164(
ال�سيخ جا�سم

164 ن�سخة املكتبة ال�سعودية برئا�سة الإفتاء بالريا�ض.

التَّاأ�سي�ض(،  )منهاج  كتاب  اأخــرى  ن�سخة  غــاف 

)165(
وعليه وقفية ال�سيخ جا�سم

الوقفية مبحافظة  املقبل  �سالح  بن  ال�سيخ حممد  مكتبة  ن�سخة   165

املذنب، وزارة ال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف.

الوثيقة رقم )5(

بن  عبداهلل  ال�سيخ  اإىل  جا�سم  ال�سيخ  من  ر�سالة 

1330/10/20هـــــ  بتاريخ  ال�سيخ  اآل  عبداللطيف 

)166( 
)1912/10/2هـ(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

من جا�سم بن حممد اإىل عايل جناب الأخ املكرم 

ال�سيخ عبداهلل بن عبداللطيف املحرتم �سلمه اهلل 

وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  �سام  واأبقاه،  تعاىل 

واأحوالنا  حالكم،  عن  وال�سوؤال  ال�سام  واملوجب 

كتاب  منَّا  وتقدم جلنابك  ت�سركم،  اهلل  ف�سل  من 

عرفناك مبا يجب تعريفه خ�سو�ض عن ما عرفت 

عمدنا  ما  حنا  اإن  عــارف  وجنابك  �سلطانة،  عن 

وتوطينا على خ�سارتها اإل نبيها تقوم بحالكم وحال 

قدر  لها  اليوم  وهي  م�ستحقها،  هو  ومن  الطلبة، 

م�سري  لو هو  مبلغ  عليها  والــذي خ�سر  �سنة،   22

اأهل  به وقوفات �سّدت خلق كثر زود عنكم وعن 

الريا�ض، والوقف ما جعل اإل ينبغا اإنه ي�سد نف�سه 

يقوم  كل  اإن  قد عرفنا جنابك  وحنا  اأهله،  وي�سد 

بنوبة، و�سلطانة عرفنا جنابك من �سنة 1324 اأنها 

166 زودنا مب�سورتها ناظر اأوقاف ال�سيخ جا�سم يف الريا�ض الأ�ستاذ 

حممد بن عبدالرزاق الدوي�ض.
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يكون يقوم مبا ينوبها، والنخل التايل عرفنا جنابك 

اأن ريعه اجعلوه يف �سلطانة، وذا الذي نحن نر�سل 

جلنابك اإل معاونة جلنابك، واإل هي تقوم بنوبها، 

ومن يوم جرا علينا ما جرا، وعدم احلال، وتوقفت 

اإن من  عنا امل�ساعي ول عاد به مدخول، عرفتك 

طرف جميع ما حتت يدك وخ�سيت �سلطانة لك، 

اح�سبني ح�سبة ميت، الذي عندك اعمل فيه مبا 

فيه،  املفو�ض  الوكيل  واأنــت  واأخــرى،  دنيا  يا�سعك 

ودنيا،  ديــن  ي�سلحه  اإيّل  عقبك  من  عليه  وتوكل 

وجنابك حمل النف�ض، ثم يوم جانا كتابك اإن لحقك 

خرج عرفنا جنابك اإن لبد يجيكم منا تعريف من 

طرفه، وعرفناكم اإن الذي داخلة على جنابكم من 

 3700 جنابكم  ذكره  اإيّل  وا�سرتجعتوه  بعتوه  الذي 

اأي�ساً  �سلطانة،  من  حلقكم  مما  اجعلوها  ــال  ري

نزيدكم  نيتنا  ريال  اآلف  اأربعة  ريال   4000 عندنا 

بها يف الوقفة، ويوم �سار جنابكم لحقه �سي نحن 

ما....، 3700 ريال ثاثة اآلف و�سبع مائة، ومائتن 

الريال اإيّل من �سوب ابن متيم اجلميع هذا 7900 

فيما  اجعلها  فيه  مباح  �سوبك  مــن  هــذي  ريــال 

جتعلها، اأي�ساً وا�سلك 1000 ريال األف، غرها مائة 

ريال وع�سرين ريال هذي تخ�سنا نبي قدر ع�سرين 

كمومها،  منا�سب  ويقّوون  قوة،  زينن  يكون  غرب 

ونبي م�سحاتن، وحمالتن زينات، ول يكون كبار، 

يكون و�سطيات ن�سف القرب، وثاثن ريال عطها 

حممد  ال�سيخ  عطها  وثاثن  ع�ساكر،  بن  را�سد 

ابن  عيال  عطها  ريال  وع�سرين  عبداللطيف،  بن 

اإن  العادة،  لأهل  ريال  مائة  وثمان  تومي وحمرمه، 

ما...  اأفقر  عند  فحطها  منهم  اأحد خمتلف  كان 

واأحوجه، اإما حرمة منقطعة، اأو اأيتام مالهم اأحد، 

جزاك اهلل عنا خر، واأهل اخلرج اهلل اهلل تبعهم 

ل تخلي منهم اأحد، واإيّل اختلف منهم اجعلها لهم 

مل�ستحقهم، اإيّل لهم اجعله لهم وفيهم. اهلل يجزاك 

خر، اأجرك على اهلل، والغروب بدونا ب�سي منهم 

�سامل  واأنــت  �سي،  منهم  توخر  ولــو  ال�ستاء  ذا  يف 

وال�سام، يف 20 �سوال �سنة 1330.

)اخلتم(.

الوثيقة رقم )6(

ر�سالة من ال�سيخ حممد بن عبداللطيف، اإىل ال�سيخ 

موؤرخة يف 1331/6/22هـ )1923/5/29م(،  جا�سم، 

)167(
يخربه عن اأحوال جند

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الأجل  ح�سور  ح�سرة  اجلناب،  عايل  جناب  اإىل 

وفا�سلنا  �سيخنا  والأوحــــد،  والفا�سل  الأجمـــد، 

ووالدنا ال�سيخ املكرم املبجل جا�سم بن حممد اآل 

وثبت  دينه  عليه  وحفظ  تعاىل،  اهلل  �سلمه  ثــاين 

�سوقي  عــدد  عليك  �سام  اآمــن  ويقينه،  اأركــانــه 

فموجبه  بعد،  اأمــا  اإليك،  موكدا  وحتيات  اإليك، 

اإباغ جنابك املكرم جزيل ال�سام التام، والتحفي 

والإكرام، والتهنئة مبا من اهلل به على امل�سلمن من 

فهم امللة والدين، وخذلن الكفرة واملنافقن ومن 

على �سبيلهم من البغاة واملف�سدين، وا�ستنقاذ باد 

اأهل الإ�سام من اأيديهم، فلربنا احلمد ل نح�سي 

فن�سكر  نف�سه،  على  اأثنى  كما  هو  بل  عليه  ثناء 

على  الف�سل  وله  النعمة  فله  بذلك  الأمــن  ملولنا 

هذه املن اجل�سيمة والفتوحات العظيمة، فحقيق 

اأن تقابل بالقيام باأمر اهلل وحتكيم �سرعه، وتطهر 

تلك الباد عن جنا�سة ال�سرك واأو�ساره، من اإقامة 

http://www.diwan. :167 م�سدر الوثيقة موقع الديوان الأمري

 htm.gov.qa/arabic/qatar/Doc2

فان  والإح�سان،  بالعدل  والقيام  ال�سريعة،  اأعام 

ح�سل هذا ا�ستقامت لهم الأحوال وا�سمحل العدو 

و�سهلت عليهم اأ�سباب املدافعة، واعلم �سلمك اهلل 

للدعوة  انت�سابهم  بربكة  اإل  ذلك  ينالوا  مل  اأنهم 

الإ�سامية، وت�سميهم بها، واإن مل يقوموا مبا اأوجبه 

اهلل عليهم مل ت�ستقم اأحوالهم لأن ما بن اهلل وبن 

خلقه ح�سب ول ن�سب، نرجو اأن اهلل يوزعنا واإياكم 

نقمه  اأ�سباب  عنا  وي�سرف  نعمه،  �سكر  واإيــاهــم 

ويل  واهلل  والتغير،  التبديل  اأ�سباب  من  ويعيذنا 

اأجنالك  ال�سام  اإباغ  والرجاء  والهداية،  التوفيق 

الكرام، ومن لديك عزيز ومن لدينا جماعتك اأهل 

�سقراء ي�سلمون، ودم �ساملاً حمرو�ساً بعناية اهلل يف 

حفظه وح�سن رعايته وال�سام. 

22 جمادى الآخرة �سنة 1331

حمبكم و�ساكر اإح�سانكم

حممد بن عبداللطيف

اخلتم
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الوثيقة رقم )7(

اإىل  بنيَّان  اآل  �سامل  بن  �سالح  ال�سيخ  من  ر�سالة 

)168(
ال�سيخ جا�سم �سنة 1312هـ/1894م

يخ  168 اأ�سلها حمفوظ يف مكتبة اآل بنيَّان بحائل، زودنا مب�سورتها ال�سَّ

ح�سان الرديعان. 

الوثيقة رقم )8(

ر�سالة من ال�سيخ جا�سم لل�سيخ عبداهلل بن دخيِّل 

يف رجب �سنة 1313 )يناير 1896م(، حول اأوقافه يف 

)169(
املذنب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اجلناب  عــايل  جناب  اإىل  حممد  بن  جا�سم  من 

الأخوان يف اهلل واملحبوبن فيه عبداهلل بن حممد 

بن دخيِّل، �سلمهم اهلل تعاىل من الأ�سوى، واألزمهم 

وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  �سام  التقوى،  كلمة 

واملوجب ال�سام، وال�سوؤال عن اأحوالكم، واأحوالنا 

من ف�سل اهلل ت�سركم وكل م�سلم، ويتقدم جلنابكم 

وعرفتم  عليها  اأ�سرفتم  اهلل  �ساء  اإن  كتب  منا 

�سريتوه  الــذي  عن  �سبل  بزيادة  عندكم  مق�سدنا 

اإن �ساء اهلل ت�سرون ما كان هو اأ�سلح يف مقبات 

كذلك،  اأنــفــع  هــو  مــا  مــع  فيه  وتــعــاودنــا  ال�سنن، 

وتبذلون اجلهود يف الأ�سلح، ومق�سدنا بكمال األف 

لأربعة ع�سر مائة اأريل يزيد مائة، اأو قا�سر مائة، 

وقف  منه  ومطلوبنا  مطلوبنا،  حق  توافق  الــذي 

169 زودنا مب�سورتها ناظر اأوقاف ال�سيخ جا�سم يف بلد املذنب ال�سيخ 

�سالح بن حممد العليوي. 

على عامل البلد وطالب العلم من الذي مقت�سرين 

لطلب العلم اإن �ساء اهلل، تناظرون املوا�سع الذي 

هي مرغوبة يف الكد وال�سباب اللّي توها، وجنابكم 

حمل النف�ض، والدراهم اإذا �سريتو عرفونا نحولها 

لكم، واأنتم �ساملن وال�سام، وبلغوا �سامنا الإخوان 

ومن لدينا العيال كافة ي�سلمون عليكم وال�سام يف 

رجب �سنة 1313. 
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من خالل عالقته بنجد وعلمائها



104105



106107

مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



شخصية الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
وعالقته مع القوى المحيطة به.

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

االأ�ستاذ الدكتور : �سيار اجلميل

sayyarijamil@hotmail.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

وكان  العقر هو قطر،  ل�ساطيء  الأر�ض حماذيا  من  البحرين  من  واجلنوب  ال�سرق  اإىل  اخلليج  »اإن على 

�ساحبه ال�سيخ جا�سم بن ثاين، �سيخ الأمراء يومذاك �سناً وجاهاً«

 اأمن الريحاين : تاريخ جند احلديث. �ض 212
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املحور االأول: 

املدخالت:

1- اأهمية املو�سوع: 

يعد هذا »املو�سوع« من اأهم املو�سوعات يف تكوين 

العرب احلديث، وتنطلق اأهميته من اأ�سا�سن اثنن، 

العرب  الزعماء  اأبرز  بواحد من  يعنى  اأنه  اأولهما، 

الع�سرين،  القرن  التا�سع ع�سر وبدايات  القرن  يف 

كان  الــذي  ثاين  بن  بن حممد  جا�سم  ال�سيخ  هو 

قبل  ما  اثنتن:  مرحلتن  على  التاريخي  دوره  له 

احلكم  ت�سلمه  بعد  وما  بــاده،  يف  احلكم  ت�سنّمه 

وامل�سكات  بالتحديات  مليئة  بيئة  يف  عا�ض  كونه 

وال�سراعات، واأنه جنح جناحا باهرا يف ال�ستجابة 

لها، وال�سيطرة عليها نظرا ملا امتلكه من جتارب 

وخربات �سيا�سية وميدانية، فكان واحدا من اأمهر 

القرن  من  الأول  الن�سف  يف  العربية  الزعامات 

خال  من  انت�سر  ــه  اأن وثانيهما،  ع�سر.  التا�سع 

اأدواره التاريخية كلها بت�سكيل مامح قطر واأ�س�ض 

خال  من  وا�ستطاع  احلديث،  ال�سيا�سي  كيانها 

قطر  �سخ�سية  يفر�ض  اأن  متعددة،  ا�سرتاتيجيات 

على املحيط اخلليجي، ونقل جمتمعها من القبلية 

اإىل املوؤ�س�سية برت�سيخ عقد اجتماعي بن الدولة 

اجلديدة واملجتمع القدمي. 

م�ستقًا،  موحداً  بلداً  تكون قطر،  اأن  على  وعمل 

كياناً  زعامته  قطر يف ظل  رجل ظهرت  اأول  فهو 

تدخل  ا�ستدعى  ممــا  متما�سكاً  واحـــداً  ع�سوياً 

الآونــة، وقد  تلك  نفوذها يف  ازداد  التي  بريطانيا 

التوازن  يخلق  اأن  �سيا�سته،  خــال  من  ا�ستطاع 

قوتن  اأكرب  با�ستقال قطر من جانب  لاعرتاف 

متناف�ستن على النفوذ يف املنطقة، وهما: بريطانيا 

والدولة العثمانية. ولقد ملع جنمه، وزادت �سعبيته، 

وذلك مبا اآتاه اهلل من عقل وحكمة وحنكة وح�سن 

�سيا�سة، حيث ا�ستطاع اأن يوحد القبائل القطرية 

فوحد  رايــتــه،  بظل  �ستاتها  ويجمع  لــوائــه،  حتت 

القلوب التي اجتمعت على حمبته.

2- اخل�سو�سية: 

من  جـــزءا  احلــديــث  قطر  بتكوين  اعتنيت  لقد 

احلديث،  العرب  تكوين  يف  وتخ�س�سي  اهتمامي 

فكان لتاريخ قطر ن�سيب من العناية اخلا�سة نظرا 

بها، خ�سو�سا  تتمتع  التي  اجليوتاريخية  لاأهمية 

جندها  مل  مزايا  جملة  له  احلديث  تاريخها  واأن 

والكيانات..  وامل�سيخات  الأقاليم  من  لدى غرها 

ناهيكم عن بو�سلة موقعها اجلغرايف الفريد الذي 

جزيرة  ك�سبه  القدمية  الع�سور  منذ  به  ا�ستاأثرت 

اأعماق  يف  متتد  بل  فح�سب،  البحر  على  تطل  ل 

لها  برية  نافذة  يعد  واحد،  با�ستثناء �سلع  البحر، 

�سبه جزيرة  اإذن،  العربية، فهي  �سبه اجلزيرة  مع 

تت�سل ب�سبه جزيرة كربى، ولكن نافذتها الربية لها 

�سعوبتها، فهي تت�سل ب�سحراء يقف عند بوابتها 

وثانيهما  العديد،  خور  اأولهما  اأ�سا�سيان،  منفذان 

النافذتن عرب هذه  ا�ستخدمت  �سلوى، وكثرا ما 

البوابة الربية ال�سحراوية يف �سراع قطر وفر�ض 

باأن  علما  اجلنوبي،  جزئها  من  عليها  التحديات 

هذه البوابة ال�سحراوية متتد فيها مفازات رملية 

و�سبخات �سعبة. 

3- الزعامات: 

تتيح لنا الوثائق التاريخية املكت�سفة حتى الآن مادة 

لدولة  التاريخي  التكوين  معلوماتها  تروي  خ�سبة 

جا�سم  ال�سيخ  احلقيقي  موؤ�س�سها  يد  على  قطر 

بن حممد بن ثاين الذي عا�سر احلكم الفيكتوري 

والع�سرين.  ع�سر  التا�سع  القرنن  بن  وتخ�سرم 

ولقد �سهدت تلك املرحلة التاريخية ال�سعبة خال 

الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر، ولدة جيل 

كاهلهم  على  وقع  الذين  اخلليجين  الزعماء  من 

بناء وتاأ�سي�ض كيانات �سيا�سية، وجنحوا يف النتقال 

كيانات  اإىل  مت�سارعة  قبلية  كيانات  من  والتحول 

اأن  الطبيعي  ومن  م�ستقرة..  واجتماعية  �سيا�سية 

على  ال�سراعات  من  التحولت يف خما�ض  تعي�ض 
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والدواخل  وال�سواحل  والــواحــات  واملــدن  الأر�ــض 

هناك  اأو  هنا  وال�سيطرة  والمتداد  النفوذ  وعلى 

ا�سرتاتيجية  اأهمية  ذات  كانت  جغرافية  رقعة  يف 

الناحية  الدويل، وخ�سو�سا من  التفكر  بالغة يف 

القت�سادية والتجارية قبل ع�سر البرتول.. 

4- ع�سر اللوؤلوؤ:

بل كان دوليا  ال�سراع مل يكن حمليا فح�سب،  اإن 

ال�سواحل  بع�ض  منافذ  بفعل  اأيــ�ــســا،  واإقليميا 

واخللجان والبحار الداخلية والأخوار.. خ�سو�سا، 

اإذا ما علمنا، باأن هناك مناطق خليجية جّد مهمة 

من  ذاك  عهد  اعترب  الــذي  اللوؤلوؤ  ا�ستخراج  يف 

اأهم ال�سلع الكمالية التي كان العامل يبحث عنها.. 

فر�ض  من  كان  كتلك،  تاريخية  مرحلة  خ�سم  يف 

جناح قطر، ولدة زعيم مغاير وا�ستثنائي �سيكون 

و�سيولد  احلديث،  قطر  تكوين  يف  بــارز  �ساأن  له 

زمن  ت�ساعيف  اإبــان  يديه  على  ال�سيا�سي  كيانها 

ال�سيخ  هو  ذلكم  الكربى..  التحديات  به  تع�سف 

جا�سم بن حممد اآل ثاين الذي يعد واحدا من اأبرز 

زعماء اخلليج املوؤ�س�سن، واأ�ستطيع القول، اأن تلك 

املرحلة التاريخية قد �سهدت احتداما يف املناف�سة 

ال�سواحل  طول  على  التاريخي  التكوين  عملية  يف 

اخلليجية وم�سيخاتها. ثمة م�سادر ووثائق اأ�سا�سية 

اأطلعتني  “البحث”  هذا  كتابة  يف  عليها  اعتمدت 

على جملة من املعلومات اجلديدة.. 

5- ت�سويه التاريخ: 

الأمر الآخر الذي اأود اأن اأثره يف هذه “الورقة”، 

من  والدار�سن  والطلبة  الباحثن  لكل  وخ�سو�سا 

منهجية  �سرورة  ثمة  وجدت  اأنني  قادمة،  اأجيال 

اأ�سا�سية يف قراءة تاريخ قطر والإمارات والبحرين 

املعلومة  معا. مطلوب منهم جميعا الحرتاز على 

من دون الت�سّبث مبا �سيق من اأو�ساف وت�سميات 

واإطاق تهم وخ�سو�سا من قبل الربيطانين، و�سواء 

اأكانت الوثائق بريطانية اأم عثمانية.. فاإن مواقف 

الزعماء والقادة واملوؤ�س�سن من ال�سيوخ اخلليجين 

كلها مواقف دفاعية وم�سروعة يف وجه الطامعن 

والغزاة، ول ميكن اأن تف�ّسر باأنها اأعمال قر�سنة. 

اإن مما يوؤ�سف له، وقوع بع�ض املوؤرخن العرب يف 

مثل هذا “الفخ” من دون دراية مبواقف اخل�سم 

جتاه �سكان الباد الأ�سلين.. و�سواء اأكانت هناك 

ل  فالأمر  القبائل،  بن  ان�سجامات  اأو  �سراعات 

يخ�ض الآخرين، لكي يكتبوا ما ي�ساوؤون عن تاريخ 

اأية منطقة يف اخلليج، وخ�سو�سا قطر التي يعد 

تاريخها احلديث، بنية من الأحداث ال�سعبة التي 

اأنتجتها التحديات التاريخية. 

6- الهيكلية واملنهج والروؤية:

ومنهج  روؤيــــة  خـــال  مــن  “البحث”  هـــذا  يــعــالــج 

جديدين، يف ثاثة حماور اأ�سا�سية، هي: 

لزعيم  تاريخية  )�ــســرورة  الأول  املحور  يف  اأول: 

ونقف  واأهميته،  املو�سوع،  قيمة  نحلل  موؤ�س�ض(، 

وقفة مطولة يف �سرب اأغوار �سخ�سية ال�سيخ جا�سم 

بن حممد بن ثاين وتكوينه وبدء ريادته ال�سرعية 

ما  تقدمي  اأ�سهم يف  زعاماتية،  كاريزما  و�سرورته 

كانت قطر بحاجة اإليه حقا عند اأوان التاأ�سي�ض.. 

لقد كان وجود �سخ�سية تاريخية كتلك التي متتع بها 

ال�سيخ جا�سم بن حممد، �سرورة تاريخية يف تكوين 

خالها  تفاقمت  للغاية،  �سعبة  مرحلة  اإبان  قطر 

املطامع الدولية، وازدادت اأثناءها ال�سراعات بن 

خمتلف القوى املحلية املحيطة بقطر برا وبحرا..  

ناهيكم عن وجود قوتن اإقليميتن اأولهما اإيران 

دولية  وقوة  العثمانية،  تركيا  وثانيتهما  القاجارية 

املت�ساعد  نفوذهم  بكل  الإجنليز  ميثلها  طاغية 

 .1918  -1914 الأوىل  العاملية  احلرب  اإىل  و�سول 

العثمانين،  رحـــم  يف  “الرجل”  هـــذا  بـــرز  لــقــد 

ليك�سب دوره يف تاأ�سي�ض قطر، ولقد حكم ال�سيخ 

وتخ�سرم  1913م   -1876 للفرتة  بن حممد  جا�سم 

والع�سرين، ويف مرحلة  التا�سع ع�سر  القرنن  بن 

العرب  الزعماء  من  عــدد  بــروز  �سهدت  تاريخية 

ما  تناف�ض يف  مع  املنطقة،  املوؤ�س�سن يف  الأقوياء 

بينهم.. كان ال�سيخ جا�سم رجا �سجاعا له مواهبه 

وخططه وح�سن اإدارته منذ �سغره.. وبرع يف قول 

ال�سعر. 

التاريخي:  قطر  تكوين  الثاين:  املحور  يف  ثانيا: 

بـ  اأ�سميته  مــا  خ�سم  يف  الــتــحــولت  فيه  نبحث 

من  يفيد  ما  نقّدم  اإذ  التاريخي(،  قطر  )تكوين 

العاقات  طبيعة  نعالج  ثم  قطر،  جيو�سرتاتيجية 

اإزاء  حممد  بــن  جا�سم  ال�سيخ  بها  ارتــبــط  التي 

قطر  تكوين  يف  التاريخي  ودوره  الأطـــراف،  كل 

احلديث. �سنحاول الإجابة عن اأ�سئلة مهمة ب�سدد 

على  انت�ساره  بعد  التاريخية  ال�سرعية  اكت�سابه 

القطري  التكوين  لإحـــراز  وانتقاله  العثمانين، 

قطر  ل�سواحل  ال�سرتاتيجية  الأهمية  خال  من 

مع  والعاقات  اللوؤلوؤ  �سيد  ع�سر  يف  اجلنوبية 

م�سيخات ال�ساحل العماين، وخ�سو�سا، مع كل من 

اآل نهيان والنعيم والقوا�سم و�سول حتى عجمان.. 

للم�سيخات  الثنائي  والنعكا�ض  التبادل  حركة  اأي 

املقابلة للحو�ض البحري امل�سرتك ثم نعالج ق�سايا 

ال�ساحل ال�سمايل، واأهمها الزبارة وطبيعة ال�سراع 

حولها.. ونتناول عاقاته امل�ساملة مع ال�سعودين.. 

لقد حظيت قطر يف تاأ�سي�سها بقدرات فوق العادة 

الف�سل  اإليه  يعود  اإذ  كثرة،  ا�ستثناءات  له  لزعيم 

مكانتها احلقيقية  لها  اإمــارة  الأول يف جعل قطر 

بن  جا�سم  ال�سيخ  جنح  لقد  العربي..  اخلليج  يف 

حممد يف تنظيم عاقاته مع الآخرين، و�سّكل اإرادة 

مّوحدة مل�سيخة قطر، ثم بداأ يتعامل مع الأحداث 
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وا�ضحة.  ومب�ضوؤولية  مفرط  وبذكاء  مرنة  ب��روح 

كان يدرك اإدراكا وجدانيا اأن هذا املكان �سيخدمه 

جغرافيا يف عملية التكوين جراء ا�سرتاتيجية �سبه 

اجلزيرة القطرية، وما تتمتع به موانئها، واإذا كان 

الزبارة  فان  طــرف،  من  م�ساكله  له  العديد  خور 

وقع  لقد  اآخـــر.  طــرف  مــن  م�سكاتها  لها  كانت 

ال�سيخ جا�سم اأثناء التاأ�سي�ض يف الو�سط بن قوى 

على  وال�سيطرة  للنفوذ  تطمح  كانت  كلها  متعددة 

املنافذ القت�سادية املهمة يف املنطقة.

التاريخية/  )احل�سيلة  الثالث  املحور  يف  ثالثا: 

لتكوين  احل�سيلة  نقدم  اأن  ميكننا  ال�ستنتاجات(: 

ا�ستنتاجات  مــن  بــه  خرجنا  ومــا  احلــديــث  قطر 

ودرو�ض يف تاريخ قطر.

املحور الثاين: تكوين 

قطر التاريخي: 

1- اخل�سو�سية اجليو�سرتاتيجية: 

اأوال: اخلوا�س اجلغرافية: 

عند  اجلغرافية  بخ�سو�سيتها  قطر  دولة  حتظى 

منت�سف ال�ساحل الغربي من اخلليج العربي، وهي 

جزء حقيقي من �سرقي �سبه اجلزيرة العربية وهي 

عبارة عن �سبه جزيرة راأ�سية عمودية متتد باجتاه 

ال�سمال يف مياه اخلليج على م�ساحة تبلغ 11.521 

البحرية  حدودها  كانت  مربعاً. ولقد  مــرتاً  كيلو 

الإقليمية  التحديات  من  لها  حامية  كلها  والربية 

اإن  احلــديــث.  الع�سر  امــتــداد  على  عرفتها  التي 

دولتن خليجيتن جتاورانها، هما: ال�سعودية جنوبا 

بحدود برية وبحرية معها، وجزيرة مملكة البحرين 

غربا، اإذ لها حدود بحرية معها. 

ولقد حظيت قطر بعدد من اجلزر، اأهمها �سرقاً: 

 - ال�ضافلية   - الأ�ضحاط   - �ضراعوه   – حالول 

ال�سواحل  ومتتد  ركــن.  جزيرة  و�سمالً:  العالية، 

القطرية ال�سرقية والغربية بطول حوايل 700 كيلو 

مرت )اأي ما يعادل 23% من الطول الكلي ل�سواحل 

اخلليج(.

كيلو   160 قطر  جزيرة  ل�سبه  طول  اأق�سى  وي�سل 

مرتاً تقريباً  كما ي�سل اأق�سى عر�ض لها 80 كيلو 

مرتاً تقريباً )يف خط ي�سل بن منت�سف ال�ساحل 

ال�سواطئ  ومتتد  الــغــربــي(.  وال�ساحل  ال�سرقي 

والكثبان الرملية الرائعة ب�سكل خا�ض يف منطقتي 

ال�ساحل  طـــول  وعــلــى  وم�سيعيد  الــعــديــد  خـــور 

ال�سرقي ل�سبه جزيرة قطر. وخط ال�ساحل ل�سبه 

به  يوجد  حيث  كبرة  بــدرجــة  متعرج  اجلــزيــرة، 

الكثر من اخلران )اخللجان ال�سغرة( مثل: خور 

العديد، اخلور، خور الذخرة وغرها. كما تنت�سر 

ال�سخور  يف  تاآكات  )وهــي  البحرية  الروؤو�ض  به 

ال�ساطئية( مثل: راأ�ض اأبي عبود، راأ�ض لفان، راأ�ض 

راأ�ــض دخان  راأ�ــض ع�سرج،  ركــن،  راأ�ــض  قرطا�ض، 

وغرهم. 

ثانيا: بالد الدوحات البحرية والريا�س الربية:

اإن ال�سواحل القطرية يف معظم اأجزائها منب�سطة 

متتد بطولها مناطق ال�سعاب املرجانية والر�سوبيات 

الرملية ال�سحلة اإىل م�سافات كبرة ت�سل اإىل )48 

– 80 كم( يف بع�ض املناطق. والطبيعة ال�سحراوية، 
تتمثل يف الكثبان ال�ساطئية الرملية البي�ساء التي 

اأمــا  املــاأهــولــة،  غــر  ال�سواحل  طــول  على  تنت�سر 

واملــجــاورة  بال�سكان  املاأهولة  ال�ساحلية  املناطق 

للمدن والقرى، فتكرث فيها اأ�سجار النخيل. وقطر 

هي باد الدوحات، ولي�ض باد الدوحة الواحدة، 

اإذ توجد على طول ال�ساحل اأي�ساً بع�ض الدوحات 

تقريباً(  ال�سكل  م�ستديرة  �سغرة  خلجان  )وهــي 

ودوحة  الأم(،  الدوحة  )وهي  الدوحة:  خليج  مثل 

م�سيعيد، ودوحة احل�سن، ودوحة زكريت، ودوحة 

�سلوى وغرها. ولكنها باد الريا�ض الربية اأي�سا، 

من  بالعديد  القطرية  الأرا�ــســي  �سطح  يتميز  اإذ 

الظواهر اجلغرافية منها كرثة الأخوار واخللجان 

ظاهرة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سواطئ،  على  املنت�سرة 

يف  وجودها  يغلب  التي  واملنخف�سات  الأحــوا�ــض 

ا�سم  عليها  ويطلق  والــو�ــســط  ال�سمال  مناطق 

الريا�ض، ومن اأهمها مناطق: املاجدة، وال�سحانية، 

ال�سمالية  ـــي  الأرا�ـــس تــعــتــرب  حــيــث  والــ�ــســلــيــمــي 

والو�سطى يف الباد من اأخ�سب املواقع التي تكرث 

املناطق اجلنوبية  وتعترب  الطبيعية.  النباتات  فيها 

ب�سحاري  تت�سل  قاحلة  رملية  �سحراء  ال�سرقية 

�سبه اجلزيرة العربية.

2- اجلذور التاريخية:

اأوال: اجلذر التاريخي: اآل ثاين التميمي:

دولة  كونها  »التميمية«،  با�سم  قطر  عرفت  لقد 

دولة  ثاين زعماء  اآل  األ وهم  بني متيم،  من دول 
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قطر التميمية، وهم من اأكرب قبائل العرب الذين 

و�سفوا يف كتب التاريخ وال�سر، اإنهم اأهل احلمية 

والكرم وال�سهامة. وجدهم ثاين التميمي قد ولد 

يف الزبارة، وكانوا قد هاجروا واأتباعهم من منطقه 

الو�سم يف جند اإىل واحة يربين الواقعة يف اجلنوب 

ال�سرقي من �سبه جزيرة قطر ثم انتقلوا اإىل اجلزء 

اجلنوبي لقطر ثم اإىل الزبارة و�سمايل قطر.. 

ثانيا: ال�سيخ حممد بن ثاين 1850 – 1878:

يف ت�ساعيف عام 1848م و�سلت اأ�سرة اآل ثاين اإىل 

ال�ضيخ حممد  بزعامة  فويرط  قادمة من  الدوحة 

والده  وف��اة  وبعد  فويرط.  ولد يف  ال��ذي  ثاين  بن 

ثاين بن حممد، اأ�ضبح هو زعيم قبيلته يف فويرط. 

وكان يتميز بحكمته و�سجاعته واعتزاز النا�ض به، 

عزز  كما  قطر،  اأنحاء  خمتلف  يف  نفوذه  فب�سط 

مركزه خارجياً بالتحالف مع في�سل بن تركي اأمر 

الدولة ال�سعودية الثانية الذي قام بزيارة قطر يف 

منت�سف القرن التا�سع ع�سر، ظهر ال�سيخ حممد 

بن ثاين كاأهم �سخ�سية يف قطر، اإذ ا�ستهر �سيته 

بقوة كلمته وعمق حكمته و�سماحة اأخاقياته. ويف 

12 �سبتمرب 1868م وقع معاهدة مع الكولونيل لوي�ض 

اخلليج، ت مبقت�ساها  الربيطاين يف  املقيم  بيلي 

كانت حمطة  اأن  بعد  قطر،  با�ستقال  العــرتاف 

طلب  1871م  عام  ويف  الأول.  الطراز  من  بحرية 

يف  العثمانية  ال�سلطة  ممثلي  من  حممد  ال�سيخ 

الأح�ساء حمايته من اأي اعتداء خارجي. وبحلول 

ال�سيخ  لبنه  الإداريــة  امل�سوؤولية  �سلم  1876م  عام 

�سعف  ب�سبب  ــك  وذل ثــاين  بن  حممد  بن  جا�سم 

ب�سره، وتقدمه يف العمر. وبعد ثاث �سنوات، تويف 

حممد بن ثاين عام 1878م.

3- ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

:1913 – 1878

اأوال: ال�سخ�سية التاريخية:

1- الرجل.. من يكون ؟ 

ولد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين حوايل �سنة 

اأم�سى  لقد  1826م(.  )اأو  1825م  عــام  1242هــــ/ 

تقع  التي  فويرط  يف  حياته  من  الأوىل  ال�ضنوات 

�سمال �سرق قطر، وتلقى تعليمه املبكر على اأيدي 

العلماء الذين يتوافدون على جمل�ض والده، ولذلك 

ذاع �سيته اإىل خارج �سبه جزيرة قطر. وكان يرتدد 

على جمل�سه كبار رجال القبائل والعلماء وال�سعراء 

ال�سيخ  در�ض  لقد  والأدب.  الفكر  ورجال  والتجار 

كل جتاربه  يف  اأبــاه  ولزم  الأولــيــة  املبادئ  جا�سم 

القيادية  �سخ�سيته  وتبلورت  الأوىل،  التاريخية 

وال�سيا�سية والجتماعية منذ عهد مبكر، بل وكان 

الرجال  وحلم  باحلكمة  يت�سف  �سبابه  مطلع  منذ 

وقوة الكلمة، بل اإن �سخ�سيته هي يف كلمته التي 

يقولها.. عا�ض حتولت تاريخية كربى على امتداد 

ن�سف قرن قبل اأن يتوىل �سدة احلكم. فلقد توىل 

وعمره  1876م  عــام  قطر  يف  الكاملة  امل�سوؤوليــة 

قائم  لقب  ُمنح  حيث  واخلم�سن.  الثانية  يتجاوز 

العام  يف  العثمانين  قبل  من  احلاكم  نائب  مقام 

يد  العثماينة يف  الدولة  مقاليد  كانت  لقد  نف�سه. 

الوزير مدحت با�سا على عهد ال�سلطان عبد العزيز 

الأول 1861- 1876. لقد كانت الدولة العثمانية قد 

اأ�سبحت مقاليدها بيد الوزير مدحت با�سا الذي 

كان قد ك�سب خرباته عن كل من الأح�ساء واخلليج 

اأيام حكم وليته على العراق 1861- 1872. 

املوؤ�س�ض  ثــاين  بن  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ  يعد 

ال�سيخ  لوالده  نائباً  عمل  قطر،  لدولة  احلقيقي 

كبرة.  �سيا�سية  ودرايــة  خربة  اأك�سبه  مما  حممد 

ع�سوياً  كياناً  زعامته  ظل  يف  قطر  ظهرت  لقد 

�سيا�سته  ا�ستطاع من خال  وقد  متما�سكاً  واحداً 

لاعرتاف  ــوازن  ت حتقيق  على  يعمل  اأن  الذكية، 

اأكرب قوتن متناف�ستن  با�ستقال قطر من جانب 

ملع  لقد  العربي.  اخلليج  منطقة  يف  النفوذ  على 

�سعبه،  اأبناء  بن  �سعبيته  وزادت  خليجيا،  جنمه 

وذلك ملا متتع به من عقل وحكمة وحنكة وح�سن 

�سيا�سة، حيث ا�ستطاع اأن يوحد القبائل القطرية 

حتت لوائه، ويجمع �ستاتها.. ويف عهده الذي دام 

قوتها  وازدادت  الباد،  اأعمال  تو�سعت  عاما،   37

القت�سادية، وغدت موانئها اأكرث فاعلية وحيوية، 

يف  م�ساركة  واأ�سبحت  فيها  الغو�ض  عمل  ون�سط 

عمليات احلو�ض الكبر، كما �سار لها ميناء بحري 

جتاري لت�سدير الب�سائع وتوزيعها، فكرث ال�سكان، 

فيها  وتو�سع  الباد،  وات�سعت  الأعمال،  وتعددت 

�سابقا..  عليه  كان  عما  املجتمع  وتطور  العمران 

اإن 37 �سنة من حياة قطر احلديثة وقبيل احلرب 

العاملية الأوىل قد جعلتها موؤهلة للدخول يف القرن 

يد  على  التاريخية  فر�سته  وجد  كيانا  الع�سرين، 

انت�سر لأ�سرته يف  ال�سيخ جا�سم بن حممد الذي 

عقد  بناء  ويف  اأول،  التاريخية  �سرعيتها  تثبيت 

تاريخي وثيق بن الكيان الذي بناه واملجتمع الذي 

قاده نحو القرن الع�سرين.

2- والدة ال�سرعية التاريخية:

يف  قوتهم  زيــادة  اإىل  العثمانين  حمــاولت  اأدت 

قطر عن طريق تعين م�سوؤولن عثمانين مبا يف 

ذلك اإدارين يف الزبارة، والدوحة، والوكرة، وخور 

العديد، واأي�ساً عن طريق اإن�ساء جمرك يف الدوحة 

وكذلك تعزيز احلامية العثمانية يف الدوحة.. كل 

جا�سم يف  ال�سيخ  مع  ن�سوب حرب  اإىل  اأدى  ذلك 

�سهر مار�ض 1893م يف الوجبة على م�سافة 15 كم 
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وقواته  جا�سم  ال�سيخ  وا�ستطاع  الدوحة.  غربي 

اإحلاق الهزمية بالعثمانين يف املعركة. وتعد هزمية 

العثمانين هذه مبثابة عامة بارزة يف تاريخ قطر 

احلديث، بل تُعد نقطة انعطاف تاريخية كربى يف 

املنطقة. 

بداأ  ال�سيخ جا�سم  اأن  يبدو من �سرورة الأحــداث 

منذ عهد اأبيه يف عام 1868 بذل جهداً كبراً من 

اأجل اخلروج بقطر م�سيخة وليدة ت�سعى لتحقيق 

�سرعيتها التاريخية، ول ميكن للموؤرخ اإل اأن يقف 

جا�سم  ال�سيخ  لعبه  الذي  الــدور  يف  يتاأمل  طويا 

من  قطر  تاأمن  يف  وخ�سو�سا  ثــاين،  بن  حممد 

العتداء اخلارجي. ويف يوليو 1913م تويف ال�سيخ 

جا�سم الذي يعد موؤ�س�ض قطر احلديثة.

3- خ�سال زعيم موؤ�س�س:

التحولت  على  جا�سم  ال�سيخ  اأ�س�ض  تقت�سر  مل 

اإدارة  يف  دوره  له  كان  بل  الإقليم،  يف  ال�سيا�سية 

�سبه  يف  والقت�سادية  الجتماعية  التحولت  بنية 

الكربى  التحولت  موجة  �سمن  القطرية  اجلزيرة 

دور  وتعاظم  اخلليجية،  املنطقة  اجتاحت  التي 

املناطق ال�ساحلية العربية يف اخلليج يف ت�ساعيف 

البحري  الــنــظــام  وتــطــور  ع�سر  الــتــا�ــســع  الــقــرن 

اجلديد الذي ا�ستفاد كثرا من الوجود الربيطاين 

اأدى  حيث  القدمي،  البحري  النظام  من  بالتحول 

العربية  القبلية  املجموعات  ووجود  انت�سار  تنامي 

بالب�سرة  بــدءا  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  يف 

وانتهاء مب�سقط.. لقد كان ال�سيخ جا�سم من اأمهر 

قادة وزعماء اخلليج اإبان منت�سف القرن املذكور، 

وخ�سو�سا يف اإعادة �سياغة ال�سيا�سات التقليدية 

التي ر�سمها �سلفه الراحل املوؤ�س�ض الأول لاأ�سرة، 

اجلا�سمية،  التحولت  نتائج  اأبرز  من  اأن  يف حن 

على  ــاء  الأقــوي اخلليجين  الزعماء  بقية  اإجــبــار 

بعد  كثرا  منزلة قطر  فارتفعت  الت�سويات،  قبول 

الأقاليم  ت�ستفيد  عابرة  حمطة  جمــرد  كانت  اأن 

قطر  بدت  لقد  جغرافيتها،  من  ال�ساحلية  واملدن 

على عهد ال�سيخ جا�سم مزدانة ببزوغ فجر جديد، 

ال�سيا�سية؛  ال�ستقالية  ال�سخ�سية  فيه  حتتل 

ثاين  اآل  اأن  القدمية  الوثائق  خــال  من  ويظهر 

القبلي  كيانها  تبني  بداأت  التي  القبائل  من  كانوا 

اخلا�ض بها يف م�ستوطناتها املو�سمية اأو الدائمة. 

خ�سو�سيات  القطرية  اأن للجزيرة  حيث تاأّكد 

منهما:  اثنتن  اأذكـــر  التاريخية،  اجلغرافية  يف 

التاريخية،  واخل�سو�سية  اجلغرافية  ال�سخ�سية 

ومهد  توظيفهما،  يف  جا�سم  ال�سيخ  جنــح  وقــد 

التاأ�سي�ض التاريخي على اأ�سا�سهما، وخ�سو�سا يف 

يف  انت�سر  كما  به،  املحيطة  الأقاليم  مع  عاقاته 

ال�سيا�سية  وال�سراعات  القبلية  املناف�سات  حلبة 

التي تفاقم اأمرها يف ظاهرة التاأ�سي�ض التي �سارك 

تثبيت  وّكل يحاول  اآخــرون يف اخلليج،  بها زعماء 

التناف�ض  يقت�سر  مل  اإذ  املنطقة،  يف  ونفوذه  قوته 

بل  املناطق،  تلك  من  القبائل  اأبناء  على  وال�سراع 

�سّكل هذا كله، ظاهرة يف جوف �سراع دويل اأكرب 

اأول، والعثمانين ثانيا،  ميثله كل من الربيطانين 

والقاجارين يف اإيران ثالثا. 

4- منزلته عند االآخرين:

لعل اأبرز نقطة ميكننا التوقف عندها يف �سخ�سية 

هذا الرجل املوؤ�س�ض، اأنه كان زعيما وطنيا، ويبدو 

يل من خال التاأمل يف �سراعاته �سد الآخرين، اأنه 

كان دوما مهددا �سلما وحربا، �سيا�سة واقت�سادا. 

وعليه، فهو كان يدافع ب�سرا�سة عن عرينه، وكان 

�سنفن  من  اأنها  اأعتقد  التي  للتحديات  ي�ستجيب 

عربية  مناطق  من  قبلية  اإقليمية  اأولهما  اثنن: 

حتيط به من كل اجلوانب، وثانيتهما دولية بحرية 

التي  الهائلة  الربيطانية  ال�سغوطات  وخ�سو�سا 

تّعر�ض لها �سواء من قبل حكومة الهند، اأو املقيمية 

الربيطانية، اأو بطرق غر مبا�سرة عرب �سيوخ عرب 

كانوا يتعاملون مع الربيطانين.. كان رجا حليما 

و�سبورا، ففي واحدة من املعارك فقد ولده، فحزن 

عليه حزنا �سديدا، و�ساركه العديد من معارفه هذا 

احلزن.. ويبدو يل اأنه كان اإن�سانا عاطفيا يحفظ 

الود والرتاحم. 

مبا  الأعـــام  مــن  كثر  جا�سم  ال�سيخ  على  اأثــنــي 

واأديب مربز،  متميز،  يك�سف عزيز مقامه كزعيم 

ال�سعراء  يت�سابق  اأن  غريباً  ولي�ض  فا�سل،  وعامل 

على مدحه يف حياته، وعلى رثائه من بعد موته، 

ولنقتطف هنا من كامهم ما جاء يف �سفات هذا 

حممود  العراقي  العامة  قــال  العظيم:  الــرجــل 

خيار  من  »وهــو  عا�سره:  وقــد  الآلو�سي  �سكري 

الكرام، مواظب على طاعاته، مداوم على  العرب 

عبادته و�سلواته، من اأهل الف�سل واملعرفة بالدين 

وهو  امل�سلمن…  على  كثرة  مــربات  ولــه  املبن، 

األوف  وهم  وع�سائره،  قبائله  بن  الكلمة  م�سموع 

بهجت  حممد  الآلو�سي  تلميذ  وقــال  موؤلفة…« 

»ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين حاكم  الأثــري: 

وقال  الإ�سامي.  الإ�ساح  اأن�سار  كبار  من  قطر 

بالكرم،  م�سهوراً  »كان  الفرج:  اهلل  عبد  بن  خالد 

اللوؤلوؤ التي  والتم�سك بالديانة، واإيراده من جتارة 

اأي�ساً: »هو  هي حياة �سكان �سفاف اخلليج وقال 

رحمه  امل�سهورين  الع�سامين  العرب  اأمـــراء  من 

اهلل«.

اجلليل،  العامل  »هــو  خمي�ض:  بن  اهلل  عبد  وقــال 

خلدمة  وماله  نف�سه  واملوقف  املح�ض،  وال�سلفي 

العلم والعلماء«. وقال عثمان القا�سي: »كان رجًا 

وكرماً  ثاقباً  وراأياً  وحلماً  من فحول الرجال علماً 

حامتياً« وا�ستطرد قائا اأي�ساً: حتت عنوان: ف�سل 

اهلل:  رحمهم  املتاأخرين  الأدبــاء  من  ا�ستهر  فيمن 

ــارع، وجــواد  ب ــب  اأدي اأمــر قطر  ثــاين  »جا�سم بن 
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من  »هــو  عنه:  الدخيل  �سليمان  ويقول  �سخي«. 

النابغن يف الأمة العربية، العاملن ل�سعادة الدين 

والوطن، وقد اآتاه اهلل من ف�سله خراً كثراً، ومن 

العلم واملال والولد، و�سّجل الزركلي: »كان اأريحياً 

جواداً«. اأما جون فيلبي، فيكتب عنه: »وكان هذا 

الرجل ذا �سمعة اأ�سطورية فاحتفظ بقوته العقلية 

ي�ساهد  كان  ما  وكثراً  النهاية،  واجل�سمانية حتى 

وهو ميتطي جواده مع فرقة من اخليالة كلها من 

اأبنائه واأحفاده. اأما اأمن الريحاين، فيكتب قائا: 

وقعات  فك�سرهم يف  الأتــــراك  ثــاين  ابــن  حــارب 

عديدة، وكان ولوعا يف جمع العبيد وعتقهم ومن 

حنبلي  كان  فقد  والتقوى  الــورع  اإح�سانه  دواعــي 

اأوقافه على  واردات  فيه ي�سرف  املذهب مت�سلبا 

النا�ض  يعلم  نف�سه  كان هو  بل  اجلوامع واخلطباء 

اإىل  اأ�سف  اجلمعة  خطبة  فيهم  ويخطب  الدين 

الورع والتقوى، ف�ساحة الل�سان وتبّحره يف العلوم 

الدينية والفقه واإىل العلوم ال�سمر احلي واليقن 

ويزيد  عا�ض جيا  واجلــود  الــرثاء  كله  ذلك  واإىل 

يف قطر فكان اأمرها وخطيبها وقا�سيها ومفتيها 

تربطه عاقات مع  وكانت  فيها.  الأكرب  واملح�سن 

كالعامة  جند  يف  �سواء  ال�سلفية  الدعوة  علماء 

ال�سيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف اآل ال�سيخ اأو يف 

العراق كال�سيخ العامة حممود �سكري الآلو�سي.

ث��ان��ي��ا: ال��ت�����س��ك��ي��ل ال��ت��اري��خ��ي: حت����والت ق��ط��ر من 

القبلية اإىل املوؤ�س�سية:

1- مقدمة يف طبيعة التحوالت:

يعد الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر وحتى 

بدايات احلرب العاملية الأوىل من اأخطر املراحل 

التاريخية التي مّر بها اخلليج العربي، وكان ال�سيخ 

جا�سم واحدا من اأبرز زعماء التاأ�سي�ض يف قطر.. 

عملية  يف  املبكرة  اجلــهــود  درا�ــســة  ينبغي،  وهنا 

التاأ�سي�ض، لي�ض القبلي كالذي قدمه ال�سيخ حممد 

املوؤ�س�ض الأول، ولكن تثبيت �سرعية الكيان ال�سيا�سي 

اإىل م�ساف  ال�سيخ جا�سم  الذي و�سل على عهد 

الدولة، اأي مبعنى: اأن الرجل قد انتقل بقطر من 

�ستات  من  ال�سيا�سية  وجهوده  قبيلته  اأبناء  خال 

قبلي �سعيف اإىل كيان �سيا�سي قوي.. وهذا يدعو 

اإىل ت�سليط املزيد من الأ�سواء عليه، وخ�سو�سا، 

اأول،  العربية املجاورة  باملناطق  اإبراز عاقة قطر 

وبربيطانيا والأتراك العثمانين ثانيا. اإن الت�سكيل 

لزمه  قد  جا�سم  ال�سيخ  به  قام  الــذي  ال�سيا�سي 

ذلك الدور املاحي ل�سكان قطر، مع احلفاظ على 

ال�سيا�سية  ن�ساطاتها  ونو  فيها،  القبلي  الت�سكيل 

والقت�سادية والع�سكرية وغرها. 

2- ���س��ف��ح��ة ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م����ن ن���ظ���ري���ة ال�������س���واح���ل 

والدواخل:

قليل،  واأدواره  جا�سم  ال�سيخ  عــن  كتب  مــا  اإن 

ويف  قطر،  دولــة  ت�سكيل  مراحل  اإبــان  وخ�سو�سا 

والدولية..  الإقليمية  الداخلية  ال�سراعات  خ�سم 

ال�سراعات  خمــا�ــض  يف  ــد  ول الت�سكيل،  اأن  اأي 

التاريخية، وولدت قطر من رحم الأحداث املريرة، 

يف  القطرية  والأمــاكــن  املــواقــع  من  كثر  وت�سهد 

خمتلف امل�سادر العربية والأجنبية على اأهمية ذلك 

»الت�سكيل« الذي بداأ �سيا�سيا وانتهى اإىل نو وا�سح 

الجتماعية  بها احلياة  التي متيزت  العاقات  يف 

التا�سع  القرن  اإبان  املنطقة  ال�سائدة  والقت�سادية 

الــذي  الفكتوري  العهد  اإبـــان  وخ�سو�سا  ع�سر، 

مرحلة  اإنــهــا  الــعــامل.  كــل  الربيطانيون  فيه  �ساد 

ثانيا،  العربي  اأول، واخلليج  تاريخ قطر  مهمة يف 

اإن ما مييز قطر بالذات عن  وكل املنطقة ثالثا.. 

اأنها جتربة تاريخية مل  تكوينات املنطقة الأخرى، 

ت�سندها اأية اأيديولوجية عقائدية كالتي وقفت اإىل 

جانب الأ�سرة ال�سعودية يف تكوينها الأول والثاين، 

كما مل تكن جزيرة منعزلة هي حال البحرين، كما 

ل  �سا�سعة  م�سافات  الدواخل  من  متتلك  تكن  مل 

تنتهي كما هي حال ال�ساحل العماين املتمثل اليوم 

والدواخل،  ال�سواحل  »الإمــارات« ح�سب نظرية  بـ 

اإىل  قطر  يف  الداخل  مع  ال�ساحل  جتان�ض  فلقد 

درجة كبرة.. وميكن للموؤرخ اأن يحدد جملة اأ�سماء 

احلالة  تعك�ض  التي  والق�سبات  ــدن  وامل الأمــاكــن 

ال�سيا�سية التي �سادت خال الفرتات املتعاقبة من 

ذلك الت�سكيل، والذي يعد اندماج ال�سكان بالأر�ض 

ونظام احلكم على يد ال�سيخ جا�سم موؤ�سراً للحياة 

ويحدد  ال�سيا�سية،  عن  ف�سا  اأي�سا،  الجتماعية 

اأ�سا�سا  يقوم  الــذي  قطر  يف  احلــيــاة  نــط  ذلــك 

متجان�سة  معادلة  وهي  والبحر،  الرب  معادلة  على 

ومتوازنة يف املنطقة.

3- �سراع من اأجل امل�سالح البحرية:

قطر  يف  والقت�سادية  الجتماعية  التحولت  اإن 

قطر  من  البحرية  التجارة  خال  من  تّعززت  قد 

البحرية  التجارة  واإليها، وكانت تعد �سببا يف نو 

اللوؤلوؤ  �سيد  يف  امل�ساركة  وخ�سو�سا  اخلليج،  يف 

وت�سويقه، وهو ال�سياق العام للبيئة القت�سادية لكل 

من قطر وم�سيخات ال�ساحل العماين، ومنه ا�ستمد 

ال�سيا�سي،  الت�سكيل  يف  م�سوغاته  قوي  زعيم  كل 

وهذا ما اأجده عند �سخ�سيتن قويتن متزامنينت 

هما: ال�سيخ جا�سم يف قطر، ثم ال�سيخ زايد الأول 

يف اأبو ظبي. 

د. �سيار اجلميل
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ثالثا: قطر والعالقات العثمانية الربيطانية:

ال�سيخ جا�سم والعثمانيون:

اغتنم ال�سيخ جا�سم فر�سة و�سول العثمانين اإىل 

يجد  حتى  معهم  فتعاطف   ،1871 عــام  الأح�ساء 

التوازنات  يعيد  لديهم عونا �سد خ�سومه، وحتى 

موقفه.  والــده حممد عن  يرتاجع  واأن  من جديد 

ال�سعودين  حمل  الأتــراك  العثمانيون  اأ�سبح  لقد 

يف الأح�ساء، فكان ذلك جديرا باأن تتخل�ض قطر 

من الأعباء املالية التي اقرتنت مبعاهدة 1868 مع 

بريطانيا، وفعا، وبعد التفاهم مع جا�سم، دخلت 

ورحب   ،1871 يوليو  يف  قطر  اإىل  عثمانية  حملة 

الوزير مدحت با�سا بال�سيخ جا�سم بن حممد وعينه 

حمطة  الــدوحــة  يف  واأن�ساأ  قطر،  على  قائمقاما 

عثمانية  حامية  اأقام  كما  لل�سفن،  ومر�سى  للفحم 

يف  املوازنات  تغرت  هكذا،  )الدوحة(.  البدع  يف 

اخلليج اإثر دخول العثمانين قطر. لقد كانت لعبة 

اإىل �سدارة  ال�سيخ جا�سم  بها  �سيا�سية ذكية قفز 

الأحداث !

القوات  روؤيتهم  الإجنليز  يزعج  كان  ما  اأكرث  لعل 

بريطانيا  تعدها  مناطق  اإىل  تزحف  العثمانية 

مناطق نفوذها.. وكان تدخل العثمانين يف قطر، 

يف  ثــاين  بــن  حممد  ملركز  بالغا  اإحــراجــا  ي�سّكل 

الهند  حكومة  اأر�سلت  وعندما  الإجنليز.  مواجهة 

الربيطانية الرائد �سيدين �سميث م�ساعدا للمقيم 

الربيطاين يف اخلليج من اأجل التحقق من مو�سوع 

العثمانين، ذكر يف تقريره يف البدع اأن جا�سم بن 

والده  يزال  بينما ل  العثمانية  الراية  حممد يرفع 

واأن  البحري..  ال�سلح  راية  يرفع  ثاين  بن  حممد 

جا�سما ذكر له يف مقابلة بينهما اأن بعثة عثمانية 

يف طريقها للبدع، و�ستقدم له ر�سالة من احلكومة 

العثمانية تلتم�ض تعيينه قائمقاما وتاأ�سي�ض حامية 

تهديدا  تلقى  ــه  واأن ــاده،  ب يف  عثمانية  ع�سكرية 

ع�سكريا اإذا مل يوافق على ذلك، وحفاظا لل�سلم، 

يجد حماية  لأنه مل  العثمانية  العرو�ض  قبل  فقد 

بريطانية كافية. 

ومع تنامي الأحداث الناجتة عن قيام ال�سيخ جا�سم 

الزبارة يف عام 1895 ا�ستمرت املماحكات  بتعمر 

�سواحل  يف  عثماين  دور  اأي  لرت�سيخ  والأحـــداث 

اخلليج اإزاء الربيطانين، مع اأداء اأدوار، اأو فر�ض 

ال�سيخ  اأمـــوال.. وجدنا  بدفع  ــزام  اإل اأو  اأجــنــدات، 

يهدده  من  اأن  يجد  كان  اإن  براأيه  يتم�سك  جا�سم 

ل ميكنه اأن يفعل �سيئا �سد ال�سيادة القطرية، اأو 

كان يلن اإن وجد اأنه اإزاء ا�ستحقاقات تتعر�ض من 

خالها قطر اإىل اأية خماطر.. وبدا اأن الرجل يف 

جتارب  امتلك  قد  حكمه  من  الأخرين  العقدين 

لاأمور  ال�سائبة  روؤيته  له  الدقة، وغدت  غاية يف 

يف كيفية املحافظة على الكيان ال�سيا�سي القطري 

الذي بناه يف تاريخ العرب احلديث. 

املحور الثالث: 

ال�صتنتاجات: 

احل�سيلة التاريخية:

1- ما الذي يعلمنا اإياه در�س ال�سيخ جا�سم ؟ 

اإن قوتن اأ�سا�سيتن كانتا تت�سارعان يف اخلليج اإبان 

القرن التا�سع ع�سر، القوة الربيطانية ال�ستعمارية 

ح�ساب  على  املوا�سات  وتــاأمــن  املغامن  لك�سب 

العثمانية  القوة  وهناك  و�سعوبها..  املنطقة  دول 

التي اندفعت من موقعها ال�سرتاتيجي يف العراق 

وللحد  الربيطانين،  نفوذ  على  للرد  اخلليج  نحو 

من تعامل �سيوخ املنطقة مع الإجنليز ناهيكم عن 

تعدها  التي  الثانية  ال�سعودية  الدولة  دور  حتجيم 

خ�سماً لدوداً ب�سبب مواقفها العدائية املزمنة من 

العثمانين منذ تاأ�سي�سها على يد اآل �سعود. 

روح  مّيثل  ثاين  اآل  بن حممد  جا�سم  ال�سيخ  كان 

ال�سابة يف الإ�سرار على �سيادة م�سيخة قطر اأمام 

املناف�سات  واإزاء  اأول،  الدولية  ال�سراعات  هجمة 

الإقليمية واملحلية ثانيا.. وحن وجد اأن اأباه مييل 

للماينة والقبول بالأمر الواقع، وكان قد فقد ب�سره 

يف اآخر �سنوات عمره، فاإنه تقدم اإىل اأن ياأخذ دور 

امل�سوؤول الأول، فكان اأن دخل معرتك ال�سراعات، 

وخما�ض التحديات ومواجهاتها من اأجل اأن يجعل 

ومركزه  و�سخ�سيته  ا�ستقاليته  له  بلدا  قطر  من 

ال�سيا�سي يف الإقليم.. 

2- كاريزما ال�سيخ جا�سم: الريادة يف التاأ�سي�س:

 لعل اأهم ما ميز ال�سيخ جا�سم، امتاكه روؤية عميقة 

بالدور الذي ميكن اأن ت�سنعه قطر، وهي كافية كي 

جتعله �ساحب اأهم التطلعات نحو امل�ستقبل. لقد 

وجدنا كم ات�سم ال�سيخ جا�سم باحلكمة وال�سجاعة 

وقوة ال�سكيمة، اإذ ا�ستطاع اأن يحكم بقدر كبر من 

ال�ستقالية عن نفوذ كل من بريطانيا والأتراك، 

يف  قطرية  و�سيادة  لنف�سه  نــفــوذاً  بذلك  حمققاً 

اأقــوى حكامها يف  من  واحد  اإىل  ليتحول  املنطقة 

تلك احلقبة املزدحمة بالتناق�سات والواقعة حتت 

من  م�ستاًء  كــان  لكنه  الربيطانين.  نفوذ  �سطوة 

ومن  لقطر،  الداخلية  ال�سوؤون  الأتــراك يف  تدخل 

طلباتهم املتزايدة يف فر�ض الإتاوات اجلائرة. اإىل 

 29 يف  بريطانيا  مع  اتفاقية  العثمانيون  وّقــع  اأن 

يوليو/ متوز 1913 ن�ّست على اأن يبقى احلكم يف 

�سبه اجلزيرة القطرية، كما كان يف املا�سي، يف اآل 

ثـانـي. و�سهد ذلك العام كذلك انتقال احلكم اإىل 

د. �سيار اجلميل

�سخ�سية ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 
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ال�سيخ عبد اهلل بن جا�سم بعد وفاة والده ال�سيخ 

جا�سم بن حممد. 

3- التجربة التاريخية العميقة:

لنا  �ستك�سف  الرجل،  تاريخ  يف  متمعنة  نظرة  اإن 

كان  مبا  ومعرفته  املا�سي  تفهم  على  قدرته  عن 

الزمان  وخطوب  م�ساعب  من  �سلفه  �سادف  قد 

كان  واأنــه  كما  ال�سعب،  التاريخ  ذلك  امتداد  على 

ي�سعر مبعاناة النا�ض من ق�ساوة العي�ض يف بيئتهم 

واإح�سا�سه  فيها،  عا�سوا  التي  ال�سعبة  اجلغرافية 

بجلدهم وحتملهم امل�ساق.. فكان ذلك كله مبثابة 

و�سيوخ  رجــالت  من  بقية  رفقة  للتاأ�سي�ض  مدعاة 

الأر�ـــض  هــذه  على  جا�سم  ال�سيخ  حــول  تــاآلــفــوا 

الطيبة التي يعتز بها جا�سم عندما يذكرها دوما 

يف جمال�سه ويحكي لاآخرين جتربته الفريدة يف 

على  »التجربة«  تلك  اأنتجت  كم  يرى  وهو  قطر، 

امتداد �سنوات عهده. ولكي يكون ذلك حافزا قويا 

اخلليجية  منطقته  اإزاء  جا�سم  ال�سيخ  ل�سان  على 

من اأجل التطلع نحو بناء امل�ستقبل، وقد غدت دولة 

قطر التي بناها، فعا اأعجوبة يف احلياة العربية 

احلديثة كونها غدت اإحدى اأبرز الدول اخلليجية 

العامل  يف  بها  خا�سة  �سخ�سية  وذات  ا�ستقالية، 

اليوم من نواح عدة ل ح�سر لها. 

معنى ذلك اأن الرجل، كان يتملكه �سعور بامل�سوؤولية 

التاريخية لي�ض اإزاء جمتمعه الذي زامنه فح�سب، 

بل اإزاء الأجيال القادمة التي لبد اأن جتد الطريق 

التي ميكنها اأن ت�سر عليها، ل لكي تبداأ دوما من 

التطورات،  من  املزيد  لتحقق  بل  ال�سفر،  نقطة 

ال�سيخ  بــداأ  هنا  الجنـــازات.  من  املزيد  وت�سفي 

جا�سم جتربته الغنية واأن ما حققه خال املرحلة 

جمال  يف  بــالــريــادة  يو�سف  لكي  يكفي  الأوىل 

م�سروعات بناء الدولة، ف�سا عن ا�ستقطابه �سمة 

يف  جنح  اأن  ومنذ  ال�سحرية(،  )القيادة  الكاريزما 

جمال بناء الكيان ال�سيا�سي لقطر، جنح يف اإر�ساء 

اأ�س�ض ال�سرعية ال�سيا�سية باعتماده على ركيزتن 

قويتن يف م�سروعه، اأولهما: التنظيم والدينامية، 

وثانيهما: الوحدة القبلية الجتماعية لكل ما يتيح 

مردوداتها  يراعي  بحيث  التاأ�سي�ض  عمليات  جناح 

�سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا.

الكاريزمية  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ  ــادة  ري اإن   

والوعي  الــذات  بقيمة  اإح�سا�سه  من  انبثقت  قد 

ــه من  بــتــاريــخ وتـــراث الآبــــاء والأجـــــداد، وحــررت

الهيمنة الأجنبية وهذا ما افتقدته جتارب عديدة 

تلك  وخ�سو�سا  والإ�سامي،  العربي  العاملن  يف 

�سيا�سيا  التاريخية  جتاربها  اأخفقت  التي  البلدان 

لتوظيف  افتقادها  ب�سبب  واجتماعيا  واقت�ساديا 

التاريخ والوعي به والإح�سا�ض بتحديات امل�ستقبل، 

فكانت اأن ا�ستخدمت اأ�ساليب دوغمائية وتقليدية 

و�سمن واجهات لي�ض لها القدرة ملواجهة التحديات 

وال�ضتجابة لها، فكان م�ضريها الف�ضل وال�ضقوط 

اأنا�ض  مثلها  قطر،  يف  جا�سم  ال�سيخ  جتربة  اإن   !

ا�ستلهموا الروؤية الواقعية لقائدهم، وقا�سوا جتاربهم 

بقيا�سات غر ماألوفة، وتعاملوا مع الواقع باأ�ساليب 

دوليا،  وحتى  واإقليميا  حمليا  ومتفوقة  جديدة 

اأدركوا موقعهم احلقيقي من حركة التاريخ  واأنهم 

خطورة  وعــوا  كما  الع�سرين،  القرن  مفتتح  عند 

وبناء  احلا�سر  معاجلة  يف  ودورهــم  م�سوؤولياتهم 

امل�ستقبل.. خ�سو�سا وان م�سر العديد من بلدان 

العاملن العربي والإ�سامي، كان حمفوفا باملخاطر 

اإزاء التحديات القادمة. لقد اأر�سى ال�سيخ جا�سم 

دعائم ا�ستقرار الباد واحلكم لآل ثاين اأثناء فرتة 

حكمه.. ولي�ض يل اأن اختم هذه »الدرا�سة« اإل مبا 

كتبه ال�سيخ عبد اهلل الب�سام عنه، قائا: »تو�سعت 

اأعمال الباد، ون�سط عمل الغو�ض فيها، و�سار لها 

وتوزيعها،  الب�سائع  لت�سدير  جتاري  بحري  ميناء 

فكرث ال�سكان، وتعددت الأعمال، وات�سعت الباد، 

وتو�سع فيها العمران، و�سار للعا�سمة الدوحة قرى 

و�سواح، واأ�سبحت دولة م�ستقلة. ويقول عنه: اإنه 

�سا�ض قطر »بالعدل واحلكمة والرحمة حتى اأحبته 

رعيته«.

د. �سيار اجلميل
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امل�سادر واال�ست�سارات

الوثائق:

- حما�سر قطر 1820-1960 ت اإعداده ملجموعة من طبعات اأر�سيف 

الإقليمية وثائقي تاريخ اخلليج واجلزيرة العربية، التي ن�سرت يف تكوين 

اجلمعيات مع املكتبة الربيطانية )مكتب الهند ال�سرقية وجمموعات(. 

ال�سابق  الرئي�ض   ،tuson تو�سون  بينيلوب  التحرير:  رئي�ض  ا�ست�سارة 

الهند  )مكتب  الربيطانية  املكتبة  حمفوظات  �سمن  الأو�سط  لل�سرق 

قبل  ما  لفرتة  امل�ستن�سخة  الوثائق  معظم  املجموعات(.   & ال�سرقية 

 1960-1947 للفرتة  ورقات  الهند.  وتوجد يف �سجات مكتب   1947 -

هي بالدرجة الأوىل الطاع على املحفوظات الوطنية، يف كيو. امللف 

اإ�سارات تعطي لفائدة الباحثن.

�سراي  طبوقابي  يف  حمفوظة  عثمانية  ووثائق  ومرا�سات  اأوراق   -

رقم:  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  كوزفزي  ب�سرة  خليج  ملفات  )ق�سم 

خا�ض(. ووثائق مركز حفظ الوثائق بجامعة الب�سرة/ العراق )احرتز 

على م�سورات مهمة منها(. 

القطري،  التاريخ  )وثائق   1904  -1873 القطرية  ال�سوؤون  �سالدانا،   -

جلنة كتابة تاريخ قطر، ترجمة: احمد العناين(. 

ـ مركز الوثائق والدرا�سات، وثائق دولة الإمارات لاأعوام: 1972، 1973، 

 ،1983  ،1982  ،1981  ،1980  ،1979  ،1978  ،1977  ،1976  ،1975  ،1974

1985، 1986.. )اأبوظبي، مركز الوثائق والدرا�سات، د.ت(. )املجلدات 

جامعة  العامة،  زايــد  مكتبة  يف  الأر�سيف  ق�سم  عليها  يحرتز  كاملة 

الإمارات العربية املتحدة، العن(. 

املراجع:

)بــروت:  ط1  احلديث،  العرب  وتكوين  العثمانيون  �ضيار،  اجلميل، 

موؤ�س�سة الأبحاث العربية، 1989(. 

للطباعة  ال�سروق  )عّمان:  ط2  احلديث،  العرب  تكوين   ،............

والن�سر، 1997(. 

)عّمان/  ط1  احلديث،  العربي  التكوين  وج��ذور:  بقايا   ،............

بروت: الأهلية للن�سر والتوزيع، 1997(.

جملة  »يف  والدواخل  ال�سواحل  احتاد  التاريخ:  »�سناعة   ،............

ليوا التي ي�سدرها مركز الوثائق والبحوث )ديوان رئي�ض الدولة(، العدد 

1، يناير 2004، �ض 22 - 27.

جيو�سرتاتيجية  درا�سة  العربي:  للخليج  احليوي  املجال   ،............

ال�ضرتاتيجية، ط1،  والبحوث  للدرا�ضات  الإم��ارات  مركز  ظبي:  )اأبو 

2003( )درا�سات ا�سرتاتيجية، 85(.

العدد 15،  البيان،  اإمارة قطر،  بن ثاين موؤ�س�ض  الفرج، خالد، جا�سم 

يونيو، 1967. 

جا�سم، جمال زكريا، اخلليج العربي )1840 - 1914(، القاهرة، 1985.

 لورمير، دليل اخلليج، يف كل من ق�سميه اجلغرايف والتاريخي، وقد 

ترجم اإىل العربية وطبع من قبل دولة قطر.

العناين، اأحمد، �سل�سلة من مقالت مهمة له يف جملة الدوحة القطرية. 

ال�سراف، حممود ح�سن، تطور قطر ال�سيا�سي والجتماعي يف عهد 

اآل ثاين )اإ�سراف: حممود حلمي م�سطفى،  ال�سيخ جا�سم بن حممد 

وتقدمي احمد العناين(، 1980.

مايرتا، جوينتي وعفراء احلجي، ق�سر احل�سن: تاريخ حكام اأبو ظبي 

1793- 1966 )اأبو ظبي: مركز الوثائق والبحوث، 2001(.

املن�سور، عبد العزيز، التطور ال�سيا�سي لقطر، الدوحة، د.ت. 

النبهاين، خليفة بن حميد، التحفة النبهانية يف تاريخ اجلزيرة العربية، 

ق�سم البحرين، القاهرة. 

)من  العربية  واجلزيرة  اخلليج  يف  والدولة  املجتمع  خلدون،  النقيب، 

منظور خمتلف(، ط2 )بروت: مركز درا�سات الوحدة العربية، 1989(.
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د. �سيار اجلميل

�سخ�سية ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

وعالقته مع القوى املحيطة به
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



جاسم الكبير وسياساته في فرض 
الشخصية االستقاللية إلمارة قطر

)دراسة تحليلية(

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

االأ�ستاذ الدكتور : اإبراهيم �سهداد

ishahdad@qu.edu.qa

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

»عندما توىل ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين اإمارة الباد: تو�سعت اأعمال الباد، ون�سط عمل الغو�ض فيها، 

و�سار لها ميناًء بحرياً جتارياً لت�سدير الب�سائع وتوريدها، فكرث فيها ال�سكان، وتعددت الأعمال، وات�سعت 

الباد، وتو�سع فيها العمران، و�سار للعا�سمة )الدوحة( قرى و�سواحي، واأ�سبحت دولة م�ستقلة .........«

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن �سالح اآل ب�سام – علماء جند يف خم�سة قرون )ج5 – �ض 406(
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متهيد:

عدة  ب�سفات  جا�سم  ال�سيخ  امل�سادر  و�سفت 

نزعته  عن  كناية   
1
متع�سباً« �سلفياً  »كان  اأنه  منها 

وكان  ع�سره  اأهل  »اأعلم  واأنه  املت�سددة،  الدينية 

، �سيخ قطر وخطيبها 
2
�سلباً متما�سك ال�سخ�سية«

وفقيهها. القا�سي العادل يف اأحكامه كيف ل وهو 

يقول يف اإحدى ق�سائده :

فويل لقا�سي الأر�ض من قا�سي ال�سما

ل عـاد ميـزانه عـن احلـق مايل

اخلليج  زعماء  من  متميزاً  طرازاً  »ميثل  واأنه 

بح�سب   ،
4
قدمي« �سقوات  »�ساحب  واأنه   .

3
العربي«

)اآل  املواقف  رجل  العثمانية.  الوثائق  يف  جاء  ما 

الثائر بح�سب ما   ،
5
اأ�سطورية« �سعود(. ذو »�سمعة 

 .
6
الكبر« »املح�سن  الربيطانية.  الوثائق  يف  جاء 

واأنه رجل �ساحات القتال “الوجبة 1893”، املتّوثب 

احلذر.

1 انظر: ج. ج. لورمير. دليل اخلليج، الق�سم التاريخي، �ض 3، الديوان 

الأمري، قطر، 202، 1266.

2 عبد املنعم الوكيل، ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين “�سيف مل يغمد 

وفار�ض مل يرتجل” درا�سة غر من�سورة، الدوحة، 2002، �ض22.

3 عبد الكرمي غرابيه، وثائق يلدز كم�سدر لتاريخ الب�سرة وخليجها، 

 ،1913 بغداد  العراقية،  الإعام  وزارة  للتاريخ،  الدويل  املوؤمتر  بحوث 

�ض 72.

ال�سلبة جتاه  ال�سيخ  من مواقف  العثمانيون حينما داقوا ذرعاً  بداأ   4

�سيا�ساتهم وم�ساريعهم باإطاق هذه ال�سفة.

5 عبد املنعم الوكيل، املرجع ال�سابق �ض 10

6 عمر املختار. الثمر الداين يف �سرة ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين، 

موؤ�س�ض قطر، درا�سة غر من�سورة، �ض 36-35

اآوردتها  التي  ال�سخ�سية  ال�سفات  بع�ض  هذه 

املراجع الأجنبية عن ال�سيخ جا�سم، وقد يكون من 

غر امل�ستهجن التمهيد لورقة عملية بذكر عدد من 

ال�سفات التي ات�سمت بها �سخ�سية �ساحب املحور 

ملو�سوع الورقة دون الدخول يف تفا�سيل حياته من 

املهد اإىل اللحد.

اأن و�سح �سبب متهيدي  ومن الأهمية مبكان قبل 

اأن  اأ�سر  اأن  علينا  مر  الذي  النحو  على  للورقة 

مل  منها  اثنن  اللهم  تلوتها  التي  ال�سفات  جميع 

اأو كتاب حملن بل  يكن م�سدرها م�سادر حملية 

م�سادر اأجنبية وباحثن وكتاب اأجانب والهدف من 

هذا التو�سيح هو هدف علمي بحت وهو حتى ل 

يقال اأن هذه ال�سفات لي�ست اإل من ن�سيج خيال 

ال�سيخ  حماباة  منها  الق�سد  كان  حملين  كتاب 

جا�سم اأثناء حياته اأو حماباة اأ�سرته من بعده.

العلمي  التجرد  باب  من  تو�سيحه  اأرد  ما  هذا 

واحليدة التاريخية.

مرت  التي  بال�سورة  الورقة  لتمهيد  بالن�سبة  اأما 

عليكم حقيقية حينما هداين تفكري اإىل التمهيد 

ذلك  من  الهدف  كان  املذكورة  بالطريقة  للورقة 

ال�سخ�سية   لهذه  الرئي�سة  املفاتيح  على  الوقوف 

متتلكه  كانت  ما  معرفة  خالها  من  ميكن  والتي 

يتبناه  كان  اأن ما  من موؤهات وقدرات تدل على 

من �سيا�سات، وما يتخذه من مواقف من ت�سميم 

روؤية  وذو  يقظ  عقل  ذو  رجل  فهو  وتخطيط، 

رجال  اأبرز  �سمن  من  يكون  اأن  اأهلته  �سيا�سية 

ع�سره يف منطقة اخلليج، ناهيك عما كان ميتلكه 

قيادية  �سمات  اأعمال من  من  به  قام  مبا  وقيا�ساً 

كالإ�سرار واجل�سارة ورباطة اجلاأ�ض وروح املغامرة 

جمع  على  والقدرة  لاآخرين،  اخل�سوع  وعدم   “
�سوف  وغرها  ال�سفات  وهذه  حوله  من  �سمل 

نراها جم�سدة حينما يبداأ ب�سيا�ساته وجهوده التي 

ال�ستقالية  ال�سخ�سية  فر�ض  خالها  من  حاول 

من  قوي  وبدعم  الآخرين  على  الوليدة  لإمارته 

عاقداً  كان  فيما  �ساطرته  التي  القطرية  القبائل 

اأن  عليه  كان  ذلك  �سبيل حتقيق  ويف  عليه  العزم 

يتبنى جمموعة من ال�سيا�سات اجلريئة.

جا�سم و�سيا�سته يف فر�س 

ال�سخ�سية اال�ستقاللية لقطر:

من خال قراءة الظروف التي ولدت فيها اإمارته 

تواجهه من م�ساعب  اأن  يتوقع  كان  عام 1868وما 

جا�سم  ال�سيخ  عند  ولد  املحيطة، مما  القوى  من 

ي�ستطيع  قوة  على  العتماد  من  لبد  باأنه  قناعة 

من خالها اإبعاد �سبح موؤامرات املرتب�سن بقطر 

والدولة �ساحبة النفوذ يف املنطقة وهي بريطانيا 

ما  حتقيق  الوقت  نف�ض  ويف  اإمارته،  وعلى  عليه 

ال�سخ�سية  فر�ض  وهو  حتقيقه  على  ي�سر  كان 

د. اإبراهيم �سهداد

جا�سم الكبري و�سيا�ساته يف فر�س 

ال�سخ�سية اال�ستقاللية الإمارة قطر
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ال�ستقالية لإمارة قطر وذلك لعلمه بعدم قدرته 

حتقيق ذلك من دون عون خارجي.

العثمانية  الدولة  يف  اآنذاك  �سالته  الرجل  فوجد 

حملة  باإر�سال  اخلا�ض  قرارها  فر�سة  ا�ستغل  اإذ 

مدحت با�سا عام 1871 اإىل �سرقي اجلزيرة العربية 

�ساحل  على  الفعلية  �سيطرتها  ب�سط  اأجل  من 

( حينما 
7
اخلليج العربي من الكويت حتى م�سقط، )

الدولة  كنف  يف  تردد  دون  الدخول  على  وافق 

عدة  يف  العثماين  للعلم  رفعه  ثم  ومن  العثمانية 

ملن  والإعان  ذلك  على  كدليل  باده  من  مناطق 

حوله اأنه اأ�سبح حتت مظلة الدولة العثمانية، رغم 

اإدراكه باأن خطوته �ستعر�سه لكثر من املتاعب من 

اجلران وغرهم، غر اأنه مل ياأبه لذلك ما دامت 

خطوته حتقق اأهدافه، التي ميكن ت�سميتها بح�سب 

ت�سميات الع�سر احلايل بالأهداف الوطنية.

وبعد هدوء عا�سفة موافقته الدخول حتت مظلة 

حكم الدولة العثمانية، التي اأثارتها بريطانيا، بداأ 

تر�سيخ  اإىل  تهدف  كانت  التي  �سيا�ساته  بتفعيل 

حتقيق  يف  م�ستهًا  لإمارته  القطرية  ال�سخ�سية 

ذلك مبا يلي:

 1868 معاهدة  تبعات  من  التخل�ض  �سيا�سة  اأوًل: 

اإذ بداأ بالتربوؤ منها حينما واجهته ال�سلطات   )
*8
(

7 عبد اهلل من�سي. املواجهة العثمانية الربيطانية يف اخلليج العربي، 

1869- 1914م، 1994، �ض 29- 34

8 ملزيد من التفا�سيل عن هذه املعاهدة انظر : اأحمد زكريا واآخرون، 

نف�ض املرجع ال�سابق.

اأحد  يكن  مل  لكونه  فيها  جاء  مبا  الربيطانية 

املوقعن عليها واأكرث من ذلك فاإنه قام على الفور 

املفرو�سة على  التخل�ض من اجلزية  قرار  باتخاذ 

انتقا�ساً  اجلزية  تلك  يرى يف  كان  اأنه  اإذ  اإمارته، 

من �سخ�سية قطر امل�ستقلة)1( وكان اأول اإجراء يف 

�سبيل ذلك وقوفه يف اأوائل عام 1872 يف وجه اإحدى 

ال�سفن الربيطانية التي جاءت كالعادة تطالب بدفع 

اجلزية فاأ�سار اإىل العلم العثماين قائًا: باأنه طاملا 

بقى هذا العلم فاإنه ل يعرتف بحق اأيه �سلطة اأخرى 

تتدخل يف �سوؤون قطر اأو تطالبها بدفع جزية تنم 

عن التبعية، فغادرت ال�سفينة دون اأن حت�سل على 

)
9
�سيء. )

القطري  القت�ساد  حترير  على  اإ�سراره  ثانيًا:  

اأخرى،  دولة  رعايا  ونفوذ  تدخل  من  وحمايته 

خال  من  الربيطانية  احلكومة  رعايا  وخا�سة 

التجار  هوؤلء  مناف�سة  ب�سبب  منهم  التخل�ض 

اللوؤلوؤ  على  الغو�ض  حرفة  يف  املحلين  لل�سكان 

التي كانت متثل احلرفة وو�سيلة التعي�ض الرئي�سية 

للقطرين، فقد كان هوؤلء الرعايا ميتلكون روؤو�ض 

اأموال كبرة وتفوق بكثر ما كان ميتلكه القطريون، 

وبذلك ا�ستطاعوا مزاحمة ومناف�سة القطرين يف 

واأكرث  اأعلى،  باأ�سعار  املغا�سات  عند  اللوؤلوؤ  �سراء 

من ذلك اأنهم ا�ستطاعوا اإغراء نواخذة بع�ض �سفن 

العربية 1871  با�سا يف �سرق اجلزيرة  العقاد. حملة مدحت  9 �ساح 

و�سداها يف اخلليج، بحث مقدم ملوؤمتر تاريخ �سرق اجلزيرة العربية، 

الدوحة، 1 مار�ض 1977م، �ض  12

الغو�ض عن طريق تقدميهم اأموالً تغريهم بالعمل 

حل�سابهم.

قبل  من  مبا�سراً  تدخًا  ذلك  جا�سم  اعترب  وقد 

مكانة  اإ�سعاف  منه  الهدف  كان  التجار  هوؤلء 

العن�سر الوطني يف هذه احلرفة وتهمي�ض دوره مما 

يوؤثر �سلباً مع مرور الأيام يف مداخيل الباد، وجعل 

حرفة الغو�ض وجتارة اللوؤلوؤ واقعة حتت نفوذ هوؤلء 

التجار، وبخاف تلك املناف�سة فقد طالب التجار 

لكونهم  عليهم  املفرو�سة  ال�سرائب  من  باإعفائهم 

يف  م�ستندين   )
10
( الربيطانية  احلكومة  رعايا  من 

كانت  والتي   1868 معاهدة  على  يبدو  فيما  ذلك 

معقودة بن حكومتهم و�سيخ قطر اآنذاك حممد بن 

ثاين مما عده جا�سم تعدياً على ال�سيادة الوطنية 

ومتثل  وطنية،  م�ستحقات  ال�سرائب  تلك  لكون 

جزءاً من مداخيل البلد الذي كان يعاين يف ذلك 

من �سح املوارد، لذلك وقف ال�سيخ جا�سم باملر�ساد 

لهوؤلء التجار فار�ساً عليهم �سرورة اللتزام بدفع 

اأن  اإدراكه  رغم  عليهم،  �سترتتب  التي  ال�سرائب 

ال�سلطات  مع  مفتوح  �سراع  اإىل  �سيجره  ذلك 

الربيطانية اإذ اأن تلك ال�سلطات وملرات عدة اتهمته 

تعر�ض  التي  احلوادث  من  العديد  وراء  كان  باأنه 

لها هوؤلء التجار، كان اآخرها طردهم من الدوحة 

واأن ال�سبب الوحيد لهذا العداء الذي اأظهره جا�سم 

جتاههم لعتقاده باأن وجود هوؤلء التجار من �ساأنه 

اأن يحرمه من الأرباح التي اعتاد اأن يجنيها ب�سبب 

10 املرجع اأعاه. �ض 13- 16

)
11
احتكاره لتجارة اللوؤلوؤ)

ال�سلطات الربيطانية  اأن  اإليه  الإ�سارة  ومما يجب 

يتخذه  كان  اإجراء  اأي  جتاه  وبحزم  واقفة  كانت 

ال�سيخ جا�سم �سد هوؤلء التجار ويبدو لنا اأن �سبب 

ذلك يتمثل فيما ياأتي:

ال�سيخ جا�سم يف جتميد 	 1 اأنه يف حالة جناح 

من  واإخراجهم  التجار  لهوؤلء  التجاري  الن�ضاط 

الباد �سيوؤدي ذلك اإىل فقدان بريطانيا لهيبتها يف 

املناطق التي كانت ت�سيطر عليها يف اخلليج واأكرث 

من ذلك ورمبا يفتح ذلك الباب اأمام بع�ض �سيوخ 

اخلليج لاقتداء بخطوة جا�سم. 

الطابور 	 2 مبثابة  كانوا  الرعايا  هوؤلء  اأن 

اعتقادي  بح�سب  الربيطانية  لل�سلطات  الثالث 

لكونهم  الإمارات،  باقي  يف  واإنا  قطر،  يف  لي�ض 

ملراقبة  الربيطانية  لل�سلطات  كعيون  يعملون  كانوا 

خا�ض،  بوجه  جا�سم  وال�سيخ  عام  بوجه  �سيوخها 

الرقابة  دائمة  الربيطانية  ال�سلطات  كانت  حيث 

على حتركاته بحكم م�ساكله يف املنطقة، وهذا ما 

اأر�سله  الذي  التهديد  �سبب  يبدو  فيما  لنا  يف�سر 

وكان  الربيطاين  ال�سيا�سي  للمقيم  جا�سم  ال�سيخ 

م�سمونه اأنه ل ير�سخ لأي �سغط يفر�ض عليه.

بينما كانت بريطانيا تتخذ من وجود هوؤلء 	 3

الداخلية لقطر  ال�سوؤون  للتدخل يف  التجار ذريعة 

التي  العثمانية  الدولة  على  �سغط  كاأداة  وكذلك 

كانت اخل�سم اللدود اآنذاك يف املنطقة.

11 عبد العزيز املن�سور. املرجع ال�سابق، �ض 97

د. اإبراهيم �سهداد

جا�سم الكبري و�سيا�ساته يف فر�س 
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ثالثًا: تر�سيخ ال�سيادة القطرية على جميع اأرا�سيها 

نفوذا  لهم  باأن  ادعاءات غرهم  اأجل مواجهة  من 

فيها، وقد عمل ال�ضيخ جا�ضم على اإعادة الن�ضاط 

مليناء الزبارة هادفاً من ذلك تاأكيد �سخ�سية قطر 

الأرا�سي  وحدة  على  التاأكيد  وبالتايل  امل�ستقلة 

وبخاف  اأخرى  قوة  لأية  تبعيتها  وعدم  القطرية 

ذلك فاإن ال�سيخ جا�سم كان يهدف من وراء اإعادة 

الن�ضاط مليناء الزبارة ما ياأتي:

أ والغو�ض 	- التجارة  قطر يف جمال  مركز  رفع 

الأخرى يف جمال جتارة  الدول  مناف�سة  وبالتايل 

اللوؤلوؤ اإذ كان من املعروف اأن بحر الزبارة م�سهور 

بكرثة مغا�ساته وجودة اللوؤلوؤ املتوافر فيه.

أ و�سل 	- كحلقة  الزبارة  موقع  من  ال�ستفادة 

للتبادل التجاري بن الهند و�سرق اجلزيرة العربية 

وتنمية مكانتها ال�سرتاتيجية.

أ ال�ستفادة ع�سكرياً لردع اأي عدوان خارجي 	-

لا�ستفادة  بالإ�سافة  اخلارج  ياأتي من  باده  على 

)
12
منه ملكافحة اأعمال القر�سنة.)

ال�سيخ كذلك تر�سيخ  من مظاهر �سيا�سات  رابعًا: 

اأنحاء  ال�سكانية يف  الهوية القطرية على الرتكيبة 

ال�سلطات  من  طلباً  برف�سه  ذلك  باده،  اأرا�سي 

الربيطانية اإ�سكان بع�ض الأهايل غر التابعن له 

 )
13
يف الزبارة مقابل ع�سرة اآلف روبية �سنوياً.)

12 وثيقة عثمانية، رقم و ع /10 اأ، بدون تاريخ

13 وثيقة عثمانية رقم وع /39ن، نظارة الداخلية.

ويبدو لنا اأنه كان من الطبيعي اأن ل متر على ال�سيخ 

جا�سم الفطن مثل هذه املحاولت لأنه كان يدرك 

متام الإدراك اأنه يف حال املوافقة على ذلك �سي�سر 

بالرتكيبة ال�سكانية يف الزبارة بحيث اأنه مع مرور 

الأيام يتحول القطريون اإىل اأقلية ب�سبب تغر هذه 

جذب  منطقة  كانت  الزبارة  اأن  وخا�سة  الرتكيبة 

مناف�سن  هوؤلء  �سيكون  فعليه  ثم  ومن  للتجارة، 

املخاوف  ناهيك عن  التجارة  للقطرين يف حرفة 

الأمنية كا�ستغال هوؤلء باإثارة امل�ساكل وخا�سة اأن 

الهدف  لبلدهم، ورمبا كان  هوؤلء �سيكون ولوؤهم 

حيث  الربيطانية  امل�سالح  خدمة  اأي�سا  ذلك  من 

جا�سم  ملراقبة حتركات  لها  كعيون  هوؤلء  �سيعمل 

يف الزبارة اأ�سوة مبا كان يقوم به رعاياه من التجار 

يف الدوحة.

خام�ساً: لعل من اأبرز �سيا�سات جا�سم ب�ساأن فر�ض 

ال�سخ�سية القطرية امل�ستقلة على اأرا�سيها، رف�سه 

وباإ�سرار جلميع حماولت الدولة العثمانية فر�ض 

من  بدءاً  قطر  على  وال�سيا�سية  الإدارية  هيمنتها 

تاأ�سي�ض  اإىل  يهدف  كان  الذي   1877 عام  م�سروع 

عاكف  مب�سروع  ونهاية  اجلمارك  لتح�سيل  دائرة 

كان  الذي   1889 الإح�ساء  مت�سرف  امل�سهور  با�سا 

الهدف منه اإن�ساء اإدارة عثمانية مبا�سرة يف قطر. 

)
14
(

حماولة  الرف�ض  لهذا  املبا�سرة  النتيجة  وكانت 

14 عبد اهلل من�سي. املرجع ال�سابق، �ض 166

ليكون  مكانه  غره  اإحال  العثمانية  ال�سلطات 

اأكرث طواعية لها، ومن ثم ميكن من خاله تنفيذ 

بالف�سل  باءت  حماولتها  جميع  اأن  اإل  �سيا�ساتها 

يف حتقيق هذا الأمر الذي ولّد لديها قناعة باأنه 

ل ميكن اإزاحة ال�سيخ جا�سم اإل بالقوة الع�سكرية، 

حممد  بقيادة  امل�سهورة  حملتها  اأر�سلت  هنا  ومن 

املحاولة  نتيجة  وكان  الب�سرة،  وايل  با�سا  حافظ 

الف�سل الذريع، بل اإحلاق الهزمية باجلي�ض العثماين 

كما  اأو   1893 الوجبة  امل�سهورة مبعركة  املعركة  يف 

يطلق عليها البع�ض “بهبة قطر” على الأتراك.

من  جا�سم  على  كان  اأنه  اإليه  الإ�سارة  يجب  وما 

اأجل حتقيق �سيا�ساته اأن يعمل على توحيد ال�سف 

وهو  حقيقة  عليه  خافياً  هذا  يكن  ومل  الداخلي 

كان  لأنه  نظره  وبعد  ال�سيا�سية  بفطنته  املعروف 

ال�ستقالية  �سيا�ساته  اأن  الإدراك  متام  يدرك 

اإىل  ت�سل  م�ستميتة  بل  �سديدة  معار�سه  �ستلقى 

كانت  من  قبل  من  وموؤامرات  حروب  قيام  درجة 

�سيا�ساته ت�ستهدفهم اأو ت�ستهدف ممتلكاتهم، فبناًء 

توحيد  �ساأنها  من  �سيا�سات  بتبني  قام  ذلك  على 

اأن  ميكن  ما  الأ�سا�سية  �سمتها  الداخلية،  اجلبهة 

ذلك  وتف�سيل  الحتواء،  ب�سيا�سات  عليها  نطلق 

اأن جا�سم و�سع يف اعتباره اأنه من ال�سعوبة جناح 

�سيا�ساته بالعتماد على اأ�سرته لكونها كانت قليلة 

عدم  قناعة  لديه  تولدت  وبالتايل  اآنذاك  العدد 

قطر،  مناطق  كافة  على  �سلطته  مد  ا�ستطاعته 

اأن �سلطته يف بدايات حكمه  املعروف  اإذ كان من 

كانت حم�سورة يف الدوحة و�سواحيها تقريباً، اأما 

ال�سمال،  كمنطقة  الأخرى  فاملناطق  ذلك  بخاف 

لكونها  القطرية  للقبائل  �سكناً  املناطق  اأكرث  كانت 

منطقة جاذبة، مع و�سعنا يف العتبار اأن عدداً من 

اأفراد هذه القبائل وغرها كانت تعي�ض يف مناطق 

متفرقة من اأنحاء قطر.

ومبا اأن ال�سيخ جا�سم كان على دراية مبا متثله تلك 

القبائل من ثقل فاإنه بداأ ب�سيا�سة توظيفها ل�ساحله 

و�سالح �سيا�ساته وذلك عن طريق توحيدها وربط 

م�ساحلها مب�سالح بع�سها وربط م�سالح اجلميع 

معه وبالتايل توحيدها يف جبهة واحدة متبعاً من 

ال�سيا�سات منها على  من  اأجل حتقيق ذلك عدداً 

�سبيل املثال ل احل�سر:

ك�سب  اأجل  من  القطرية  للقبائل  م�ساهرته  اأولً: 

ولئها واللتفاف حوله وهذا ما يف�سر كرثة زيجاته، 

فما انتهجه ال�سيخ جا�سم لي�ض بجديد على املنطقة 

واأمراء  �سيوخ  من  الكثر  وهناك  بدعه  من  ولي�ض 

املنطقة نهجوا نف�ض النهج، مع ماحظة اأن زيجات 

ال�سيخ جا�سم كانت يف اأغلبها من الداخل. 

القت�سادي،  التكاتف  اإىل  للقطرين  دعوته  ثانياً: 

على  القطرين  التجار  ت�سجيعه  طريق  عن  وذلك 

تكثيف جهودهم لمتاك اأ�سطول كبر قّدر بنحو 

ملقياً  القطرين،  معظم  عليها  يعمل  قارب   3000

على عاتقه تقدمي الدعم املايل لاأ�سطول املذكور، 

د. اإبراهيم �سهداد
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بخاف  كان  جا�سم  ال�سيخ  هدف  اأن  لنا  ويبدو 

القبلية  النزعة  فتيل  نزع  هو  القت�سادي  التكتل 

تعبرها يف  بح�سب  الوطنية  الع�سبية  روح  واإثارة 

الع�سر احلايل، واإحال بدل منها الع�سبية القبلية 

من ناحية، وحتويل ولء اأبناء القبائل للوطن بدلً 

من الولء للقبائل من ناحية اأخرى.

ال�سيخ  اإتباع  ال�سيا�ستن املذكورتن  ثالثاً: �ساحب 

جا�سم �سيا�سة ذات طابع احتوائي حيث عمل من 

خال هذه ال�سيا�سة على احتواء وتعميق ال�سات 

بهم بطرق عدة.

توجت  الثاث  ال�سيا�سات  تلك  بخاف  رابعاً: 

اللن  طابعها  �سيا�سة  باتباع  املذكورة  �سيا�ساته 

الرعية حترتمه  جعلت  والتي   واحلكمة  والعدالة 

وتقدره.

وتاأ�سي�ساً على ما ُطرح من خال هذه الورقة والتي 

ان�سب معظمها على �سيا�سات ال�سيخ جا�سم، التي 

حاول من خالها - كما مر بنا - تر�سيخ وتقوية 

متكامل  ككيان  �سخ�سيتها  وفر�ض  اإمارته  اأركان 

داخلياً وخارجياً م�ستقل متام ال�ستقال مما جعله 

اخلليجية،  املنظومة  الأ�سا�سين يف  ال�سركاء  اأحد 

له و�سعه وتوجهاته اخلا�سة.

د. اإبراهيم �سهداد

جا�سم الكبري و�سيا�ساته يف فر�س 
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



ثقافة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 
من شعره ومكاتباته

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

الدكتور : حممد االأحمري

malahmari@yahoo.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

)ومما يوؤثر عن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين:  اأنه يوماً والنا�ض حينئذ يف الغو�ض نظر اإىل اجلماعة يوم 

اجلمعة فاإذا هم ينق�سون عن الأربعن فدعى اأحد مماليكه واأعتقه يف احلال فتمت �ساة اجلماعة اأربعن، 

ثم قام وخطب واأقام �ساة  اجلمعة(.

�سليمان الدخيل: حتفة الألباء يف تاريخ الأح�ساء. �ض 86
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مقدمة:

عن  تعبرها  الورقة  هذه  يف  املدونات  من  يهمنا 

املعريف  ور�سيده  واأفكاره،  جا�سم  ال�سيخ  ثقافة 

مواقفه  يف  الثقافة  هذه  واأثر  العقدية،  وتوجهاته 

ال�سيا�سية والجتماعية، فال�سعر كمعرب عن موقفه 

فيه  تدخل  ال�سعر  لأن  حجة  اأقل  يبدو  ال�سيا�سي 

ورمبا  والألفاظ،  ال�سور،  منها:  كثرة،  اأدوات 

هنا  تكون  ل  قد  احلوادث،  وتف�سر  الأخبار، 

اآخر  مق�سودة لذاتها، ولكننا نتجه بها اإىل جانب 

من القول رمبا مل يكن مق�سودا لذاته. فنحن هنا 

ل نبحث عن �سراع مع الآخرين، ولكننا ن�ستبطن 

�سخ�سية �سنعت احلدث، لنعرفها من خال الفن 

الفن  الذي تركه �ساحبها وكذلك من خال ناقل 

اإلينا العمل الأدبي نف�سه،  اأي »اللغة« التي حملت 

اأو  والوثائق  الن�سو�ض  من  قليا  اإل  جند  مل  اإذ 

الر�سائل التي تركها. ونحن هنا اإنا نبحث غالباً 

ن�سا  يكتب  الذي ل  الفني  ال�ساعر  ن�ض  يف دللة 

منطقيا ول علميا ول ملتزما بدقة احلوادث؛ بل 

يق�سد نقل ال�سور وامل�ساعر واحلكمة واملثل وقد 

يبالغ، قال البحرتي:

 كلفتمـونـا حــدود منـطقكـم

 وال�سعر يغني عـن �سـدقه كـذبه

ولعل »كذبه« هنا مرادها مبالغة ال�ساعر، وجتّوزه 

ي�سفه  كما  الأدب  كان  اإذا  اللغة،  ا�ستعمال  يف 

الكام  بحق  يرتكب  منظم  »عنف  اإيجلتون: 

بح�سب  اللغة  ل�ستعمال  جتاوز  فهو   
)1(

العادي«

واإغفالً  احلديث،  اأو  الكتابة،  يف  النا�ض  معتاد 

لأخرى، فلل�سعر عوائق ت�سد عن ت�سجيل التاريخ 

يلزم  الذي  الفني  للعائق  اإ�سافة  هذا  مف�سا،  به 

الكاتب باأوزان وقوايف ل ي�ستطيع معها ال�ساعر اأن 

ي�سرد بها الأحداث ب�سهولة. فكيف اإذا كان كاتب 

ال�سعر نف�سه ي�سد عن ال�سعر، اإما ترفعا عنه، اأو 

زعيم  لأنه  اأو  دينية،  لأ�سباب  اأعبائه،  من  تخل�سا 

اإذ يقلل من دوره اأن يعتني بال�سعر على  �سيا�سي، 

ح�ساب مهماته الأخرى.

وهو  األ  بالأدب،  الحتجاج  يف  عيب  هناك  ثم 

اجلانب  على  يدور  الذي  للن�ض  الذاتي  احل�سور 

ال�سخ�سي، وما فيه من �سياق وجهة نظر منحازة، 

من  املوؤرخ،  يراعيها  اأن  بد  ل  العرتا�سات  وهذه 

خال اأعراف املدار�ض التاريخية، وهنا ن�ستفيد من 

قاعدة مقارنة الأحداث التي ي�سجلها بطل املوقف 

اأحداث  يف  البحث  ا�ستق�ست  اأخرى  ن�سو�ض  مع 

املعلومات  بع�ض  قارنا  وقد  ذاتها،  الفرتة  تلك 

1 تري اإيجلتون، نظرية الرواية، ترجمة ثائر ديب، دار املدى، 2006م، 

�ض 8.

اأكرث اجلوانب ح�سا�سية وفخراً  ال�سياق ويف  اأثناء 

مع  متت  التي  الوجبة«  معركة  قتلى  »عدد  مثل 

ودقيقة  متماثلة  الأرقام  كانت  فقد  العثمانين، 

املوؤّرخن  من  الفرتة،  تلك  مراقبو  كتبه  ما  مع 

واملوّثقن يف �سجات حكومّية ك�سجات احلكومة 

الأخاقيات  بع�ض  مقارنة  وهكذا  الربيطانية، 

اإجارة  م�ساألة  مثل  عنها؛  كتب  التي  الأخرى، 

من  اأي  بـ«امل�سيومن«،  �سماهم  من  اأو  املظلومن 

الواقع،  من  جزءا  ال�سعر  فنجد  ال�سيم،  حلقهم 

ونعلم اأنه كان من�سجما مع نف�سه يف اإجارة الهارب 

اأنه  على  يف�سر  قد  هذا  فعله  كان  ولو  واملظلوم 

�سد بع�ض اأ�سدقائه اأو موقفا اأقرب للعداوة. وقد 

وّثقها بن�سو�ض ق�سائده، ثم �سردها معا�سروها يف 

�سياقات نرثية اأو وثائق وخماطبات. فمو�سع هذه 

الدرا�سة اأن تقف بن الأدب والتاريخ من قبيل ما 

ميكن ت�سميته بالتاريخ الثقايف.

اأما ما يتعلق مبعرفة ثقافته من �سعره، فكل �ساعر 

فاإن  ن�سو�سه  وروجعت  عنه  قيل  مهما  وكاتب 

معارفه،  عن  وتنبئ  اإمكاناته  على  تدل  ن�سو�سه 

وتك�سف عن اأخاقه وعقيدته واأفكاره.

طبع ديوان ال�سيخ جا�سم اأّول الأمر يف الهند عام 

1910م اأي يف حياته، ثم طبع مرات عديدة لحقاً، 

د. حممد االأحمري
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الديوان،  من  متداولتن  ن�سختن  اإىل  وقد رجعت 

1964م  عام  اأي  1384هـ  عام  مطبوعة  اإحداها 

، بعناية ال�سيخ عبد البديع �سقر مدير دار 
)2(

تقريبا

الكتب القطرية حينها، وهي الطبعة التي نعتمدها 

يف هذه الدرا�سة. وطبعة اأخرى �سمن جمموع من 

خمتارات �سعرية كتب عليه: ديوان ال�سيخ جا�سم، 

ول  الطباعة  وقت  منها  يت�سح  ل  م�سورة  ن�سخة 

من قام بذلك، وهي اأي�سا قد تكون ن�سخة متاأخرة 

عن ال�سابقة، اأو قريبة منها. وهاتان منقولتان عن 

الطبعة الهندية القدمية. وكذا اأوراقه ومرا�ساته، 

التي مل نتمكن من الو�سول اإليها ب�سكل منظم اإل 

ما كان من م�سورات منثورة يف املراجع، على اأمل 

الو�سول اإىل املزيد من ن�سو�ض اأكرث كمية ودقة. 

ف�ستلقي  الوثائق  للمزيد من  الو�سول  اأمكن  ومتى 

الكثر من الأ�سواء على هذه املو�سوعات.

ثقافته من �سعره ومن مدوناته:

ع�سرة  اثنتا  1384هـ  عام  املطبوع  الديوان  يف 

ق�سيدة، ت�سع منها له، و واحدة جلوعان رًدا على 

ي�سف �سبق فر�سه على  اأي�ساً  والده، والأخرى له 

اأنها  املحرر  قال  وواحدة  اهلل،  عبد  اأخيه  فر�ض 

ق�سيدة اأخرى له يف زوجته، ويف الواقع لي�ست له 

2 طبعت حتت اإ�سراف دار الكتب القطرية.

كما �سياأتي بيان ذلك، هناك ت�سع ق�سائد من�سجمة 

متاما يف مو�سوعاتها واأ�ساليبها، مذكورة باأنها له، 

مطالعها على التوايل:

1- اأرى من �سروف الدهر )32( بيتا.

2- لعل عرثات الكرام تقال )22( بيتا.

3- اأرى الدار بعد ال�ساعنن خراب، )29( بيتا.

4- مرت بي العرات عد ومنزل )24( بيتا.

5- اأرى اجلفن يجفو النوم، )27( بيتا.

6- لك احلمد يا مربي كبود الغايل، )37( بيتا.

7- يا اهلل يا وايل على كل وايل، )30( بيتا، وقد 

التزم قافيتن يف ال�سطرين من كل بيت.

8- ثاثن ليلة ما غم�ض اجلفن، )37( بيتا.

9- يا اهلل ياملعبود، )33( بيتا.

ومن قراءة تلك الق�سائد نعرف اأنها ل�ساعر واحد، 

وقد نقل طابع الديوان التن�سي�ض على اأنها له. ثم 

ق�سيدة لبنه علي امللقب بـ”جوعان” وهي معار�سة 

لق�سيدة والده: “اأرى اجلفن” بداأ علي ق�سيدته بـ 

“لك احلمد يا من هو لنا يف النوايب”. 

اأولها  اأخر،  ق�سائد  ثاث  الق�سائد  بن  واأدخل 

“مرت بي العرات عٍد وطّرا وذّكرين الديران ما 
كنت نا�سيه” وهذه ق�سيدة بداأت بالكلمات الأوىل 

ق�سايا  بع�ض  يف  وجارته  ق�سيدته،  �سدر  من 

والتزمت  بالأ�سلوب،  فارقتها  ولكنها  الق�سيدة 

رائية  الأول  لل�سطر  اإحداهما  قافيتن  الق�سيدة 

�سعر  عليها  وغلب  الثاين،  لل�سطر  يائية  والأخرى 

ال�سيخ  �سعر  ل�سكل  متاما  مفارق  �سل�ض،  عامي 

لي�ست  اأنها  على  عديدة  �سواهد  وهناك  ولروحه، 

له. وهي ق�سيدة يظهر بو�سوح اختاف اأ�سلوبها، 

واأن كاتبها رمبا قالها جماراة ل معار�سة لق�سيدة 

على  اأنها  يو�سح  ما  وا�ستعمل  زوجته  يف  ال�سيخ 

يطّرا”   ..“ ي�ستح�سرها يف:  واأنه  نط ق�سيدته، 

اأي يذكر. كما اأن الأ�سلوب اأو اللغة طريقة معتربة 

ال�سعر  نقاد  فعل  كما  ال�سعراء،  �سعر  متييز  يف 

اجلاهلي يوم ي�سعب عزو ق�سيدة ما، في�سبح ما 

للتمييز  و�سيلة  اأخرى  ن�سو�ض  من  لل�ساعر  توفر 

ملعرفة اأ�سلوبه ومتييز ن�سو�سه. ولعل من ال�سعب 

وجودها يف  له مبجّرد  الق�سيدة  هذه  معرفة هل 

الديوان؛ ب�سبب الت�ساهل يف جمع الأ�سعار.

يف  “تاريخيا”  حمظوظا  جا�سم  ال�سيخ  كان  لقد 

جوانب عديدة، وكان من اأهم ما وّفق له اأن كثرا 

من  الرغم  على  زماننا،  اإىل  حفظ  قد  �سعره  من 

توا�سع التوثيق يف زمنه وقلة اهتمام النا�ض بالكتابة 

كان  ف�سعره  الزمان،  ذلك  لاأ�سعار يف  والت�سجيل 

تداول  وعمدة  “النبطي”  اأو  “ال�سعبي”  النوع  من 

ل  اإذ  ال�سماع،  هو  قريب  واإىل  اآنذاك  النوع  هذا 

يلقي له املتعلمون والكتاب كبر اهتمام، لأنه لي�ض 

من الف�سيح، غر اأن الديوان حفظ؛ لأنه جزء من 

تاريخ الباد، وفيه �سجل لكثر من الأحداث، ولأنه 

�سجل مللحمة حياته ال�سخ�سية، وجند يف الديوان 

حدث  مما  وموقفه  الكبار  لاأحداث  ت�سويراً 

من  كان  فيما  اآراءه  ونتبن  خ�سومه،  وم�سائر  له 

اأحداث زمنه.

مل يلق الديوان كبر اهتمام من املوؤرخن والنّقاد، 

يتجاوزها  جوانب  يف  الديوان  اختزل  وبع�سهم 

ثقافة  من  يحتويه  ما  اإىل  ينفذ  اأن  دون  الديوان، 

وقيم واأفكار وتاريخ موّثق لبع�ض اأهم املواقف التي 

مّرت بكاتبه، قال مقدم طبعة دار الكتب: “ل جتده 

والرباء  والولء  والإخا�ض  التوحيد  يف  اإل  �َسَعر 

وحمد اهلل والثناء عليه والعرتاف بالنعم مل�سديها 

ومالكها، ويلتجئ اإليه يف جميع اأموره، وي�ستعن به 

وظهوره  نعمائه  على  وي�سكره  الدهر،  نوائب  على 

 هذه ماحظة جيدة ولكنها قا�سرة 
على عدوه.”)3(

ق�سايا  للقارئ من  الديوان  يحمله  ما  عن حقيقة 

التاريخية  الديوان  قيمة  وحمتويات، فقد غمطت 

والإن�سانية بل والأدبية.

3 ديوان ال�سيخ جا�سم، م�سور، �ض 6.

د. حممد االأحمري
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لغت��ه:

لن�سو�ض  وت�سمن  ا�ستح�سار  عن  ينبئ  �سعره 

العربية  باللغة  جيدة  ومعرفة  واحلديث  القراآن 

وحمفوظ �سعرها الف�سيح القدمي، فلي�ست قا�سرة 

على العامية، كما يتبادر للقارئ عندما نتحدث عن 

»�سعر �سعبي«، بل ترى فيها بوارق الن�ض القراآين 

والف�ساحة و�سط العامية يف زمن كانت الف�سحى 

املتعلمن  وندرة  بها،  املعرفة  قلة  من  تعاين  فيه 

فكلّما  املوؤثرة،  واملدار�ض  واملعلمن  الكتب  وغياب 

لغتها  ومقاطع  مطالع  جند  فاإننا  �سعره  يف  نقراأ 

ف�سيحة ويف غاية اجلمال والو�سوح، كقوله:

»اأرى من �سروف الدهر ما كدر ال�سفا«

»فيا ويل قا�سي الأر�ض من قا�سي ال�سماء اإن عاد 

ميزانه عن احلق مايل«

»اأرى الدار بعد ال�ساعنن خراب« 

عليها  »وع�ست  ف�سيحا:  ي�ستقيم  الثاين  و�سطره 

احلادثات اأنياب«. 

جند يف �سعره ون�سو�سه اأثر العلم واملعرفة و�سرح 

كانت  فمن  بتف�سيل  ق�ساياها  يناق�ض  العقيدة 

معرفته بالعلم ال�سرعي �سعيفة فقد ل يدرك بع�ض 

العقدي من  املوقف  �ساقها. من مثل  التي  املعاين 

معروف  عقائدي  م�سطلح  وهو  واجلفاء«،  »الغلو 

يف املوقف ال�سّني من اأ�سحاب الر�سول �سلى اهلل 

ول  الأ�سخا�ض  يف  غلو  لديهم  فلي�ض  و�سلم؛  عليه 

تقدي�ض، ولي�سوا ممن ي�سب اأو يتعر�ض لهم، بل هم 

معتدلون يف هذه امل�سائل بن الغايل واجلايف.

ي�سّرح ال�سيخ يف اإحدى ق�سائده املهّمة باأنه لي�ض 

عن  للتعبر  طريقا  ال�سعر  يرى  ل  واأنه  �ساعراً، 

نف�سه، ولكن هّيجه اأو »هّي�سته« امل�سكات الكبرة 

�سعرائنا  عند  معروف  هو  وكما  لها،  تعّر�ض  التي 

واحلرب  »احلب  ال�سعر  مبعث  اأّن  قولهم  ونقادنا 

ومتام  بكمالها  له  توّفرت  العوامل  وهذه  واملوت« 

تاأثرها، فقد كان عا�سقاً ذرف على حمبوبته غزير 

افتخر  دموعه، و�ساغ جميل �سعره، وكان حماربا 

مبواقفه التي �سهدها النا�ض.

كان  فقد  الدوحة  هجره  بعد  ق�سيدته  مطلع  اأما 

مطلعاً من اأجمل مطالع ال�سعر الف�سيح:

»اأرى الدار بعد ال�ساعنن خراب« وي�ستكمل �سورته 

ال�سعرية الباقية يف ال�سطر الثاين: »وع�ست عليها 

ويف  منازل،  الأوىل  ال�سورة  يف  اأنياب«  احلادثات 

تع�ض  �سباعاً  احلادثات  ت�سبح  الثانية  ال�سورة 

وتقطع باأنيابها الدار التي اأ�سبحت كائناً حّياً تعدو 

جميل  من  وهذا  باأنيابها،  وتخزه  الوحو�ض  عليه 

ال�ستعارة. 

عقيدته من �سعره:

يظهر يف الديوان ب�سراحة كبرة ويف كل مقاطعه 

القوية،  ال�سرعية  والعبارات  الدينية  اللغة  تلك 

يف  العامة  واللغة  الثقافة  اإنها  قارئ  يقول  وقد 

غالبية  فاإن  كبر،  حد  اإىل  �سحيح  وهذا  زمانه، 

مورد  كان  العربية  الباد  يف  الزمان  ذلك  مثقفي 

غرها  وجد  ما  ونادراً  الدينية  امل�سادر  ثقافتهم 

كالأدب والتاريخ وبخا�سة يف منطقة اخلليج، ولكن 

هناك حقيقة اأخرى وهي اأنه كان يوؤمن مبا يقول 

 لقد كان را�سخاً يف 
)4(

ويت�سرف وفق دينه وعقيدته.

املعارف ال�سرعية، وهذه كانت ماحظة املوؤرخن، 

وماحظات معا�سريه، كان يتمنى اأن تقوم للخافة 

وتاأثر. ولكن  واإرادة  ا�سطنبول قوة  الإ�سامية يف 

وجد  ابتعدت  واإن  اآذته،  منه  اقرتبت  اإن  اخلافة 

يعاين  وكان  الإجنليزي،  النفوذ  قب�سة  يف  نف�سه 

العثمانية. كان  من �سوء ت�سرفات عمال اخلافة 

تدينه وا�سحاً فيما ترك من تراث، واأ�سعار ور�سائل 

املمار�سات  عمليا  ينتقد  وهو  مواعظ،  فن�سائحه 

وظهرت  زمنه  يف  اخلليج  يف  بع�سها  انت�سر  التي 

باأنه  ماله  وي�سف  النا�ض،  �سلوك  الق�سور ويف  يف 

مال زكي )اأي زكاته مدفوعة( فهو مطهر بها، وهي 

4 عبد العزيز حممد املن�سور، التطور ال�سيا�سي لقطر 1868- 1916م،ط 

الثانية، دار ذات ال�سا�سل، الكويت، 1400هـ/ 1980م، �ض2.

طهور  )الزكاة  الزكاة؛  و�سف  يف  الفقهاء  عبارة 

ول  �سحت  من  يقول:  كما  ماله  يجمع  ومل  املال( 

من جمارك )لأن املكو�ض عليها اعرتا�ض �سرعي( 

يبذل  كاأن  معيبة  طرق  يف  يخرجه  ل  املال  وهذا 

)5(
للفا�سدات من الن�ساء.

الأديان  من  حترره  حتقيق  يف  طموحاً  وجنده 

وينتقد  �سلفيته،  تخالف  التي  الأخرى،  واملذاهب 

الذين خ�سعوا للمتنّفذين من ترك واإجنليز، ويعيد 

�سبب ذلك اإىل �سعف الدين عندهم:

ولكـن �سعف الدين ينبي مبا جـرى

وللحـادثات املقـبات اأ�سـباب

فعلينا جـنود ال�سـرك والكفر األـبوا

بغربانها واأتـباعـها واأطـواب

غربانهم،  والكفر  ال�سرك  جنود  اأّلب  لقد  يقول 

واأطواب تعني هنا مدافع، وهو امل�سطلح العثماين 

اأن �سيوخ مناطق  للمدفعية: »طوبجية«، ثم يحكي 

الأطراف العربية وامل�سلمة:

دانـت لهم �سيخان الأطراف واأذعنت 

ي�سومـونهم بالـذل �سـوم عـذاب

ا�ستمالها  اإىل ن�سو�ض �سديدة الرتكيز يف  وننتقل 

ومن  القراآن  من  ومقاطع  كلمات  »ت�سمن«  على 

الدللت  اأكرب  من  الباغة  يف  والت�سمن  ال�سنة، 

5 الديوان، �ض 10.
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هنا  فهو  الكاتب،  اأو  ال�ساعر  معرفة  موارد  على 

�سيطرة  ينكرون  ل  النا�ض  اأن  عن  باحلديث  يبداأ 

امل�سركن:

فـا عـامل اأنكـر ول حـاكم فكـر

يعـدون �سعـار امل�سـركن �سواب

يوالـونهم باحلـب رغـبا ورهـبة

على �سـاأن طـرد اإخـوانهم لقـراب

يعيـدون بعـياد الن�سـارى مطوعة

ومـا قـال عـباد ال�سلـيب جمـاب

كـذا قـد بدا الإ�سام يف حـال غربة

ويـرجع غـريب وحنا بـه اأغـراب

من  حا�سد  بن�ض  الأربعة  الأبيات  متتلئ  ثم 

من  املبا�سرة  والن�سو�ض  ال�سرعية،  امل�سطلحات 

الأول حديث عن  البيت  ال�سنة، ففي  القراآن ومن 

مو�سوع الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعليه 

م�سطلح  اأما  وال�سّنة،  القراآن  من  ن�سو�ض عديدة 

واحلديث عن  نف�سه  البيت  امل�سركن يف  �سعارات 

اإنكار �سعارات مل�سركن والكفار فهو من الهتمامات 

الإ�سامية،  الثقافة  عنها يف  يتكرر احلديث  التي 

اإن  ثم  ال�سلفية،  املدر�سة  ح�سورا يف  اأكرث  ولكنها 

ال�سوفية  اأن  زمنه  يف  املنت�سر  ال�سلفي  امل�سطلح 

ومن يزور القبور ي�سمونهم بـ«امل�سركن«، وم�سطلح 

الأخرى،  الأديان  اأتباع  به  يراد  ما  غالبا  الكفار 

الآية:  من  وهي  ورهبة«  »رغبا  كلمتي  وي�ستخدم 

ثم   .
)6(

لنا خا�سعن« »ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا 

اهلل  �سلى  قوله  النبوي،  باحلديث  اأي�سا  ي�سّمن 

عليه و�سلم: »بداأ الإ�سام غريبا و�سيعود غريبا كما 

 يف قوله يف الأبيات ال�سابقة: »كذا قد بدا 
)7(

بداأ.«

الإ�سام يف حال غربة ويرجع غريب« ويف قوله يف 

ق�سيدة اأخرى:

وعجت وثجت واأحـرقت بعدما �سعرت

واأ�سفي عليها اجلـو واملوت حـايل

فالعج  النبوية،  ال�سنة  من  ن�سا  اأي�سا  نقراأ  وهنا 

والثج ورد يف احلديث: »اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم �سئل اأي العمل اأف�سل؟ - اأي يف احلج 

رفع  احلديث  والعج يف  والثّج.«)8(  »العّج  قال:   -

ال�سوت بالدعاء اأو بالتلبية، والثج نحر الأ�ساحي.

 ثم يحكي متيزه بعقيدته عن مناوئيه متيز ال�سقر 

اإليهم  ينظر  ال�سوامخ،  وبروزه يف  الطر  بقية  عن 

اإليه، وقد متايزت املواقف؛  بخزر عينه وينظرون 

فيقول: 

وخرجت من بن ال�ساطن كاأين حر

تعـلق فــوق رو�ض ه�سـاب

اأراهم بخـزر العـن �سـزرا عداوة 

6 �سورة الأنبياء، اآية 90.

و�سيعود  بداأ غريبا  الإ�سام  اأن  بيان  الإميان،  كتاب  7 �سحيح م�سلم، 

غريبا.

8 اأبو عبد اهلل حممد احلاكم، امل�ستدرك، كتاب املنا�سك.

دينـا اأدينـه رب كـل اأربـاب

يراهم وهو يف الأعايل وهم �سغار القدر واملواقف 

وحماولة  العن،  بخزر  اإل  يُرون  يكادون  ل  حتى 

ع�سرة للتحقق من روؤيتهم ل�سغرهم!!

وي�سر اإىل م�سكلة القباب والقبور

فيقول:

لنـا ال�سامـة العليا على كـل م�سرك 

وعلى كل من له اأوثان القبيب اأرباب

اأي له ال�سارة العليا املميزة له عن امل�سركن الذين 

املوتى،  قبور  يقد�سون  اأي  القباب،  يف  اأوثان  لهم 

اأو يقد�سون امل�سايخ. وتت�سح عنده م�سائل املوالة 

املدر�سة  عليها  �سددت  التي  الق�سايا  من  وهي 

الولء  م�سائل  من  به  اهتّمت  فيما  الإ�ساحية 

للموؤمنن والرباء من امل�سركن والكفار، يف قوله:

حجـاب حجـبنا عـن مـوالة غره 

وذا �سـاأن مـن طـاع الإله اإيثاب)1(

وعقيدته �سلفية �سرفة وا�سحة، ويف و�سيته تاأكيد 

على ذلك؛ اإذ ينبه باأ�سلوب ل يقبل ال�سك باأن كل 

من بان منه �سبُّ ال�سيخ حممد بن عبد الوهاب اأو 

اأبغ�سهم فقد  اأو  اأيا كان  اأو �سب عقيدتهم  اأتباعه 

ال�سيخ  ين�سى  فا   
)9(

وخانني.« وعقني  اإيل  »اأ�ساء 

9 ولعل هذا �سبب و�سف لورمير له باأنه وهابي متع�سب،دليل اخلليج، 

الق�سم التاريخي، ترجمة مكتب الرتجمة بديوان حاكم قطر، الدوحة 

،1975م، ج3، �ض1268.

جا�سم اأن يعّر�ض بامل�سركن، ثم يحدد اأي�سا خافا 

اآخر وانف�سالً عّمن يهتم بالقباب ويرفعها، وهذا 

م�سادته  يف  والقوي  امل�سهور  ال�سلفي  املوقف  هو 

عزة  م�سدر  التقوى  اأن  ويرى  القباب  ملظاهر 

وحاجب عن ال�سرك، يقول:

لـك احلمـد يـا مـن بتقواه عـّزنا

وجعـل لـنا الـدين القـومي اأحجاب

للعقائد  ملخالفته  الإ�سارة  يرتك  ل  اأي�سا  وهو 

فيقول  خالفها،  التي  تلك  املنطقة  يف  املنت�سرة 

وينبئ  خافهم،  منتقدا  الق�سيدة  اأبيات  اأحد  يف 

وهي  مذاهبهم،  بعقائد  معرفة  اأو  باهتمام  القول 

م�سطلحات ل �سك بعيدة عن قليل العلم ال�سرعي 

وتنبو عن اهتمام ومعرفة العاّمة، وهي �ساهد على 

اهتمامه بعلوم العقائد)2(

وهو يفل�سف مواقفه وخافه وحروبه باأنها حروب 

الرجل امل�ستقيم العقيدة �سد املنحرفن واملخالفن 

من امل�سركن املنت�سرين يف كل مكان ومع الن�سارى 

يبدوؤها  التي  املهمة  ق�سيدته  ويف  ال�سليب،  عّباد 

 وقد �سّطر 
)10(

بقوله: »ياهلل يا وايل على كل وايل«

يف الق�سيدة �سرح خافه مع الأتراك الذين هيجوا 

ثم  لغزوه،  �سلوى  و�سلوا  اأن  اإىل  وجتّمعوا  �سده 

تراجعوا.

على  م�ستقيم  باأنه  خ�سومه  عن  نف�سه  ميّيز  فهو 

10 الديوان �ض 27.
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الهوى«،  يتبع  و«ل  التوحيد«  منهج  »يف  ربه  طاعة 

واأن هذا م�سدر عزته، وترّقيه على �سوامخ املجد 

اأو اجلبال، ويذكر اأنه ترّفع عن حكم دولة الرتك 

القوانن  حتكيم  وكان  الغرب،  قوانن  حكم  وعن 

املخالفة لل�سريعة عند اأتباع املدر�سة ال�سلفية يعني 

الكفر، وا�ستمر هذا املوقف اإىل ع�سرنا حيث كتب 

املتويف عام  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  ال�سيخ حممد بن 

الرابع  القرن  يف  الدعوة  علماء  من  وهو  1984م 

�سهرة  ر�سالة  امليادي(،  الهجري)الع�سرين  ع�سر 

ر فيها  طبعت بعنوان: »ر�سالة حتكيم القوانن«، يكفِّ

من يحكم بالقوانن املخالفة لل�سريعة.

يقول ال�سيخ جا�سم:

فاأق�سمت ل اأعطـي ال�ساطـن طـاعة

ول اأحكـم القانـون فـي الق�سـاة)3(

ال�سرع  من  حتّول  من  راأى  ما  بعد  �سريح  عهد 

�سواء  يطيعهم  األ  اهلل  عاهد  واأنه  القانون،  اإىل 

�ساطن  اأو  ال�سريعة،  بغر  احلاكمن  ال�ساطن 

يف  القانون  يتحكم  باأن  ي�سمح  ول  العثمانين، 

الق�ساة، اأي ق�ساة ال�سريعة.

م�ساألة  وهي  والرباء،  الولء  لعقيدة  يتطرق  ثم 

اأ�سيلة يف الدعوة الإ�ساحية، فهو يوايل من يوايل 

ربه ويترّباأ ممن ي�سرك ، يقول: 

ومـع ذا نوالـي كـل مـن لك يوايل 

ونبغ�ض جميع اللي لغـرك يوالون)4(

وجتد اأدبيات الدعوة الإ�ساحية منت�سرة يف �سعره 

التايل  البيت  يف  فتقراأ  وقناعة؛  ومعرفة  بو�سوح 

الذي ي�سرح املوقف من العقائد ال�سركية املنت�سرة:

عبـادة الأوثـان حـزب ال�سـال

باأ�سـنامهم واأوثـانهم ي�ستغـيثون)5(

)11(
وناحظ التزامه ال�سلفي جلّياً يف بع�ض �سعره.

م�ساألة  وهذه  واجلفاة،  الغاة  بع�ض  من  وموقفه 

اأي�سا تدل على ثقافته العميقة يف متييز املواقف، 

طريف  بن  و�سط  وا�سح  موقف  لهم  ال�سّنة  فاأهل 

بع�ض  يف  غلوا  الذين  الغاة  واجلفاة،  الغاة 

بع�سهم.  اأو  كلهم  جفوهم  الذين  اأو  ال�سحابة، 

غر اأن موقف �ساعر يقدم الأمر للنا�ض ولاأتباع 

والطاب واملتابعن لق�سيته لي�ض باإمكانه اأن ي�سرح 

يف ال�ّسعر واأن يف�ّسل املواقف؛ يقول:

وحماربـن اهلل عـزيـز اجلـال

وحماربـن اللي بـدينه يديـنون

احلدود  ق�سة  وغزاة،  اأمراء  اإبراهيم،  الغني  عبد  العزيز  عبد   11

وال�سيادة الإقليمية يف اخلليج درا�سة وثائقية، ال�ساقي، لندن 1988م ، 

�ض 89-90، ومن املعروف عند اأتباع العقيدة ال�سلفية ت�ساهلهم بدماء 

اأي�سا باأن ال�سوفية املخالفن  من يحكمون باأنه م�سرك، عقيدة منهم 

اأهل �سرك، وكان هذا وا�سحا من الر�سالة، واأي�سا فقد اأوردت بع�ض 

امل�سادر اأن عبد الرحمن الفي�سل كان مع جا�سم يف هذه الغزوة، وينقل 

املوؤرخ عبد العزيز عبد الغني يف مو�سع اآخر )�ض 93( عدم �سحة هذا 

امل�سدر  الغني،  عبد  العزيز  عبد  معه.  كان  الرحمن  عبد  باأن  القول 

نف�سه، �ض91.

جتمعـوا مـا بـن جـايف وغايل

عـدوان للـدين احلنيفي ي�سوون)6(

وي�سر اإىل هذا املعنى مرة اأخرى بعد اأن يوؤكد اأهمية 

التوحيد، ومفهوم القبول بالق�ساء والإخا�ض هلل 

يف الغ�سب والر�سا:

ن�سكره يف ال�سراء ونحمده يف الق�سا

ونر�سـى ونغ�سب لغ�سبته ور�ساه

ونخل�ض لـه التوحيد بالقول والعـمل

علـى احلق ل نغلـو ول جنفـاه)7(

الأخاقيات  ذوي  لوم  على  يعرج  اأن  ين�سى  ول 

املنحرفة؛ من امل�سلمن، فيقول: 

وجـونا خبيـثن العمـل والفعـايل

اللـي عـن اأحكام ال�سريعة يحيدون

نكاحـة الذكـران مـرد العيالـي

وهـم للفواح�ض واخلمر ي�ستحلون)8(

عند خ�ضومه  اخللقي  النحطاط  يعالج  هنا  وهو 

كاللواط وا�ضتحالل اخلمر.

الهمة يف ن�سو�سه:

يقول يف اإحدى ق�سائده:

يلومونني العـذال فـي مطلـب العا

يقولـون ي�سلك بـك دروٍب �سعايب

ترى فيه تلف املال واجلـند وال�سلع

وجـرامي �ساطن تـدور ال�سبايـب

فلـول ركـوب ال�سعب فـي كل �سّدة

و�سـرٍب علـى �ِسـّداتها والكرايـب

مالـذَّ فـي الـدنيا لــذيٍذ ومطـعٍم

ول لـّذ لـي فيها لـذيذ امل�سـارب

ل  الهمة  لعلو  �سريحة  نزعة  اأ�سعاره  يف  نقراأ 

تخطئها عن، يكتبها يف ق�سيدته ثم يعار�سه ابنه 

بحكم  وي�سر  فيوؤكده،  نف�سه،  املعنى  يف  بق�سيدة 

والده ون�سائحه، واحلكم مبثوثة يف ق�سيدتي الأب 

علي  ابنه  و�سفه  وقد  لولده،  يوّرثها  فهو  والبن، 

»جوعان« يف ق�سيدة خالدة، باأنه نعمة يعرتف بها 

هلل عليه، وعلى قومه اأن جعل فيهم رجًا ل مثيل له 

»عطيب ال�سرائب«، والده الذي كان �ساحب جود 

كال�سقر  حراً  املحامد،  كا�سباً  املال  منفقاً  وكرم، 

يتحقق  مبا  الر�سا  قليل  املطالب،  عايل  املتعايل، 

منها؛ رقى ذروة العلياء من املجد وال�سهرة »وله يف 
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املعايل كل يوم مطالب« وبقية الأبيات من الف�سيح 

الثقايف  اجلو  هو  وهذا  لتو�سيح،  يحتاج  ل  حيث 

وزرعها  جا�سم،  يف  ظهرت  التي  املعرفية  والبيئة 

ورعاها يف بيئته، كما نرى �ساهد ذلك يف و�سف 

ابنه »علي« جوعان له:

فما جنحد املوىل على وا�سع العطا

بحيث ان جعل فينا عطيب ال�سرايب

اأبوي الذي له منتهى اجلود والكرم 

وللمـال بـذال وللحمـد كـا�سب

حـر ت�سامـى فـي املعايل مطالبه

قلـيل الر�سـى فيها كثر الطايب

تنـاول بيمـناه املعالـي تـربع

ت�سامى لها ما خط يف الوجه �سارب

و�سـاد املكارم وابتنى �سامخ الفخر

واأبـرم بـرايه حمكمات اللـوالب

فما اأنت ممن اأدرك املجد باملنـى

ولكـن بـاأيام ت�سـيب الـذوايب

ول هو مبرتاب لدى حومة الوغى

ول هـو مبرتـاع ول هو بهـايب

ثم يوؤكد ر�سوخه يف طريق املجد باأن �سبقه والده 

والده  واأن  وجتاوزه،  كفاه  وقد  الطريق،  لهذا 

كال�سم�ض تخفي الكواكب:

كفانـي وعـّداين عـن املجد والد

كـما بنـور ال�سم�ض تخفي الكواكب

امل�ستقبلية،  عن طموحاته  بن�ض عجيب  يعقب  ثم 

عز  ويف  قتله  قبل  كتبها  قد  كان  الق�سيدة  وهذه 

جمد والده كما هو معلوم، فهو يتنباأ لنف�سه مبنزلته، 

وي�سف خمايل املجد والثقة بنف�سه واأن مثله ينال 

املجد، ويرتفع عن همم الأجاف واملغفلن لأنه من 

منهل املجد �سوف ي�سرب، ويحقق مطالبه:

وقلته وانا لـي مـن املراجل خمايل

ومثلـي تناول كـل مـا كان طالب

فـا يتهمنـي كـل جـلف مغفـل

فـا بدنـي مـن منهل املجد �سارب

هّمة  نار  من  تقرتب  تكاد  الأبيات  هذه  يف  واأنت 

املتنّبي ، وكاهما املتنبي وجوعان متنى املزيد من 

املجد  منهل  ورد  منهما  كا  ولكن  ال�سلطة،  جمد 

املجد  اإىل  الطريق  كان  ورمبا  و�سعرا،  فرو�سية 

كافيا لنيله فيبلغه املحظوظ اجلاد يف طريقه اإليه.

ثم نقراأ يف ق�سيدة ال�سيخ جا�سم عن التعلق بعلو 

وي�سفها  نف�سه  يف  يحياها  ق�سية  وهي  الهمة، 

وي�سكو هجومها و�سهاده منها:

اأرى اجلـفن مـا يـاألف الكـرى

اإذا هم يف بع�ض الهمم واملطالب

عن  �سانته  را�سخة  حكمة  الهمة  علو  وبجوار 

بالعقل  همته  فقّيد  مكانه،  غر  يف  الطموح  نزق 

ملزاج  اأقرب  ن�سو�سا  اأ�سعاره  يف  فنقراأ  واحلكمة، 

املتنبي وحكمته، وقد يقول الناقد ومل ل فهو عامل 

اأديب لعله �سمع الكثر من حكمة املتنبي ورمبا حفظ 

ن�سو�سه، ول ن�ستبعد ذلك، غر اأن للن�سو�ض التي 

كتبها دلئل واقعية، ومعاناة �سخ�سية، واجتماعية 

و�سراعات  م�سهودة  وحوادث  به،  اأحاطت  ودولية 

م�ستمرة، فكان قوله ا�ستجابة ملا واجه بنف�سه، ل 

ملا تذّكره من ن�سو�ض ال�سعراء ال�سابقن، فحكمته 

ولي�ست  عا�سها،  واقعية  ق�سة  �سياق  يف  تاأتي 

واحلكمة،  املزاج  ل�سطناع  وحماولت  نظريات 

يجفو  اجلفن  »اأرى  باحلكمة:  املليئة  فق�سيدته 

فيها  ي�سوق  لق�سة  اأنوذج  الكرى«  ياألف  ما  النوم 

فاحلكمة  منها،  بالدرو�ض  ويعقبها  احلوادث  خرب 

تتبع و�سف ما جرى، و تلي �سرح املعاناة، واأبيات 

الن�سو�ض،  اأروع  احلكمة  من  فيها  الق�سيدة  هذه 

فهو يعرت�ض على لئميه يف مطلب العا، ويخربنا 

عمن يحّذرونه من اأن طريق املعايل ي�سلك به دروبا 

املال  تَلُف  الطريق  واأن يف هذا  )�سعايب( �سعبة، 

واجلند وال�سلع، ويعرت�سه اأي�سا �سر اآخر وهو �سر 

ركوب  ولول  الأ�سباب،  به  املرتب�سن  ال�ساطن 

ال�سعب يف كل �سدة وال�سرب عليها وعلى كروبها ما 

لذ له يف الدنيا لذيذ مطعم، ول م�سرب، وما اأ�سبه 

هذا بقول املتنبي: 

لـول امل�سقة �سـاد النا�ض كلهم

اجلـود يفقـر والإقـدام قتـال

واإنا اللذات التي تلذ له ما يكون عقب معركة اأو 

كما قال: »غب عّجة« ت فيها انت�سار على الباغن، 

فاأجمل اللذات حلظات تعقب انت�ساراً يف معارك؛ 

اللذة،  كماُل  انت�ساره  بعد  املحارب  فا�سرتاحة 

بالن�سر والفخر، كما يقول اأبو الطيب:

فلما اأنخنا َرَكْزنَا الرما   ح بن مكارمنــــا والُعـــــــا 

وبتنا نقبل اأ�سيافنـــــــــا     ون�سحها من دماء العـدا

ويف �سياق اآخر يظهر اأنه ل ير�سى بالذل ول يقبل 

م�سكن الهون، واأّن له ولقومه نفو�ساً يرخ�ض اأمامها 

بها  يبخل  عندما  بالروح  يجودون  فهم  �سيء؛  كل 

ال�سجعان، يقول:

 ونفو�سنا ترخـ�ض لـنا كـل غالـي

ونرخ�ض بها يف �ساعة النا�ض يغلون

فهو  الروح  عن  التنازل  يف  باغة  اأعلى  وهذا 

جلال  قيمة  عنده  لنف�سه  يبقى  ول  يرخ�سها، 

وتنازل  ت�سحية  اجلود  لأن  بها  يجود  ول  املطلب، 

من  اأكرم  فهو  عنه  للمتنازل  كبر  تقدير  بقية  مع 

الذي قال »يجود« يف قول ال�ساعر:

 يجـود بالنف�ض اإن �سـن اجلواد بها

د. حممد االأحمري
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واجلـود بالنف�ض اأق�سى غاية اجلـود

اأ�سلوب الق�سيدة »الق�سة« عنده:

على  جاءت  ق�سائده  من  الكثر  اأّن  جانب  واإىل 

�سكل �سياق ق�س�سي، وهذا نط قليل املثال وي�سبه 

اأبي  بن  لعمر  الق�س�سية  الق�سائد  كبر  حد  اإىل 

ربيعة، الذي تتابع اأحداث ق�سة يف ق�سيدته وكاأنك 

ترى اأحداثها، ي�سف الديار والأ�سخا�ض؛ فرائعته 

تبداأ من  �ساقها كق�سة  احلزينة يف ق�سة زوجته، 

التي  املع�سبة  الديار  و�سف  و  املنازل،  حديثه عن 

لقيها فيها، ثم ينتقل اإىل اأنه ملحها ثم يذكر ق�سة 

ومراعاتها  وانتظاره  اأهلها(،  من  تنحلها)طلبها 

�سبعاً  الطيبة  الع�سرة  ثم  اإليه،  وتُزّف  تكرب  حتى 

وع�سرين حجة، وما كان يف تلك ال�سنن من عاقة 

و�سف  و  ماتت  اأن  اإىل  وهكذا  اأخر،  زوجات  مع 

الذي  قلبه  وحال  والعزاء  والقرب  الفقد  م�ساعر 

دفنه فيخاطب النا�ض كرجل دفن قلبه.

وهكذا يف ق�سة خافاته مع القبائل تبداأ ق�سيدته 

ر�سوله  ينادي  ثم  وهمومه،  نومه  بهواج�ض  فيها 

بو�سف  ويبداأ  للمهمة  �سيندبه  الذي  »نديبـي« 

و  بهم،  �سيمر  الذين  بالنا�ض  وعاقاته  راحلته، 

مندوبه  يوجه  ثم  وملاذا،  كان  ومتى  عليهم  ف�سله 

،وماذا  الكام  بقلة  وين�سحه  يتحدث معهم،  كيف 

مطلع  ي�سر  وهكذا  عليه.  ردهم  بح�سب  يفعل 

الق�سيدة وو�سطها.

و�سف الزمان:

من  بقيت  التي  القليلة  الق�سائد  ويف  ديوانه  يف 

�سعر ابنه جوعان جند ن�سو�سا توثق تاريخ زمانه، 

واإ�سارات لأ�سخا�ض وخافات واأفكار ل تلوح على 

املوؤرخون  بها  يهتم  التي  الكربى  الأحداث  �سطح 

املعا�سرون، وقد تكون مفيدة لاحقن.

فالنقا�سات الأخاقية فوق اأنها تك�سف لنا موقفه 

الأخاق  حتديد  يف  والقيمي  املعريف  وم�ستنده 

احلال  اأي�سا  لنا  تك�سف  فهي  واملرذولة،  املقبولة 

اخللقي يف زمانه، ومواقف النا�ض من تلك الق�سايا. 

وهي نقا�سات مفيدة جدا للموؤرخ اإذ ت�سف كثرا 

و  �سهلة  �سور  وهي  ومعاناته،  زمانه  اأحداث  من 

بيد  يكن  مل  ولو  هناك،  كان  ماذا  تقول  وا�سحة 

عن  كافيا  اإيجازا  لكان  العر�ض  ذلك  �سوى  املوؤرخ 

وما  بها،  املحيطة  والظروف  اخللقي  الباد  حال 

ينتقد عند خ�سومه، وهي روؤية اإ�سامية، اأو روؤية 

حمافظة على اأي حال. 

الو�سف يف �سعره:

بعد  فيها  يقول  التي  ق�سيدته  باغته  روائع  من 

عار�ساه  �ساب  وقد  كها،  خا�سها  التي  املعركة 

واأ�سّن، لكّن قلبه �سب مع هذه احلرب، بل جهل:

�سابـت عوار�سنا وجهـلت قلوبـنا

ول �سـيب اإل مـن ي�سـيب نـباه؟

علـى ن�سـر مظلوم وعلى قمع ظامل

ومقـام حـق فـي ر�سـا الإلـه

وربعي اإلـى مـا جاء من الدهر نايبة

اإلـى قلـت قـول مـا يرون �سواه

من  وهو  قلوبنا،  جهلت  عوار�سنا  �سابت  اأن  بعد 

جميل اأ�ساليب »الطباق« يف الباغة، ثم قال جهلت 

ومل يقل و�سّبت قلوبنا، مع اأنها لفظا اأقرب واأ�سهل، 

ولكنه ا�ستخدم جهلت قلوبنا لأنها يف العامية تعني 

القبائل  من  كثر  لهجات  يف  فـ«اجلّهال«  با،  ال�سِ

العربية تعني:«الأطفال«، وتعني اأي�سا معنى عربيا 

ال�سخط  وهو  اأبعاده  يف  وعميقا  قدميا  جاهليا 

والعتداء باحلرب الوارد يف قول عمرو بن كلثوم:

األ ل يجهـلن اأحــد عليــنا

فنجهل فـوق جـهل اجلاهلـينا

يروي  �سروف«  من  »اأرى  ال�سهرة  الق�سيدة  ويف 

باأ�سلوب  ونتائجه  الأحداث  مقدمة  جا�سم  ال�سيخ 

و�سفي بكلماته:

ال�سفا«  كدر  ما  الدهر  �سروف  من  »اأرى  يقول: 

بالنوم  هو  ما  �سهر  »وجفن  ف�سيح،  وا�سح  وهذا 

ذايل« اأي اأنه مل يذق النوم.

اإىل اآخره وتظهر ثقافته يف تعليل ما اأ�سابه، ومقارنة 

حاله بحال الأنبياء من قبل، اإذ يبداأ فيناجي نف�سه 

واأنه مل ي�سر يف طرق اخلنا، ول  ويذكر ف�سائله، 

�سار فيما ي�سع من قدره من ِخال، واأنه مل يذهب 

ينتقد فيه، ول  ملواعيد خليات، ومل يقف موقفاً 

اآثر درباً مائًا عن احلق، وهنا ياأتي التاأّمل يف حال 

وللحدود،  للخلق  راعيا  اأيامه م�ستقيما  من ق�سى 

حزن  من  يهدئ  ثّم  احلال  هذه  اإىل  �سار  وكيف 

حتمل  التي  والنيات  بالأ�سرار  اأعلم  فاهلل  نف�سه، 

�سجن  بق�سة  نف�سه  وي�سلي  الأفعال.  على  النا�ض 

النبي يو�سف عليه ال�سام، فالنبي اأيوب اأي�سا راأى 

لعبٍد هلل يحبه  تقع  البلوى قد  واأن هذه  الأهوال. 

حب�ض  وكم  يوده،  عبد  الرحمن  ابتلى  »وكم  اهلل: 

مظلوم بايا دليل« اأي: با دليل.

ثم ذكر من الأجماد ال�سابقة والوقوف اأمام القوى 

دافعوا  واأنهم  ال�سابق على باده،  اأغارت يف  التي 

عنها، واأنه هو وقبائله من بدو وح�سر ردوا �ساح 

العدو، حتى �سانوا بادهم عن جولت وحماولت 

اأي معتد.
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يف ق�سيدته التي يختمها بحكمة و�سكوى موؤثرة:

فيا ويل قا�سي الأر�ض من قا�سي ال�سما

ل عـاد ميزانـه عـن احلـق مايل

»ل عاد« اأي اإذا عاد اأو اأ�سبح.

العايل وعلو مقامه بن قومه،  وكان يدرك مكانه 

فيفتخر يف اأحد الأبيات باأن قومه يقّدرون راأيه، ول 

يخالفونه وبخا�سة يف امللّمات وال�سدائد، ويفتخر 

بعدم خمالفتهم لراأيه:

وربعـي الـى جـا مـن الدهر نايبة

اإلـى قلـت قـول مـا يرون �سواه)9(

وهذا لي�ض منه ق�سرا لهم على اتباع راأيه، فهم غر 

مكرهن اأن ي�ستجيبوا له، وتاريخ ذاك الزمان يدل 

على تعدد املواقف حتى اأحيانا يف اأ�سد الظروف 

�سعوبة، لأنه يف الواقع مل تكن هناك حكومة، ولو 

كانت حكومة قرار ديكتاتوري ملا كانت ا�ستجابتهم 

لراأيه م�سدر فخر، ل له ول لهم، بل هي هنا فخر 

له ب�سبب قناعة قومه ب�سداد راأيه، وهذا هو ال�سائد 

يف �سيا�سة القبائل وقيادة الأكفاء املت�ساوين.

ومن طريف ما كتب يف احلديث عن فل�سفة الرثوة 

املال  الفداء هذه؛ فهدف  ق�سيدة  قوله يف  عنده، 

وفل�سفته كما ي�سرحه: اأن املال عنده مطية للمكارم، 

ول يجمعه احتقانا اأو جمرد جمع �سره للمال، ولكن 

راجياً اأن يخرجه يف م�سارفه الواجبة، اأو يف طعام 

واإكرام �سيف اأو �سد حاجة حمتاج:

فـاإن كـان تبغون املال فاملال عندنا

جمعـناه حـق املكرمـات ازمـال

ول جنمعـه اإل رجـا فـي خـروجه

مبواجيب واأل فـي بطـون ا�سحـال

فعندي لكـم مـن اخليل ت�سعن �سابـق

واألـف مـن الهجـن النجـاب اجال

وعلـي اأمـان اهلل اأنـي اأ�سـوقـها

لعــل عــرثات الكــرام تقـال

ثم يعاهد اهلل، فـاأمان اهلل« هنا تعني »عهد اهلل«، 

فهو يعاهد اهلل اأن يفديه وي�سوقها فداء اإخراجه، 

مقيا عرثات الكرام!

وهنا ياأتي تعاليه على احلقد، وتنازله عما اأ�سابه، 

وهذا م�سداق راأي بع�ض املوؤرخن يف اأن من اأهم 

�سماته اأنه كان ل يحقد. ويف موطن اآخر من ديوانه 

ي�سف ويو�سح اأن حقوق املال يجب اأن توؤدى، واأن 

امل�ساعر  ي�سف  بل  الأداء  فقط  لي�ض  املطلوب 

م�ساعر  تكون  اأن  يجب  اإذ  امل�ساحبة  النف�سية 

النفو�ض طيبة بالأداء؛ يقول:

مـال تـوؤدى منه جملـة حقـوقـه

ونفو�سـنا بخروجهـن اأطـيـاب

ال�سن  مكارم  من  وهي  مفرو�سة،  املال  وحقوق 

النبوية ومن �سن ال�سحابة:

حـقا مـن الـرحـمن فـر�سا نعده

ومكـارم �سـنة نبيـه والأ�سحاب

ق�سة حب ووفاء:

باخلود  عليه  جادت  املعطاء  اجلزيرة  وهذه 

ما  اأجمل  من  ق�سيدة  علينا يف  فق�ض  الرعابيب، 

حوى ديوانه ق�سة حب وحزن خالدة يرويها هو با 

و�سيط، وبا ت�سنع يف الرواية، كتبها بقلبه الغارق 

رواية وفاء عزيز، كان �سدق  لنا  يف احلزن فبنى 

زين  التي  الفنون  اأجمل  عاطفتها  و�سدق  الرواية 

بها معاناته، ومل يتكلف ومل يبخ�ض النا�ض رغبتهم 

يف التل�ّس�ض على حب عميق، ورواية اإن�سانية من 

راآها  �سغرة  لبنت  حبه  ق�سة  اإنها  الأول،  النمط 

يف الربيع، حيث املاء والع�سب، وهي يف نحو �سبع 

�سنن، وراأى كما يقول: “عامات ح�سن عذايب” 

فهزته �ساباً مامح اجلمال والذوق التي راآها تلوح 

ا�ستوهبها  “اأي  اأهلها  من  فتنّحلها  طفلة  عليها 

عندما  بها  ليتزوج  طفلة  وهي  م�ستقبا”  زوجة 

اأن  ين�سى  ول  الزكية،  الوردة  وترتعرع هذه  تكرب، 

ي�سرف ال�سياق يف البدء ليتحدث عن مياه وافرة 

و�سهول مع�سبة ر�سية وحياة رخية تنبت فيها هذه 

درب  رفيقة  مع  احلياة  ل�سعادة  ومتهد  احلورية، 

يف  الأتراب  الكواعب  عن  هي  غناوية،  بي�ساء 

ال�سن.

وبعد اأن وعده اأهلها بها جنده ينتظرها حتى تكرب، 

و)ت( اأي بقي يراعيها مراعاة غائب، حتى اأ�سبحت 

بهذه  يتزوج  وهنا  الهبايب،  به  متي�ض  موز  كغ�سن 

احلبيبة املنتظرة ويق�سي معها زمنا �سعيدا جتتمع 

له فيه الهبات والرغبات، ويعتدل فيه املزاج، ويف 

تلك الليلة املنرة تنقطع عاقته بالأحزان، والنكد 

الذي كان مير عليه، وتفتح له من ال�سعادة اأبواب 

جنان يغمر فيها قلبه �سبعا وع�سرين حجة، واأقاما 

على هذا احلب والتوّله حليفي عهد مودة ورفقة 

احلال  وينتقل  اجللل  احلدث  يحدث  ثم  جميلة، 

ماأ�ساة عميقة  اإىل  �سعادة غامرة وحب طويل  من 

يتفطر  فيها  ال�سيخ  قلب  ترى  حمزنة،  وجتربة 

وهو يق�ض عليك ق�سة فراق �سئره »�سريكته« كما 

و�سفها.

لكنه  يعانيه،  ما  �سرب  واأي  ال�سرب،  عن  يتحدث 

يخت�سر لك القول فا يطيل ويك�سف للنا�ض عمق 

املاأ�ساة، اإنه دفن قلبه يف القرب، وترك ج�سمه مع 

النا�ض الذين يحاولون اأن ي�سلّوه ويعّزوه ويحّدثوه، 

ولكنهم يتحدثون اإىل اجل�سم اأما القلب فقد اأ�سبح 

اآخر  اإن�سانا  ولي�ست  زوجة  لي�ست  اإنها  مدفونا، 

د. حممد االأحمري
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يدفنه ومي�سي..ل.. اإنها قلبه!

الأجواء الأ�سرية يف املنطقة عادة ما تكون خافتة 

الأ�سرية،  الق�سايا  عن  املاأ  على  اأحد  يعرب  ول 

م�ساعره  عن  ول  احلكام،  طبقة  من  وبخا�سة 

وبخا�سة جتاه املراأة، لأن هذه ال�سحراء املنفتحة 

املك�سوفة توحي ل�سكانها ب�سعور معاك�ض مغرق يف 

حماولة التخفي، فالرجل ل يقال ا�سمه بل هو اأبو 

فان، اأو ابن فان، ويعتزي فيقول اأخو فان ونادراً 

ما يقول اأخو فانة، واملراأة اأم فان، اأو اأخت فان، 

ولكننا بخاف ال�سائد جند ال�سيخ يكتب ق�سيدة 

عاطفية رائعة عن زوجته التي فقدها، والق�سيدة 

ما  �سخ�سه  عن  والنطباعات  الأفكار  من  حتوي 

اأو عن  النمطية عن حاكم  ال�سورة  يتجاوز  يجعله 

يفديها  اأن  باإمكانه  كان  لو  يتمنى  اإنه  تقي،  �سيخ 

باملال وامللك كله ولو �سلب كل �سيء، ومل يبق له اإل 

اللبا�ض، ويتمنى اأن ي�ستطيع اأن يقت�سم معها باقي 

من  تزوج  اأنه  يذكر  ثم  له!  اأنى  ولكن  عمره،  اأيام 

اخلراعيب ثاثن عذراء يف ثاثن عام من البعداء 

والأقارب، اأنفق عليهن من املهر ما يزيد عن ثمانن 

احلبيبة  هذه  عيون  لأجل  جميعا  ففارقهن  األف، 

عميقة احلب »هائفة احل�سا مهرة ال�سحى«.

البيئة الثقافية التي �سنعها:

اإىل ثقافته  اإن كان يف تراثه الذي تركه ما ي�سر 

واإىل ات�ساعها، فاإن اهتماماته واأعماله تلقي اأ�سواء 

ق�سية  اأن  ومبا  هنا،  مرادنا  على  و�سوحا  اأكرث 

يف  مق�سدا  لي�ست  والتعليمية  الثقافية  اأعماله 

الورقة فاإننا ن�سر اإىل هذا اجلانب جمرد اإ�سارات 

ففي  مدوناته؛  من  ثقافته  عن  احلديث  بها  نختم 

يف  وثقايف  علمي  كمركز  الدوحة  ازدهرت  زمانه 

اخلليج، وقد انتقل لها بع�ض العلماء وطلبة العلم 

مبراحل  اآنذاك  مرت  التي  جند  ومن  العراق  من 

حكم  ورثة  بن  اخلاف  اإثر  ال�سطراب،  �سديدة 

النجدين  العلماء  تركي. فقد وفد من  بن  في�سل 

الذين ا�ستقروا يف الدوحة عدد ممن �سجل التاريخ 

اخلرجي  وال�سيخ  الدرهم،  ال�سيخ  منهم  خربهم 

وال�سيخ  عثيمن  ابن  ال�سهر  ال�ساعر  تلميذه  مع 

حممد بن عبد العزيز بن مانع، وقد ترك ال�سيخ 

ابن مانع ر�سائل علمية ومذكرات، واأ�سار ال�ساعر 

ر�سد:  ابن  كتاب  عليه  در�ض  اأنه  اإىل  عثيمن  ابن 

 
)12(

الدوحة. يف  املقت�سد«  ونهاية  املجتهد  »بداية 

من  وال�سعراء  الأدباء  من  كبر  عدد  عليه  ووفد 

كثرة  ن�سو�سا  وتركوا  ورا�سلوه،  البلدان،  �ستى 

الذين  هوؤلء  ومن  ومدائح،  وتراجم  تاريخ  بن  ما 

ال�سكل  يف  درا�سة  عثيمن  ابن  �سعر  بركات،  حممد  حممود   12

وامل�سمون، كاظمة للن�سر، الكويت، 1405هـ 1985م، �ض 30.

كانت له بهم عاقة جيدة: ال�سيخ حممود �سكري 

الآلو�سي، مدح ال�سيخ جا�سم باأنه: »وهو من خيار 

ال�سيخ  الآلو�سي؛  تلميذ  وكذلك  الكرام«.  العرب 

اأي�سا  ورا�سله  اأحبه  وقد  الأثري،  بهجت  حممد 

علماء  كبار  من  ال�سيخ،  اآل  اللطيف  عبد  ال�سيخ 

العلماء  ومن  اأوقافه،  لبع�ض  ناظرا  وكان  جند، 

اأو مدحوه  زاروه  الذين  الكبار يف زمانه  واملثقفن 

على البعد ال�سيخ �سليمان بن �سمحان، والذي كان 

ل�سان احلركة الإ�ساحية ال�سلفية يف زمانه، و وفد 

اإليه من الأح�ساء ال�سيخ عي�سى بن عكا�ض، عامل 

وحمدث �سهر يف زمانه، ودّر�ض زمنا يف الدوحة.

 و وفد عليه ال�سيخ علي �سليمان اليو�سف من 
)13(

خالد  ال�سهر  الكويتي  وال�ساعر  ومدحه،  العراق 

الفرج وكتب عنه �سعرا ونرثا، و و�سفه باأنه: »من 

اأمراء العرب الع�سامين«

الأتراك  ثاين  ابن  حارب  الريحاين:  اأمن  قال 

ولوعاً يف جمع  وكان  وقعات عديدة  فك�سرهم يف 

اإنه اأعتق يف حياته اأكرث من  العبيد وعتقهم، قيل 

–ومنهم  املوؤرخون  ينقل  ما  خم�سن عبدا. وكثراً 

الريحاين- الو�سف الذي و�سفه به موؤلف )حتفة 

قطر  دولة  موؤ�س�ض  �سرة  يف  الداين  الثمر  خمتار،  تهاين  عمر   13

ال�ضيخ قا�ضم بن حممد اآل ثاين، خمطوط قدم مل�ضابقة: اأعالم قطر 

)خمطوط(، �ص 121.

واجلديد(،  القدمي  يف  الأح�ساء  بتاريخ  امل�ستفيد 

راأوه  الكثر ممن  ملقولت  جامعا  و�سفا  كان  فقد 

»..وله  يقول:  ف�سائله؛  عن  وحتدثوا  وعا�سروه 

ف�سل وعلم، ومعرفة بالدين، وله مربات كثرة على 

امل�سلمن.. وكان حنبلي املذهب، مت�سلبا يف دينه، 

واخلطباء  اجلوامع  على  واراداته  اأكرث  ي�سرف 

والأئمة واملدر�سن فكان هو اأمر الباد وخطيبها 

)14(
وقا�سيها، ومفتيها، واملح�سن الأكرب فيها.«

عارفا  واملتعلمن،  العلماء  مهتما مبنافع  كان  وقد 

مبا يحبون، حري�سا على نو املعارف، فقد طبع 

كتب  مع  فعل  كما  كتبهم  له  املعا�سرين  للعلماء 

املنان يف  »فتح  الهند:  منها يف  طبع  اإذ  الآلو�سي، 

الرد على �سلح الإخوان«، وطبع كتبا كثرة قدمية 

ومعا�سرة له، وا�سرتى كتبا من الهند حمولة �سفينة 

العراق  من  الآفاق،  يف  للعلماء  اأر�سلها  الكتب  من 

اإىل جند وحائل، و وزع على العلماء وطاب العلم 

يف قطر وما جاورها. واأوردت بع�ض امل�سادر قوائم 

)15(
للكتب التي طبعها و وزعها.

وهذا من نتاج اهتمامه بالعلم وحمبته له وتخلقه 

التي  واملعرفة  العلم  لبيئة  وحبه  اأهله،  باأخاق 

�سيطرت على اهتمامه، دليل اآخر على ر�سوخ مزاج 

املثقف عنده؛ فالعلم بن اأهله ن�سب.

الأن�ساري  القادر  عبد  اآل  املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد   14

الأح�سائي ،حتفة امل�ستفيد بتاريخ الأح�ساء يف القدمي واجلديد، مكتبة 

املعارف، الريا�ض 1402هـ/ 1982م، �ض 25.

15 املختار، �ض 123.

د. حممد االأحمري
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امل�راج��ع:

مالحظ�ة:

 عند كتابة مراجع احلديث النبوي يكتفي با�سم الكتاب واملوؤلف، والباب 

اأو »الكتاب« اأي الف�سل من الف�سول التي قد ي�سمونها قدميا »كتبا«، 

وهذا يكفي عن ذكر الطبعة والطابع والوقت ومكان الطبع، ب�سبب كرثة 

تكرار ن�سرها، واختاف طبعاتها.

1384هـ، 	  الرابعة  الطبعة  ثاين،  اآل  بن حممد  جا�سم  ال�سيخ  ديوان 

وطبعة اأخرى مع جمموعة اأ�سعار باآخره)بدون تاريخ(.

ج.ج لورمير، دليل اخلليج، الق�سم التاريخي، ترجمة مكتب الرتجمة 	 

بديوان حاكم قطر، الدوحة ،1975م.

عبدالعزيز عبدالغني اإبراهيم، اأمراء وغزاة، ق�سة احلدود وال�سيادة 	 

الإقليمية يف اخلليج درا�سة وثائقية، ال�ساقي، لندن 1988م.

عبد العزيز حممد املن�سور، التطور ال�سيا�سي لقطر 1868- 1916م، 	 

ط2، دار ذات ال�سا�سل، الكويت، 1400هـ/ 1980م.

الأن�ساري 	  القادر  عبد  اآل  املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 

الأح�سائي ،حتفة امل�ستفيد بتاريخ الأح�ساء يف القدمي واجلديد، مكتبة 

املعارف، الريا�ض 1402هـ/ 1982م.

حممود حممد بركات، �سعر ابن عثيمن درا�سة يف ال�سكل وامل�سمون، 	 

كاظمة للن�سر، الكويت، 1405هـ 1985م.

 	)Footnotes(
1 الديوان، من ق�سيدة: اأرى الدار بعد ال�ساعنن خراب، �ض 11.

2 الديوان �ض 26.
3 الديوان، �ض 33.
4 الديوان �ض 27.
5 الديوان �ض 27.
6 الديوان، �ض 27.
7 الديوان �ض 33.
8 الديوان �ض 28.
9 الديوان �ض 35.
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



موقف الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
من التنافس العثماني البريطاني في 

المنطقة

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

الدكتور : عبدالقادر بن حمود القحطاين

alqhtani@qu.edu.qa

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

»وال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين له جتارة عظيمة يف اللوؤلوؤ، وهو م�سموع الكلمة بن قبائله وع�سائره، وهم 

األوف موؤلفة ........«

حممود �سكري الآلو�سي: تاريخ جند. �ض 37
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تفيد امل�سادر اأن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

ال�ضمال  يف  الواقعة  فويرط  منطقة  مواليد  من 

 ،)1826( عام  �سبه جزيرة قطر يف  من  ال�سرقي 

وكانت وفاته يف 17 يوليو �سنة 1913، تلقى تعليمه 

الديني والأدبي على اأيدي بع�ض علماء امل�سلمن، 

فدر�ض القراآن الكرمي وعلومه من تف�سر وجتويد 

ومن فقه وتوحيد، وقراءة كتب التاريخ مثل ال�سر 

وكان  الثقافية،  الكتب  من  وغرهما  والفتوحات 

وله  �ساعراً  اأ�سبح  حتى  لل�سعر  حمبا  اهلل  رحمه 

ديوان �سعر خا�ض به. وكان خطيباً بليغاً، وقا�سيا 

رعيته  بن  املنازعات  يف  يف�سل  كان  فقد  عادلً، 

بالعدل على �سوء الكتاب وال�سنة.

�سبه  يف  التجار  كبار  من  جا�سم  ال�سيخ  وكان 

اجلزيرة العربية واخلليج، فقد كان ميلك مايزيد 

على مئة �سفينة تعمل يف التجارة ويف الغو�ض عن 

اللوؤلوؤ، و�سيد الأ�سماك، ودرت عليه التجارة اأموال 

طائلة �سخر جزءاً كبراً من دخله مل�ساعدة الفقراء 

اجلوامع  بناء  ويف  بلده،  اأهل  من  واملحتاجن 

واملدار�ض ويف الإنفاق على اأئمة امل�ساجد وطاب 

 
1
العلم.

ثاين حاكما  بن  ال�سيخ حممد  والده  مبايعة  وبعد 

القطري  وال�سعب  ثاين  اآل  اأ�سرة  قبل  من  للباد 

الق�سايا  الكثر من  يتوىل  اأ�سبح   ،1866 يف عام 

اأن  بل  الدولة،  يف  والإداري  ال�سيا�سي  املجال  يف 

امل�سادر جتمع على اأن ال�سيخ جا�سم، اأ�سبح منذ 

1869، احلاكم الفعلي يف الباد نظرا لكرب  عام 

 .
2
�سن والده الذي ناهز الثمانن من العمر اآنذاك

1 حممود ح�سن ال�سراف: تطور قطر ال�سيا�سي والجتماعي يف عهد 

ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين، القاهرة 1980، �ض 71- 72

1868- والعثمانية  الربيطانية  الوثائق  من  القطري  التاريخ  وثائق   2

1949، ج2، ق�سم الوثائق- الديوان الأمري- الدوحة، املطابع الأهلية 
– الدوحة قطر، د. ت ن�ض التفاقية، �ض10-11.

اهلل  رحمه  ثاين  بن  حممد  ال�سيخ  تويف  وعندما 

الباد  حكم  على  خلفه   ،1878 �سنة  يف  تعاىل 

اإبنه وويل عهده �سمو ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل 

ثاين، ب�سكل ر�سمي كما هو �سائد يف نظام احلكم 

 
3
الوراثي ومبايعة الأ�سرة احلاكمة واأعيان الباد.

ال�سيخ جا�سم  اأن  التاريخية  امل�سادر  بع�ض  وتذكر 

كان لديه طموح اأن تكون دولته ذات �ساأن يف منطقة 

�سبه اجلزيرة العربية واخلليج بحيث ت�سمل اأجزاء 

خارج �سبه جزيرة قطر ولكن الإجنليز الذين كانوا 

يرتبطون مبعاهدات واتفاقيات مع اإمارات اخلليج 

يف  طموحاته  حتقيق  دون  حالوا  الأخرى  العربية 

4
التو�سع واإقامة دولته الكربى يف املنطقة.

3 عبد العزيز حممد املن�سور: التطور ال�سيا�سي لقطر يف الفرتة مابن 

1868- 1916، ط2، مطابع ذات ال�سا�سل- الكويت 1980، �ض24. 
وانظر: حممود ال�سراف: املرجع ال�سابق �ض71

4 حممد �سعيد ح�سن الكمال: تاريخ قطر يف القدمي واحلديث، واأ�سعار 

الريا�ض  اخلالد-  مطابع  ط5،  ثاين،  اآل  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ 

1420هـ، �ض 42

اأوال: �سيا�سة ال�سيخ جا�سم 

الداخلية:

ثاين  بن  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ  املوؤرخون  يعد 

املوؤ�س�ض  التميمي،  املعا�سيد  ثامر  بن  حممد  بن 

التاريخ احلديث. ق�سى  لدولة قطر يف  احلقيقي 

وحدة  عن  الدفاع  يف  حياته  من  عديدة  �سنوات 

قطر، واأ�سحى �سيدا على جميع القبائل القطرية 

واأي�سا وقف بكل   ،
5
الكلمة مهاب اجلانب م�سموع 

حاولوا  حينما  العثمانين  �سد  و�سجاعة  حزم 

التدخل يف �سوؤون قطر، وحاربهم وانت�سر عليهم، 

كما ت�سدى لاأطماع الإجنليزية يف باده، ورف�ض 

احلماية الربيطانية.

ومع اأنه كان رحمه اهلل، حمارباً �سجاعاً، فقد كان 

رحيماً بالنا�ض، فكان ي�سرتي العبيد من اأ�سيادهم 

معظم  ي�سرف  وكان  تعاىل،  اهلل  لوجه  ويعتقهم 

وارداته من التجارة وال�سرائب على اأبناء �سعبه من 

ومع  العلم.  ودور  امل�ساجد  واأئمة  والأيتام  الفقراء 

اأنه كان اأمًرا للباد يدير �سوؤون الدولة، فقد كان 

يخطب يف اأيام اجلمع والأعياد واملنا�سبات املختلفة، 

وفقاً  بالعدل  رعيته  م�ساكل  يحل  قا�سياً  كان  كما 

 ويف املجال ال�سيا�سي، عرف 
6
لل�سريعة الإ�سامية.

عنه اأنه كان ي�ست�سر اأهل احلل والعقد يف احلرب 

اأنه اتبع نهج ال�سورى يف �سيا�سته يف  اأي  وال�سلم، 

اأبناء  ي�سارك  اأخرى كان  الباد. ومن ناحية  حكم 

الباد اأفراحهم واأتراحهم، وهذه ال�سيا�سة احلكيمة 

5 حممود ح�سن ال�سراف: املرجع ال�سابق �ض74-73. وانظر: حممود 

�سعيد الكمال: املرجع ال�سابق �ض52،43

ط1،  قطر،  دولة  ال�سيا�سية يف  املوؤ�س�سات  عبيدان:  يو�سف حممد   6

بروت 1979، �ض 40-41

د. عبدالقادر بن حمود القحطاين

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين من 

التناف�س العثماين الربيطاين يف املنطقة
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اأك�سبته حمبة النا�ض وولءهم كما اأك�سبته احرتام 

 
7
وتقدير الدول الأخرى وتقديرهم.

عالقة ال�سيخ جا�سم باجلالية 

الهندية:

بريطانيا  برعايا  ال�سيخ  عاقة  عن  احلديث  قبل 

بالأو�ساع  بينة  على  نكون  اأن  يجب  التجار،  من 

القرن  يف  العربي  اخلليج  منطقة  يف  القت�سادية 

التا�سع ع�سر، فقد كانت ندرة املياه وقلة الأمطار 

ا�سطرت  التي  الأ�سباب  من  الأنهار  وجود  وعدم 

البحر  اإىل  التوجه  املنطقة  �سكان  من  الكثر 

ي�ستخرجون منه اللوؤلوؤ من اأعماقه وكان الطوا�سون 

يقومون ببيعه يف الأ�سواق املحلية ويف اأ�سواق بومباي 

لورمير،  الأ�سواق. ويذكر  وباري�ض ويف غرها من 

القطري يف جمال  املجتمع  العاملن يف  ن�سبة  اأن 

الغو�ض ل�ستخراج اللوؤلوؤ خال القرن التا�سع ع�سر 

ال�سكان  من   %  48 بلغت  الع�سرين  القرن  وبداية 

اللوؤلوؤ يعد املورد الأول للمواطن  وبذلك فقد كان 

 وكان اإىل جانب 
8
القطري لتوفر رزقه ورزق عائلته.

الن�ضاط البحري يف الغو�ص هناك التجارة و�ضيد 

ال�سمك، والعمل يف الزراعة الب�سيطة يف الواحات 

والأرا�سي ال�ساحلة للزراعة املو�سمية، مثل زراعة 

اخل�سر واحلم�سيات وبع�ض الفواكه والنخيل. اأما 

احلبوب والأرز واملواد الغذائية الأخرى فقد كانت 

 .
9
تُ�ستورد من اخلارج

القطري،  املجتمع  حياة  يف  اللوؤلوؤ  اأهمية  وعن 

7 حممود بهجت �سنان: تاريخ قطر العام، ط1، مطبعة املعارف- بغداد 

1966، �ض90
J. E. Lorimer، Gazetter of the Persion Gulf، Ca - 8

cutta 1908، republished in UK، Vol.2، pp. 22،59
9 فاطمة علي ح�سن الكبي�سي: وظائف الدولة يف املجتمع القطري، 

الدوحة 2002، �ض110

يذكر الرحالة بلجريف الذي زار الدوحة يف �سنة 

اجلزيرة  �سبه  رحلته يف  عن  كتابه  ون�سر   ،1863
العربية �سنة 1965، يذكر، اأنه التقى اأثناء زيارته 

للدوحة بال�سيخ حممد بن ثاين وبويل عهده ال�سيخ 

جا�سم، واأن ال�سيخ حممد حدثه عن اأهمية اللوؤلوؤ 

عبيد  اأدنانا  اإىل  اأعانا  من  جميعاً  )نحن  بقوله: 

ل�سيد واحد هو اللوؤلوؤ لأهميته القت�سادية بالن�سبة 

10
لقطر(.

وياأتي تدفق املهاجرين التجار اإىل قطر واإىل بقية 

منطقة اخلليج العربي، بعد توقيع اتفاقيات ال�سلم 

اخلليج  وزعماء  بريطانيا  بن  املنطقة  يف  الدائم 

وقعت  التي  قطر  ماعدا   ،1820 �سنة  العربي يف 

 وقد اأتاحت هذه 
على التفاقية يف �سنة 11.1868

التفاقية لربيطانيا ال�سيطرة على اخلليج العربي، 

الربيطانين  الرعايا  اأمام  املنطقة  اأبواب  وفتح 

املجالت  يف  والعمل  التجاري  ن�ساطهم  ملزاولة 

بريطانيا  رعايا  مقدمة  يف  الهنود  وكان  املختلفة، 

هوؤلء  واأ�سبح  العربي.  اخلليج  اإىل  قدموا  الذين 

املهاجرون مناف�سن طبيعين للتجار الوطنين ويف 

بن حممد  جا�سم  ال�سيخ  نف�سه  احلاكم  مقدمتهم 

بن ثاين، حيث كان لبع�سهم راأ�ض مال ا�ستغله يف 

وكانوا  والت�سدير،  ال�ستراد  عملية  ويف  التجارة 

يقومون بعملية الطوا�سة ب�سراء اللوؤلوؤ من اأ�سحاب 

وهذا  هناك.  لبيعه  الهند  اإىل  وت�سديره  ال�سفن 

العمل اأثر تاأثًرا �ساًرا يف دخل الدولة واملواطنن 

مقدمة  يف  هذا  كان  وقد  املعي�سية،  حياتهم  يف 

10 حممد عبد اهلل اآل زلفة: تاريخ دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 

والآثار  التاريخ  جلمعية  العلمي  اللقاء  �سل�سلة  الع�سور،  عرب  العربية 

 ،2002 الريا�ض   ،4 املجلد  اخلليج،  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول 

�ض496-501

11 اأحمد العناين: ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين وم�سكات الزعامة 

جامعة  العربي،  اخلليج  درا�سات  مركز  العربي،  اخلليج  يف  املحلية 

الب�سرة، املجلد 13، العدد الثاين، 1981 �ض190

الأ�سباب للعداء بن ال�سيخ جا�سم لهوؤلء يف الباد. 

واأرى اأن العامل القت�سادي كان ال�سبب الرئي�ض يف 

تذمر ال�سيخ جا�سم واملواطنن من هوؤلء التجار.

كان  فقد  التجار،  هوؤلء  مع  للعداء  الآخر  العامل 

ممار�سة  ورائه  من  بريطانيا  اأرادت  �سيا�سيا، 

ال�سغط على حاكم الباد نكاية فيه ب�سبب حتالفه 

العثمانية  للحملة  وال�سماح  العثمانية،  الدولة  مع 

با�سطهاد  فاتهمته  1871م،  عام  باده يف  دخول 

لأجل  عليهم  الباهظة  ال�سرائب  وفر�ض  رعاياها 

اإرغامهم على اخلروج من الباد. وبداأت العاقات 

قام  عندما   ،1875 عام  منذ  اجلانبن  بن  تتاأزم 

بطرد اثنن منهم لرف�سهم دفع ال�سرائب. ويف عام 

اخلليج  يف  الربيطانية  ال�سلطات  اتهمت   ،1876
رعاياه  عن  الطرف  بغ�ض  جا�سم  ال�سيخ  العربي، 

للمحات  والنهب  ال�سلب  بعمليات  يقومون  الذين 

التجارية التابعة لرعاياها، وكذلك ال�سفن التجارية 

يف  الربيطاين  ال�سفر  وقام  اخلليج.  مياه  يف 

 Henry Layardليارد هرني  ال�سر  الآ�ستانة 

حكومته  من  تعليمات  على  بناء   ،1876 يوليو  يف 

التي ح�سلت  الحداث  بتلك  العايل  الباب  باإباغ 

يف الدوحة وال�سواحل القطرية، واأكد اأن حكومته 

لن تت�ساهل مع اأي اإخال بالأمن يف الرب اأو البحر 

ويف اأغ�سط�ض من 
12

من قبل رعايا الباب العايل. 

العام نف�سه بعث وزير اخلارجية العثمانية �سفوت 

حدوث  نافياً  الربيطانية  ال�سكوى  برد على  با�سا، 

اأية قر�سنة على ال�ساحل القطري اأو اعتداء على 

ت�سلمها  تاأكيدات  بناء على  الهندية وذلك  اجلالية 

مل  الإجنليز  اأن  يبدو  ولكن   
13

الب�سرة. وايل  من 

12 �ساح العقاد: التيارات ال�سيا�سية يف اخلليج العربي، ط1، 1974، 

مكتبة الأجنلو امل�سرية- القاهرة، �ض175. وانظر: عبد العزيز حممد 

املن�سور: املرجع ال�سابق، �ض47- 48، 92-94

 -1853 العربي  اخلليج  بريطانيا يف  �سيا�سة  العابد:  �سعيد  فوؤاد   13

1914، ج2، ذات ال�سا�سل- الكويت، ط1، 1984، �ض252

يريدون  كانوا  لأنهم  اأو  العثماين،  بالرد  يقتنعوا 

ال�ستمرار يف موا�سلة ال�سغط على ال�سيخ جا�سم، 

رو�ض  العميد  اخلليج  يف  ال�سيا�سي  املقيم  فو�سل 

اإىل الدوحة يف اأغ�سط�ض 1882، وطلب من ال�سيخ 

حماتهم  تعر�ست  للذين  تعوي�سات  دفع  جا�سم 

للذين  وال�سماح  رعاياه،  قبل  من  والنهب  لل�سلب 

ُطردوا بالعودة اإىل قطر.

ودفع  الربيطانية،  املطالب  بتلبية  ال�سيخ  قام  وقد 

مبلغ ثمانية اآلف روبية للمقيم الربيطاين و�سمح 

 ولكنه عرب عن عدم ر�ساه ملا قام 
14

بعودة بع�سهم.

به امل�سوؤول الربيطاين يف ال�سكوى التي اأر�سلها اإىل 

تقوم احلكومة  اأن  ب�سرورة  العايل. وطالب  الباب 

التي  الأموال  باإرجاع  وذلك  العثمانية مب�سوؤوليتها 

الربيطانية  ال�سلطات  لتدخل  حد  وو�سع  دفعها، 

من  بال�ستقالة  وهدد  الداخلية،  باده  �سوؤون  يف 

العثمانية  احلكومة  تتخذ  مل  اإذا  القائمقامية 

منطلق  ومن   
15

بريطانيا. اإزاء  املطلوبة  الجراءات 

با�ستدعاء  العثمانية  احلكومة  قامت  امل�سوؤولية 

مذكرة  و�سلمته  الآ�ستانة  يف  الربيطاين  ال�سفر 

احتجاج حلكومته اإزاء ما قام به املقيم الربيطاين 

يف اخلليج من اإجراءات �سد ال�سيخ جا�سم حاكم 

الربيطانية  احلكومة  املذكرة  وطالبت  قطر. 

وبعدم  قطر.  �سيخ  من  خذت 
ُ
اأ التي  الأموال  برد 

التدخل يف ال�سئون الداخلية لقطر التابعة للنفوذ 

العثماين. غر اأن الرد الربيطاين كان يت�سم بالقوة 

اأكد  حيث  العثماين،  بالحتجاج  الهتمام  وعدم 

يف  جرانفيل  اللورد  الربيطانية  اخلارجية  وزير 

F. O. 781. 5174. Memorandum Respecting، K - 14

wait، p.12
العربي  اخلليج  تاريخ  يف  درا�سات  القحطاين:  حمود  القادر  عبد   15

الدوحة،  احلديثة-  رينودا  مطابع   ،2008 ط1،  واملعا�سر،  احلديث 

�ض20.

د. عبدالقادر بن حمود القحطاين

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين من 

التناف�س العثماين الربيطاين يف املنطقة
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اأن ماقام به املقيم  رده يف 7 مايو 1883، قائا، 

الربيطاين كان قانونيا للحفاظ على حقوق رعايا 

ل  الربيطانية  احلكومة  اأن  واأ�ساف  بريطانيا، 

تعرتف بال�سيادة العثمانية على �ساحل قطر الذي 

يعترب �سمن �ساحل اخلليج الذي تعهدت بريطانيا 

من  مياهه  يف  املاحة  و�سامة  عليه  باحلفاظ 

التجار  هوؤلء  بع�ض  ولكن   
16

البحرية. القر�سنة 

الذين عادوا اإىل قطر تعر�سوا للم�سايقة من قبل 

بع�ض املواطنن، مما ا�سطر ال�سلطات الربيطانية 

يف اخلليج اإىل ترحيلهم من قطر.

وهكذا كما ناحظ فقد متيز وجود هوؤلء الرعايا 

�سيخ  ناف�سوا  لأنهم  ال�ستقرار  بعدم  قطر  يف 

الباد واملواطنن يف موارد الرزق يف جتارة اللوؤلوؤ 

عملت  واأي�سا 
17

التجارية. ال�سلع  من  غرها  ويف 

اإدخال جماعات غريبة  ال�سيا�سة الربيطانية على 

ال�سكانية،  اأو�ساعها  خلخلة  بق�سد  املنطقة  عن 

واتخاذ هذه اجلاليات عونا لها �سد القوى املحلية، 

لكنها باءت بالف�سل الذريع، ب�سبب املوقف الوطني 

ال�سيخ جا�سم، للحفاظ على مقدرات  اأبداه  الذي 

18
الوطن واملواطن.

 -1820( العربي  اخلليج  يف  الهندي  الوجود  اجلا�سمي:  نورة   16

1947(، القاهرة 1984، �ض164
17 جي. اي. �سالدانا: ال�سوؤون القطرية من 1873- 1954، ج1، وثائق 

التاريخ القطري – تعريب: اأحمد العناين، مطابع موؤ�س�سة دار العلوم- 

الدوحة، �ض116- 122

العربي،  للخليج  ال�سرتاتيجية  الأهمية  الفيل:  ر�سيد  حممد   18

من�سورات ذات ال�سا�سل- الكويت، ط2، 1988، �ض86

ثانيًا: عالقة ال�سيخ جا�سم 

بالعثمانيني والإجنليز:

بعد تويل ال�سيخ حممد بن ثاين مقاليد ال�سلطة يف 

اإمارة قطر �سنة 1866، ب�سنة واحدة اأي يف اأكتوبر 

عنه  نتج  لعدوان،  قطر  تعر�ست   ،1867 عام  من 

ال�سيخ  قام  ولقد  واملمتلكات،  الأرواح  يف  خ�سائر 

حممد بن ثاين حاكم قطر بالرد على العدوان يف 

يونية 1868، ولقد قام املقيم باإلزام القوة املعتدية 

نُهب  ما  كل  وباإعادة  لقطر،  روبية  األف  مئة  بدفع 

من قطر والتعهد بعدم القيام بعدوان يف امل�ستقبل.

ويف 12 �سبتمرب �سنة 1868، و�سل املقيم ال�سيا�سي 

الربيطاين يف اخلليج العربي بيلي اإىل قطر، وقدم 

�سرحاً  جا�سم  ال�سيخ  عهده  وويل  حممد  لل�سيخ 

تف�سيلياً عن الإجراءات التي اتخذها �سد املعتدين، 

وطماأنه باأن مثل ذلك العدوان لن يتكرر م�ستقبًا، 

حاكم  ال�سيخ حممد  مع  وقع  الجتماع  نهاية  ويف 

قطر، معاهدة ال�سلم الدائم يف اخلليج التي �سبق اأن 

وقعها بقية زعماء اخلليج العربي منذ �سنة 1820، 

والتي ت�سمنت خم�ض مواد تن�ض على، المتناع عن 

القر�سنة البحرية، وجتارة العبيد، وجتارة ال�ساح، 

وبعدم العتداء، وبتحكيم بريطانيا يف اأي خاف 

مع اأية اإمارة من اإمارات اخلليج العربي. واعرتفت 

بريطانيا با�ستقال قطر وبحكم اآل ثاين. ومفهوم 

ال�ستقال الذي ا�ستخدمته ال�سلطات الربيطانية 

يف  مفهومنا  عن  متاما  يختلف  ال�سدد  هذا  يف 

الوقت احلا�سر، فهو يعني وجود �سيا�سي ملنطقة 

معينة ب�سرف النظر عن كون هذا الكيان خا�سعا 

19
لدولة اأخرى اأو مو�سوعا حتت حمايتها. 

ومع اأن بع�ض الدار�سن عّدوا هذه التفاقية مك�سباً 

اخلليج  اإمارات  بقية  اإىل  قطر  ب�سم  لربيطانيا 

اإن  حيث  لقطر،  مك�سباً  تعّد  اأي�ساً  فهي  العربية، 

وبحكم  الباد  با�ستقال  اعرتفت  قد  بريطانيا 

بريطانيا  من جناح  الرغم  على  ولكن   
20

ثاين. اآل 

اأو ال�سلم  ب�سم قطر اإىل معاهدة الهدنة البحرية 

الدائم يف اخلليج، فاإنها ف�سلت يف فر�ض نفوذها 

على الباد اأ�سوة بالآخرين، حيث اإن ال�سيخ جا�سم 

الذي اأ�سبح احلاكم الفعلي للباد منذ �سنة 1869، 

ف�سل التحالف مع الدولة العثمانية و�سمح للحامية 

وقد  1871م.  يوليو  يف  الباد  بدخول  العثمانية 

جلاأت بريطانيا اإىل خلق الكثر من امل�ساكل لل�سيخ 

جا�ضم، مع جريانه، ومار�ضت الكثري من ال�ضغوط 

عليه؛ فتارة تتهمه بالقر�سنة البحرية، وتارة اأخرى 

كل  ولكن  التجار.  من  رعاياها  با�سطهاد  تتهمة 

�ضيا�ضته  ال�ضيخ جا�ضم عن  تثن  ال�ضغوط مل  تلك 

مع الدولة العثمانية، ورف�سه احلماية الربيطانية، 

حيث كان يعّد بريطانيا منحازة اإىل بع�ض خ�سومه 

 
21

يف املنطقة.

اإىل  )الأتراك(  العثمانين  و�سول  كان  الواقع  ويف 

للمواجهة  حقيقية  بداية   ،1871 عام  يف  قطر 

بن بريطانيا والدولة العثمانية يف منطقة اخلليج 

العربي، واإن كانت بريطانيا ظلت حري�سة على عدم 

مكتبة  العربي،  الفار�سي(   ( اخلليج  يف  ال�ستعمار  العقاد:  �ساح   19

الأجنلو- القاهرة، 1956 �ض163- 164

قطر،  يف  والجتماعي  القت�سادي  التطور  جابر:  �سلطان  موزة   20

قطر،  الدوحة  ال�سرق-  دار  مطابع   ،2001 ط1،   ،1973  -1930
�ض474-475

العربي  تاريخ اخلليج  درا�سات يف  الدين عبا�ض اخل�سو�سي:  بدر   21

 ،1988 ط1،  الكويت،  ال�سا�سل-  ذات  ج2،  واملعا�سر،  احلديث 

�ض37-39.

الدخول مع الدولة العثمانية يف �سراع �سيا�سي اأو 

تتعر�ض  اأن م�ساحلها مل  ع�سكري مك�سوف طاملا 

للخطر، واكتفت بخلق امل�ساكل لقطر مع امل�سيخات 

22
املجاورة.

ويعود التناف�ض بن الإجنليز والعثمانين حول قطر 

اخلليج  و�سط  تقع  فهي  اجلغرايف،  موقعها  اإىل 

للخليج  اجلنوبي  ال�ساحل  بن  حداً  وتعد  العربي، 

الذي ل ي�سمح الإجنليز بو�سول قوة خارجية اإليه 

ذلك  حتى  اعتادوا  الذي  ال�سمايل  ال�ساحل  وبن 

الوقت اأن يرتكوا اأموره لل�سلطات املحلية.

وبدلً من اأن تقوم الدولة العثمانية بتوثيق عاقتها 

بحاكم قطر ال�سيخ جا�سم، وتقف اإىل جانبه �سد 

املخططات الربيطانية التي ت�ستهدف الق�ساء على 

عاقة البلدين قطر والدولة العثمانية، عملت على 

تخريب العاقات مع ال�سيخ جا�سم بالقيام ببع�ض 

الوطنية  امل�سلحة  تخدم  ل  التي  ال�ستحداثات 

متثلت يف اإن�ساء دائرة للجمارك وفر�ض ال�سرائب 

بيع  على  ال�سرائب  فر�ض  وكذلك  التجار،  على 

اللوؤلوؤ، وقد عار�ض ال�سيخ جا�سم تلك الإجراءات 

العثمانية التي راأى اأنها �ستوؤدي اإىل زيادة الأعباء 

املالية على املواطنن وقد يدفعهم ذلك اإىل الهجرة 

اأ�سرت  العثمانية  ال�سلطات  ولكن   .
23

الباد خارج 

يرتتب  قد  مبا  عابئة  غر  خمططها  تنفيذ  على 

على الأو�ساع املعي�سية للمواطنن؛ لأنها كانت يف 

حاجة للمال لاإنفاق على قواتها الع�سكرية. وقد 

اأدى هذا الإ�سرار الرتكي على تنفيذ �سيا�ستها اإىل 

ا�ستقالة ال�سيخ جا�سم من القائمقامية، واأبلغ وايل 

الب�سرة حممد حافظ با�سا يف يناير 1893، بقراره 

بال�ستقالة، ومع اأن الوايل رف�ض ال�ستقالة وطلب 

22 عبد القادر حمود القحطاين: املرجع ال�سابق، �ض16
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ال�سيخ مل  فاإن  من�سبه،  ال�ستمرار يف  ال�سيخ  من 

الدوحة  اإقامته من  يرتاجع عن قراره، ونقل مقر 

اإىل منطقة ال�سعاين، وبعد فرتة انتقل اإىل منطقة 

24
الوجبة. 

معركة الوجبة:

و�سل وايل الب�سرة حممد حافظ با�سا، اإىل الدوحة 

يوم 14 فرباير 1893، عن طريق الأح�ساء بدعوى 

اإعادة الأمن يف قطر اإىل ن�سابه، واتخذ من القيادة 

و�سوله  وبعد  لإقامته.  مقراً  بالدوحة  العثمانية 

بعث بر�سالة اإىل ال�سيخ جا�سم املوجود يف منطقة 

الوجبة، يدعوه للح�سور اإىل مقره لا�ستف�سار عن 

ال�سكاوي التي تلقاها �سده من الإجنليز وغرهم، 

الوايل  لنوايا  مطمئن  غر  كان  الذي  ال�سيخ  لكن 

يف  قائًا  احل�سور  عدم  عن  اعتذر  العثماين، 

ر�سالته اجلوابية اأن �سحته ل ت�سمح له باحل�سور 

ولكن   .
25

اأحمد ال�سيخ  اأخاه  عنه  اأناب  قد  واأنه 

لدعوته  جا�سم  ال�سيخ  تلبية  عدم  اعترب  الوايل 

مبثابة رف�ض ومترد على الدولة العثمانية، فاأقدم 

على اعتقال ال�سيخ اأحمد واملرافقن له وعددهم 

قاد   ،1893 مار�ض   13 يوم  ويف  �سخ�ساً.   16
الوجبة  �سوب  وتوجه  كبرة  قوة  العثماين  الوايل 

وتقدميه  ال�سيخ جا�سم  القب�ض على  اإلقاء  بق�سد 

علم  قد  كان  جا�سم  ال�سيخ  ولكن  للمحاكمة، 

بال�ستعدادات الرتكية وبتحركها نحو مقره، واأعد 

24 ج. ج. لورمير: دليل اخلليج اجلزء الثالث الق�سم التاريخي، مطابع 

علي بن علي، ط1، 1975، الدوحة قطر، �ض1224- 1226

25 حممد �سريف ال�سيباين: اإمارة قطر العربية بن املا�سي واحلا�سر، 

وانظر:  1962، �ض153.  الثقافة- بروت،  دار  الأول، مطابع  اجلزء 

وثائق التاريخ القطري، ج2، �ض173- 174

الغذائية  واملواد  والذخرة  بال�ساح  قواته وزودها 

واملياه، وو�سعت يف مواقع مهمة على الطرق التي 

خطته  وجنحت  الرتكية،  القوات  ت�سلكها  �سوف 

قواته  م�سيدة  يف  الرتكية  القوات  وقعت  حيث 

واأنزلت بالقوات املعتدية هزمية �ساحقة بعد معركة 

�سر�سة ا�ستمرت من ال�ساعة العا�سرة �سباحا حتى 

القوات  فيها عدد كبر من  قتل  اخلام�سة م�ساء، 

العثمانية كان يو�سف اأفندي قائد القوات العثمانية 

الذي  حافظ  حممد  الوايل  وفر  القتلى،  بن  من 

املريخ  الرتكية  الباخرة  اإىل  قواته  موؤخرة  كان يف 

 
26

الرا�سية يف ميناء الدوحة.

ب�سهر  الوجبة  معركة  بعد   ،1893 ابريل   21 ويف 

تقريبا و�سل م�ساعد املقيم الربيطاين يف اخلليج 

اإىل ميناء الوكرة، وعر�ض على ال�سيخ جا�سم قبول 

احلماية الربيطانية، غر اأن ال�سيخ رف�ض العر�ض 

التاريخية  امل�سادر  بع�ض  وهناك   
27

الربيطاين.

الجنليز  نحو  مييل  بداأ  جا�سم  ال�سيخ  اأن  تذكر 

من  مانع  لديه  يكن  مل  واأنه  الوجبة  معركة  بعد 

الربيطانية،  احلكومة  مع  احلماية  معاهدة  توقيع 

اإىل  كتب  جا�سم  ال�سيخ  اإن  يقول،  لورمير  فنجد 

قبل  اخلليج  يف  الربيطاين  ال�سيا�سي  املقيم 

ويف 
28

معركة الوجبة، يطلب حمايته من الأتراك. 

اأخيه  من  جا�سم  ال�سيخ  طلب   ،1893 مايو  �سهر 

ال�سيخ اأحمد الدخول يف مفاو�سات مع ال�سلطات 

الربيطانية يف اخلليج للتوقيع مع بريطانيا معاهدة 

احلماية بنف�ص ال�ضروط التي تو�ضل اإليها الإجنليز 

مع �سيخ البحرين يف عام 1892، اإل اأن احلكومة 

الربيطانية مل توافق على عقد معاهدة حماية مع 

26 حممد احل�سيني عبد العزيز: ح�سارة الكويت ودول اخلليج العربي، 

ذات ال�سا�سل- الكويت، د. ت، �ض197. وانظر: عبد العزيز حممد 

املن�سور: املرجع ال�سابق، �ض152- 154

27 لورمير: ج3، �ض1249
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29
قطر حتى ل تثر خافات بينها وبن تركيا.

ول �سك اأن ما اأحدثه الأتراك من �سرخ يف جدار 

العميق  العثمانية كان له الأثر  العاقات القطرية 

وباده  قلبه  فتح  الذي  جا�سم  ال�سيخ  نف�ض  يف 

جا�سم  ال�سيخ  يطلب  اأن  اأ�ستبعد  اأنني  اإل  لهم، 

التي  وهي  طلبه  ويرف�ض  بريطانيا  من  احلماية 

بعد  حتى  باحلماية  لإقناعه  مرة  من  اأكرث  �سعت 

معركة الوجبة كما اأ�سرت. ويف الواقع لقد مت�سك 

الربيطانية  احلماية  برف�ض  جا�سم مببداأه  ال�سيخ 

حتى تاريخ وفاته، واأن احلماية الربيطانية مل يُوقع 

اآل  بن جا�سم  ال�سيخ عبد اهلل  اإل يف عهد  عليها 

ثاين يف الثالث من نوفمرب 1916، حيث كان يف 

بارئه،  اإىل  جا�سم  ال�سيخ  انتقل  قد  التاريخ  هذا 

الباد  من  خرجت  قد  العثمانية  احلامية  وكانت 

نظري  وجهة  ومن   .1915 عام  من  اأغ�سط�ض  يف 

كانت حري�سة على عاقة  بريطانيا  اأن  اأعتقد  ل 

وهي  باأ�سها،  تخ�سى  اأو  العثمانية  الدولة  مع  الود 

التي هددت باإر�سال حملة ع�سكرية لحتال قطر 

عقب معركة الوجبة، حيث جند ال�سفر الربيطاين 

يف ال�ستانة كار فورد Clare Ford يبلغ الباب 

حكومته  عزم  عن   ،1893 ابريل   22 يف  العايل 

نفوذها.  لب�سط  قطر  اإىل  ع�سكرية  حملة  اإر�سال 

جميع  باأن  ال�سفر،  على  العثماين  الرد  وكان 

�سمال  الب�سرة  من  ال�ساحل  على  الواقعة  املناطق 

30
حتى �ساحل عمان جنوبا تتبع النفوذ العثماين.

الأول  العقد  منذ  ال�سيا�سية  الظروف  لعبت  وقد 

كانت  فقد  بريطانيا،  ل�سالح  الع�سرين  القرن  من 

مطبعة   ،)1914  -1840  ( العربي  اخلليج  قا�سم:  زكريا  جمال   29

جامعة عن �سم�ض، القاهرة 1966، �ض252،245

30 بدر الدين عبا�ض اخل�سو�سي: املرجع ال�سابق، �ض130 – 133. 

وانظر: م�سطفي مراد الدباغ: املرجع ال�سابق �ض184- 185

نتيجة  �سعف  مبرحلة  متر  العثمانية  الدولة 

للثورات التي واجهتها يف اإقليم البلقان ويف اأوروبا 

مع  احلرب  كانت  واأي�سا  عامة،  ب�سورة  ال�سرقية 

اإيطاليا يف طرابل�ض الغرب �سنة 1911، قد اأنهكت 

اقت�سادها، كل تلك العوامل دفعت وزير خارجيتها 

اإبراهيم حقي با�سا، اأن يطلب من نظره الربيطاين 

ال�سر ادوارد جراي، الدخول يف مفاو�سات حتدد 

وبالفعل  العربية.  اجلزيرة  �سرق  البلدين يف  نفوذ 

بداأت املفاو�سات بن الطرفن يف فرباير 1911، 

التفاقية  على  املعنين  الوزيرين  بتوقيع  وانتهت 

يوم 29 يوليو 1913، على اأن يتم الت�سديق عليها 

غر   ،1914 يونية   29 يوم  البلدين  روؤ�ساء  من 

الداخلية  ب�سوؤونها  العثمانية  الدولة  ان�سغال  اأن 

حالت  الأوىل  العاملية  احلرب  اإرها�سات  وكذلك 

 واأهم ما يف 
31

دون الت�سديق عليها يف ذلك العام.

هذه التفاقية، اأن الدولة العثمانية تنازلت مبوجب 

املادة احلادية ع�سرة منها عن حقوقها وم�سوؤوليتها 

على  باحلفاظ  بريطانيا  تتعهد  اأن  على  قطر،  يف 

ال�سيخ جا�سم بن حممد  ا�ستقال قطر ويحكمها 

اآل ثاين وورثته من بعده. ومع اأن الدولة العثمانية 

تخلت عن نفوذها على قطر فاإن احلامية العثمانية 

 15 يف  ان�سحابها  تاريخ  حتى  الباد  يف  بقيت 

الربيطانية  القوات  ب�سغط من   ،1915 اأغ�سط�ض 

التي حا�سرت القوات العثمانية يف اخلليج العربي 

بعد اندلع احلرب العاملية الأوىل �سنة 32.1914

F. O. 424/238. No. 45. 29 July، 1913 31

وانظر: فوؤاد �سعيد العابد: املرجع ال�سابق ن�ض التفاقية من 255 – 262

بداية  من  العربي  اخلليج  يف  ال�سيا�سية  التيارات  العقاد:  �ساح   32

الع�سور احلديثة حتى اأزمة 1990، مكتبة الأجنلو امل�سرية- القاهرة، 

1992 �ض 188-191
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موقف االإجنليز من اإعادة بناء منطقة 

الزبارة:

قرر ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين يف �سنة 1880، 

الواقعة يف  الزبارة  بناء منطقة  اإعادة  العمل على 

ال�سمال الغربي من الباد وتوطن بع�ض املواطنن 

فيها وكذلك العمل على اإعادة اإحياء ميناء الزبارة 

والن�ضاط التجاري اإليه كما كان يف املا�ضي. وقام 

ال�سيخ جا�سم بتنفيذ امل�سروع مب�ساعدة احلكومة 

اأخرى قدمت  ومن جهة  العام.  ذلك  العثمانية يف 

منطقة  اأنها  بحجة  ذلك  �سد  احتجاجا  بريطانيا 

نزاع، غر اأنها مل تقم بعمل ع�سكري لوقف العمل 

الذي ا�ستمر على قدم و�ساق اإىل اأن انتهى العمل 

يف املنطقة ح�سب املر�سوم له، وُرفع العلم العثماين 

اإدارة  لل�سرطة، ثم  قيم فيها مركز 
ُ
واأ فوق املنطقة 

للجمارك.

الزبارة  بناء  اإعادة  من  الربيطاين  املوقف  وهذا 

اأن  من  يقن  على  كانت  بريطانيا  اأن  لنا  يوحي 

اأرادت  ولكنها  قطر،  من  يتجزاأ  ل  جزء  املنطقة 

ا�ستخدامها ورقة �سغط على ال�سيخ جا�سم الذي 

ف�سل احلماية العثمانية على احلماية الربيطانية. 

ومع اأن بريطانيا مل تقم باأي عمل لوقف م�سروع 
33

اإعادة الإعمار يف الزبارة، فاإنها جلاأت لاأ�سف اإىل 

م�سادرة اأموال ال�سيخ جا�سم املودعة يف م�سارف 

وهذا  روبية.  األف   81 البالغة  وبومباي  البحرين 

ياأتي يف �ضياق ال�ضغوط املتوا�ضلة على  الت�ضرف 

الت�سرف  ذلك  على  احتج  الذي  جا�سم  ال�سيخ 

�سبه  حدود  الكرمي:  عبد  جمدي  ترجمة  ولينك�سون،  �ض.  جون.   33

 .50  – �ض48   ،1994 القاهرة،  مدبويل-  مطبعة  العربية،  اجلزيرة 

 – العربية  النه�سة  العربية،دار  اجلزيرة  �سبة  قدورة:  زاهية  وانظر: 

بروت، د. ت، �ض 376

الربيطاين الذي ل يتنا�سب مع القوانن التي حتكم 

العثمانية  احلكومة  احتجت  كما  العملية،  هذه 

وطالبت احلكومة الربيطانية برد الأموال اخلا�سة 

يلق  مل  العثماين  الحتجاج  اأن  غر  قطر،  ب�سيخ 

ا�ستجابة من اجلانب الربيطاين. وكان لهذا املوقف 

العثماين ال�سعيف اأبلغ الأثر يف نف�ض ال�سيخ جا�سم 

34
حاكم الباد.

F. O. 381/5174. Memorandum، Respecting K - 34

wait، p.112
وانظر: حممود ح�سن ال�سراف: املرجع ال�سابق، �ض102- 103

اخل�امتة:

 ،1913 يوليو من عام  �سهر  ال�سابع ع�سر من  يف 

انتقل ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين اإىل رحمة 

اهلل تعاىل، بعد مئة وخم�سة ع�سر عاما ق�ساها يف 

تاأ�سي�ض دولته احلديثة، ومعانات كثرة مع الإجنليز 

يف  التدخل  حاولوا  الذين  العثمانين  مع  وكذلك 

�سوؤون باده و�سيا�سته التي انتهجها، تلك التي تقوم 

، وخلفه 
35

على ال�ستقال واحلرية والبناء والتطور

بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  جنله  قطر  اإمارة  حكم  على 

جا�سم اآل ثاين. وكان ال�سيخ جا�سم قبل وفاته قد 

اأخذ البيعة من اأ�سرة اآل ثاين ومن ال�سعب القطري 

لباده  وال�ستقرار  الأمن  ي�سمن  حتى  لعبداهلل، 

ال�سيخ عبد اهلل بن جا�سم  بعد رحيله. ويف عهد 

الربيطانية  القطرية  العاقات  �سهدت  ثاين،  اآل 

نقلة نوعية ر�سخت م�سالح البلدين بتوقيع معاهدة 

.
36

احلماية يف 3 نوفمرب 1916م

وبعد هذا العر�ض التاريخي لبع�ض اجلوانب التي 

بن  جا�سم  ال�سيخ  عهد  يف  قطر  دولة  بها  مرت 

حممد اآل ثاين، ناحظ ما ياأتي:

اإن ال�سيخ جا�سم، كان رجا �سيا�سيا وع�سكريا 	 1

اإىل حد كبر  انتهج �سيا�سة مغايرة  اآن واحد،  يف 

مع  تعامله  يف  العربي  اخلليج  زعماء  بقية  عن 

35 حممد مر�سي عبد اهلل: دولة الإمارات العربية املتحدة وجرانها، 

دار النفائ�ض- بروت لبنان، ط1، من�سورات دار القلم، الكويت 1981 
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وانظر: عبد العزيز حممد املن�سور: املرجع ال�سابق، �ض112.

الدولة العثمانية ومع بريطانيا مبا يخدم م�سالح 

باده و�سعبه.

اإنه قبل التحالف مع الدولة العثمانية ل�سببن، 	 2

له  تعهدت  لأنها  وثانيا،  م�سلمة،  دولة  لأنها  اأول 

بالدفاع عن الباد، وبعدم التدخل يف �سوؤون باده 

الداخلية.

اأنه ق�سى جل حياته دفاعا عن كيان دولته.	 3

ظل 	 4 فقد  يتزعزع،  ل  مبداأ  �ساحب  كان  اأنه 

ولكن  العثمانين،  مع  الود  عاقة  على  حمافظا 

الداخلية،  الباد  �سئون  يتدخلون يف  بداأوا  حينما 

حاربهم وانت�سر عليهم.

اأنه ظل يرف�ض احلماية الربيطانية على باده 	 5

حتى تاريخ وفاته، رحمه اهلل وطيب اهلل ثراه. 

د. عبدالقادر بن حمود القحطاين

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين من 

التناف�س العثماين الربيطاين يف املنطقة
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
شريكًا ألبيه

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

االأ�ستاذ الدكتور : جمال حجر

ghagar1948@hotmail.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

القا�سي،  وهو  يوم اجلمعة،  وهو اخلطيب  الباد  الأمر يف هذه  ثاين:  بن  بن حممد  ال�سيخ جا�سم  كان 

واملفتي واحلاكم، ومن �سفاته اأنه اإذا خطب اأذهل ال�سامعن وجلب قلوبهم اإليه، واإذا اأعطى فعطاياه جزيلة، 

وباجلملة فهو من اأركان العربية واأن�سارها، ومن رجال الإ�سام وفحول.

�سليمان الدخيل: حتفة الألباء يف تاريخ الأح�ساء.�ض 87
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اإنبات  بداية  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  �سهد 

كيان �سيا�سي جديد يف �سبه جزيرة قطر، واكتملت 

القرن  من  ال�سبعينيات  مطلع  يف  الإنبات  عملية 

نف�سه با�سم “م�سيخة قطر”. هذه الفرتة التي يبلغ 

طولها ع�سرين عاًما كانت كافية لكي تكتمل عملية 

الإنبات حتت ال�سطح، وت�سكل هذه املرحلة الأ�سا�ض 

ال�سيخ  اأ�سهم  وقد  قطر”.  “م�سيخة  لـ  القاعدي 

جا�سم بن حممد بن ثاين اإىل جانب اأبيه اإ�سهاماً 

لت�سكيل هذا الأ�سا�ض  الأولية  ال�سياغة  فاعًا يف 

القاعدي خال الفرتة من 1851 اإىل 1871، وعانى 

كما عانى والده من الآثار ال�سلبية للخافات القبلية 

وال�سراعات الإقليمية وال�سغوطات الدولية، هذه 

املعاناه على تنوعها واأهميتها لي�ست من بن اأهداف 

اخللفية  ت�سكل  اأنها  فقط  ويكفي  الدرا�سة،  هذه 

البانورامية لولدة “م�سيخة قطر”. اأما الهدف من 

اأدت  التي  الظروف  اإبــراز  فيتمثل يف  الورقة  هذه 

كيان  اإن�ساء  نحو �سرورة  وا�سحة  روؤية  اإفراز  اإىل 

�سيا�سي جديد حمدد املامح يف �سبه جزيرة قطر. 

يف البداية )عام 1851( كانت روؤية ال�سيخ جا�سم، 

اأبيه،  لــروؤيــة  مــوازيــة  عاما،   25 العمر  من  البالغ 

البالغ من العمر 63 عاما، اإذ كان ي�سر على دربه 

وحتت عباءته اأحيانا، اأو موازيا لهذا الدرب خارج 

العباءة اأحيانا اأخرى. ولكن طموح ال�سباب وقدراته 

امل�ستقبل  احتمالت  اأبعاد  يدرك  جعلته  وتطلعاته 

وح�ساباته على �سوء نتائج الواقع الذي عا�سه يف 

اأ�سبح  الن�سج،  من  املرحلة  هذه  وعند  اأبيه.  ظل 

يف  التوازن  لتحقيق  و�سيلة  املا�سي  لوقائع  فهمه 

وما  الــدوامــة،  مــن  للخروج  وامل�ستقبل  احلا�سر 

تعي�سها  كانت  التي  القبلي  الت�سرزم  حالة  اأفرزته 

ال�سيخ  تفا�سيلها  �سهد  وقــد  قطر،  جزيرة  �سبه 

جا�سم يف �سبابه. 

عن  يعلم  القـــرتاب،  بحكم  جا�سم،  ال�سيخ  كــان 

قطر  جزيرة  ل�سبه  ال�سيا�سية  اجلغرافية  الطبيعة 

بقدر ما كانت بريطانيا، بحكم الغرتاب، جتهل يف 

تلك املرحلة. وكان يعلم الدور الذي ميكن اأن تلعبه 

�سبه جزيرة قطر يف املنطقة الو�سطى من اخلليج 

البحرية والربية. وقد جعله هذا يقف  بواجهتيها 

جمرد  لي�ست  قطر  جزيرة  �سبه  اأن  حقيقة  على 

يقع يف  قد  البحر  و�سط  الياب�ض ممتد  من  ل�سان 

دائرة اهتمام بريطانيا، القوة البحرية التي �سادت 

اأي�سا  هي  واإنا  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف  اخلليج 

ا�ستمرار للظهر اخللفي من الياب�ض املمتد يف قلب 

�سبه اجلزيرة العربية بكل القوى الفاعلة فيه.

وبالو�سول اإىل هذه احلقيقة اجلديدة للجغرافية 

جا�سم  ال�سيخ  بداأ  قطر،  جزيرة  ل�سبه  ال�سيا�سية 

يتبنى توجهات م�ستقلة عن توجهات اأبيه التقليدية، 

وهنا  وامل�ساملة.  املهادنة  علي  قائمة  كانت  التي 

فكرة  اإىل  تتطور  اأبيه  مع  ال�سراكة  فكرة  ــداأت  ب

الإ�ستقال عن �سيا�سته، وال�ستقال ب�سبه جزيرة 

هذه  عند  تاريخي.  نفوذ  لأي  التبعية  عن  قطر 

جا�سم  ال�سيخ  كان  الذهني،  الن�سج  من  املرحلة 

اكتملت  ما  وهو  والأربعن،  �سن اخلام�سة  بلغ  قد 

الكبر  م�سروعه  حتقيق  من  ومكنته  خربته،  فيه 

الأوىل  ماحمها  تبلورت  التي  قطر”،  “م�سيخة 
بدعم بريطاين متوا�سع، ثم ن�سجت بدعم عثماين 

الأخر،  الدعم  وبناء على هذا  وهــادف.  خمطط 

قطر  م�سيخة  على  �سيخ  اأول  جا�سم  ال�سيخ  �سار 

باعتماده  عثماين  فــرمــان  �سدر  حــن  النا�سئة، 

“قائمقام” على قطر امل�ستقلة يف اآخر عام 1871. 

باإبراز مامح �سخ�سية  اإذن، معنية  الدرا�سة  هذه 

قطر ال�سيا�سية، وبالدور الذى لعبه ال�سيخ جا�سم 

�سراكة  يف  اأبــيــه  جانب  اإىل  ثــاين  بــن  بــن حممد 

امتدت ع�سرين عاما. غر اأننا ل ميكننا احلديث 

عن �سخ�سية قطر ال�سيا�سية من دون الإ�سارة اإىل 

حدودا  حبتها  فالطبيعة  اجلغرافية؛  �سخ�سيتها 

والتاريخية،  اجلغرافية  ماحمها  ر�سمت  طبيعية 

من  الــربي  الظهر  بــن  توا�سل  نقطة  فجعلتها 

ناحية، والأفق البحري املمتد يف عمق مياه اخلليج 

�سانع  فهو  الإنــ�ــســان  ــا  اأم الأخـــرى.  الناحية  مــن 

يكون  بال�سرورة، فاملكان ل  ال�سيا�سية  �سخ�سيتها 

بن  تداخل  من  ما�سبق  �سوء  وعلى  باملكن.  اإل 

اأن  الباحث  على  لقطر،  والبحرية  الربية  البيئتن 

يعي اأنه �سيواجه اأربع ق�سايا منهجية: 

د. جمال حجر

ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

�سريكًا الأبيه
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الأوىل:

القرن  يف  قطر  تــاريــخ  درا�ــســة  الي�سر  مــن  لي�ض 

التا�سع ع�سر بعيدا عن ال�سورة البانورامية لتاريخ 

بيئتيها الربية والبحرية؛ فاملنطقة عا�ست مرحلة ما 

قبل تكوين الوحدات ال�سيا�سية احلديثة بها كيانا 

اأ�سداء وقائعه  تزال  وتاريخيا واحدا، ل  جغرافيا 

العاقات  يف  هــذا  ويتمثل  الــيــوم.  اإىل  م�سموعة 

ي�سعب  التي  والقبائل،  احلاكمة  لاأ�سر  املت�سابكة 

تناول تاريخ اإحداها مبو�سوعية من دون التعر�ض 

جلوانب من تاريخ الأ�سر والقبائل الأخرى. 

والثانية:

لي�ض من الي�سر درا�سة تاريخ املنطقة من دون فهم 

وا�سح جلغرافيتها الب�سرية. فالباحث الذي يكتب 

اأ�سا يف قطار متحرك عرب الزمان، اإنا يتناول 

واملــكــان،  الــزمــان  عــرب  متحركة  جمتمعات  حياة 

ال�سحراء  املمتد عرب  الأفــق  يجري يف  ما  فيتابع 

�سفحة  املمتد عرب  الأفق  اأو  الأطــراف،  املرتامية 

مياه اخلليج، وي�سجل مواقف كالرمال املتحركة اأو 

به،  الإم�ساك  ي�سعب  وكاهما  املن�سابة،  الأمــواج 

فما يقال قد يكون غر ملزم، وما هو ملزم ميكن 

التحلل منه باإعادة �سياغة عنا�سر القوة اأوت�سكيل 

توازن  حلالة  اأوطبقا  للم�سالح  طبقا  التحالفات 

القوى، ذلك التوازن الذي عرفته املجتمعات القبلية 

قبل اأن يعرفه �سناع ال�سيا�سة وال�سرتاتيجيات يف 

املجتمعات احلديثة. وما يقال عن ما يجري على 

الياب�سة ين�سحب متاما على ما يجري على �سفحة 

مياه اخلليج.

والثالثة:

دون  من  املنطقة  تاريخ  درا�سة  الي�سر  من  لي�ض 

مل  فاملنطقة  ال�سيا�سية،  جلغرافيتها  وا�سح  فهم 

اإل موؤخرا؛ ذلك  ال�سيا�سية  تعرف مفهوم احلدود 

تعرف خط  ل  القبلي  الرتاث  ذات  املجتمعات  اأن 

احلدود، مع اإنها كانت تعرف مناطق احلدود، فهي 

تعد حرية احلركة من بن مقومات الوجود.

والرابعة:

ل ميكن ر�سد التطور التاريخي لظهور ال�سخ�سية 

اجلمع  دون  مــن  قطر  جــزيــرة  ل�سبه  ال�سيا�سية 

والب�سرية(  منها  )الطبيعية  اجلغرافية  الأطر  بن 

اأن  ناحظ  اأن  وعلينا  وال�سيا�سية،  والتاريخية 

تاأخر  ت�سببت يف  املكان  املت�سابكة عرب  العاقات 

اإىل  الــزمــان  عــرب  ال�سيا�سية  �سخ�سيتها  ظهور 

التا�سع ع�سر، حن �سهدت  القرن  الثاين  الن�سف 

اآل  دور  اأبــرزت  واإقليمية  تطورات حملية  املنطقة 

ثاين يف بلورة هذه ال�سخ�سية. وبعبارة اأخرى فاإن 

دورا  لعبت  والب�سري  الطبيعي  ب�سقيها  اجلغرافيا 

كبرا يف �سياغة التاريخ القطري.

�سحيح اأن الن�سف الأول من القرن التا�سع ع�سر 

مامح  لر�سم  مكتملتن  غــر  حمــاولــتــن  �سهد 

ال�سخ�سية ال�سيا�سية ل�سبه جزيرة قطر، وهما:

�سخ�سية  غمو�ض  غام�سة  كانت  الأوىل  املحاولة 

زعيمها رحمة بن جابر اجلاهمة، الذي حاول اأن 

يوظف املكان انطاقا من خور ح�سان يف ع�سرينيات 

لعتبارات  املحاولة  ف�سلت  وقد  املا�سي،  القرن 

ولعدم  ناحية،  من  عليها  القائم  ب�سخ�سية  تتعلق 

ناحية  من  ي�ستحق  الذي  بال�سكل  باملكان  ارتباطه 

اأخرى؛ فرحمة مل يعرف ال�ستقرار، و�سفحة مياه 

وحتى  البداية  من  املف�سل  ميدانه  كانت  اخلليج 

النهاية مبقتله يف �سنة 1826. 

�سخ�سية  و�سوح  وا�سحة  كانت  الثانية  واملحاولة 

يف  يقيم  كــان  الــذي  طريف،  بن  عي�سى  �ساحبها 

احلويلة، وظل يتنقل بن �سبه جزيرة قطر واأبوظبي 

اأن  متاما  مــدرك  وهــو  والبحرين،  قي�ض  وجزيرة 

برناجمه لن يتحقق اإل مبعاونة خارجية من القوى 

ومل  باملنطقة،  املعنية  الدولية  اأوالقوى  الإقليمية 

تكن اأي من تلك القوى م�ستعدة مل�ساندة طموحات 

الرجل، وظل كذلك اإىل اأن قتل وهو ي�سعى من اأجل 

تقيق هدفه يف �سنة 1847.

اأن الفا�سل الزمني بن نهاية جتربة  يلفت النظر 

رحمة يف عام 1826 و نهاية جتربة عي�سى يف عام 

اأهل قطر يف حاجة  1847 هو 21 عاما، فهل كان 

قيادة  يتفاعلوا خالها حتت  اأخرى  عاما   21 اإىل 

اإيجابية  بب�سائر  ياأتي  خمتلف  واقــع  مع  جديدة 

ذلك على عدة  نرى  و�سوف  نعم،  1868؟.  عام  يف 

م�ستويات: 

امل�صتوى الأول:

البحرين،  يف  ال�سلطة  على  ال�سيا�سي  ال�سراع 

مع  تفاعلها  اأثــنــاء  انق�سمت  القطرية  فالقبائل 

ق�سية ال�سراع على ال�سلطة يف البحرين اإىل ثاثة 

اأطــراف  اأحــد  مع  اإيجابيا  تفاعل  اأحدها  اأق�سام، 

اأعلن  والثالث  �سلبيا،  تفاعل  والآخـــر  الــ�ــســراع، 

وت�سكلت  الأحـــداث.  نتائج  يراقب  ووقــف  احلياد 

مع  القطرين  مّتا�ض  لدرجة  طبقا  املواقف  هذه 

الأطراف املت�سارعة حتت تاأثر عوامل اجلغرافيا 

املت�ساربة،  اأو  امل�سرتكة  اأوامل�سالح  اأوامل�ساهرة 

اقت�ساديا و�سيا�سيا. وكان وا�سحا منذ البداية اأن 

حالة  نتيجة  باهظا  ثمنا  دفعت  القطرية  القبائل 

وا�سطرار  ال�ــســتــقــرار،  حــالــة  وغــيــاب  الت�سرذم 

مناطق  تنج  مل  لذلك  ونتيجة  للهجرة.  بع�سها 

يف  حــدث  كما  التخريب؛  من  القطرية  العمران 

احلويلة والزبارة وفويرط والبدع والدوحة والوكرة 

وغرها من املناطق الآهلة بال�سكان. 

د. جمال حجر

ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

�سريكًا الأبيه
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امل�صتوى الثاين:

كانت  اإذ  اخلليج،  منطقة  بريطانيا يف  م�سوؤوليات 

بريطانيا، الدولة الكربى التي ن�سبت نف�سها �سيدة 

عما  وامل�سوؤولة  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  اخلليج 

من  نظرت  �سيا�سة  و�سعت  قد  فيه،  يجري  كــان 

القبائل  بن  جتري  التي  ال�سراعات  اإىل  خالها 

على الياب�سة باعتبارها من الأمور الداخلية التي ل 

تعنيها، اإل بقدر ما توؤثر يف اجلبهات البحرية طبقا 

املعاهدة  وهي   ،1820 �سنة  العامة  ال�سلم  ملعاهدة 

القطرية  والأر�ـــض  القطرية  القبائل  كانت  التي 

ا�ستثناء منها، مما جعل ال�سواحل القطرية وجهة 

البحر،  من  الربيطاين”  “ال�سام  على  للخارجن 

وجعل الأر�ض القطرية وجهة اأعداء بريطانيا من 

الرب، وترك القبائل القطرية غر مقيدة ب�سيا�سات 

عليا، واأدى ذلك اإىل ال�سعي نحو ت�سكيل حتالفات 

ل�سبه  اخللفي  الظهر  يف  ال�ساغطة  القوى  بن 

اجلزيرة القطرية، وحماولت ا�ستقطاب لقبائلها. 

القبائل القطرية  النتيجة الطبيعية ت�سرذم  وكانت 

وتاأخر ظهور �سخ�سية قطر ال�سيا�سية. 

امل�ستوى الثالث:

�سبق  ما  كل  رغم  اإذ  القطرية،  القيادة  طموحات 

من عوامل الإحباط، مل تقتل فكرة توحيد القبائل 

الإطــار  داخــل  واحــد  �سيا�سي  كيان  يف  القطرية 

اجلغرايف ل�سبه جزيرة قطر، فقد بقيت التجربتن 
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اإىل  للقطرين،  التاريخية  الذاكرة  يف  ال�سابقتن 

يف  املقيم  ثـــاين،  بــن  حممد  جتــربــة  فر�ست  اأن 

فويرط، نف�ضها على الواقع القطري، خا�ضة واأنها 

كانت تختلف اختافا جوهريا من حيث ال�سمات 

اآليات  حيث  ومــن  ناحية،  من  للرجل  ال�سخ�سية 

بن  فقد متيز حممد  اأخــرى.  ناحية  من  تنفيذها 

ال�سخ�سية، وهدوء معهود  ب�سمت خا�ض يف  ثاين 

القبائل  اأقرانه �سيوخ  ال�سورى مع  وروية، و�سمات 

من  اأي  مــع  القطرين  عــن  يتكلم  فــا  القطرية، 

جعله  وقد  ا�ست�سارتهم،  بعد  اإل  اخلارجية  القوى 

هذا الأمر قريبا اإىل نفو�سهم فالتفوا حوله، وكانت 

جتربة الختاف مدعاة للتعجيل بالإتاف. 

باملمار�سات  حلقت  التي  التطورات  نفهم  ولكي 

ال�سيا�سية اجلديدة ملحمد بن ثاين يف عام 1851، 

اإىل عام  �سنوات  الــوراء ع�سر  اإىل  نعود  اأن  علينا 

تاجرا  ب�سفته  يت�سرف  كان  الذي  فالرجل   .1841

يت�سرف  مل  لتجارته،  العام  اجلــو  لتهيئة  ي�سعى 

يف  نف�سه  ي�سع  اأن  على  حري�سا  �سيا�سيا  ب�سفته 

املقدمة، بــل كــان كــرجــال الأعــمــال يف كــل زمــان 

ومكان، غر راغب يف الدخول يف �سراعات توؤدي 

واإدراكا  املهيئة لنمو جتارته.  اإىل تغييب الظروف 

من الربيطانين لهذه احلقيقة را�سلوه للم�ساهمة 

يف حتجيم اأعمال القر�سنة يف املنطقة يف عام 1841 

ب�سفته “�ضيخ فويرط”. يف هذا الوقت املبكر كان 

اأق�سى ما يفكر فيه الرجل من ممار�سات �سيا�سية 

لأنه  �سواء؛  كلمة  على  القطرية  القبائل  جمع  هو 

مل يكن ميلك من مقومات ال�سراع ما كان ميلكه 

عي�سى بن طريف، ولكنه كان ميلك اأكرث من غره 

وملاذا  للمكان.  ال�ستقرار  لتحقيق  داخلية  اإرادة 

ال�سيوخ  لكل  بريطانيا  هياأتها  فر�سة  ي�ستثمر  ل 

ليديروا اأمورهم باأنف�سهم طبقا لاأعراف القبلية. 

كافة  يف  عليه  غلبت  الــرجــل  �سمات  اأن  ولبـــد 

تعاماته الإن�سانية والتجارية. 

ثاين  بن  الإقليمية حممد  الظروف  هكذا و�سعت 

يف حمك مع القوى الدولية ممثلة يف بريطانيا، ويف 

حمك اآخر مع القوى الإقليمية ممثلة يف البحرين؛ 

 )1867-1841( خليفة  بن  حممد  اإليه  �سعى  فقد 

يف الوقت نف�سه طالبا تاأييده يف مواجهة عم اأبيه 

عبد اهلل بن اأحمد حاكم البحرين )1842-1825(. 

وقرر  كعادته،  الأمــر  ثاين  بن  وزن حممد  عندئذ 

لآل خليفة.  العائلية  ال�سراعات  الدخول يف  عدم 

زيــارة  بعد  ثانية  خليفة  بن  حممد  عــاوده  وحــن 

اأن  ثاين  بن  ن�سحه حممد  ذاته،  للغر�ض  للريا�ض 

ي�ستطلع راأي القبائل على ال�ساحل ال�سرقي لقطر 

يف اخلور والدوحة وغرها، فاإن لقي تاأييدا منهم 

ف�سوف يوؤيده.

القبائل  تاأييد  ك�سب  يف  خليفة  بن  حممد  جنح 

الــقــطــريــة مــثــل الــبــنــعــلــي والــنــعــيــم والـــبـــوكـــوارة 

واجلاهمة، وبالطبع ان�سم حممد بن ثاين اإليهم. 

ومن فويرط مقر ابن ثاين انطلق حممد بن خليفة 

وحلق  البحرين،  يف  لنفوذه  الداعم  الزخم  بهذا 

بهم عي�سى بن طريف وب�سر بن رحمة من جزيرة 

املهاجرة.  القطرية  القبائل  من  اأخرى  بقوة  قي�ض 

امل�سرتكة يف متكن  القطرية  القوة  هذه  وجنحت 

حممد بن خليفة من اأمر البحرين. واإن كان هذا 

اآل  بن  اخلــاف  ينه  مل  القطرية  للقبائل  الن�سر 

قدراتها  القطرية عن  للقبائل  ك�سف  فاإنه  خليفة، 

يف اإمكانية اإعادة �سياغة حياتها ال�سيا�سية.

والــتــوازنــات،  احل�سابات  تغرت   1847 عــام  ويف 

وحر�ض عي�سى بن طريف على فر�ض نفوذه على 

التي حاول  ذاتها  الفكرة  وهي  قطر،  �سبه جزيرة 

الــظــروف  مــاءمــة  عــدم  ــول  ل قبل  مــن  تنفيذها 

خليفة  بن  حممد  رف�ض  واأمـــام  وقتئذ.  املحيطة 

لطموحاته انقلب ابن طريف عليه، و�ساندته معظم 

القبائل القطرية، وا�سطدم الطرفان يف اأم �سوّيه 

حيث قتل عي�سى بن طريف، الذي كان يحارب من 

اأجل اأن ت�سبح �سبه جزيرة قطر م�سيخة واحدة. 

ويف تقديرنا اأن هذه املحاولة تعد عامة فارقة يف 

 
)1(

التاريخ القطري.

يُعد عام 1847 منعطفا مهما يف التطور التاريخي 

لقطر ويف حياة حممد بن ثاين؛ ففيه ترك فويرط 

1. G. Hagar, «The dilemma of Al-Khalifa and the 
origin of the split between Bahrain and Qatar 
1838-1851», Bulletin Of The Faculty of Arts Papers 
(1992)

العام  يف  عليها  �سيخا  اأ�سبح  حيث  الدوحة  اإىل 

توجهاته  وجدت  اخلم�سينيات  بداية  ومع  التايل. 

التوفيقية امل�ساملة و�سطا منا�سبا؛ فقد ات�سعت دائرة 

نفوذه لتمتد ما بني فويرط والدوحة، ووجد الرجل 

الظروف  فر�سته  �سيا�سيا  ن�ساطا  ميار�ض  نف�سه 

التاريخية للتوفيق بن القوى املت�سارعة، ول �سك 

يف اأن هذا الأ�سلوب راق للربيطانين املعنين باأمن 

مبا�سرة  نتائج  ثاين  بن  حممد  ووجــد   ،
)2(

املنطقة

فقد  الداخلي،  امل�ستوى  على  لتوجهاته  ومب�سرة 

وراجــت  النا�ض،  اأحـــوال  وحت�سنت  ــن  الأم ا�ستقر 

جتارته خال الأعوام اخلم�سة ع�سر التالية، كما 

اأثناء زيارته لقطر عام 1863  �سجل ذلك بلجريف 

حن عّده وهو يحكم يف قطر من مقره يف البدع 

)3(
تاجرا ولي�ض زعيما نظرا لب�ساطته وتوا�سعه.

ولكن كيف �ساعدت الظروف املحيطة بقطر حممد 

بن ثاين يف اأن يجمع القبائل على كلمة �سواء، واأن 

يفر�ض نفوذه عليها؟

لبد اأن ن�سع يف العتبار عند تناول هذا ال�سوؤال 

ملحوظة بلجريف حول �سمت الرجل مع ما �سبق 

اأن  نعرف  اأن  ويجب  �سخ�سيته،  عن  ذكــرنــاه  اأن 

الرجل املولود يف العام 1788/1787 كان قد اأ�سبح 

2. Acting Agent at Bahrain to Political Resident, 21 
Mar. 1862, R/15/2/29. 
3. William G. Palgrave, Narrative of A Years’ s Jour-
ney Through Central and Eastern Arabia , 1862- 
1863, (London and Cambridge, Macmillan and 
Co.1865), Vo. II, pp. 231-232 
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كبرا  �سيخا   1851 عام  امل�سوؤولية يف  عند حتمله 

وا�سعة،  عاما( ميلك خربات   63 )حــوايل  نا�سجا 

ومن ثمَّ جاء تناوله للق�سايا املحيطة تناول هادئا 

وحكيما. ويف الوقت نف�سه كان ابنه جا�سم املولود 

يف العام 1826/1825 قد بلغ اخلام�سة والع�سرين، 

و�سار �سابا يافعا قادرا على اأن ير�سد �سلوك اأبيه 

احلذر،  الداهية،  احلاكم،  التاجر،  ال�سيخ  )ذلــك 

احل�سيف، العفوي، املرح، �سعب املرا�ض( واأن يتعلم 

منه وي�سجل يف ذاكرته ما يرى من ماحظات هياأته 

لأن يكون قادرا على م�ساركة اأبيه، بحيث �سار دوره 

بارزا بغر مناف�ض، اإذ مل جند ذكرا لأ�سماء اأي من 

اإخوته يف كتابات الرحالة اأو يف الأوراق الر�سمية. 

وال�ستينيات  اأحداث اخلم�سينيات  اأن  ول �سك يف 

من القرن التا�سع ع�سر كانت حافلة بالوقائع التي 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سية  مامح  بلورة  على  �ساعدت 

الفرتة  تلك  فخال  لأبيه،  جا�سم  مب�ساركة  لقطر 

انتقل مركز الثقل ال�سيا�سى من الزبارة اإىل الدوحة 

ال�ضاحل  واأ�ضبح  والبدع،  والوكرة  بفويرط  مرورا 

ال�سرقي ل�سبه جزيرة قطر حمور اهتمام بريطانيا 

ب�سكل غر م�سبوق. 

فكيف تعاملت بريطانيا مع هذا املو�سوع؟

اأهمية  ذات  الربيطانين  نظر  يف  البحرين  كانت 

رغم  ع�سر،  التا�سع  القرن  منت�سف  منذ  خا�سة 

اأماقطر 
 )4(

اأن اأو�ساعها الداخلية مل تكن م�ستقرة.

كانت  ولكن  بريطانيا.  من  الهتمام  ذات  تلق  فلم 

  
)5(

اإقليمية قوى  لطموحات  ميدانا  وقطر  البحرين 

، ولكن 
)6(

وهي طموحات اأقلقت الربيطانين كثرا

خال  �ساعدت  التي  هي  نف�سها  الــظــروف  هــذه 

الع�سرين عاما التالية على نو ال�سخ�سية القطرية؛ 

اإىل البحرين على  فقد كان الربيطانيون ينظرون 

عن  بعيدا  تبقى  اأن  ويجب  م�ستقلة،  م�سيخة  اأنها 

حمايتها  تولوا  ولذلك  اإليها.  املتطلعن  كل  اأعــن 

يف  يتدخلوا  مل  نف�سه  الوقت  يف  لكنهم  باأنف�سهم، 

ال�سراع الذي جرى من اأجل اأن ت�سبح قطر كيانا 

�سيا�سيا قائما بذاته اإل يف اللحظات الأخرة، من 

منطلق �سيا�سة عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 

التي  الفرتة  فاإن  اأخرى  وبعبارة   .
)7(

العرب لل�سيوخ 

�سهدت نو النفوذ الربيطاين يف البحرين، �سهدت 

اأي�سا نوا موازيا يف ال�سخ�سية ال�سيا�سية لقطر 

بعيدا عن نفوذ اأية قوة اإقليمية.

املتغرات،  هــذه  ال�سعوديون  ا�ستثمر  البداية  يف 

الذي   )1865-1843( تركي  بن  في�سل  وا�ستطاع 

�سواحل  عرّب  البحرين  اإىل  للو�سول  يخطط  كان 

4. Lorimer, Gazetteers of the Persian Gulf , p.884
5. The Resident to Govt. of India, 27 May 1851, 
F.O. 78/882. 
6. G. Hagar, “The growing influence of Britain in 
Bahrain and the rise of Al-Thani in Qatar 1851-
1870”, Bulletin Of The Faculty of Arts Papers 
(1992)
7. Indian Board to F.O. 3 July 1851, F.O.78/882. 

، وهي خطوة 
)8(

قطر، فو�سل البدع يف مار�ض 1851

اعتربها الربيطانيون تهديدا للبحرين، خا�سة واأن 

اأقلق  مما   ،
)9(

اإليه ولءها  حولت  القطرية  القبائل 

بريطانيا ودفعها اإىل و�سع جزيرة البحرين حتت 

حمايتها، وتخ�سي�ض �سفينة حربية ملراقبة �سواحل 

بريطانيا  اتــخــذت  نف�سه  الــوقــت  ويف  الأحــ�ــســاء. 

القطرية  القبائل  لت�سكن  الــازمــة  الإجــــراءات 

البدع،  يف  والوكرة  فويرط  اإىل  قي�ص  من  العائدة 

.
)10(

وذلك ل�سبط عمليات القر�سنة البحرية

ومنذ منت�سف اخلم�سينيات بداأ النفوذ الربيطاين 

ينمو يف البحرين ب�سكل غر م�سبوق بهدف اإبعاد 

النفوذ الوهابي ومن ورائه بالطبع النفوذ العثماين. 

تنل �سبه جزيرة قطر من بريطانيا مثل هذا  ومل 

البحرين  فيه  كانت  ــذي  ال بالقدر  اإل  الهتمام 

م�ستعدين  الربيطانيون  كان  فقد  تهديد.  مو�سع 

لو�سع كل املعوقات اأمام الوهابين، للحيلولة دون 

، التي كانت 
)11(

و�سول النفوذ العثماين اإىل البحرين

مع  دائــم  توتر  حال  يف  اخلم�سينيات  نهاية  حتى 

الأر�ض الأم نتيجة لنق�سامات داخلية من ناحية، 

ويف  اأخرى.  ناحية  من  اإليها  الوهابين  ولتطلعات 

الوقت نف�سه اأف�سد الربيطانيون املحاولت املتكررة 

8. The Resident to Bombay, 3 March 1851, IOR, 
R/15/1/125
9. Lorimer, op. cit., p.885
10. The Residency to Naval Squadron, 20 March 
1851
11. Lorimer, op. cit., p.887 

لحتواء  والفر�ض  العثمانين  من  كل  جانب  من 

البحرين، وتبلور الهدف الربيطاين يف الإبقاء على 

)12( 
الو�سع الراهن على الأقل.

�سدام  يف  الــدخــول  تتفادى  بريطانيا  كانت  لقد 

مع اأي من الدولتن )العثمانية والفار�سية(. ولكن 

النفوذ الأوحد يف  اأن تكون �ساحبة  حر�سها على 

البحرين ات�سح يف الوقت نف�سه من خال حتذير 

كل من الوكيل الرتكي والوكيل الفار�سي هناك من 

�سد  البحرين  با�سم  عدوانية  اأعمال  باأية  القيام 

قطر(  اإىل  اإ�سارة  )يف  املجاورة  املناطق  يف  قبائل 

اإذا  بالقوة  ذلك  يف  التورط  من  �ضتمنعهما  واأنها 

لزم الأمر، فدور هاتن الدولتن من وجهة النظر 

التجاري  الن�ضاط  يتجاوز  اأن  يجب  ل  الربيطانية 

هذا  ويعترب  والجتماعية.  الإن�سانية  والنواحي 

وقبائلها،  لقطر  حماية  جوانبه  اأحــد  يف  املوقف 

وقد اأثمرت هذه ال�سيا�سة فاأبعدت نفوذ الدولتن، 

واختفي الوكيان الرتكي والفار�سي من البحرين.

 )13(

ل �سك اأن التوترات الإقليمية كانت يقلق ال�سلطات 

الربيطانيون  فتدخل   ،
)14(

اخلليج يف  الربيطانية 

الربيطانية حتجيم  البحرية  وا�ستطاعت  ب�سرعة، 

12. G. Hagar, «The growing influence of Britain in 
Bahrain and the rise of Al-Thani in Qatar 1851-
1870» op. cit.
13. Lorimer, op. cit., pp.888,889
14 جال زكريا قا�سم، تاريح اخلليج العربي احلديث واملعا�سر، املجلد 

2، �ض 184و185
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، واأجربت �سيخها حممد بن خليفة 
)15(

دور البحرين

مع  مايو1861   31 اتفاق  توقيع  على   )1868-1841(

الربيطاين  املقيم  جونز  فليك�ض  جيم�ض  الكابنت 

وقعه  مبا  الأول  يلتزم  مبقت�ساه   ،)1862-1855(

باأمن  تتعلق  اتفاقيات  من  بريطانيا  مع  اأ�سافه 

انحدرت  التفاقية  وبــهــذه  اخلليج،  يف  املــاحــة 

ومع   .
)16(

املحميات م�ستوى  اإىل  البحرين  مكانة 

البحرينية  الربيطانية  العاقات  تتح�سن  مل  ذلك 

ول العاقات الربيطانية ال�سعودية بهذه اخلطوة. 

�سيخ  من  لكل  نداء  املقيم  وجه   1862 فرباير  ويف 

ال�سام.  حلفظ   
)18(

الوهابين واأمــر   
)17(

البحرين

ومل تهداأ الأمور لأن قطر كانت مو�سوع اخلاف. 

ويف عام 1865 كانت العاقات الربيطانية الوهابية 

يف اأ�سواأ حالتها، وكان مو�سوع الزكاة التي تدفع 

للوهابين عن طريق البحر مو�سوعاً �ساخناً خال 

الفرتة من 1851 اإىل 1866 نظراً ملا كان يرتتب عليه 

.
)19(

من تبعية اأزعجت الربيطانين 

�سيخ  اأن  تعلم  الهند  كانت حكومة   1867 عام  ويف 

15. G. Hagar, «The growing influence of Britain in 
Bahrain and the rise of Al-Thani in Qatar 1851-
1870» op. cit.;
16 جال زكريا قا�سم، تاريح اخلليج العربي احلديث واملعا�سر، املجلد 

2، �ض 190و191

The Resident to Bombay, 11 Feb. 1862, IOR, 
R/15/1/183
17. The Resident to the Chief of Bahrain. 8 Feb. 
1862, IOR, R/15/1/183
18. The Resident to the Wahhabi Ruler, 8 Feb. 1862, 
IOR, R/15/1/183 
19. Lorimer, op. cit., pp.892,893

جانب  من  تقلقه  واحــدة  م�سكلة  لديه  البحرين 

الــوهــابــيــن هــي قــطــر؛ فــفــي هـــذه الــ�ــســنــة قفز 

اإىل  وقطر  البحرين  بن  العاقة  توتر  مو�سوع 

دفع  لانتباه، مما  لفت  ب�سكل  الأحــداث  مقدمة 

�سبتمرب  يف  اتفاقيتن  توقيع  فر�ض  اإىل  بريطانيا 

مع قطر،  والأخــرى  البحرين  مع  اإحداهما   ،1868

كانت نتائجها اإيجابية على قطر اإىل حد كبر، اإذ 

ال�سيا�سية  املامح  تطور  يف  نقطتي حتول  تعدان 

 )20(
لل�سخ�سية القطرية.

بقطر  املحيطة  الأو�ــســاع  �سورة  هي  تلك  كانت 

فكيف  بها،  املعنية  اخلارجية  الأطــراف  ومواقف 

تعامل معها حممد بن ثاين وابنه جا�سم؟

من  ا�ستفاد  ثــاين  بن  حممد  بن  جا�سم  اأن  لبــد 

التجارب التاريخية التي اأحاطت بقطر وباأبيه، واأن 

�سحبته لأبيه قد اأثرت يف بنائه الفكري والعملي، 

بو�سفه  الكلمة  نا�سية  ميلك  كــان  واأنـــه  خا�سة 

اأن  على  بلجريف  حر�ض  النتباه  ويلفت  �ساعرا. 

يلتقي جا�سم بن حممد بن ثاين يف عام 1863 خال 

�سيد  رحلة  يف  وقتها  جا�سم  كــان  لقطر.  زيارته 

بال�سقور يف الظهر اخللفي للوكرة، انبهر بلجريف 

بلقاء �ساب وجده على غر خ�سال اأبيه، الذي كان 

قد بلغ اخلام�سة وال�سبعن، وهذا يعني اأن الأمور 

20. G. Hagar, «The growing influence of Britain in 
Bahrain and the rise of Al-Thani in Qatar 1851-
1870» op. cit.

قد �سارت من الناحية العملية يف يدي ذلك ال�ساب 

قوي  جا�سم  كــان  عــامــا.  والثاثن  الثمانية  ذي 

ال�سخ�سية وحمبا للظهور، معتزا بنف�سه، ي�سطحب 

اأتباعا من قبائل خمتلفة، وبكلمات بلجريف »كان 

الزعيم ال�ساب مع حا�سيته... ع�سرين من الفر�سان 

وال�سقارين، و�ستة من ال�سقور اجلميلة، وزوجن 

من كاب ال�سيد... ق�سينا ن�سف يوم يف �سحبة 

 
)21( 

�سموه، وا�ستمتعنا بنوع من النزهة العربية«.

ق�سرها  على  ال�سابقة  بلجريف  عبارات  حتتاج 

اإىل وقفة حتليلية، فهو ي�سف جا�سم باأنه »زعيم« 

حجم  تقديرنا  يف  يعك�ض  وهــذ  اأبــيــه،  وجـــود  يف 

جا�سم  كان  الــذي  الــدور  يعك�ض  كما  ال�سخ�سية، 

كان  الأقـــل  على  فهو  اأبــيــه،  حياة  يف  بــه  ي�سطلع 

»حا�سية«  كلمة  وتاأتي  امل�سوؤولية.  �سريكا يف حمل 

اأو  »اأمــر«  اأو  »�سيخ«  اأن جا�سم  �سياقها  لتعني يف 

ال�سفة. ويدل  النظر عن منطوق  »حاكم« ب�سرف 

على  بلجريف  حر�ض  الذي  احلا�سية  اأفــراد  عدد 

اأنه  مع  �ساأن،  ذا  رجا  كان  جا�سم  اأن  على  ذكــره 

هذه  وتوؤكد  اأبيه.  حياة  يف  الأول  الرجل  يكن  مل 

الألفاظ اأي�ساً على املعنى املق�سود من ورائها، وهو 

به جا�سم  ي�سطلع  قيادي  لدور  مهياأة  ال�ساحة  اأن 

ك�سفت  بلجريف  �سهادة  فــاإن  الأمــر،  كان  ما  واأيــا 

عن جوانب من �سخ�سية جا�سم، واأن ذلك �سوف 

21. William G. Palgrave, Narrative of A Years’ 
s Journey Through Central and Eastern Arabia, 
1862- 1863, Vo. II, pp. 238,239

ي�ساعد يف تف�سر ما نقراأ من اأحداث.

اأنه  بلجريف  ذكرها  التي  العار�سة  العبارات  ومن 

النجدين«،  ملب�ض  للظهور يف  وجد جا�سم »حمبا 

ولكنها  للقارئ،  �سيئا  العبارة  هــذه  تعني  ل  وقــد 

ا�ستوقفت الدكتور ح�سن بن حممد بن علي اآل ثاين 

حن كتب يف اأطروحته للدكتوراه تذكرا لبلجريف 

 وي�ستوقفنا يف عبارة 
)22(

اأن جا�سم من اأرومة جندية،

موؤرخ اآل ثاين اأنه يوؤكد على معنى التوا�سل الثقايف 

بن اأهل املنطقة عرب الزمن، وهو التوا�سل الذي 

بداية  يف  اإليها  اأ�سرنا  التى  التاريخ  وحدة  تعك�سه 

هذه الدرا�سة، فال�سراعات التي ر�سدناها مل تكن 

اأكرث مما هو ماألوف، لأن الأرومة واحدة.

ومن ناذج املواقف التي تك�سف عن �سراكة جا�سم 

لأبيه نطرح هنا ثاثة ناذج: 

22 ح�سن بن حممد بن علي اآل ثاين، تاريخ قطر احلديث 1811- 

1871 )ر�سالة دكتوراة غر من�سورة، كلية البنات جامعة عن �سم�ض، 

2004( �ض380
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النموذج االأول:

خليفة  اآل  بن  دبلوما�سية  ات�سالت  من  جري  ما 

بالف�سل يف عام  والأمــر في�سل بن تركي وانتهت 

1851، مما دعا اىل اإعادة ت�سكيل حتالفات اإقليمية 

والبحرين  ظبي  اأبو  بزعامة  عمان  �ساحل  �سملت 

املناطق  نحو  يتوجه  اأخـــذ  الـــذي  في�سل،  �سد 

اجلنوبية من قطر، عندئذ حترك ال�سيخ حممد بن 

ثاين �سيخ الدوحة، فبعث بابنه جا�سم اإىل جرب بن 

نا�سر �سيخ قبيلة النعيم، للتباحث معه حول موقف 

مهمته  فاأنهى  في�سل،  الأمـــر  تقدم  مــن  قبيلته 

اخلام�سة  يتجاوز  اأن عمره مل  رغم  بها  كلف  كما 

.
)23(

والع�سرين

23 انظر: حممد �سريف ال�سيباين، اإمارة قطر العربية بن املا�سي 

واحلا�سر )بروت، دار الثقافة، 1962( جزء 1، �ض 62

والنموذج الثاين:

ما جرى بعد ذلك يف واقعة م�سيمر بالقرب من 

ال�سراع  يج�سد  نوذجا  يعد   ،1851 عام  الدوحة 

�سهدت  �سراع  وهو  والبحرين  جند  بن  امل�ستمر 

الأمــر  كــان  فبينما  تفا�سيله.  القطرية  الأر�ـــض 

ثاين  بن  حممد  ال�سيخ  ا�ستقطاب  يحاول  في�سل 

واأهل قطر اإىل جانبه، كانت قواته قد حتركت اإىل 

الدوحة، عندئذ قرر ال�سيخ حممد بن ثاين الت�سدي 

الذي  جا�سم  ال�سيخ  ابنه  واأر�ــســل  الــقــوات،  لهذه 

»برز بجموعه وراياته يف وجه الدوحة«، ويف اليوم 

في�سل  الإمــام  جي�ض  »نحو  جيو�سه  زحفت  التايل 

وانت�سرت  والرجال«،  واخليل  بال�ساح  وا�ستبكوا 

القوات القطرية على هذه القوات التي ان�سحبت 

. وبذلك حقق ال�سيخ 
)24(

اإىل مع�سكرها يف م�سيمر

م�سبوق،  اإجنــازا غر  والقطريون  ثاين  بن  حممد 

حن و�سعوا م�سالح اأهل قطر الأمنية فوق م�سالح 

الهجوم  لهذا  �سدهم  وكــان  املتنازعن،  اجلانبن 

كافياً للتعبر عن ذلك. وحقق ال�سيخ جا�سم كثرا 

هذه  يف  وخا�سة  الن�سر،  بهذا  بالنف�ض  الثقة  من 

املرحلة املبكرة من �سبابه.

24 املرجع ال�سابق، �ض 63، 64

والنموذج الثالث:

ما جرى يف واقعة الوكرة عام 1865، يك�سف عن كثر 

من قدرات ال�سيخ جا�سم ال�سيا�سية؛ ذلك اأن اأحمد 

بن حممد )وكيل اآل خليفة يف الوكرة( اأمر بحب�ض 

تتعلق  لأ�سباب  النعيم  �سيوخ  اأحــد  ثامر  بن  علي 

بخافات حول وقائع احلياة اليومية، »فهاج روؤ�ساء 

ع�سرة النعيم وركبوا اإىل ال�سيخ قا�سم )جا�سم بن 

يبكون  الدوحة، ودخلوا عليه  ثاين يف  بن  حممد( 

وي�سرخون وي�ستنجدونه على هذا العتداء والظلم 

ال�سارخ«. مل متنع عاقة امل�ساهرة ال�سيخ جا�سم 

بن  علي  زعيمهم  باأن  »ووعدهم  طلبهم  تلبية  من 

ثامر �ضوف يُطلق من ال�ضجن هذا اليوم، وا�ضرتط 

وخلو�ض  ال�سريرة  �سفاء  على  يعاهدوه  اأن  عليهم 

 
)25(

النية ووحدة الكلمة فعاهدوه«.

ثاين  بن  حممد  بن  جا�سم  اإىل  النعيم  جلــوء  اإن 

اأبيه،  حياة  الزعيم يف  بــدور  يقوم  فهو  دللــة؛  له 

ظهر  واأنــه  خا�سة  له،  �سراكته  على  بذلك  ويوؤكد 

من  املخل�ض  اأنــه  على  القطرية  القبائل  نظر  يف 

يفي  اأن  على  قادر  واأنه  بالنعيم،  الذي حل  الظلم 

بوعده لهم يف احلال، ولكنه ي�سع �سروطا لذلك، 

ال�سريرة، وخلو�ض  يعاهدوه على »�سفاء  اأن  اأولها 

25 املرجع ال�سابق �ض 75- 78؛ فائق حمدي طهبوب، تاريخ البحرين 

278؛  �ض   )1983 ال�سا�سل،  ذات  )الكويت،   1870  -1783 ال�سيا�سي 

فوؤاد �سعيد العابد، �سيا�سة بريطانيا يف اخلليج العربي 1853- 1914، 

قا�سم،  زكريا  جال  وقارن  139؛  �ض   )1984 ال�سا�سل،  ذات  )الكويت، 

تاريح اخلليج العربي احلديث واملعا�سر، املجلد 2، �ض 193.

النية«، وهذه وتلك من الأمور املعنوية التي ل ميكن 

اأراد اأن ينجو بهذا  الإم�ساك بها، ولكنه ك�سيا�سي 

العهد من اخليانة اأو اخلديعة اأو الغدر. ومهما يكن 

من اأمر، فهو يف اإطار القيم ل ي�ستطيع اأن يطلب 

منهم اأكرث من ذلك. ولكنه اأراد يف الوقت نف�سه اأن 

يوؤمن موقفه ك�سيا�سي، فطلب منهم اأمرا من الأمور 

ال�سيا�سية التي ميكن الإم�ساك به، وو�سعه �سمن 

الكلمة«.  »وحدة  هو  ذلك  امل�سكلة،  خطته يف حل 

ما  وهو  ال�سا�سي،  برنامج عمله  �سكل  العهد  هذا 

للروؤية،  اأخرى  زاوية  ومن  رجل حمنك.  اأنه  يعني 

فاإن جمرد جمئ القبائل القطرية اإليه يعني اأنهم 

متوحدون حتت رايته.

وما اأن عاهدته القبائل القطرية حتى اأمر ال�سيخ 

العام،  بالنفر  قومه  واأمر  رايته...  »بن�سر  جا�سم 

فاجتمعوا خارج الدوحة، وبعد �ساة الظهر �ساروا 

�ساة  الوقت  �سار  فما  الــوكــرة،  نحو  بجموعهم 

اأبواب  على  تخفق  والرايات  واحل�سود  اإل  الع�سر 

 ويجب اأن ن�سر هنا اإىل اأنه لي�ض بن 
)26(

الوكرة«.

هذا  يف  اأبــاه  ا�ست�سار  جا�سم  اأن  يفيد  ما  اأيدينا 

اأن الوالد هو الذي ميلك حق  اأ�سا�ض  الأمر، على 

اتخاذ القرار يف اأمر يتعلق باأطراف اأخرى، وهو ما 

قد يقراأ على اأن جا�سم �سار ي�سرف الأمور وحده 

طبقا ملتطلبات املرحلة.

26 حممد �سريف ال�سيباين، اإمارة قطر العربية بن املا�سي واحلا�سر، 

جزء 1، �ض 77
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القبائل  اجتماع  باأمر  خليفة  اآل  وكيل  علم  وحن 

القطرية حتت قيادة واحدة، طالبن حترير �سيخ 

وممتلكاته  اأهله  جمع  حقوقهم،  وا�سرتداد  النعيم 

فدخل  ح�سان،  خــور  اإىل  الوكرة  وغــادر  واأتباعه 

علي  ال�سيخ  منها  واأخــرج  القلعة،  جا�سم  ال�سيخ 

انت�ساره  فر�سة  جا�سم 
 
ال�سيخ ا�ستغل 

 )27(
ثامر. بن 

على عامل اآل خليفة وطلب منهم عزله، وال�سماح 

اإىل  ي�سطرون  ل  كي  �سوؤونهم،  بتدبر  للقطرين 

 
)28(

اللتجاء اإىل قوة اأخرى.

اأن ما جرى كان من�سجما مع  املوقف  اأثبت هذا   

ال�سيخ  رفع  فحن  النوائب،  يف  القبلية  الأعــراف 

النفر  معلنا  الدوحة  يف  قلعته  اأمام  رايته  جا�سم 

اأنهم  القطريون  واأدرك  وتلبية،  قبول  وجد  العام، 

يجب اأن يكونوا يف مثل هذا الظرف وحدة واحدة 

حتت زعامة مركزية، م�ستعدين للُم�سي اإىل حيث 

قد  وهاهم  عاهدوه.  الــذي  قائدهم  منهم  يطلب 

فعلوا، وها هو قد وّفى مبا وعد. وجتدر الإ�سارة 

هنا اإىل اأن اجتماع اأهل قطر يف الدوحة وتوجههم 

كبر  حد  اإىل  ي�سبه  جا�سم،  ال�سيخ  قيادة  حتت 

اجتماعهم وتوجههم حتت قيادة اأبيه ال�سيخ حممد 

 ترى هل 
)29(

بن ثاين اإىل قلعة البدع يف عام 1851.

اأعاد التاريخ نف�سه؟ 

27. Zahlan, R. The Creation of Qatar, p. 41
28 جمال زكريا قا�سم، تاريخ اخلليج العربي، درا�سة لتاريخ الإمارات 

العربية 1840- 1914 )القاهرة، مطبعة جامعة عن �سم�ض، 1966( �ض 

193

29 ح�سن بن حممد بن علي اآل ثاين، تاريخ قطر احلديث 1811- 

1871، �ض 390

جا�سم  ال�سيخ  دور  جــاء  ال�ستينيات  نهاية  ومــع 

قطر  خـــارج  الــظــروف  تهياأت  فقد  وطــمــوحــاتــه، 

القبائل  توحيد  مب�سروع  ينطلق  لكي  وداخــلــهــا 

دائرة حتديد  ففي  مركزية؛  قيادة  القطرية حتت 

املامح  بريطانيا  ر�سمت  اخلليج،  يف  امل�سوؤوليات 

الأوىل لكيان قطري جديد، ويف الداخل ا�ست�سعرت 

القبائل اأنها دفعت ثمنا غاليا، واأن جا�سم ب�سباب 

اخلام�سة والأربعن وخربتها ي�ستطيع اأن يقوم بدور 

اأكرث فاعلية يف حماية الإجناز ال�سيا�سي الذي ت 

وتطويره، فعمل على تركيز الزعامة يف يديه. ويُعد 

اأ�سلوب الإدارة والطموح نحو  هذا نقلة نوعية يف 

اإقامة �سكل من اأ�سكال الدولة. 

كان جا�سم يدرك ميول والده نحو بريطانيا املعنية 

مبا كان يجري على �سفحة مياه اخلليج، ولكنه كان 

يعرف جيدا يف الوقت نف�سه اأن �سبه جزيرة قطر 

ل�سان من الياب�ض ميتد يف البحر وخلفه عمق كبر 

من الياب�ض يف جزيرة العرب، جتري عليه تفاعات 

القت�سادية  اأو�ساع قطر  مبا�سر يف  ب�سكل  موؤثرة 

يلق حظا من  البعد مل  واإن كان هذا  وال�سيا�سية، 

الهتمام يف ال�سابق، فاإنه يجب اأن يلقى ما ي�ستحق 

من الهتمام يف احلا�سر. وظهرت توجهات جا�سم 

نحو الأر�ض الأم، حن اأوىل اهتماما مبا كان يجري 

 )1871-1865( اهلل  عبد  الأخوين  بن  �سراع  من 

على  تركي  بن  في�سل  ابنا   )1875-1871( و�سعود 

ال�سيخ جا�سم حليفا لاأمر  احلكم يف جند. كان 

ال�سيخ جا�سم يف هذه  عبد اهلل بن في�سل، وكان 

قاعدة جديدة، مبقت�ساها  لإر�ساء  ي�سعى  املرحلة 

يكون لء القبائل القطرية لاأر�ض التي تقيم عليها 

.
)30(

حتت راية واحدة وزعامة مركزية

يف هذه الظروف تغرت الأو�ساع يف الأح�ساء، اإذ 

انت�سر �سعود بن في�سل على اأخيه عبد اهلل )�سديق 

جا�سم( وانقلبت موازين القوى، فا�ستنجد عبد اهلل 

باعتباره  حقه  ا�سرتداد  يف  مل�ساعدته  بالعثمانين 

العثمانين  فعل  رد  فكان  لأبيه،  ال�سرعي  الوريث 

تكليف مدحت با�سا باإر�سال حملة ع�سكرية بهدف 

النفوذ  وحتجيم  في�سل  بــن  اهلل  عبد  منا�سرة 

والقطيف  »الأح�ساء  عن  بعيدا  ليبقى  الربيطاين 

ودارين وزخنونية وقطر، فاإذا جنحت يف ذلك يغر 

اإىل  الإمام عبد اهلل بن في�سل من قائمقام  لقب 

مت�سرف، ثم يختار الإمام عبد اهلل ثاثة اأ�سخا�ض 

القطيف  على  قائمقام  من�سب  يف  تعيينهم  ليتم 

 
)31(

والأح�ساء وقطر«.

ا�ستغاثة عبداهلل بن في�سل،  العثمانيون نداء  لبى 

احلملة  واأن  خا�سة  بذلك،  جا�سم  ال�سيخ  ورحب 

يحمل  �سيخها  كان  التي  الكويت،  لقيت دعما من 

لقب »قائمقام« وهو اللقب الذي مينحه العثمانيون 

منت�سف  ويف 
 )32(

لهم. املوالية  ال�سيا�سية  للقيادات 

30 اعتداءات النعيم على املهاندة من رعايا قطر.

31 زكريا قور�سون، قطر يف العهد العثماين 1871- 1916 )بروت، 

الدار العربية للمو�سوعات، 2008( �ض 69- 74

32. Les Anglais dans le Golfe Persique, Paris, le 17 
Février 1903.

يوليو 1871 كانت احلملة العثمانية قد اأجنزت املهام 

املكلفة بها يف العقر والهفوف، وجاء الدور على 

قطر التي كان وا�سحا اأن العثمانين غر راغبن 

ذهابه  العثماين  اجلي�ض  فاأمن  عنوة،  دخولها  يف 

اإىل قطر بف�سل املحادثات التي متت مع �سيخها 

بوا�سطة عبد اهلل ال�سباح قائمقام الكويت )1866-

1892(. ومن الافت لانتباه اأن العثمانين و�سفوا 

ال�سيخ جا�سم بن حممد باأنه »�سيخ قطر«الذي قدم 

ر�سالة اإىل قائد الفرقة الع�سكرية العثمانية يخربه 

العدالة  نعمة  من  ال�ستفادة  »يريدون  باأنهم  فيها 

العثمانية، لذا اأر�سل قائد الفرقة الع�سكرية لقطر 

اأربع رايات عثمانية لرتفع على الأماكن الر�سمية«. 

اأقر مدحت با�سا هذه اخلطوة جتاه قطر.

كانت حتركات ال�سيخ جا�سم مر�سودة من قبل كافة 

الربيطانيون  كان  فقد  اخلليج،  يف  املعنية  القوى 

يتعلق  ما  وخا�سة  بــاأول،  اأول  باأخباره  علم  على 

بالعاقة النا�سئة بينه وبن العثمانين، وبينه وبن 

ال�سيخ عبد اهلل ال�سباح �سيخ الكويت، الذي حاول 

 
)33(

ا�ستقطاب �سيخ البحرين لدعم احلملة العثمانية

بن  جا�سم  ال�سيخ  �سلوك  الفرن�سيون  ر�سد  كما 

حممد بن ثاين عن بعد، واعتربوه بعد فرتة »اأكرث 

هذا  كــل  ويف  بــل  قطر،  يف  اأهمية  ال�سخ�سيات 

اجلزء من ال�ساحل العربي للخليج الفار�سي، وعلى 

33 ح�سن بن حممد بن علي اآل ثاين، تاريخ قطر احلديث 1811- 

1871، �ض 469 و 470

د. جمال حجر

ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 
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فقد  تدليله،  يف  الربيطانين  اإ�سراف  من  الرغم 

كان يحتقرهم، هم ورعاياهم من التجار اجل�سعن 

الذين يحرمونه من جزء كبر من عائدات اللوؤلوؤ، 

الذين  الأتراك،  البا�سوات  اأن�سار  من  فهو  ولذلك 

ميكن اأن متثل هيبتهم الظاهرة عاما مفيدا له يف 

 
)34(

م�سروعاته نحو التو�سع«.

بن حممد  ال�سيخ جا�سم  اأن  تعني  الإ�سارات  هذه 

الإقليمي،  التوازن  حركة  يف  طرفا  �سار  ثاين  بن 

الذي يلعب على اأطرافه الربيطانيون والعثمانيون 

الذي  الــدور  ولعل  متناف�سة.  اأدوارا  وال�سعوديون 

و�سل  منذ  املقدمة  يف  ياأتي  معه  العثمانيون  لعبه 

البدع  اإىل  الكويت  �سيخ  ال�سباح  ال�سيخ عبد اهلل 

مبعوثا عن قائد احلملة العثمانية، فا�ستقبله ال�سيخ 

اأعــام  واأربــعــة  خطية  ر�سالة  منه  وت�سلم  جا�سم 

باده،  من  خمتلفة  مناطق  على  رفعها  عثمانية، 

القوتن  جتــاه  ال�سيا�سية  ميوله  حتــددت  وبذلك 

الكربين )بريطانيا يف البحر والدولة العثمانية يف 

نقطة  العثماين يف قطر  العلم  رفع  يعد  اإذ  الرب(. 

التي  فال�سرائب  قطر،  تاريخ  يف  فا�سلة  حتــول 

منذ  القطرين  من  يح�سلونها  الربيطانيون  كان 

عام 1869 مل تعد قابلة للتح�سيل يف ظل الو�سع 

اجلديد. وحينما ذهبت �سفينة بريطانية للمطالبة 

�سيخ  لهم  »اأظــهــر   1871 عــام  يف  ال�سرائب  بهذه 

34. Des difficultés entre l’Angleterre et la Porte à 
propos de Bahreïn et du Katar. Mascate, le 30 avril 
1895.

هذه  حتت  ‘اإننا  لهم  وقال  العثمانية  الراية  قطر 

الراية، وطاملا اأنها هنا فلن نعرتف ب�سواها’ وبعد 

هذا قفلت ال�سفينة الإجنليزية خائبة«. وبعد هذه 

بقطر  مبا�سرة  عاقة  لربيطانيا  يعد  مل  الواقعة 

)35( 
حتى توقيع معاهدة 1916.

العثمانية،  الإدارة  ت�سكلت   1871 عام  اأواخــر  ويف 

فُرِبطت قطر بالأر�ض الأم، يف اإدارة واحدة حتت 

ا�سم مت�سرفية )لواء( جند الذي يتكون من اأربعة 

اأق�سية )جمع ق�ساء( هي الأح�ساء وجند والقطيف 

، يحكم كا منها قائم مقام م�ستقل »وُعّن 
)36(

وقطر

وت تعين ال�سيخ جا�سم بن ثاين �سيخ قطر احلاىل 

اأي  وجود  لعدم  نظرا  راتب  با  عليها،  قائمقاما 

دخل لقطر يف الوقت احلايل«؛ فاملوارد املحلية مل 

الق�ساء، ف�سا  ت�سكيات  نفقات  لكل  تكفي  تكن 

كان  ــه  لأن الــراتــب،  اإىل  بحاجة  يكن  »مل  اأنــه  عن 

املنطقة.  اأغنياء  من  ويعد  اللوؤلوؤ  بتجارة  ي�ستغل 

املنا�سب  من  يكن  مل  اخلا�ض  قطر  لو�سع  ونظرا 

العادة.  كما هي  اخلــارج  من  عليها  تعين موظف 

وتقديرا من الدولة العثمانية خل�سو�سية الزعامة 

يف قطر، فقد حافظت عليها لتتوىل اإدارة �سوؤون 

الأ�ــســرة  خ�سو�سية  على  حافظت  كما  بــادهــا، 

الها�سمية لإدارة �سوؤون احلجاز، وكما حافظت على 

الكويت.
 
�سوؤون لإدارة 

 
ال�سباح عائلة  خ�سو�سية 

35 زكريا قور�سون، قطر يف العهد العثماين 1871- 1916 �ض 84- 85.

36 طبقا للتنظيمات الإدارية العثمانية، تق�سم اأرا�سي الدولة اإىل 

وليات، وهذه اإىل األوية، وهذه اإىل اأق�سية، وهذه اإىل نواح وقرى.

 وهكذا �سار ق�ساء قطر م�سيخة م�ستقلة ذات 
)37(

بـ  اليوم  ذلــك  منذ  تعرف  واأ�سبحت  خ�سو�سية، 

»ديرة ابن ثاين«، واأن�سئت فيها دار للحكومة، �ساأنها 

 
)38(

يف ذلك �ساأن الأق�سية الأخرى.

ويف دي�سمرب 1871 اأ�سبح ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين زعيما �سيا�سيا لكيان �سيا�سي جديد ت�سكل 

تتويجا جلهود   )1871  -1851( عاما  ع�سرين  عرب 

القيادة القطرية و�سيوخ القبائل املوالية، وم�ساندة 

القوى الدولية املعنية يف كل مرحلة. وخال ذلك 

امل�سوار تخل�ست قطر من هيمنة القوى الإقليمية 

ــا حتــت الــعــبــاءة  ــه ــاإرادت ــة حــن دخــلــت ب ــي ــدول وال

من  تخل�ض  فقد  جا�سم  ال�سيخ  ــا  اأم العثمانية. 

ليتمكن  املحيطة،  ال�ضيا�ضية  واملوؤثرات  ال�ضغوط 

اجلديدة،  واملرحلة  يتنا�سب  باإيقاع  التحرك  من 

اأ�سكال ال�سراع  اأي �سكل من  اأن يعك�ض ذلك  دون 

من  ال�سراكة  انتهت  املرحلة  هذه  وعند  الداخلي. 

الناحية الفعلية بن ال�سيخ جا�سم واأبيه، واإن بقيت 

من الناحية ال�سكلية. 

37 املرجع ال�سابق، �ض 86، 87، 209، 212.

38ملزيد من التفا�سيل انظر: ح�سن بن حممد بن علي اآل ثاين، تاريخ 

قطر احلديث 1811- 1871، �ض 463- 476.

د. جمال حجر
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



عالقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
بالقوى الخارجية

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

االأ�ستاذ الدكتور : اأحمد زكريا ال�سلق

alshelek_ahmed@hotmail.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

»رغم تقدم ال�سـن بال�سيخ جا�سم – الذي رمبا جاوز الثمانن – اإل اأنه  كان حمتفظا بكامل قواه وملكاته 

وكان مهتماً اأعظم الإهتمام بكل الأمور املتعلقة بعمله«

لورمير: دليل اخلليج ج4 - �ض 1252
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نود يف البداية اأن نو�سح اأن الذى نق�سده بالقوى 

اخلارجية هنا هى بريطانيا والدولة العثمانية، فلم 

اأو  دولياً  تناف�ساً  اخلليج  من  املنطقة  هذه  تعرف 

حمل  كانت  اأخرى  مناطق  �سهدت  مثلما  خارجياً 

ع�سر،  اخلام�ض  القرن  بدايات  منذ  دوىل  تناف�ض 

كما اأن فار�ض التى كانت ت�سيطر على جزر البحرين 

واإنا  خارجية،  قوة  تعد  ل  الفرتات  بع�ض  خال 

قوة خليجية اإقليمية.

ات�سلوا  قد  يكونوا  فلم  بالإجنليز،  يتعلق  وفيما   

ب�سبه جزيرة قطر ات�سالً مبا�سراً حتى بداية العقد 

الثالث من القرن التا�سع ع�سر، با�ستثناء اهتمامهم 

اجلاهمة  جابر  بن  رحمة  حتركات  مبراقبة 

وممار�سته للقر�سنة على �سواحل املنطقة، غر اأن 

عاقتهم ب�سبه اجلزيرة القطرية تطورت فيما بعد 

قطر  تاريخ  من  مهماً  ف�سًا  ت�سكل  �سارت  حتى 

ا�ستقالها  وحتى   1821 عام  منذ  يبداأ  ال�سيا�سى، 

عام 1971. ول بد من الإ�سارة اإىل اأن �سلة بريطانيا 

اخلليج  نفوذها يف  حلقات  من  حلقة  بقطر متثل 

�سركة  تاأ�سي�ض  منذ  بداأ  الذى  النفوذ  ذلك  ككل، 

حكومة  تاأ�سي�ض  ثم  الربيطانية،  ال�سرقية  الهند 

اخلليج  لإخ�ساع  ن�سطت  التى  الربيطانية  الهند 

على  بالق�ساء  ذلك  وبررت  الربيطانية،  لل�سيطرة 

القر�سنة وعلى جتارتى ال�ساح والرقيق، اأو با�سم 

تاأمن املاحة وحتقيق ال�سلم العام يف مياه اخلليج.

ومن املهم اأن ن�سر كذلك اإىل اأن بريطانيا جلاأت 

وباأ�ساليب  طويلة  مرحلة  عرب  �سيا�ستها  لتنفيذ 

التى  والتعهدات  الإتفاقيات  فر�ض  منها  خمتلفة، 

التى  الربيطانية  ال�سيا�سة  بتنفيذ  ال�سيوخ  تلزم 

متليها القوة وحدها، وقد بداأت هذه التعهدات منذ 

الربيطانية  احلماية  مبعاهدة  وانتهت   1820 عام 

 .1935 عام  ُجّددت  والتى   1916 عام  قطر  على 

وكانت بريطانيا متلي اإرادتها وم�ساحلها من خال 

اأحياناً،  وبا�ستعمالها  القوة،  با�ستخدام  التهديد 

وتدخلت يف ال�سراعات الداخلية، بالرغم من اأنها 

تدعى اأن الذى يهمها هو �ساحل اخلليج ومياهه، 

حتى لقد خلقت م�سكات حدودية عانت املنطقة 

من تبعاتها كثراً.

ول تورد لنا امل�سادر التاريخية اأن هناك عاقات 

اأو �سيوخها وقبائلها  لربيطانيا ب�سبه جزيرة قطر 

قبل عام 1821، اأي بعد اأن اأقرت معاهدات ال�سلم 

العام يف اخلليج عام 1820 مع �سيوخ �ساحل عمان 

يف  الربيطانية  ال�سلطات  اأن  ويبدو  والبحرين. 

الربيطانى  ال�سيا�سى  املقيم  راأ�سها  وعلى  اخلليج 

ال�سواحل  امتداد  اأن  تعتقد  كانت  بو�سهر(  )يف 

القطرية يدخل يف اإطار هذه املعاهدات. غر اأن 

�ساحل قطر،  القر�سنة على  اأعمال  بع�ض  حدوث 

معاهدات  على  يوقع  اأن  جابر  بن  رحمة  ورف�ض 

تطلق  الربيطانية  البحرية  جعل  البحرى،  ال�سلم 

لإرهاب  ال�ساحل  على  “ف�ستال”  ال�سفينة  مدافع 

ال�سيوخ والأهاىل واإثبات ح�سور بريطانيا، وكانت 

لقد  حتى  ق�سفت،  التى  املناطق  �سمن  “البدع” 
هذا  وكان  �سكانها،  من  املئات  وهجرها  دمرت 

الق�سف الربيطانى اأول “ات�سال” لربيطانيا ب�سبه 
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1
جزيرة قطر

الربيطانى  ال�سيا�سى  املقيم  زار   1823 عام  ويف 

عندما   1823 يناير  الدوحة يف  )ماكلويد(  اجلديد 

على  تعينه  للخليج  تفقدية  برحلة  يقوم  كان 

اإليه  وجهت  ح�سبما  لباده  جديدة  �سيا�سة  ر�سم 

التعليمات.

ثم  ومن  للبحرين  تابعة  املنطقة  اأن  يعتقد  وكان   

فاإنها تقع يف نطاق معاهدة ال�سلم التى كان �سيوخ 

البحرين قد وقعوها مع ال�سلطات الربيطانية يف 

الرا�سية يف  ال�سفن  اأن  لكنه لحظ   ،1820 فرباير 

املعاهدة  ن�ست  التى  الأعام  ترفع  تكن  امليناء مل 

عليها، مما يعنى اأن القطرين ل يعلمون �سيئاً عن 

املعاهدة، لذلك اأمر املقيم بح�سر ال�سفن ومنحها 

كما  املعاهدة،  اأعام  برفع  واإلزامها  الرتاخي�ض 

ومياهها  قطر  ل�سواحل  �سامل  م�سح  باإجراء  اأمر 

.
2
ال�سرقية

وحتى   1823 عام  للدوحة  ماكلويد  زيارة  ومنذ 

ان�سحاب اجليو�ض امل�سرية من الأح�ساء واجلزيرة 

العربية عام 1840 مل تبد ال�سلطات الربيطانية يف 

بتطور الأحداث يف �سبه  وا�سحاً  اخلليج اهتماماً 

الربيطانين  تقارير  ورد يف  ما  وكل  جزيرة قطر، 

على  البحرين  ل�سيخ  �سلطة  وجود  لحظوا  اأنهم 

املنطقة ال�ساحلية من قطر، واإن كانت هذه ال�سلطة 

1 راجع لورمير: دليل اخلليج ، اجلزء الثالث ، ترجمة الديوان الأمري 

بالدوحة 1975

2 امل�سدر ال�سابق ، �ض 1204 – 1205.

 1840 لعام  التالية  الفرتة  �سهدت  كما  نزاع.  حمل 

تطوراً متثل يف ظهور نفوذ القبائل املحلية القطرية، 

�سيوخ  بن  العائلية  ال�سراعات  لتفجر  كان  كذلك 

البحرين انعكا�ساته على �سبه جزيرة قطر، فتوالت 

ال�سراعات بينهم وبن قبائل قطر، مما نتج عنه 

يف النهاية بروز قوة هذه القبائل املحلية متما�سكة، 

وهو ما مهد ل�ستقالها بعد توفر الزعامة املحلية 

3
املطلوبة التى متثلت يف حممد بن ثانى وخلفائه.

قطر،  جزيرة  ب�سبه  العثمانية  الدولة  �سلة  اأما 

فياحظ  ال�سلطة،  حممد  بن  جا�سم  تولية  قبل 

على  ب�سيادتها  قدمي  اإدعاء  لديها  كان  الدولة  اأن 

اخلليج، ي�ستند اإىل تو�سعها يف العامل العربى منذ 

“دولة  اإىل  وحتولها  ع�سر  ال�ساد�ض  القرن  اأوائل 

اخلافة الإ�سامية” �ساحبة ال�سيادة على العامل 

احلال،  بطبيعة  واخلليج  والإ�سامى،  العربى 

و�سلوا  عندما  العثمانين  اأن  من  بالرغم  هذا 

يب�سطوا  اأن  ي�ستطيعوا  1541 مل  عام  الب�سرة  اإىل 

�سلطتهم على اخلليج ب�سكل حقيقى، ب�سبب عوامل 

ب�سعف  تت�سل  وعوامل  واإثنوجرافية،  جغرافية 

مناف�سة  على  قدرتها  وعدم  العثمانية  البحرية 

القوى الأخرى، ف�سًا عن مقاومة فار�ض وبريطانيا 

للتو�سع العثمانى.

وعندما غزا العثمانيون الأح�ساء يف اأواخر القرن 

اإىل  الإمارة  ن�ساأة  ال�سيا�سي من  ، تطور قطر  واآخران  اأحمد زكريا   3

ا�ستقال الدولة ، الدوحة 2003.

ال�ساد�ض ع�سر، وجنحوا جناحاً حمدوداً يف اإقامة 

�سلطة فيها، ولكن هذه ال�سلطة مل ت�ستمر طويًا، 

فقد انهارت على يد بنى خالد الذين ا�ستولوا على 

حكم الأح�ساء منذ عام 1670، واإن اعرتفوا بولء 

ا�سمى للدولة العثمانية من خال �سلتهم بولتها يف 

الب�سرة. ويف الوقت الذى كانت فيه الدولة غارقة 

يف م�ساكلها بالبلقان كان نفوذ بريطانيا وم�ساحلها 

وا�ستطاعت  خطر،  ب�سكل  املنطقة  يف  يتزايدان 

ب�سط هيمنتها على اخلليج خال الن�سف الأول من 

القرن التا�سع ع�سر، حتى �سار ال�ساحل اجلنوبى 

حيث  راأينا،  كما  بريطانية،  نفوذ  منطقة  للخليج 

ا�ستطاعت بريطانيا اأن ت�سبق الدولة العثمانية اإىل 

اخلليج من خال فر�ض وجود فعلى لها، �سواء اأكان 

.
4
ذلك يف مياهه اأم على �سواحله

الدولة  تنجح  مل  ع�سر  التا�سع  القرن  وحتى   

العثمانية يف اأن يكون لها نفوذ حقيقى اأو فعلى يف 

لب�سط  الكويت  رفع علمها على  با�ستثناء  اخلليج، 

كما  لها،  تاأثر  ل  التى  ال�سمية  ال�سيادة  من  نوع 

موؤقتاً  كان  البحرين  العثمانية يف  الدولة  نفوذ  اأن 

ومتقطعاً، وحمكوماً بتحدي الإجنليز والفر�ض.. اأما 

منطقة ال�ساحل العمانى فقد حتولت اإىل منطقة 

نفوذ بريطانى �سرف بعد اأن اأدخلها الإجنليز يف 

الدولة  ت�ستطع  فلم  واحلماية،  الهدنة  اتفاقيات 

Anscombe ، F.F.، The Ottoman Gulf The cr 4 راجع -

ation of Kuwait ،Saudi Arabia and Qatar. Colo -

bia،1997 ، pp.12-15

العثمانية اأن جتد اإليها �سبيًا.

وبالرغم من هذا النفوذ املحدود وال�سمى للدولة 

نف�سها  تعد  كانت  فاإنها  اخلليج،  يف  العثمانية 

اأكرب  اأنها  بحكم  املنطقة،  على  ال�سيادة  �ساحبة 

ترتبط  ثم  ومن  اخلافة،  اإ�سامية حتت�سن  دولة 

روحية عميقة  ب�سلة  و�سيوخه  �سعوب اخلليج  بها 

لقوتها،  احلكام  بع�ض  احتياج  وبحكم  جهة،  من 

الربيطانى  النفوذ  ملدافعة  ب�سيادتها  واعرتافهم 

والفار�سى من جهة اأخرى.

تزايد  اخلليج  يف  الربيطانية  ال�سلطات  لحظت 

تلك  و1836   1835 عامي  ال�سفن  على  العتداء 

التى يقوم بها املهاجرون من �ساحل عمان والذين 

ا�ستقر جزء منهم يف العديد، فاتهمت اأهايل قطر 

بالتعاطف معهم واإيوائهم، ولذا اأر�سلت قوة بحرية 

تهددهم وحتملهم م�سوؤولية هذه الأعمال، وقدمت 

تنته  ومع هذا مل  الدوحة،  ل�سيخ  �سخ�سياً  اإنذاراً 

الأعمال العدائية يف البحر، مما ا�سطر ال�سلطات 

الربيطانية اإىل حتميل �سيخ الدوحة امل�سئولية ثم 

ق�سفت املدينة باأحد مدافعها عام 1841 وطالبت 

5
ال�سيخ بدفع تعوي�سات 

قائمة  وال�ستعداد  العداء  حالة  ا�ستمرت  وعموماً 

بن القبائل القطرية وبن جرانهم.

5 يذكر كتاب العهد “قطر وثروتها النفطية” �ض 49 ، اأن زعامة البدع 

اأن  ال�سودان ، كما  ابني نا�سر من قبيلة  اإذ ذاك ل�ساملن وعلى  كانت 

لورمير يف دليل اخلليج ، ج 3 ، �ض 1210 – 1212 ذكر نف�ض احلوادث 

بالتف�سيل واإن مل ي�سم �سيخ الدوحة.
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الدوحة وعرف  له  تعر�ست  الذي  بالهجوم  انتهت 

بخراب الدوحة الثاين.

بذلك  خرقوا  قد  املعتدين،  اأن  الإجنليز  اعترب 

وحتدوا  البحر  يف  ال�سلم  على  باحلفاظ  تعهدهم 

املقيم  حترك  لذلك  ونفوذها،  بريطانيا  هيبة 

مفوًّ�ساً  بيلى”  “لوي�ض  اآنئذ  الربيطاين  ال�سيا�سي 

باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع املعتدين.

اإىل  الربيطانى  الأ�سطول  ب�سفن  “بيلي”  وتقدم 

�سواحل قطر، ويف �سبتمرب 1868 اجتمع يف الوكرة 

ال�سيخ حممد بن  راأ�سهم  بكبار �سيوخ قطر وعلى 

النتقامي،  هجومهم  من  ا�ستياءه  واأظهر  ثاين، 

اتفاقية يف 12  ال�سيخ حممد بن ثاين  ثم وقع مع 

�سبتمرب 1868 ن�ست على اأن يقيم يف الدوحة ب�سام 

واأن يحافظ على ال�سلم يف البحر، واأن يحتكم اإىل 

طيبة  عاقة  على  يكون  واأن  نزاع،  اأي  يف  املقيم 

التفاقية  هذه  اأدخلت  وهكذا  اإلخ   ..
6
جرانه مع 

قطر �سمن �سل�سلة معاهدات ال�سلم العام والهدنة 

مع  الأخرى  اخلليج  اإمارات  وقعتها  التي  البحرية 

اإمارة  اأو  م�سيخة  قطر  عّد  يعني  مما  بريطانيا، 

م�ستقلة، غر خا�سعة لأية �سلطة خارجية، كما اأن 

توقيع حممد بن ثاين لاتفاقية يعني العرتاف به 

م�ستقل  �سيا�سي  ككيان  برزت  التي  لقطر،  �سيخاً 

6 راجع ن�ض املعاهدة بكتاب “ وثائق التاريخ القطري “ ج2 من الوثائق 

الربيطانية والعثمانية ، الدوحة 1979 ، �ض 10 -11 ، وتعليقات عبد 

العزيز من�سور: التطور ال�سيا�سي لقطر 1868 – 1916 ، الكويت 1980 ، 

�ض 41 ، وكذلك اأحمد زكريا واآخران: تطور قطر ال�سيا�سي ، 87 – 89.

منذ ذلك التاريخ.

للدولة  واخلارجية  الداخلية  الظروف  تهياأت 

�سبه  يف  ال�سمية  �سيادتها  حتول  لكي  العثمانية 

ع�سكري  وجود  اإىل  واخلليج  العربية  اجلزيرة 

�سيا�سة  تنتهج  بداأت  ثم  ومن  فعلين؛  و�سيا�سي 

الربيطاين  النفوذ  وطاأة  من  للتخفيف  جديدة 

ومواجهة اأطماع فار�ض، منذ ال�ستينيات من القرن 

التا�سع ع�سر، ويجمع املوؤرخون على اأن ذلك يرجع 

لاأ�سباب الآتية:

اأوًل: تعين الدولة امل�سلح ال�سيا�سى البارع مدحت 

1872( حيث اأخذ  با�سا والياً على بغداد )1869 – 

على عاتقه تثبيت �سلطة الباب العايل يف الوليات 

بالدولة  اجلزيرة  و�سبه  اخلليج  وربط  العربية، 

تقارير  عدة  لعا�سمته  اأر�سل  قد  وكان  العثمانية، 

تلفت النظر لأهمية هذه املنطقة.

الدولية  للماحة  ال�سوي�ض  قناة  افتتاح  كان  ثانيًا: 

عام 1869 عامًا مهماً وم�سجعاً لنتهاج الدولة هذه 

العثمانى  لاأ�سطول  القناة  تتيح  حيث  ال�سيا�سة، 

حركة اأ�سرع من البحر املتو�سط اإىل البحر احلمر، 

ثم اخلليج وبتكلفة قليلة.

اأمراء  بن  حدث  الذى  العائلي  اخلاف  ثالثًا: 

عقب  وذلك  اآنذاك،  جند  حكام  ال�سعودى  البيت 

وفاة الأمر في�سل بن تركى، حيث تنازع ولداه عبد 

�سل�سلة  هذا  عن  ونتج  ال�سلطة،  على  و�سعود  اهلل 

حروب اأهلية بن الأخوين، فاأخذ كل منهما يبحث 

عن حليف خارجي ي�ساعده على النفراد بال�سلطة، 

وجلاأ �سعود اإىل بريطانيا، بينما توجه عبد اهلل اإىل 

ال�سراع  هذا  من  اتخذت  التي  العثمانية،  الدولة 

العربية  اجلزيرة  �سبه  اإىل  جي�ض  لإر�سال  ذريعة 

لب�سط الهيمنة العثمانية عليها.

رابعًا: اكت�ساب اجلي�ض العثمانى خربات ع�سكرية 

�سبه  يف  رو�سيا  مع  الطويلة  حروبه  بعد  وقتالية 

�سرورة  فر�ست  التي  احلرب  تلك  القرم،  جزيرة 

تكوين جي�ض نظامي قوي حديث التدريب والت�سليح، 

وا�ستطاع هذا اجلي�ض بالفعل الق�ساء على بع�ض 

حركات التمرد يف وليات الدولة، وب�سط �سلطتها 

.
7
من جديد

اأر�سلت الدولة  ويف ظل هذه الظروف والتطورات 

العثمانية حملتها الع�سكرية امل�سهورة با�سم “حملة 

جند  اإىل  الإح�ساء”  “حملة  اأو  با�سا”  مدحت 

واخلليج م�ستهدفة ب�سط �سلطة الدولة فعليًّا على 

وتوىل  م�سقط.  اإىل  الكويت  من  اخلليج  �ساحل 

يف  احلملة  قيادة  الب�سرة  مت�سرف  با�سا”  “نافذ 
اإبريل 1871، وا�ستطاعت ال�ستياء على مقاطعات 

الإح�ساء وتعين حكام لها من قبل الدولة العثمانية.

بن  جا�سم  ال�سيخ  اأن  التاريخية  امل�سادر  وتفيد 

 - هــ   1288 عام  الح�ساء  على  العثمانية  احلملة  الكندري:  في�سل   7

1871م من خال الوثائق العثمانية ، اإ�سدارات مركز درا�سات اخلليج 

Ansco – جامعة الكويت 2003 ، �ض 27 – 28 ، -  واجلزيرة العربية

 be، F.F.، op.cit.pp. 26- 28

ثانى، الذى كان يعاون والده امل�سن يف  حممد بن 

�سئون احلكم، هرع اإىل الإح�ساء ليبدي رغبته يف 

اأن متده  طلب  واأنه  العثمانية،  للحكومة  اخل�سوع 

الدولة من الإح�ساء بقوة ع�سكرية لتاأييده ودعمه 

يف مواجهة ال�ضغوط الربيطانية التي �ضكلت قيداً 

على والده، منذ توقيعه اإتفاقية 1868 مع ال�سلطات 

الربيطانية.

اإىل  بيلي”  “لوي�ض  الربيطانى  املقيم  اأبرق  وقد 

اآل  ال�سيخ جا�سم  باأن   1871 يوليو   18 حكومته يف 

ثاين تعهد برفع العلم العثماين على الدوحة، بعد 

اأن اأر�سل اإليه القائد العثماين حملة بحرية يقودها 

واقتنع  الكويت،  �سيخ  �سباح  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ 

واأكرث  للدوحة  �سيخاً  كان  الذي  جا�سم  ال�سيخ 

العثماين.  العلم  بقبول  قطر،  يف  نفوذاً  الرجال 

اإىل  “جرانت”  م�ساعده  باإر�سال  بيلي  وبادر 

الذي  جا�سم،  ال�سيخ  من  تف�سراً  ليطلب  الدوحة 

يعي�ض يف  باأنه  لاأتراك  تربيراً خل�سوعه  له  قدم 

الرب، وتركيا قوة برية عظيمة، هذا اإىل جانب اأن 

احلكومة الربيطانية قد اأخفقت يف حتقيق العدالة 

لرعاياه يف غر حادثة من حوادث القر�سنة.

فر�سوا  قد  الأتراك  كان   1871 اأغ�سط�ض  ويف 

�سلطانهم على واحات الإح�ساء، ويف الوقت نف�سه 

اأ�سبحت قطر قاعدة حل�سود قبائل البدو الرحل 

الغرب.  من  العثمانية  القوات  ت�سايق  بداأت  التي 
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ويف يناير 1872 جاءت كتيبة تركية لزيارة الدوحة، 

ونزلت اإىل الرب قوة ت�سم نحو مائة جندى مزودين 

وال�سيوخ،  الأهايل  �سخط  اأثار  مما  كبر  مبدفع 

م�سلم  اأبو  قلعة  يف  ا�ستقرت  القوة  واأن  خا�سة 

8
ليكتمل احتال الأتراك للدوحة

حدوث  حتى  اأنه  الغنى  عبد  العزيز  عبد  ويذكر 

هذه التطورات مل تكن الإح�ساء ت�سكل عن�سراً يف 

تهتم  ولهذا مل  الربيطانية،  الهند  �سيا�سة حكومة 

تاأبه  تكن  ومل  اإىل جند،  الرتكية  احلملة  مب�سرة 

يكن  ومل  اخلليج،  يف  اآنئذ  ووجودهم  للعثمانين 

يهمها �سوى احلفاظ على نظام الهدنة الذي اأقامه 

تعمل حكومة  ولهذا مل  اخلليج..  الربيطانيون يف 

الهند يف البداية لوقف النفوذ العثماين يف بر قطر، 

لها  تبن  عندما  لكن  �ساأن،  به  لها  يكن  مل  حيث 

باأن قطر ميكن اأن ت�سبح معرباً لل�سيادة العثمانية 

اإىل اإمارات �ساحل عمان، عن طريق “العديد”، اأو 

الأ�سد  “الزبارة”، رب�ض  البحرين، عن طريق  اإىل 

.
9
الربيطانى عند �ساحل قطر

م�سلك  على  الربيطانية  ال�سلطات  احتجت  لقد   

يف  وا�ستندت  قطر،  جتاه  العثمانية  الدولة 

احتجاجها اإىل اأن �سيخ قطر يرتبط معها باتفاقية 

منذ عام 1868، وبالرغم من طماأنة الدولة العثمانية 

 – ، �ض 1217  ، ج 3  تفا�سيل ذلك يف لورمير: دليل اخلليج  8 راجع 
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وال�سيادة  احلدود  ق�سة   ، وغزاة  اأمراء  الغني:  عبد  العزيز  عبد   9

القليمية يف اخلليج ، ط )2( دار ال�ساقي ، لندن 1991 ، �ض 55 – 56

اإىل  نفوذها  متد  لن  باأنها  الربيطانية،  لل�سلطات 

بقية ال�سواحل العربية، اإل اأن الدولة راحت تدعم 

نفوذها الع�سكري والإداري يف الدوحة.

وقد �سجل لورمير اأنه يف عام 1873 �سحبت تركيا 

قواتها النظامية من الدوحة واأبدلتها بثاثن رجل 

اأنه يف عام 1875 زار  من رجال ال�سرطة، ثم ذكر 

فريزر م�ساعد املقيم الدوحة بتكليف من حكومته، 

ليتابع هذه التطورات واأنه لحظ اأن �سيوخ اآل ثاين 

ملناواأة  كو�سيلة  البداية  يف  بالأتراك  رحبوا  الذين 

اأ�سبحوا  البحر،  �سئون  على  بريطانيا  �سيطرة 

ي�سيقون الآن كل ال�سيق بهذا الحتال.. لقد كان 

ي�ست�سره  اأن  على  ي�سر  اأغا  جا�سم  تركيا  ممثل 

ال�سيوخ يف كل �سيء، بالإ�سافة اإىل ما كان يح�سله 

من مبالغ كثرة من اأهل الدوحة )وقدرت العوائد 

التي تدفعها الدوحة �سنوياً للحكومة الرتكية من 9 

.
10
اإىل 10 اآلف قران(

جا�سم  ال�سيخ  تركيا  عينت  اأي�ساً   1876 عام  ويف   

للحاكم  نائباً  اأو   – قائمقام  ثاين  بن  حممد  بن 

ال�سيخ حممد  يف قطر، وبعد ذلك مل يعد لوالده 

العامة، حتى تويف يف  اأي دور يف احلياة  بن ثاين 

احلامية  قائد  اأعلن  وهكذا،   .1878 عام  دي�سمرب 

الرتكية اأن قطر �سارت “قائمقامية عثمانية” تتبع 

ال�سيخ  راأ�سها  وعلى  اإدارياً،  الأح�ساء  مت�سرفية 

للدولة حق  �سار  كما  ثاين،  بن  بن حممد  جا�سم 

10 لورمير ، نف�ض املكان

تعين ق�ساة واإدارين ملختلف نواحي قطر.. وعلى 

الرغم من ذلك بقي ال�سيخ جا�سم هو �سيد الباد 

با منازع تقريباً، يت�سرف مبقدراتها بحرية، ول 

يدفع اإتاوات، بل كان ينظر بغطر�سة اإىل املوظفن 

.
11
الأتراك

 ولعل ال�سيخ جا�سم يف ترحيبه بالعثمانين خال 

القيود  من  التخل�ض  يف  راغباً  كان  الفرتة  هذه 

دفع  والتخل�ض من  لاإجنليز،  ال�سابقة  والتعهدات 

للبحرين،  قطر  قبائل  على  املفرو�سة  ال�سريبة 

راغباً  كان  كما  التحرر،  يف  طموحه  عن  وف�سًا 

يف ال�ستفادة من التناف�ض بن القوتن اخلارجيتن 

وحرية  قطر  ا�ستقال  على  للحفاظ  الكبرتن 

حركتها، وميكن اأن ن�سيف اإىل ذلك اأنه خال هذه 

املرحلة كان مقتنعاً باأن الوجود العثماين “املحدود” 

ل ي�سكل خطورة على باده اأكرث من الإجنليز، واأنه 

لن ي�سكل قيداً على زعامته وحتقيق طموحاته.

 وبالرغم من اأن �سيطرة العثمانين على الإح�ساء 

وجند مل تعد قوية، خا�سة بعد ثورات ال�سعودين، 

مهمة،  تبقى  زكريا  جمال  الدكتور  ماحظة  فاإن 

وهى اأن احلملة تركت اأ�سا�ساً ارتكزت عليه الدولة 

العثمانية يف تاأكيد �سيادتها على اخلليج فيما بعد، 

حيث اتخذت من هذا الوجود حجة لدعائها حكم 

 ، بغداد  يف  الرو�سية  المرباطورية  القن�سلية   ، الرو�سية  الوثائق   11

وثيقة رقم 426 يف 26 اأكتوبر 1892 )نبذة خمت�سرة عن قطر (.

 Zahlan ، R.S.، The Creation of Qatar، London وكذلك -

.46.p ، 1979

بع�ض مناطق اخلليج، وقوَّى من هذه احلجة ترحيب 

بع�ض ال�سيوخ بذلك، مثل ال�سيخ جا�سم بن حممد 

من ناحية اأخرى –  بن ثاين. بيد اأن هذا اأدى – 

اإىل  بريطانيا  دفع  عك�سية، متثلت يف  نتيجة  اإىل 

تعزيز وجودها يف اخلليج، وتاأكيد وتقوية عاقاتها 

تدعيم  ملحاولت  الت�سدي  ثم  ومن   ،
12
بحكامه

الفرتة  خال  �سيظهر  ما  وهو  العثماين،  الوجود 

التالية.

من  حماولت  بالفعل  الفرتة  هذه  �سهدت  وقد 

الوجود وح�سره يف  لتقلي�ض هذا  الإجنليز  جانب 

�ساحل قطر وحدها. وكان من اأهم نتائج ذلك اإثارة 

ويف  الأو�ساع،  تطور  يف  اأثرتا  مهمتن  م�سكلتن 

“م�سكلة  اأولهما:  بع�ض جرانها.  مع  قطر  �سراع 

قطر  حدود  اأن  بريطانيا  اعتربت  التى  العديد” 

تقف دون حدودها، بينما راأت الدولة العثمانية اأن 

املنطقة تدخل يف حدود قطر، ومن ثم فاإنها تخ�سع 

للنفوذ العثماين. وكانت هذه امل�سكلة اأوىل حلقات 

الدولتن  بن  �سراع  اإىل  حتول  الذى  التناف�ض، 

الكربين، لقد كانت بريطانيا ت�سعى للحيلولة دون 

ال�ساحل  م�سيخات  من  العثماين  النفوذ  اقرتاب 

فربزت   
13
وحدها نفوذها  �سمن  الواقعة  العمانى 

امل�سكلة عام 1873، وتطورت اإىل هجمات متبادلة 

الإمارات  لتاريخ  درا�سة   ، العربي  اخلليج  جا�سم:  زكريا  جمال   12

العربية )1840 – 1914 ( ، جامعة عن �سم�ض 1966 ، �ض 203 – 204

13 �سالدانها ، جي. اأي: ال�سئون القطرية 1873 – 1904 ، تعريب اأحمد 

العناين ، الدوحة ، �ض 141 وما بعدها
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احلال  وبطبيعة   ،1880 عام  وخ�سومها  قطر  بن 

�سد  العثمانية  الدولة  جا�سم  ال�سيخ  ا�ستعدى 

جدوى،  دون  ع�سكرياً  معاونتها  وطلب  الإجنليز، 

خ�سوم  الآخر  اجلانب  على  الإجنليز  اأيد  بينما 

ال�سيخ  على  �سغوطهم  الإجنليز  ومار�ض  قطر، 

جا�سم، واحتجوا عام 1892 على ما تقوم به الدولة 

العثمانية يف اخلليج، وعلى حماولت زيادة نفوذها 

يف العديد والوكرة وغرها.

وثانيهما: “م�سكلة الزبارة” التى برزت عام 1874 

عندما اأرادت الدولة العثمانية اإعمار امليناء، الأمر 

ذلك  اأن  عّدوا  الذين  الإجنليز  احتجاج  اأثار  الذى 

وقد  لاإجنليز.  معادية  ارتكاز  نقطة  �سيقوى  مما 

الأ�سطول  تدخل  حينئذ  امل�سكلة،  هذه  عن  نتج 

الربيطاين وق�سف امليناء، مما اأثار احتجاج الدولة 

العثمانية، وقد تكرر نف�ض املوقف تقريباً عام 1878 

من جانب الإجنليز، عندما كررت الدولة حماولتها 

.
14
لزيادة نفوذها يف اخلليج

الربيطانية  ال�سلطات  راحت  التطورات  هذه  اإزاء 

ت�سعى لفر�ض نفوذها على ال�سيخ جا�سم، ولذلك 

و�سل املقيم ال�سيا�سي الربيطاين اإىل الدوحة يف 

اأن جل  وراأى  جا�سم،  ال�سيخ  والتقى   1888 اأكتوبر 

همه الثاأر من اعتداءات املعتدين “اإل اأنه وعدين 

 Zahlan ، 14 راجع جمال زكريا ، املرجع ال�سابق و �ض 234 ، وكذلك

op.cit. pp. 47 – 48

باحرتام ال�سام يف البحر واحلياد”15

 كان من الوا�سح اأن ال�سيخ جا�سم قد وقع بن فكي 

ترحيبه  من  وبالرغم  املتناف�ستن،  الدولتن  رحى 

بال�سيادة العثمانية لأ�سباب بدت له منطقية اآنئذ، 

اإىل  تتحول  �سوف  ال�سيادة  اأن هذه  يقدر  فاأنه مل 

كابو�ض على �سلطته وباده، وهو اأمر جعله يرتدد 

يفكر  �سار  بل  ال�سيادة،  هذه  قبول  ا�ستمرار  يف 

تدخل  من  للتخل�ض  الإجنليز  على  العتماد  يف 

واأن  خا�سة  اإمارته،  �سوؤون  يف  املتزايد  العثمانين 

�سوف  جديدة  اإجراءات  يتخذون  �سرعوا  هوؤلء 

ت�سلبه ما بقى له من �سلطة. ففي عام 1887 اأراد 

اجلمارك  لتح�سيل  دائرة  تاأ�سي�ض  العثمانيون 

من  بقدر  لذلك  الت�سدي  اإىل  فا�سطر  قطر،  يف 

احلنكة واملراوغة..

كتيبة  العثمانية  الدولة  اأر�سلت  التايل  العام  ويف 

جديدة ت�سم 250 جندياً لدعم وجودها الع�سكري، 

بزيارة  الب�سرة  واىل  با�سا  ن�سيف  قام  اأن  بعد 

واأمر  وو�سام،  بلقب  ال�سيخ جا�سم  ووعد  الدوحة، 

باإن�ساء م�ستودع للفحم، وو�سع لن�ض جتاري حربي 

دائم يف مياه قطر، وقد اأرادت الدولة بذلك اإثبات 

ا�سطرابات  عدة  بعد  الأمن  �سيانة  على  قدرتها 

حدثت يف �سوق الدوحة.

 وبطبيعة احلال مل يكن ال�سيخ جا�سم را�سياً عن 

15 الوثائق الرو�سية ، وثيقة رقم 426

هذه الإجراءات التي مل يكتف العثمانيون بها، واإنا 

ر�سموا خال الفرتة التالية خطة جديدة توؤدي اإىل 

يوليو  ففي  قطر.  على  قب�ستهم  اإحكام  من  مزيد 

زار عاكف با�سا مت�سرف الإح�ساء الدوحة، وقدم 

لل�سيخ جا�سم مقرتحات تت�سمن ما ياأتي:

تعين وكيل عثماين للقائمقام – اأي له �سخ�سياً 	 1

– واإقامة مبنى اإداري حكومي لهذا الغر�ض.

اأن تقيم يف قطر قوتن من امل�ساة والفر�سان.	 2

يكون 	 3 الدوحة  مليناء  عثماين  مدير  تعين 

م�سوؤولً عن حت�سيل العوائد من ال�سفن القطرية.

فتح مكتبن للربيد يف كل من الزبارة والعديد، 	 4

واإعادة اإعمارهما.

الدوحة 	 5 بن  جتاريتن  �سفينتن  ت�سير 

.
16
والق�سر والقطيف ب�سكل منتظم

اأثارت هذه املقرتحات غ�سب جا�سم لأنها تعد �سحباً 

لدخل  العثماين و�سياعاً  الوكيل  ل�سلطته حل�ساب 

على  الر�سوم  فر�ض  �سيجلبه  عما  ف�سًا  الإمارة، 

ال�سكان  اإىل هجرة  �سيوؤدى  اللوؤلوؤ من �سيق  دخل 

�سديدة من  مرارة  يحمل  ال�سيخ  وكان  الباد،  من 

الدولة العثمانية لتقاع�سها عن م�ساعدته يف م�ساألة 

العديد.. كل هذه العوامل اأدت به اإىل معار�سة هذه 

املقرتحات معلناً عدم اعرتافه بال�سيادة العثمانية، 

16 �سالدانها ، جي. اأي: ال�سئون القطرية ، �ض 163 – 164

وبداأ التحري�ض على مقاومة الإجراءات العثمانية، 

واإعاقة تاأ�سي�ض الدائرة اجلمركية، كما توقف عن 

امل�سوؤولن  اأثار  للدولة، مما  املقررة  ال�سريبة  دفع 

العثمانين يف الب�سرة والأح�ساء وا�ستانبول، حتى 

تدهورت العاقات ب�سرعة يف اأوائل عام 1893.

يف  بالفعل  �سرعت  قد  العثمانية  الدولة  كانت 

على  الكاملة  �سيطرتها  وفر�ض  مقرتحاتها  تنفيذ 

قطر، وجهزت جي�ساً لهذا الغر�ض، وعندما و�سل 

الدوحة  اإىل  با�سا(  حافظ  )حممد  الب�سرة  وايل 

ت�سم  ع�سكرية  قوة  معه  كانت   1893 فرباير  يف 

ثاثمائة فار�ض وفرقة م�ساه، كما دعمت احلملة 

�سار  الذى  اأخوه  يقوده  الكويت،  �سيخ  من  بجي�ض 

الذي  الوقت  يف  فار�ض،  يف  الأح�ساء  �سوب  به 

الآخر  هو  ال�ستعداد  جا�سم يف  ال�سيخ  فيه  �سرع 

معركة  ودارت  الرتكية،  الع�سكرية  احلملة  ملاقاة 

“الوجبة” ال�سهرة يف اإبريل 1893 التي لقيت فيها 
احلملة الرتكية هزمية منكرة.

وقد و�سفت روزمارى زحان بطولة ال�سيخ جا�سم 

قارب  قد  وكان   – �سنه  كرب  رغم  املعركة  خال 

الثمانن – باأن قواته حاربت بب�سالة وعزمية حتى 

ا�ستطاعت ح�سم املعركة يف يوم واحد، واأ�سبحت 

معركة الوجبة عامة بارزة يف تاريخ قطر احلديث 

ب�سبب ال�سجاعة التى واجه بها ال�سيخ جا�سم قوات 

وايل الب�سرة العثمانى، مما زاد من �سعبيته وبروزه 
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كقائد كفوء، ومل يجد العثمانيون يف النهاية �سوى 

.
منحه عفواً عاما17ً

 اأراد ال�سيخ جا�سم اأن ي�ستفيد �سيا�سياً من انت�ساره 

الع�سكري باأن يقل�ض الوجود العثماين يف قطر اإىل 

اأدنى حد ممكن، فطلب اإىل الواىل العثماين، الذى 

كان ل يزال على ظهر �سفينته، اإبعاد جميع اجلنود 

يف  يبقى  ل  بحيث  الأح�ساء،  من  بهم  اأتى  الذين 

موجودة  كانت  التى  العثمانية  الفرقة  �سوى  البدع 

�سابقاً، ثم اأر�سل �سكوى اإىل ال�سلطان عبد احلميد 

يلقى فيها مب�سوؤولية ما حدث على �سوء ت�سرف 

.
18
الوايل، مما اأدى اإىل عزله بالفعل

التطورات  هذه  من  بريطانيا  ملوقف  بالن�سبة  اأما 

فالثابت اأنها حاولت التو�سط لت�سوية الأزمة، عندما 

اقرتح اللورد روزبرى وزير اخلارجية اإر�سال املقيم 

املهمة،  بهذه  للقيام  تالبوت  الربيطانى  ال�سيا�سى 

فو�سل اإىل البدع فعًا يف 5 مايو 1893 لكن الوايل 

العثماين احتج على قدومه، فالتقى املقيم بال�سيخ 

ال�سيخ  اأخاه  فوًّ�ض  قد  ووجده  الوكرة  يف  جا�سم 

اأحمد لينوب عنه يف اإجراء اأى ترتيبات عادلة من 

قبل الإجنليز، وطلب جتديد اتفاقية 1868 معهم، 

اأو التعهد بقبول التزامات �سيوخ ال�ساحل العمانى 

املت�ساحلن لربيطانيا. ومن جانبه اأو�سى تالبوت 

Zahlan ، op.cit. pp. 53- 54 17

18 عبد العزيز املن�سور: التطور ال�سيا�سي يف قطر 1868- 1916 ، �ض 
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العثمانن،  ان�سحاب  لتاأمن  جهودها  ببذل  باده 

باأن  اعتقاده  واأبدى  قطر،  �سيوخ  ا�ستقال  ودعم 

الأتراك رمبا يطلبون مبلغاً �سنوياً نظر ما يعدونه 

قطر،  من  ان�سحابهم  قبل  البدع  يف  لهم  حقوقاً 

بدفع  الربيطانية  الهند  حكومة  تتعهد  اأن  واقرتح 

.
19
اأق�ضاط هذا التعوي�ص

وثمة تقارير ت�سر اإىل اأن احلكومة الرتكية األقت 

بتبعة ثورة القبائل القطرية على ت�سجيع الإجنليز 

اأثرت  كما  البحرين،  �سفنهم قرب  ترتب�ض  الذين 

�سكوك ب�ساأن حتري�ض الإجنليز لهم ب�سكل مبا�سر 

وبتزويدهم باأ�سلحة �سريعة القذف بزعم اأنها تباع 

.
20
يف البحرين

ونتيجة لل�سعوبات الع�سكرية التى �سوف تكتنف اأى 

حماولة تركية جديدة ملعاقبة ال�سيخ جا�سم، ف�سلت 

باملفاو�سات.  امل�ساألة  ت�سوية  الرتكية  احلكومة 

اخلارجية  وزير  لندن  يف  الرتكي  ال�سفر  و�سلم 

الربيطاين مذكرة يف 15 اإبريل 1893 اأ�سار فيها اإىل 

قطر باعتبارها “ق�ساء تركيا تابعاً ل�سنجق جند” 

فن�سح “تالبوت” خارجية باده ب�سرورة الو�سول 

اأما  العاىل،  اإىل ت�سوية �سلمية بن جا�سم والباب 

حملة  باإر�سال  وهددوا  ذلك  الأتراك  رف�ض  اإذا 

�سنحمى  “باأننا  اإنذارهم  فيجب  اإىل قطر  جديدة 

جا�سم..” غر اأن ال�سلطات الإجنليزية ما لبثت اأن 

19 �سالدانها ، جي. اأي: نف�ض امل�سدر ، �ض 171 – 174

20 الوثائق الرو�سية ، وثيقة رقم 117 يف 14 ابريل 1893

اأن الأتراك ل ينوون �سيئاً، ولحظت  حتققت من 

اأنها  اإل  البدع،  يف  لهم  حامية  ا�ستبقاء  رغم  اأنه 

ل  داموا  ما  واأنهم  قطر،  على  عملياً  ت�سيطر  ل 

ب�سيادة  معرتفون  “فاإننا  البدع  خارج  يتحركون 

لتو�سيع  حماولة  باأية  قيامهم  لكن  لهم،  ا�سمية 

. وهكذا �سمم 
هذه ال�سيادة �سوف تواجه بالقوة”21

بالت�سدى  قطر  وحماية  تدخلهم  على  الإجنليز 

لأية حملة ع�سكرية قد تفكر تركيا يف اإر�سالها يف 

قبالة  بتدريباته  يقوم  اأ�سطولهم  كان  الذى  الوقت 

ال�ساحل القطرى.

و�ساطة  يف  راغبة  العثمانية  الدولة  تكن  ومل 

الإجنليز، خا�سة واأنها تعلم مدى حتفزهم، لذلك 

ال�سيخ  اأن تدخل يف مفاو�سات مبا�سرة مع  اآثرت 

جا�سم، وجرت املفاو�سات بوا�سطة نقيب اأ�سراف 

عن  واأ�سفرت  بالدوحة،   1893 يونيو  يف  الب�سرة 

ت�سوية ت�سمنت اأن يتنازل ال�سيخ جا�سم عن من�سبه 

تعاد  واأن  اأحمد،  ال�سيخ  اأخيه  ل�سالح  كقائمقام 

القطريون  عليها  ا�ستوىل  التي  واملدافع  الأ�سلحة 

واأن ت�سدر احلكومة الرتكية  من اجلي�ض الرتكي، 

عفواً �سامًا عن ال�سيخ جا�سم، ومن امللفت للنظر 

اأنه بالرغم من هذه الت�سوية، ومن عزوف ال�سيخ 

جا�سم عن التعاون مع الأتراك اأو خدمتهم، فاإنهم 

يعاملونه  وظلوا  القوى،  قطر  رجل  يعتربونه  ظلوا 

قبول  عن  وتراجعوا  الفعلى  قائمقامهم  اأنه  على 

21 �سالدانها ، جي. اأي: نف�ض امل�سدر �ض 175 – 179

هذا  يف  اأنه  اأدركوا  حيث  املن�سب،  من  ا�ستعفائه 

املن�سب “�سيكون اأقل خطورة فيما لو ترك حراً..”22

للنفوذ  لقد و�سعت معركة الوجبة عام 1893 حداً 

للوجود  ذريعاً  ف�سًا  و�سجلت  قطر  يف  العثماين 

ثم  ومن  العثمانية،  للدولة  وال�سيا�سي  الع�سكري 

تدهورت العاقات بينها وبن قطر تدهوراً �سوف 

توؤكده ال�سنوات التالية ب�سكل ل رجعة فيه، ويوؤكده 

ب�سكل  الربيطانية  ال�سيا�سة  فلك  يف  قطر  دخول 

اأن  العثمانية  الدولة  اإعان  من  وبالرغم  وا�سح. 

ما فعله واإليها يف الب�سرة )حافظ با�سا( كان دون 

علمها، فقد كان الهدف من ذلك الدفاع عن هيبتها 

بن القبائل.

ويف اأعقاب ذلك تفاو�ست الدولة مع ال�سيخ جا�سم 

لكي يتنازل لها عن اإدارة ميناء الزبارة تعوي�ساً عما 

حلق بكرامتها، ولكن عندما عينت مديراً عثمانياً 

للميناء، واأر�سلته مع جماعة من اجلنود ل�ستامه 

ورفع الراية العثمانية عليه، عار�ست بريطانيا ذلك 

وطالبت باإنزال الراية و�سحب املدير، مربرة ذلك 

باأن �سكان الزبارة، معظمهم من امل�ستغلن باللوؤلوؤ 

العثمانية  الدولة  لكن  البحرين،  لتجار  ومدينون 

اعرت�ست على الحتجاج الربيطاين، فو�سل املقيم 

ال�سيا�سي الربيطاين اإىل الزبارة يف �سبتمرب 1895 

قام  الذى  الربيطانى،  البحرية  قائد  اأعقابه  ويف 

التي كانت  تلك  بامليناء،  املوجودة  ال�سفن  بتحطيم 

22 لورمير: دليل اخلليج ، ج 3 ، �ض 1250
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املدير  جعل  الذي  الأمر  العثمانية،  الراية  حتمل 

العثماين يلوذ بالفرار، مما يعنى ت�سميم بريطانيا 

على الت�سدي لأي وجود عثماين يف قطر، وبالرغم 

اخلارجية  لدى  العثمانية  الدولة  احتجاج  من 

امليناء  تدمر  اأن  وا�سحاً  بات  فقد  الربيطانية، 

كان مبثابة ق�ساء على النفوذ العثمانى يف �سواحل 

قطر.

املازم  الهند  حكومة  كلفت   1898 عام  ويف 

تقريراً  كتب  حيث  الدوحة  بزيارة  “روبن�سون” 
من  باملدينة  حلق  الذى  التدمر  عن  فيه  حتدث 

جراء حرب عام 1893، والدمار القت�سادي الذي 

الأتراك  ب�سبب م�سادرة  الأ�سر  الكثر من  اأ�ساب 

قطر  يف  العثماين  الوجود  و�سف  كما  ملمتلكاتها، 

باأنه وجود �سعيف ل ي�ستند اإل اإىل قارب م�سلح، 

واأ�ساف اأن بو�سع القطرين اإزاحة الأتراك متاماً 

من بادهم، واأن ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل ثانى 

– �سقيق جا�سم الذي كان ينوب عنه يف الدوحة – 
طلب اإليه اأن ترتبط قطر بربيطانيا باتفاقية على 

ويبدو  عمان..  �ساحل  �سيوخ  مع  اتفاقياتها  غرار 

اأن �سيوخ قطر كرروا الطلب نف�سه خال ال�سنوات 

التالية وخا�سة �سنة 1902،نتيجة حماولت جديدة 

من  قطر  يف  نفوذهم  لتقوية  الأتراك  جانب  من 

يف  لهم  ع�سكرية  اإدارات  تاأ�سي�ض  م�سروع  خال 

قوبل  ما  وهو  والعديد،  والزبارة  الوكرة  من  كل 

من  وبالحتجاج  قطر،  �سيوخ  جانب  من  بالرف�ض 

الدولة  ا�سطر  مما  الربيطانية،  اخلارجية  جانب 

العثمانية اإىل التخلي عن امل�سروع يف العام التايل.

الربيطاين  ال�سيا�سي  املقيم  اأن  املعروف  ومن 

�سلطة  تخوله  اأن  حكومته  على  اقرتح  “كامبل” 
عقد اتفاقية مع �سيخ قطر على اأ�سا�ض اعرتافها 

دولة  اأية  تدخل  من  باحلماية  ووعده  با�ستقاله، 

مقابل م�سوؤوليته عن حفظ الأمن والنظام ومقاومة 

القر�سنة على ال�ساحل، كما اقرتح اتخاذ ترتيبات 

ل�سحب  الرتكية  احلكومة  موافقة  على  للح�سول 

الربيطانية  احلكومة  لكن  البدع..  من  حاميتها 

لطلب  ت�ستجب  ومل  بتاأن،  املو�سوع  درا�سة  طلبت 

املقيم حتى ل تدخل يف م�ساكل جديدة مع الأتراك 

بعد اأن تخلوا عن م�سروع الإدارات الع�سكرية عام 

.1903

بن  تناف�ساً  اأو  التالية �سراعاً  ت�سهدال�سنوات  ومل 

بريطانيا وتركيا ب�ساأن قطر حتى عام 1913 ، وهو 

العام الذى �سهد توقيع التفاق الأجنلو – عثماين، 

العثمانية  الدولة  تنازل  الذى جاء �سمن ن�سو�سه 

يحكمها  واأن  قطر  على  ال�سيادة  يف  حقوقها  عن 

�سيوخ اآل ثانى، كما تتعهد الدولة بعدم �سيطرتها 

الربيطانية  احلكومة  تعهد  مقابل  قطر،  على 

بعدم تاأييد اأي معتد اإذا ما حاول مهاجمة قطر.. 

اإدارة  يف  يت�سرف  كان  جا�سم  اأن  والواقع   
23
اإلخ

توقيع  على  ال�سابقة  الفرتة  يف  وحكمها،  قطر 

23 راجع عبد العزيز املن�سور، املرجع ال�سابق �ض 154 – 156

الدولة  عن  متاماً  م�ستقًا  باعتباره  التفاق،  هذا 

داخلية  اأزمات  من  تعاين  كانت  التى  العثمانية 

العاملية  وخارجية معروفة، وعندما قامت احلرب 

الأوىل عام 1914 بادرت ال�سفن الربيطانية باإجاء 

ما تبقى من جنود عثمانين عن الدوحة عام 1915 

متاماً،  الكبرتن  الدولتن  بن  التناف�ض  لينتهى 

يف  بريطانيا  مع  حماية  مبعاهدة  قطر  ولرتتبط 

العام التاىل.

د. اأحمد زكريا ال�سلق
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



قطـر في مرحـلة التأسيس

الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
مؤسس قطر الحديثة )1878 - 1913م(

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

الدكتور: يو�سف اإبراهيم العبداهلل

y_abdylla@qu.edu.qa

قالوا يف ال�سيخ جا�سم..

»عندما توىل ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين اإمارة الباد �سا�سها بالعدل واحلكمة والرحمة حتى اأحبته 

رعيته.......«

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن �سالح اآل ب�سام – علماء جند يف خم�سة قرون )ج5 – �ض 407(
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متهي�د:

ن�ساأ ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين يف بيئة رغدة، 

فقد كان اأبوه اأكرب تاجر للوؤلوؤ، وتربى تربية عربية 

اأ�سيلة، فدر�ض علوم الدين، وتدرب على الفرو�سية 

كان  كما  مبكارم الأخاق،  والتفاخر  والقن�ض 

على  تعليمه  وتلقى  كوالده،  كرمياً  �سهماً،  متديناً، 

اأيدي علماء الدين، وتوىل من�سب الق�ساء والف�سل 

بخطبة  يقوم  وكان  املواطنن،  بن  املنازعات  يف 

اجلمعة لعمق معرفته بعلوم الدين، وكان ينفق من 

والوعاظ،  واخلطباء  اجلوامع  على  الكثر  ماله 

وكان ذا �سمر حي، يتفانى يف اأعمال الرب، فكان 

ي�سرتي العبيد ويعتقهم لوجه اهلل تعاىل، حتى قال 

 
1
معا�سروه اإنه اأعتق اأكرث من خم�سن عبداً، وقد

جمع القلوب من حوله بال�سخاء الذي يغني النا�ض 

عن ال�سوؤال.

وتاريخ ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين هو – يف 

�سعبها  خال تاريخ  من  قطر،  تاريخ   – احلقيقة 

الرحالة  و�سفه  وقد  لها،  املوؤيدة  والقوى  وقبائلها 

عنيداً  جماعته، وكان  اأعلم  كان  باأنه  “بلجريف” 
.
2
متما�سك ال�سخ�سية

لقد دعا ال�سيخ جا�سم الع�سائر للولء له والوقوف 

1 الأزهار النادية من اأ�سعار البادية، ج14، �ض 52

2 زاهية قدورة: �سبه اجلزيرة العربية.. كياناتها ال�سيا�سية – بروت – 

دار النه�سة العربية، �ض 377

يف وجه القوى املرتب�سة به، ودارت بينه وبن بع�ض 

قوى املنطقة معارك ا�ستطاع من خالها ال�ستقال 

بحكم قطر، وحاولت اإجنلرتا التقرب منه وعر�ست 

عليه حمايته، لكنه رف�ض. هزم ال�سيخ جا�سم بن 

وكان  معركة)الوجبة(.  يف  الرتكية  القوات  حممد 

متم�سكاً مبذهب ال�سلف ال�سالح، ومن حمبي امللك 

عبد العزيز اآل �سعود وموؤيديه منذ البداية، وكان 

اآل  العزيز  عبد  امللك  رد  فقد  لديه،  كبراً  مقامه 

�سعود كافة املت�سفعن يف اآل ب�سام والهزازنة، ومل 

.
3
يقبل اإل �سفاعة ال�سيخ جا�سم بن حممد

يقول الكولونيل »رو�ض« – املقيم الربيطاين – عن 

ال�سيخ جا�سم بن حممد: لقد كان من عادة �سيوخ 

املدن يف اخلليج اأن يزوروا املقيم الربيطاين وهو 

اأن  من  متاأكداً  كنت  ال�سفينة، ولكنني  ظهر  على 

ظهر  اإىل  ت�سمح مبجيئه  ل  جا�سم  ال�سيخ  طبيعة 

يف  به  والجتماع  قررت النزول  ولذا  ال�سفينة؛ 

منزله، كما كان يحب دائماً، وذلك بخاف جميع 

. كان ال�سيخ جا�سم �ساعراً مرهف 
4
�سيوخ املنطقة

كان  ال�سعر التي  باأبيات  وجدانه  يفي�ض  احل�ض، 

الذي  �سعره  واأبرزها  الأمور،  جائل  يف  ينظمها 

3 خالد �سعود الزيد: �سر وتراجم خليجية يف املجات الكويتية،الكويت، 

�سركة الربيعان للن�سر، 1983م، �ض22

4 نقًا عن حممد ح�سن العيدرو�ض: درا�سات يف اخلليج، القاهرة، دار 

الكتاب احلديث، 1999م، �ض178

قاله يف تقوى اهلل عز وجل، وق�سائده التي عربت 

ال�سائدة يف  ال�سيا�سية والجتماعية  عن الأحداث 

ع�سره.

الرئي�سي  العمل  وجتارته  اللوؤلوؤ  عن  البحث  كان 

لدى �سكان �ساحل قطر، وي�ساركهم العمل يف هذه 

احلرفة اأهايل بادية �سبه جزيرة قطر، ويف حديث 

ال�سيخ حممد بن ثاين – حاكم قطر عام 1862م – 

من اأكربنا  “بلجريف”: “اإننا جميعاً  للرحالة  قال 

. ويذكر 
5
اإىل اأ�سغرنا عبيد ل�سيد واحد هو اللوؤلوؤ

تعمل  كانت  التي  قطر  �سفن  عدد  اإن   
6
»لورمير«

بالغو�ض على اللوؤلوؤ يف بداية القرن الع�سرين كانت 

817 �سفينة، واأن عدد العاملن عليها 13 األف رجل، 

مبعدل 160 رجل للمركب الواحد، وهم ميثلون اأكرث 

من ن�سف �سعب قطر البالغ اآنذاك  27.700ن�سمة، 

اأهمية هذه احلرفة  تظهر  ن�سبة كبرة جداً  وهي 

بالن�سبة للقطرين.

يقوم  فكان  اللوؤلوؤ؛  بتجارة  جا�سم  ال�سيخ  عمل 

برحلته ال�سنوية لبيعه يف بومباي، حتى لقد بلغت 

ثروته التي خلفها لورثته ما يعادل مليوين روبية، 

 Belgrave، J.H.D. Welcome to Bahrain، London،  5

1965، P. 171
6 لورمير: دليل اخلليج، ترجمة ق�سم الرتجمة بديوان اأمر دولة قطر، 

الق�سم التاريخي، �ض 3252

د. يو�سف اإبراهيم العبداهلل

قط�ر يف مرح�لة التاأ�سي�س - ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين

موؤ�س�س قطر احلديثة )1878 - 1913م(
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 4 يعادل  ما  الغو�ض  وكان دخل قطر من �سرائب 

روبيات عن كل نوخذة )غوا�ض(، وروبيتن عن كل 

ال�سرائب  تلك  وبلغت  الغوا�ض(،  )م�ساعد  رديف 

من  تعفي  وكانت  روبية �سنوياً،  األف   12 من  اأكرث 

هذه ال�سريبة بع�ض القبائل وال�سيوخ، من �سمنها 

. وكان 
7
�سفن ال�سيخ جا�سم بن حممد و�سفن اأبنائه

ال�سيخ جا�سم ميتلك اأكرث من 25 �سفينة تعمل يف 

�سيد اللوؤلوؤ، ولذا يعد من كبار جتار اخلليج، فقد 

كان رجال �سفنه ي�سطادون اللوؤلوؤ، كما كان ي�سرتي 

اللوؤلوؤ من �سياديه من القطرين العاملن يف ذات 

يف  دخل  بالتجارة  ا�ستغاله  واأنه ب�سبب   
8
احلرفة

والربيطانين  الهنود  التجار  مع  كثرة  م�سكات 

الذين كانوا يناف�سونه، وكان اإيراده من اللوؤلوؤ �سنوياً 

ثروة مالية  ترك  وقد  روبية،  األف   800 اإىل  ي�سل 

�سخمة لورثته، بالإ�سافة اإىل �سفن ومزارع وبيوت، 

اإىل  بالإ�سافة  ثروته،  زيادة  اأ�سباب  بن  من  وكان 

للربا  ميت  ما  كل  يرف�ض  كان  اأنه  جتارته،  جناح 

ب�سلة.

ظهور ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين ال�سيا�سي:

اإن تاريخ ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين ال�سيا�سي 

ذكرنا،كانت  وكما  تاريخ قطر من دون جدال،  هو 

بريطانيا العظمى والدولة العثمانية قوتن كبرتن 

7 عبد العزيز حممد املن�سور :التطور ال�سيا�سي لقطر يف الفرتة ما بن 

1975م، �ض .1 1868 – 1916م، الطبعة ال

 Belgrave )W.G. efford(: Personal Narrative of a  8

year، London، 1877، Vo.1 II، P. 129

توؤثران يف جمريات احلياة ال�سيا�سية تاأثراً مبا�سراً 

يف اخلليج العربي، وتنق�سم حياة ال�سيخ جا�سم بن 

حممد ال�سيا�سية اإىل مرحلتن: املرحلة الأوىل التي 

�ساته  العثمانية وتوطيد  بالدولة  بعاقته  تتميز 

حتى  1871م  عام  من  ، وتبداأ 
9
الإجنليز ملناواأة  بها 

مب�سايرته  فتتميز  الثانية  املرحلة  اأما   ،1893 �سنة 

عقد  ال�سديد  برف�سه  مت�سكه  مع  لاأمر الواقع 

اتفاقيات مع حكومة الهند الربيطانية، وا�ستمرت 

هذه املرحلة حتى وفاته عام 1913م. 

حمتدماً  العثمانية  والدولة  بريطانيا  �سراع  وكان 

يف اخلليج، ولكن ال�سيخ جا�سم رجل قطر القوى 

هذا  لأبعاد  �سيا�سي  باإدراك  يت�سرف  اأن  ا�ستطاع 

ي�ستجب  ومل  العثمانين  من  فقد تقرب  ال�سراع، 

يتاأمل  ، وكان 
10
الربيطانية على اختالفها لل�ضغوط 

لأن دولة اخلافة يف ا�سطنبول كانت عاجزة عن 

النهو�ض بالباد وحتقيق الإ�ساح املن�سود، وكانت 

وارتباكاً،  اآنذاك تعاين تخبطاً  العثمانية  ال�سيا�سة 

وتفككاً  ترهًا  العثمانية تعاين  الدولة  كانت  كما 

ينذر باأفول جنمها.
وتراجعا11ً 

قام  عندما  قطر،  يف  تاريخية  حلظة  بداأت  وقد 

9 راجع �سورة التحريات الواردة من مت�سرفية جند يف 16 ربيع الأول 

من   )2( القطرى  التاريخ  وثائق  من   ،16 رقم  ع�سكرية  اإدارة  1309هـ، 

الوثائق الربيطانية والعثمانية، تقدمي اأحمد العنانى �ض 179

اأخرى،  وبحوث  اخلليج  لتاريخ  املعامل الأ�سا�سية  العناين:  اأحمد   10

الدوحة، موؤ�س�سة ال�سرق للعاقات العامة والإعان،1984 م، �ض 153

11 عبد العزيز حممد املن�سور :التطور ال�سيا�سي لقطر يف الفرتة من 

1868م اإىل 1916، الطبعة الأوىل، الكويت، 1975م، �ض 2، 3.

قطر  اأبناء  لأحد  ن�سرة  الظلم  وجه  يف  بالوقوف 

القبائل  واجتماع  وعدواناً  عندما ت حب�سه ظلماً 

جزيرة  �سبه  قبائل  ا�ستقال  يوؤكد  مما  حوله 

يف اإقامة  الأوىل  اللبنة  و�سع  الذي  الأمر   ،
12
قطر

كيان �سيا�سي لقطر، ون�ساأة هوية قطرية م�ستقلة 

ولذلك  اإمارات اخلليج؛  من  غرها  عن  ومتميزة 

كانت هذه هي البداية احلقيقية لرف�ض القطرين 

. 
13
التدخل يف �سوؤون �سبه جزيرتهم الداخلية

ر�سمياً  قطر  حكم  توىل  قد  ال�سيخ جا�سم  وكان 

بعد وفاة والده ال�سيخ حممد بن ثاين عام 1878م، 

�سوؤون قطر،  على  املهيمنة  الوحيدة  القوة  وظل 

�سوؤون  يف  لوالده  معاونته  رغم  التاريخ  ذلك  منذ 

احلكم ل�سنوات قبيل وفاته كما هو معروف. وكان 

ال�سيخ جا�سم ذا عقلية �سيا�سية راجحة، فقد وجد 

تعهدات  قيود  من  العثمانين حلفاء يخل�سونه  يف 

بها  لهم  تعهد  التي  الربيطانية،  اأبيه مع احلكومة 

يف اتفاقية عام 1868 مع الكولونيل “بيلى” املقيم 

اأنهم  راأى  كما  اخلليج،  يف  الربيطاين  ال�سيا�سي 

�ضوف يحمونه من اأطماع اأي قوة اأخرى لها ارتباط 

بتحالفه  جا�سم  ال�سيخ  رحب  لذلك  بربيطانيا، 

 – يف حاجة  كانوا  القطرين  لأن  العثمانين،  مع 

اإىل حمايتهم من  بعد فقد الوهابين لاإح�ساء – 

هجمات كانت ت�سن عليهم من وقت لآخر، ف�سًا 

القاهرة،  العربي،  اخلليج  يف  العقاد: التيارات ال�سيا�سية  �ساح   12

1974م، مكتبة الأجنلو امل�سرية، �ض 156

الإمارات  لتاريخ  درا�سة  اخلليج العربي...  قا�سم:  زكريا  جمال   13

العربية يف ع�سر التو�سع الأوروبي الأول 1840 – 1507، �ض 430

الكيانات  على  املحافظة  يف  العثمانين  عن رغبة 

القائمة يف اإمارات اخلليج العربي، وكان من نتيجة 

ذلك اأن قام مدحت با�سا بتعين ال�سيخ جا�سم بن 

.
14
حممد بن ثاين قائمقاماً لقطر، يف يوليو1871 م

بن  حممد  بن  ال�سيخ جا�سم  اإن  القول  خا�سة 

ال�سيا�سي، ووعيه  بفكره  قطر،  موؤ�س�ض  هو  ثاين 

ال�سديد  ملا يحيط به من قوى واأحداث، وحر�سه 

على ا�ستقال قطر حر�سه على احلياة، وهذا ما 

�سوف نعر�سه بالتف�سيل من خال عاقته بالقوى 

العربية والأجنبية.

14 عادل ح�سن غنيم: مامح التغر يف ال�سيا�سة القطرية يف مرحلة ما 

قبل احلرب العاملية الأوىل )1866 – 1913م، �ض 13
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عالقة ال�سيخ جا�سم بالعثمانيني:

ثاين  بن  حممد  بن  ال�سيخ جا�سم  ترحيب  كان 

من  العثمانية ينبع  ال�سيادة  حتت  قطر  بان�سواء 

من  نوع  اإيجاد  اأهمها:  ا�ستراتيجية،  اأهداف 

مظلة �سيادة  وتاأمن  باملنطقة،  القوى  توازن 

دولية لو�سعه يف قطر �سد مناف�سيه الذين كانوا 

يتمتعون باحلماية الربيطانية لهم، نتيجة توقيعهم 

.
15
لتفاقيات مع بريطانيا

بن  ال�سيخ جا�سم  العثمانية  الدولة  منحت  وقد 

حممد بن ثاين لقب )قائمقام قطر ليدير �سوؤون 

باده، ثم منح لقب )قبوجي با�سيلق( وتخويله اإدارة 

ي�سرف  )مل  له  راتب �سهري  وتخ�سي�ض  الق�ساء، 

، بل على 
16
ال�سيخ جا�سم منه �سيئاً ومل يطالب به

العك�ض طالبه العثمانيون بدفع �سريبة خا�سة لهم 

و�سلت يف عام 1886م اإىل حوايل ع�سرة اآلف قران، 

وبالرغم من �سعور ال�سيخ جا�سم باملرارة لدفع هذا 

املبلغ فاإن العثمانين كانوا يتذمرون من كون املبلغ 

ل يكفي لاإنفاق على حاميتهم التي ا�ستقرت على 

مبالغ  يقرت�سون  العثمانيون  وكان  قطر،  �ساحل 

كبرة من ال�سيخ جا�سم ول يقومون ب�سدادها، كما 

داأبوا على حت�سيل �ستة اآلف ريال فران�سة �سنوياً 

15 عبد اهلل بن نا�سر ال�سبيعي :الأمن الداخلي يف الإح�ساء والقطيف 

وقطر اأثناء احلكم العثماين الثاين 1288 – 1331هـ1 – 1871 /913م – 

الريا�ض، 1999م، �ض 161

16 عبد اهلل بن نا�سر ال�سبيعي :الأمن الداخلي يف الإح�ساء والقطيف 

وقطر اأثناء احلكم العثماين الثاين 1288 – 1331هـ1913 -1871 /م – 

الريا�ض، 1999، �ض 16

العثمانين  اجلنود  نفقات  لتغطية  قطر  من جتار 

.
17
يف قطر

بن  وال�سيخ جا�سم  العثمانين  بن  ال�سقاق  وزاد 

حممد بن ثاين، عندما رف�ض ال�سيخ جا�سم طلباً 

من نا�سر با�سا ال�سعدون لان�سمام حلملته لإنقاذ 

عبد  حماولة  وذلك اأثناء  1874م،  عام  الإح�ساء 

الرحمن بن في�سل ا�ستعادتها من العثمانين، وقد 

برر ال�سيخ جا�سم رف�سه ب�سعوبة اإر�سال املقاتلن 

عن طريق الرب، وعدم وجود اإبل كافية لرجاله.

والواقع اأنه عندما كان ال�سيخ جا�سم واثقاً يف الدولة 

العثمانية وقوتها كان بو�سعه مواجهة الربيطانين 

فاإذا  حتميه،  قوة  هناك  باأن  ي�سعر  من  مواجهة 

بالدولة العثمانية حتيل �سكاوى ال�سيخ جا�سم منها 

باملرارة من  ال�سيخ  اأح�ض  بريطانيا، ومن هنا  اإىل 

م�سلك العثمانين الذين فقد ب�سببهم ولده وماله 

انتهى  التي  العثمانية  الدولة  للحفاظ على �سرف 

.
18
بها الأمر اإىل اإعان احلرب عليه

العثمانية  الدولة  باإعان  جا�سم  ال�سيخ  وفوجئ 

تهدف  الإدارية التي  الإجراءات  من  �سل�سلة  عن 

عام  يف  قطر  �سوؤون  على  قب�ستها  اإحكام  اإىل 

اإدارة  اإيجاد  �ساأنها  من  الإجراءات  وهذه  1888م، 

17 ريال الفران�سة كان ي�ساوي روبيتن ون�سف الروبية، وذلك ورد يف 

كتاب: عادل حممد العبد املغني: تاريخ العملة يف الكويت، 1992، مطابع 

القب�ض التجارية، الكويت، �ض 23

احلدود  ق�سة  وغزاة..  اأمراء  الغني اإبراهيم:  عبد  العزيز  عبد   18

وال�سيادة الإقليمية يف اخلليج.. درا�سة وثائقية، بروت، دار ال�ساقي، 

1995، �ض 72

عثمانية مبا�سرة يف قطر للحد من �سلطات ال�سيخ 

وكذلك  له،  عثماين  معاون  بتعين  وذلك  جا�سم، 

وتعين  والعديد،  للزبارة  عثمانين  مديرين  تعين 

جلباية العوائد  اإدارة  به  تلحق  قطر  مليناء  مدير 

هذه  جا�سم  اعترب  احلد،  ذلك  عند  اجلمركية، 

.
19
الإجراءات جميعاً �سلباً ل�سلطته

ويف فرباير 1891م تفاقم اخلاف بن ال�سيخ جا�سم 

وال�سلطات الرتكية، وحتول اإىل عداء �سافر، خا�سة 

اإدارة  اإقامة  للحيلولة دون  واأن جا�سم ركز جهوده 

عثمانية مليناء قطر واإدارة للعوائد اجلمركية، وبرر 

الأهايل  �سيحمل  الإجراء  هذا  تنفيذ  باأن  م�سلكه 

على النزوح من بادهم، وزاد على ذلك باأن �سَمن 

طلباً  ال�ساأن  بهذا  العثمانين  للم�سئولن  مذكرته 

، حيث ذكر: 
20
لقبول ا�ستقالته من قائمقامية قطر

الكفاية  فيه  اأر�سل  الذي  العثماين  املعاون  “اإن 
ملن�سبه”، وقد قام وايل الب�سرة بالرد على ال�سيخ 

و�سرف  ا�ستقالته،  فيها  رف�ض  بر�سالة  جا�سم 

تعين  وعدم  قطر،  مليناء  اإدارة  اإن�ساء  عن  النظر 

مدير عثماين لها اأو جباية العوائد اجلمركية كما 

كان مقرراً.

بن  العاقات  توتر  ازدياد  اأ�سباب  من  وكان 

اإحجامهم عن بذل  وال�سيخ جا�سم هو  العثمانين 

19 اأحمد العناين: املعامل الأ�سا�سية لتاريخ اخلليج، الدوحة، موؤ�س�سة 

ال�سرق للعاقات العامة والإعان، 1984، �ض 158

 Saldana، J.A: The Persian Gulf Precis، London.  20

Archive Editions، 1986، Vol. III. P. 166

املعونة له، يف وقت كان ينا�سل فيه �سد الإجنليز 

الذين كانوا يلزمونه بقبول التجار الهنود )البانيان( 

احلكومة  اأن  الأمور  تفاقم  من  وزاد  باده،  يف 

بال�سيخ  املتاعب املحيطة  فر�سة  انتهزت  الرتكية 

جا�سم؛ لت�سرع من جديد يف اإقرار تنظيمات اإدارية 

وع�سكرية لإحكام قب�ستها على قطر.

العداء  يف  فا�سًا  خطاً  الوجبة”  “معركة  ومتثل 

هناك  كانت  فقد  جا�سم،  وال�سيخ  العثمانين  بن 

عنا�سر تثر الدولة العثمانية �سد ال�سيخ جا�سم، 

اأوحت  وثرائه، حيث  و�سلطته  نفوذه  خ�سية تزايد 

ي�سعى  جا�سم  ال�سيخ  باأن  العثمانية  الدولة  اإىل 

لا�ستقال عنها، فبادر وايل الب�سرة حممد حافظ 

ب�سخ�سه،  ع�سكرية قادها  حملة  بتجهيز  با�سا 

�سمت ثاثمائة فار�ض وفرقة من امل�ساة، وقطعوا 

الطريق من الب�سرة عرب الكويت، وقام حافظ با�سا 

اإليه يف الدوحة، فرف�ض  با�ستدعاء ال�سيخ جا�سم 

ال�سيخ جا�سم احل�سور خ�سية اإلقاء القب�ض عليه، 

جا�سم،  ال�سيخ  يلتقي  اأن  با�سا  حافظ  فاقرتح 

اأعوانه،  من  نفراً  منهما  ي�سطحب كل  اأن  على 

ال�سيخ  ورف�ض  ال�سحراء،  و�سط  اللقاء  يكون  واأن 

جا�سم هذا القرتاح اأي�ساً، وكان ال�سيخ اأحمد بن 

حممد بن ثاين �سقيق ال�سيخ جا�سم هو الو�سيط 

من  النزول  جا�سم  ال�سيخ  ورف�ض  اجلانبن،  بن 

موقعهالذي اتخذه يف الوجبة؛ فقرر حافظ با�سا 

د. يو�سف اإبراهيم العبداهلل
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.
21
الهجوم على ال�سيخ

من  جا�سم  لل�سيخ  معلومات  و�سلت  قد  وكانت 

اأخذه  اأو  قتله  هي  الوايل  مهمة  اأن  تفيد  الب�سرة 

العدد  كبرة  الرتكية  القوات  ك�سجن، وكانت 

والعتاد، حيث ت�سم ثاثة طوابر ع�سكرية ف�سًا 

عن الفر�سان دخلوا جميعا قطر، ون�سبوا خيامهم، 

ثم اأظهروا الهدوء وال�سلم كاأنهم جاءوا لاإ�ساح، 

وبعد و�سولهم اإىل الدوحة جاءهم ال�سيخ اأحمد بن 

حممد بن ثاين لل�سام عليهم، ف�ساأله الوايل عن 

ال�سيخ جا�سم، فقال: اإن اأخي ال�سيخ جا�سم كبر 

فكتب  اإليكم،  الو�سول  م�سقة  يتحمل  ال�سن، ول 

ال�سيخ جا�سم، قال فيها »نحن  اإىل  الوايل ر�سالة 

مل ناأت اإل لاجتماع بك والتفاهم معك يف جميع 

.
22
ال�سوؤون«

ويف ليلة 25 مار�ض 1893م قام الوايل حممد حافظ 

ثاين  بن  بن حممد  اأحمد  ال�سيخ  باعتقال  با�سا 

وو�سعهم  قطر،  اأعيان  من  �سخ�ساً  ع�سر  و�ستة 

 – »الوجبة«  على  الهجوم  وقرر  �سفنه،  اإحدى  يف 

وكان ال�سيخ جا�سم  مكان متركز ال�سيخ جا�سم – 

اأتباعه،  القبائل وباقي  رجال  ب�سرف  تظاهر  قد 

ولكنه – يف حقيقة الأمر – كان قد قام بتوزيع هذه 

مكتب  الدوحة –  21 لورمير، ج.ج، دليل اخلليج -الق�سم التاريخي – 

الرتجمة بديوان حاكم قطر، 1967، �ض 1250

Anscombe، F.، The Ottoman Gulf، the Creat -  22

 on of Kuwait، Saudi Arabia and Qatar، Colombia،

1977، p 87

القوات يف مواقع حمددة وبخطة حمكمة، واأ�ساع 

اأنه �سوف يفر بنف�سه من الوجبة.

ويف الثالث من اإبريل 1893 توجه حافظ با�سا بقواته 

اأقوياء، فلما  اإىل ق�سر الوجبة، وكان عليه حر�ض 

البنادق، وكان  اأطلقوا  راأوا طائع اجلي�ض الرتكي 

حتى  املعركة  وا�ستمرت  ال�سم�ض،  قبل طلوع  ذلك 

�سحوة النهار، فانهزم الأتراك، وجلاأوا اإىل ق�سر 

)ال�سقب( حيث حا�سرتهم قوات ال�سيخ جا�سم اإىل 

اأن نفدت موؤنهم، فخرجوا منهزمن اإىل الدوحة، 

ياحقهم ال�سيخ جا�سم بقواته الذين اأكملوا فيهم 

اأما  من اأ�سلحة،  معهم  ما  القطريون  وغنم  القتل، 

بها،  واحتمى  �سفينته  اإىل  جلاأ  فقد  با�سا  حافظ 

الدوحة،  اأتباعه يف ق�سر  من  �ستمائة  نحو  وبقي 

اإىل  بهم  وعاد  بقواته  جا�سم  ال�سيخ  فحا�سرهم 

النعيجة – ثاثة كيلو مرتات من الدوحة – فاأر�سل 

البا�سا اإىل ال�سيخ جا�سم يطلب الأمان على البقية 

يطلق  اأن  ال�سلح، على  الق�سر، وطلب  الباقية يف 

فوافق  ثاين،  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سراح 

.
23
ال�سيخ جا�سم

وكانت اأهم نتائج معركة الوجبة هي اإهانة الدولة 

بعزل  العثماين  �سارع ال�سلطان  فقد  لذا  الرتكية، 

وايل الب�سرة حافظ با�سا ب�سبب �سيا�سته احلمقاء 

التي اأحلقت املهانة بالدولة على نحو مل يكن مقدراً 

 Anascombe، F.، op. cit، الوجبة يف  23 راجع تفا�سيل معركة 

،88 – 87 pp
واملن�سور: املرجع ال�سابق، �ض 152 – 154

تلبث  مل  لذلك   
24
�سيا�ستها ف�سل  عن  ك�سف  مما 

ال�سلطان عبد  قرر  باأن  انتهى  اأجرت حتقيقاً،  اأن 

احلميد تقديره ل�سخ�ض ال�سيخ جا�سم بن حممد 

حق قدره، لتو�سيحه موقفه ومت�سكه بالولء للدولة 

ت�سوية  متت  وقد  حدث،  ما  كل  العثمانية رغم 

الو�سع يف يونيو 1893على ما يلي:

القائمقام، . 1 من�سب  من  ال�سيخ جا�سم  ي�ستقيل 

متخلياً عنه لأخيه ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ثاين 

ا�ستعادة الأتراك لاأ�سلحة التي ا�ستوىل عليها . 2

اأتباع ال�سيخ جا�سم من اجلنود الأتراك. 

عن . 3 العثمانية  احلكومة  من  كامل  عفو  ي�سدر 

.
25
ال�سيخ جا�سم

لقد ا�ستطاع جا�سم اأن يحبط خطة الدولة العثمانية 

لل�سيطرة على قطر بعد اأن انتهت حماولتهم خطف 

قا�سم اإىل كارثة يف »الوجبة« التي اأرغمت الوايل 

على اأن يجعل ال�سفينة الرتكية ملجاأ له، وحتى ل 

اأذاعت  املنطقة  هيبتها يف  العثمانية  الدولة  تفقد 

اأن ما فعله واىل الب�سرة كان دون علم من الباب 

.
26
العاىل

والقطيف  الإح�ساء  الداخلي يف  ال�سبيعي :الأمن  اهلل نا�سر  عبد   24

وقطر اأثناء احلكم العثماين الثاين 1288 – 1331هـ1871 /م – 1913- 

الريا�ض، 1999، �ض 190 – 193

25 حممود ح�سن ال�سراف: تطور قطر ال�سيا�سي والجتماعي يف عهد 

ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين، الدوحة، 1980، �ض 147

احلدود  ق�سة  وغزاة..  اأمراء  الغني اإبراهيم:  عبد  العزيز  عبد   26

ال�ساقي،  دار  وثائقية– بروت:  درا�سة  الإليمية يف اخلليج:  وال�سيادة 

1995، �ض 278

وقام ال�سيخ جا�سم بتعين ابنه ال�سيخ عبد الرحمن 

حاكماً على الوكرة دون ا�ست�سارة العثمانين، فقام 

ال�سيخ عبد الرحمن بتاأمن حدود قطر من ناحية 

الرب، وبدا وا�سحا غياب العثمانين وعجزهم عن 

عندما وقعت  خ�سو�ساً  قطر،  يف  �سئ  اأي  تقرير 

لل�سيخ  فتاأكد  بالزبارة،  اخلا�سة  1895م  اأحداث 

مواجهة القوة  يف  العثمانية  الدولة  �سعف  جا�سم 

.
27
الربيطانية

ال�سعاب  من  كثراً  لقت  قطر  اإن  القول  وميكن 

حتت الراية العثمانية، خ�سو�ساً حتت قيادة ال�سيخ 

ت�سحيات  وقدمت  ثاين،  بن  حممد  بن  جا�سم 

مل  قطر  لكن  الرابطة الإ�سامية،  بدافع  كثرة، 

توؤهلها  م�ساعدات  اأية  العثمانية  الدولة  من  جتد 

للثبات يف وجه م�سلك الإدارة الربيطانية يف الهند 

الدولة  من  كان  وما  الربيطاين،  الأ�سطول  و�سفن 

العثمانية �سوى الحتجاج وال�سجب �سد ال�سيا�سة 

ال�سا�سة  احتجاج  من  قطر  تفد  ومل  الربيطانية، 

.
العثمانين ول من �سجبهم �سيئا28ً

الربيطانيون وال�سيخ جا�سم:

كان ظهور طائع اجلي�ض الرتكي – عام 1871م – 

للمواجهة بن  البداية احلقيقية  الدوحة ميثل  يف 

27 عبد املنعم ي�ض الوكيل: املرجع ال�سابق، �ض 123

28 عبد العزيز حممد املن�سور :التطور ال�سيا�سي لقطر، يف الفرتة ما 

بن 1868 – 1916م – الطبعة الأوىل – الكويت،1975 ، �ض 82
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اخلليج  منطقة  يف  والرتكية  الربيطانية  القوتن 

اإمكانية  بال بريطانيا هو  ي�سغل  العربي، وكان ما 

دول اخلليج،  على  الروحية  العثمانين  �سيطرة 

لذا  للم�سلمن،  العثماين خليفة  ال�سلطان  باعتبار 

املبا�سر  تتحا�سى ال�سراع  بريطانيا  كانت  فقد 

غر  ب�سكل  تتدخل  كانت  ثم  ومن  العثمانين،  مع 

للتقدم  البحرين  ل�سيخ  وذلك بتحري�سها  مبا�سر 

جتاه مناطق ال�سيادة العثمانية، لذا كانت بريطانيا 

حري�سة على تاأجيج ال�سراع بن البحرين وقطر.

وقد عمدت بريطانيا اإىل م�سادرة اأماك ال�سيخ 

من البحرين  كل  يف  ثاين  بن  حممد  بن  جا�سم 

اأحد  من  جا�سم  ال�سيخ  طلب  فقد  لذا  وبومباي، 

وكائه يف الب�سرة ويدعي )عي�سى بن قرطا�ض( اأن 

يطالب الدولة العثمانية بالحتجاج على بريطانيا 

العثمانية  وانتهزت احلكومة  ممتلكاته،  واإعادة 

حاكم  على  �سيادتها  تاأكيد  ملحاولة  الفر�سة  هذه 

البحرين، فكتب حممد بن �سالح – حاكم الإح�ساء 

احلجز  رفع  منه  يطلب  خليفة  بن  عي�سى  اإىل   –
عن اأموال ال�سيخ جا�سم، حمذراً اإياه بتحمله دفع 

ت�سليم  يف  يحدث  تاأخر  اأي  عند  املقررة  الفوائد 

تلك املمتلكات التي قدرت باأكرث من 81 األف روبية، 

لكن املقيم الربيطاين اأر�سل اإىل �سالح با�سا يخربه 

 ،
29
باأن امل�سادرة متت باأمر من احلكومة الربيطانية

29 جمال زكريا قا�سم: اخلليج العربي.. درا�سة لتاريخ الإمارات العربية 

مطبعة جامعة عن �سم�ض – القاهرة 1966م، �ض   – )1914  – 1840(

243

يف  الربيطاين  )كارفورد( – ال�سفر  وبعث 

اخلارجية  ناظر   – با�سا  �سعيد  اإىل   – ال�ستانة 

العثمانية – مذكرة بتاريخ 22 اأبريل 1893م يخربه 

فيها عزم حكومة الهند اإر�سال حملة ع�سكرية اإىل 

با�سا  �سعيد  فرد  امل�سيخة،  مقاليد  قطر ل�ستام 

بقوله: اإن هذا العمل ل مربر له على الإطاق، واأن 

باده تعد جميع املناطق الواقعة على �ساحل جنوب 

.
30
الب�سرة حتى �ساحل ُعمان تابعة لها

جا�سم  به  ا�ستقبل  الذي  الرتحيب  اأن  كيف  راأينا 

بعد  باملرارة  �سعور  اإىل  الرتكية قد حتول  احلملة 

اأكرث ق�سوة  الأتراك  اأن  اأدرك  قليلة، حن  �سنوات 

ممثلن  وجود  اأن  عن  ف�سًا  للقطرين  وابتزازاً 

لاأتراك يف الدوحة وتدخلهم يف �سئون القطرين 

�سئون  اإدارة  يف  جا�سم  ال�سيخ  على  �سيق  قد 

اإمارته، ف�ساءت العاقات، خا�سة وقد ازداد تدخل 

الأتراك خال الثمانينيات من القرن التا�سع ع�سر، 

كانت  حتى  وعناد  ب�سابة  جا�سم  واجهه  ما  وهو 

هزمية الأتراك يف »الوجبة« عام 1893. وكان بو�سع 

الدولة العثمانية اأن تر�سل حمات اأخرى لل�سيطرة 

اأنه  املن�سور  العزيز  عبد  يرى  قطر..لذلك  على 

ب�سبب هذه الظروف اجته جا�سم اإىل التخل�ض من 

ال�ضغوط الرتكية بطلب احلماية الربيطانية، خا�ضة 

واأن الأتراك اجتهوا يف اأوائل القرن الع�سرين نحو 

30 �سالدانا: ال�سوؤون القطرية، جمموعة وثائق التاريخ القطري، جلنة 

تاريخ قطر، ترجمة اأحمد العناين، �ض 185

اإقامة خمافر ع�سكرية وتنظيمات اإدارية عثمانية 

جديدة يف الزبارة والوكرة والعديد، ولول ت�سدى 

هذا  على  العثمانية  ال�سيا�سة  لتطور  بريطانيا 

النحو، لوجدت القوى املحلية وعلى راأ�سها ال�سيخ 

و�سريع.  ن�سيط  تركي  زحف  اأمام  نف�سها  جا�سم، 

وقد وجدت بريطانيا اأن موؤازرة �سيخ قطر �سوف 

كان  الذي  العايل،  الباب  مع  م�ساكل  يف  تدخلها 

على �سلة قوية باأملانيا التي تعاونت معه ع�سكرياً 

الباب  واأن  ت�ستجب، خا�سة  لذلك مل  واقت�سادياً، 

املخافر  اإقامة  م�سروع  اإلغاء  على  وافق  العايل 

.1903
31
الع�سكرية على �ساحل قطر عام 

زار  قد  كان  الذي  »روبن�سون«  املازم  تقرير  ويف 

الدوحة يف نوفمرب 1898 حتدث عن تاريخ العداء 

بن القطرين والأتراك، واأ�سار اإىل ابتعاد ال�سيخ 

عن   – ممتلكاته  الأتراك  �سادر  الذي   – جا�سم 

اأحمد  ال�سيخ  اأخاه  عنه  منيباً  الأحداث  م�سرح 

عن  ن�ساأ  الذي  الو�سع  معاجلة  عليه  كان  الذي 

تدعيم الأتراك حلاميتهم بالدوحة وكذلك الدمار 

القت�سادي الذي اأ�ساب الباد، واأن ال�سيخ اأحمد 

طلب من املالزم روبن�ضون نقل رغبته يف الرتباط 

ارتباطها  اأ�س�ض  نف�ض  على  الربيطانية  باحلكومة 

املانعة(  )التفاقيات  املت�ساحلن  عمان  �سيوخ  مع 

�سواحل  على  ال�سلم  بتحقيق  ال�سيخ  تعهد  مقابل 

قطر والتعاون مع احلكومة الربيطانية ب�سكل عام.

31 راجع تف�سيات مهمة يف عبد العزيز حممد املن�سور :نف�ض املرجع 

�ض 104– 107

والواقع اأن ال�سيخ اأحمد جلاأ اإىل تكرار هذا الطلب 

ال�ضغوط  تزايد  نتيجة  الربيطانية  احلكومة  من 

عندما  و1903   1901 عامي  بن  خا�سة  الرتكية 

ع�سكرية  حاميات  و�سع  العثمانية  الدولة  اأرادت 

والعديد  الوكرة  من  كل  اإدارية جديدة يف  ومراكز 

والزبارة.

ومن الوا�سح اأن الكولونيل »كامبل« املقيم ال�سيا�سي 

الربيطاين يف اخلليج اآنئذ كان موؤيداً لطلب ال�سيخ 

اأحمد، فقد طلب اإىل حكومة الهند يف اإبريل 1902 

ال�سيخ، تعرتف فيه  اتفاق مع  الدخول يف  تخويله 

من  باحلماية  وعداً  وتعطيه  با�ستقاله  احلكومة 

م�سئولً  يكون  اأن  �سريطة  اأخرى،  دولة  اأي  تدخل 

على  القر�سنة  ومنع  قطر  يف  النظام  حماية  عن 

�سواحلها، على اأن تكون احلكومة م�سئولة عن منع 

يف  اآخر  مكان  اأي  اإىل  �سلطتهم  مد  من  الأتراك 

قطر، اإىل جانب البدع، التي يقيمون فيها من قبل، 

مع ال�سعي للح�سول على موافقة احلكومة الرتكية 

باعتبارها م�سدر  البدع  من  �سحب حاميتها  على 

املتاعب، كما اأنها عدمية الأهمية.. ومع ذلك راأت 

لعقد  �سرورة  وجود  عدم  الربيطانية  ال�سلطات 

مثل هذه التفاقية، طاملا اأن الأتراك تراجعوا عن 

ثم  ومن  قطر؛  يف  والإداري  الع�سكري  م�سروعهم 

بتاأكيد  الكتفاء  اإثارة م�سكلة جديدة، مع  ل يجب 

احلكومة  �سداقة  على  الربيطانين  امل�سئولن 

الربيطانية ل�سيخ قطر.
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وعندما توىل ال�سيخ عبداهلل بن جا�سم م�سوؤولية 

احلماية  يطلب  فلم  لوالده،  كمعاون  قطر  اإدارة 

تعبر  حد  على   – اأنه  ذلك  ل�سنوات،  الربيطانية 

عبد العزيز املن�سور – »على طبع اأبيه ومطيع له« 

بريطانيا  بن  مر�سية  العاقات  ظلت  ذلك  ومع 

منا�سبة  تاريخية  ظروف  توافرت  حتى  وقطر، 

)1906 – 1916( اأف�ست اإىل عقد معاهدة احلماية 

املعروفة عام 1916، بعدما رحل جا�سم بن حممد 

اإىل جوار ربه عام 1913. 

لقد كانت امل�سالح الربيطانية يف اخلليج هي التي 

وحاكمها،  قطر  من  بريطانيا  موقف  يف  تتحكم 

البحري  طريقها  تاأمن  على  بريطانيا  فعملت 

املوؤدي اإىل ممتلكاتها يف الهند، والتي على اأ�سا�سها 

خا�ست حروباً مع القوى اخلليجية، هذه احلروب 

وجتارة  )القر�سنة(  قمع  �ستار  حتت  متت  التي 

كانت  التي  جتارة )الرقيق(  ومكافحة  )الأ�سلحة( 

�سائدة يف خمتلف اأنحاء اخلليج.

واعتمدت ال�سيا�سة الربيطانية يف تنفيذ خططها 

و�سيطرتها على قطر، على تعميق هوة اخلاف بن 

الأطراف  لإجبار  البحرين،  و�سيوخ  ال�سيخ جا�سم 

فيما  بريطانيا،  م�ساعدة  طلب  على  املت�سارعة 

املنطقة،  �سيوخ  بن  ت�سد(  )فرق  ب�سيا�سة  عرف 

خ�سو�ساً بعد اأن بدا لها اأن عمليات النتقام التي 

قام بها القطريون �سد �سيخ البحرين تعد عمًا من 

بريطانيا  ا�ستعملت  وقد  البحرية،  احلرب  اأعمال 

اأ�ساليب العنف يف ردع اخلارجن على املعاهدات 

والذين يعر�سون اأمن املاحة البحرية للخطر.

وهكذا ميكن القول باأن �سيا�سة ال�سيخ جا�سم بن 

حممد بن ثاين يف عاقته بالإجنليز انق�سمت اإىل 

مرحلتن:

املرحلة االأوىل: وتتميز بعاقته الطيبة برتكيا 

الإجنليز،  العايل ملناواأة  بالباب  �ساته  وتوطيد 

وتبداأ هذه املرحلة من عام 1871م اإىل 1893م.

لاأمر  مب�سايرته  تتميز  الثانية:  واملرحلة 

حكومة  مع  اتفاقيات  عقد  عن  وعزوفه  الواقع 

.
32
الهند الربيطانية حتى نهاية حكمه

واأن ال�سيا�سة التي اتبعها ال�سيخ جا�سم بن حممد 

منطلق حر�سه  من  كانت  ثاين جتاه بريطانيا  بن 

ال�ستقرار  و�سمان  قطر،  ا�ستقال  على  ال�سديد 

جتارة  مبزايا  التمتع  واأمكنه  للقطرين،  والأمن 

اللوؤلوؤ التي كانوا ميار�سونها، ومنع رعايا بريطانيا 

بريطانيا  لذا مل جتد  مناف�ستهم،  من  التجار  من 

.
33
موطئ قدم لها يف قطر اأثناء فرتة حكمه

32 املن�سور: املرجع ال�سابق، �ض 3

العزيز  عبد  امللك  وملحقاته و�سرة  جند  تاريخ  الريحاين:  اأمن   33

بن عبد الرحمن اآل في�سل اآل �سعود ملك احلجاز وجند وملحقاتها، 

الطبعة الرابعة، بروت، موؤ�س�سة الريحاين، 1970، �ض 106

اخلامت��ة:

وهكذا ا�ستطاع ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

اخلليج  حول  الدويل  ال�سراع  طبيعة  يتفهم  اأن 

له  يت�سدى  واأن  اأخطاره،  اإمارته  عن  يدراأ  واأن 

وباحلنكة  اأخرى،  تارة  وبالقوة  تارة  بالدبلوما�سية 

والدهاء يف كل الأحوال، حتى جنا ب�سفينة الإمارة 

من بن هذه الأخطار وتلك القوى جميعاً، عاملية 

كانت اأو اإقليمية، بل وحملية، وحافظ على م�سالح 

القطرين، الذين اقتنعوا بزعامته واأيدوه ون�سروه 

يف كل ما خا�سه من معارك؛ ليحتل اأكرب �سفحة 

يف تاريخ قطر احلديث باعتباره موؤ�س�سها احلقيقي 

الذي ا�ستطاع احلفاظ على ا�ستقالها.

د. يو�سف اإبراهيم العبداهلل

قط�ر يف مرح�لة التاأ�سي�س - ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين

موؤ�س�س قطر احلديثة )1878 - 1913م(
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



قطر في عهد الشيخ جاسم بن محمد 
بن ثاني بين التبعية واالستقالل في 

ضوء المصادر العثمانية

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

الدكتور : حممد بن مو�سى القريني

mmq10@hotmail.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

»كان ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين �ساحب وفاء، و�ساحب �سلة رحم و�ساحب اإن�ساف وعدل ......«

عبد اهلل بن عبد الرحمن بن �سالح اآل ب�سام – علماء جند يف خم�سة قرون )ج5 – �ض 407(
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املقدمة: 

�سهدت  مثلما   – العربي  اخلليج  منطقة  �سهدت 

بع�ض مناطق العامل يف العقود الأخرة من القرن 

امليادي  ع�سر  التا�سع  الهجري/  ع�سر  الثالث 

بغية  املختلفة  القوى  بن  حمموماً  دولياً  �سراعاً 

حتقيق ماآربها وحتقيق مطامعها، وكان بع�ض من 

زعماء القوى املحلية قد انخرطوا يف ذلك ال�سراع، 

�سيا�سات  تدور يف فلك  الزعامات  تلك  مما جعل 

بع�ض تلك القوى، ونتج عن ذلك اأن قامت حتالفات 

من  وكان  املت�سارعة.  والقوى  الزعامات  تلك  بن 

بن اأولئك الزعماء ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

العثمانين  مع  التحالف  ارتاأى  والذي  قطر  �سيخ 

بغية الو�سول اإىل حتقيق طموحه يف تكوين كيان 

�سيا�سي م�ستقل يف قطر خا�ض باأ�سرته.

يف  قطر  تاريخ  درا�سة  فاإن  تقدم  ما  �سوء  ويف 

العثمانية يحمل  الفرتة  ال�سيخ جا�سم خال  عهد 

اأنها فرتة مليئة  اأهمية خا�سة ل �سيما  يف طياته 

والتي  والدولية  والإقليمية  املحلية  بالأحداث 

الأ�سعدة  هاماً يف خمتلف  تاريخياً  منعطفاً  متثل 

ال�سيا�سية والقت�سادية وال�سرتاتيجية. 

وتهدف درا�سة هذا املو�سوع اإىل: 

أ والقت�سادية 	 الإ�سرتاتيجية  الأهمية  اإبراز 

وال�سيا�سية لدولة قطر. 

أ جا�سم 	 ال�سيخ  بن  العاقة  اأوجه  عن  الك�سف 

والدولة العثمانية. 

أ اإبراز دور ال�سيخ جا�سم كقوة حملية ل ي�ستهان 	

بها يف املنطقة. 

�سر اإليه، فاإن هذه الدرا�سة املقت�سبة 
ُ
وملعاجلة ما اأ

ككيان  اإبراز قطر  ال�سيخ جا�سم يف  دور  �ستتناول 

�سيا�سي واقت�سادي له خ�سو�سيته معتمدة على ما 

تناولته امل�سادر العثمانية باأنواعها املختلفة.

�سواحل  يف  العثماين  الوجود  اأواًل: 

اخلليج العربي: 

�سهدت الدولة العثمانية خال القرن الثاين ع�سر 

و�سعفاً  انحالً  امليادي  ع�سر  الثامن  الهجري/ 

املركز  هيمنة  يف  وتقل�ساً  حدودها  يف  وانكما�ساً 

على الكثر من اأجزائها، واأ�سبحت ممراتها املائية 

لتجارة القوى املختلفة اآنذاك، ونتج  مرتعاً خ�سباً 

 ، التجارية  موازينها  يف  خلل  حدوث  ذلك  عن 

وب�سكل تدريجي يف القرن الثالث ع�سر الهجري/ 

م�ستوردة  دولة  اأ�سبحت  امليادي،  ع�سر  التا�سع 

اأن كانت قبل ذلك  للمواد امل�سنعة يف الغرب بعد 

.
1
ولة م�سدرة

النهو�ض  العثمانية  الدولة  قادة  حاول  وقد 

التابعة  الأرا�سي  على  �سلطتها  لتعزيز  بدولتهم 

لها، ولتح�سن خزينتها، بل ا�ستعادة �سلطتها على 

 S. rutu Ruglu ، Mubahat. ”Tanzimat Devrinde  .1

 yilinda  150  :Yabanci Larin Irtisadi Faliyetleri“، in
 .93 – 91 .PP ،1992 ،Tanzimat، Ankara

الأملاين يف  النفوذ  قعقر،  �سمر  الدين  م�سر  �سهرقاوي  انظر:  واأي�ساً 

الدولة العثمانية، ر�سالة دكتوراه غر من�سورة، مقدمة لق�سم التاريخ – 

كلية الأدب – جامعة امللك �سعود، الريا�ض، عام 1401هـ، �ض 162- 184. 

وميكننا اأن ن�سر هنا اإىل مقولة باملر�ستون اأحد ال�سيا�سين الربيطانين 

اأهمية  ذا  تركيا  ا�ستقال  كان  »...اإذا  التجارية  املوازين  انقاب  عن 

يقل  ل  التجارية  الناحية  من  فاإنه  ال�سيا�سية  النظر  وجهة  من  كبرة 

اأهمية بالن�سبة لبلدنا... واأنه حلقيقي متاماً اأنه ل يوجد بلد اأخر مثل 

تركيا ي�سمح لب�ساعتنا بالدخول يف حرية ولتجارتنا بالنمو...«. 

امل�سرق  على  واأثارها  القرم  »حرب  الد�سوقي  كمال  حممد  انظر: 

العدد  الثالثة،  ال�سنة  املكرمة،  مكة  ال�سريعة  كلية  جملة  الإ�سامي، 

الثالث، 1397/ 1398هـ، �ض 97- 98. 

د. حممد بن مو�سى القريني

قطر يف عهد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين بني 

التبعية واال�ستقالل يف �سوء امل�سادر العثمانية
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اأجزاء كانت قد فقدت هيمنتها الفعلية عليها منذ 

فرتة طويلة، وكان من بينها منطقة الأح�ساء – تلك 

من  املمتد  ال�ساحلي  ال�سريط  متثل  التي  املنطقة 

خليج الكويت حمت�سناً واحتي القطيف والأح�ساء 

اإىل �سبه جزيرة قطر.

ولقد اأتاح ال�سراع الدائر بن ابني الإمام في�سل بن 

الفر�سة للدولة العثمانية 
 2
تركي )عبد اهلل و�سعود(

اإىل  ذلك  فدعاها  الأح�ساء،  �سئون  يف  للتدخل 

الإيعاز ملدحت با�سا واليها يف بغداد لتجهيز حملة 

، واإر�سالها اإىل �سبه 
3
ع�سكرية �سنة 1288هـ/ 1871م

اجلزيرة العربية حيث نتج عنها اإخ�ساع الأح�ساء 

للمرة الثانية للدولة العثمانية، واإقامة �سلطة فيها 

تارة  الب�سرة  وبولية  تارة،  بغداد  بولية  مرتبطة 

للدولة  املبا�سرة  الأح�ساء  تبعية  وا�ستمرت  اأخرى، 

2 حول ال�سراع الأ�سري بن ابني الإمام في�سل بن تركي ميكن الرجوع 

اجلديد  الأح�ساء  تاريخ  امل�ستفيد يف  القادر، حتفة  العبد  اإىل حممد 

والقدمي ، مكتبة املعارف، الريا�ض؛ 1985م، �ض 166- 179، واأي�ساً: عبد 

العزيز عبد الغني اإبراهيم، اأمراء وغزاة، دار ال�ساقي، بروت، 1995م، 

�ض14 – 18؛ عبد الفتاح ح�سن اأبوعليه، تاريخ الدولة ال�سعودية الثانية، 

دار املريخ، الريا�ض 1995م، �ض 204. 

3 عن احلملة العثمانية على الأح�ساء ميكن الرجوع اإىل اأر�سيف رئا�سة 

الوزراء، ا�ستانبول اإرادة جمل�ض خم�سو�ض، 1667.

 .BOA، IMM، 1667
؛ اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اإرادة داخلية ، 44794. 

BOA، ID، 44794ز 

؛ اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اإدارة داخلية ، 44002. 

 44002 ، BOA ، ID
؛ جريدة زوراء ، العدد 126 يف ذي احلجة 1287هـ. 

ربيع   2(  1146 والعدد  1288هـ،  حمرم  يف   136 العدد  زوراء،  جريدة 

الأول 1288هـ والعدد 147 )7 ربيع الآخر 1288هـ، �ساح العقاد، »حملة 

درا�سات  ملوؤمتر  العربية«، بحث مقدم  �سبة اجلزيرة  با�سا يف  مدحت 

الدوحة، قطر،  1976م(  مار�ض   28  -21( العربية  �سرق اجلزيرة  تاريخ 

�ض 936.

اآل  عبدالعزيز  امللك  ا�ستطاع  اأن  اإىل  العثمانية 

�سعود ا�سرتدادها �سنة 1331هـ/ 1913م. 

احلملة  قائد  با�سا  نافذ  الفريق  اأحكم  اأن  وما 

القطيف  على  �سيطرته  العثمانية  الع�سكرية 

والأح�ساء حتى راأى التوجه اإىل قطر، خا�سة واأن 

 قد قام باحل�سور 
4
ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين

اإىل �سواطئ القطيف على راأ�ض اأ�سطول من ال�سفن 

يتكون من حوايل ثاث مائة �سفينة �سراعية مبدياً 

مهمة  لدعم  به  يكلف  عمل  باأي  للقيام  ا�ستعداده 

.
5
احلملة

زعماء  من  وفدا  با�سا  نافذ  الفريق  ير�سل  وهنا 

عبداهلل  ال�سيخ  وهما  املنطقة  يف  املحلية  القوى 

الزهر  �سليمان  وال�سيخ  الكويت،  �سيخ  ال�سباح 

�سيخ اإمارة الزبر، اللذان كانا على عاقة حميمه 

العلم  رفع  بقبول  لإقناعه  وذلك  جا�سم  بال�سيخ 

.
6
العثماين رمزاً للتبعية ال�سمية للدولة العثمانية

وكانت ميول ال�سيخ جا�سم نحو العثمانين ورغبته 

دوراً  تلعب  بريطانيا  كانت  بينما  معهم  التحالف 

وبن  بينه  الفتنة  نار  اإذكاء  على  العمل  يف  بارزاً 

جرانه، مما جعل ال�سيخ جا�سم يتو�سم يف الدولة 

4 لعله من املفيد اأن ن�سر هنا باأن ال�سيخ جا�سم بن حممد اآل ثاين كان 

لكرب  اأمور الباد بدلً عن والده نظراً  خال تلك الفرتة يدير جميع 

�سنه واأن امل�سيخة ل تزال با�سم والده

5 انظر جريدة زوراء، العدد 149 )17 ربيع الآخر 1288هـ (.

6 انظر اأر�سيف رئا�سة الوزراء، اإرادة داخلية، 44112.

 .44112 ،BOA، ID
ق�سم  ترجمة  ج3،  التاريخي،  الق�سم  اخلليج،  دليل  ج.ج،  لورمير  ؛ 

اأمر قطر، الدوحة، قطر، )د.ت(، �ض 1318 واأي�ساً  الرتجمة مبكتب 

عبد العزيز عبد الغني، اأمراء وغزاة، �ض 39– 40. 

الربيطانية  الأخطار  لدفع  ت�سانده  قوة  العثمانية 

 .
7
املحتملة عن باده

جا�سم  ال�سيخ  بن  العاقة  تلك  تزامنت  ولقد 

والعثمانين، وجهود الدولة العثمانية املتوا�سلة يف 

اإعادة بناًء موؤ�س�ساتها ونظمها املختلفة وفق �سيغ 

من  وكان  الأوربي،  النمط  اأحياناً  حتاكي  جديدة 

بن تلك النظم نظام الوليات الذي �سدر يف عام 

1281هـ/ 1864م، والائحة التنظيمية لإدارة عموم 

 .
8
الوليات التي �سدرت عام 1288هـ/ 1871م

القطيف  على  العثمانية  الهيمنة  متت  اأن  وما 

والأح�ساء، وقبول ال�سيخ جا�سم رفع العلم العثماين 

على مقر حكمه، حتى طلب نافذ با�سا من مدحت 

واقع  اأر�ض  ملام�سة  الأح�ساء  اإىل  احل�سور  با�سا 

قائد  اإحلاح  وحتت  معاجلته.  وكيفية  املنطقة 

وكان  الأح�ساء  اإىل  با�سا  مدحت  ح�سر  احلملة، 

نتيجة ذلك اأن تعرف مدحت �سخ�سياً على ظروف 

واأي�ساً   44112 داخلية،  اإيرادة  ا�ستانبول،  الوزراء،  رئا�سة  اأر�سيف   7

جريدة زوراء، العدد 208 )18 �سوال 1288هـ( ، اأحمد العفاين، » الوجود 

1915م » املوؤرخ العربي، ح12، 1979م، بغداد،  الرتكي يف قطر 1871 – 

الرتكي، جملة  الربيطاين  »التناف�ض  التكريتي،  �سليم  287؛   -285 �ض 

الأقام، ال�سنة الأوىل ح12، بغداد، 1965، �ض 10– 11.

8 وهنا ن�سر اإىل اأن قانون الوليات اجلديد بق�سم الدولة اإىل عدد من 

الوليات التي مل تكن مت�ساوية من حيث الدرجة. فقد جاء التق�سيم 

على ثاث درجات ، وق�سمت كل ولية اإىل عدد من ال�سناجق »األويه« 

يكون على راأ�ض اإدارة كل �سنجق موظف ي�سمى »مت�سرفاً« ويق�سم كل 

�سنجق فيها اإىل عدد من »الأق�سية« يكون على راأ�ض اإدارتها موظف 

كل  راأ�ض  على  يكون  نواح  اإىل  الق�ساء  يق�سم  كما  ئمقام  »القا  ي�سمى 

ناحية فيها مدير. اأنظر: 

 Stanfard ،J. Shaw، ”Local Administration In The
 ،1992  Yilinda Tanzimat، Ankara  150  :Tanzimat“، in

 .44 – 33 .PP
؛ الد�ستور، املجلد الأول، ترجمة نوفل اأفندي نعمة اهلل نوفل، املطبعة 

الأدبية بروت، 1301هـ، �ض 282– 297. 

املنطقة حيث عرب عن ذلك يف تقريره الذي رفعه 

 ...« قال:  اإذ  زيارته  اأعقاب  العايل يف  الباب  اإىل 

الرجتالية عن  الأحكام  اإ�سدار  لي�ض من احلكمة 

اأي مو�سوع يتعلق باملنطقة اإل بعد درا�سة موقعها 

على  والإطاع  فيها  املقيمن  واأهاليها  وعاداتها 

اللوائح  اإعداد  ثم  ومن  فيها  كثب  عن  الأو�ساع 

وانتهى مدحت با�سا اإىل تكوين 
9 
التنظيمية لذلك«

وحدة اإدارية كاملة من كامل منطقة الأح�ساء اأطلق 

تعرف  والتي  الأح�ساء«  »مت�سرفية  ا�سم  عليها 

اأن تكون جزءاًً من  اأحياناً )مبت�سرفية جند( على 

.
10
ولية بغداد

وكان من بن تلك اجلهود التي قام بها مدحت با�سا 

اختيار روؤ�ساء الوحدات الإدارية لتلك املت�سرفية. 

اأما  لاأح�ساء.  مت�سرف  كاأول  با�سا  نافذ  فاختر 

قائمقام،  بك  له على  اختر  القطيف فقد  ق�ساء 

واختر طالب اأفندي ليكون قائمقام لق�ساء املربز، 

اإدارتها  تعنينا هنا فقد تركت  واأما قطر وهي ما 

9 انظر تقرير مدحت با�سا: 

44930 ، BOA ، ID
اأر�سيف رئا�سة الوزراء، ا�ستانبول، اإرادة داخلية، 44930. 

10 ومن اجلدير اأن ن�سر هنا اإىل اأن مت�سرفية الأح�ساء “كانت تابعة 

لولية بغداد خال املدة من 1288– 1292هـ / 1871 – 1875م ، وللب�سرة 

عندما ت�سكلت بو�سفها ولية )1292– 1297هـ / 1875– 1879(، ولبغداد 

وعندما اأعيدت الب�سرة لولية بغداد )1298- 1302هـ / 1880– 1884م(، 

1331هـ/   -1303( بغداد  عن  منف�سلة  ولية  اأعيدت  عندما  وللب�سرة 

1885 – 1913م(. 

اأنظر الك�سندر اأوداموف، ولية الب�سرة يف ما�سيها وحا�سرها ، ح1 ، 

ترجمة ها�سم التكريتي مركز دار�سات اخلليج العربي، الب�سرة، 1989م، 

�سركة  ج8،  احتالين،  بن  العراق  تاريخ  العزاوي،  عبا�ض  100؛  �ض 

التجارة والطباعة ، بغداد، 1955 – 1956م �ض 29، �ض 48– 58، �ض79. 

د. حممد بن مو�سى القريني

قطر يف عهد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين بني 

التبعية واال�ستقالل يف �سوء امل�سادر العثمانية
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لل�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين والذي ُمِنَح رتبة 

مع  املتعاطف  ملوقفه  تقديراً  قائمقام  هي  �سرفية 

الدولة العثمانية.

وقد اأ�سار مدحت با�سا اإىل قطر وحكامها من اآل 

ثاين �سمن تقريره حيث يقول...اإن معظم اأرا�سي 

قرى  وفيها  فيها،  املاء  وجود  لندرة  قاحلة  قطر 

هي  »الدوحة«  البدع  واأن  متباعدة،  �سغرة  عدة 

عا�سمتها واأكرب بلدة فيها، وتقع قلعة حاكم قطر 

فيعتمدون  �سكانها  اأما  و�سطها،  يف  ثاين  اآل  من 

واللوؤلوؤ.  الأ�سماك  �سيد  على  حياتهم  يف  اأ�سا�ساً 

.
11
لأن الزراعة فيها تكاد تكون نادرة

البغدادية  زوراء  جريدة  ن�سرته  اآخر  تقرير  ويف 

عن قطر ورد فيه الإ�سارة اإىل حكام قطر من اآل 

البدع  اإن عدد دور ق�سبة   ...« اإذ جاء فيه:  ثاين 

 )4000( حوايل  �سكانها  وعدد  دار،   1000 بحوايل 

ن�سمة وبها مقر حاكمها من اآل ثاين... كما يوجد 

مائتي  على  ت�ستمل  التي  »الوكرة«  قرية،  قطر  يف 

دار وعدد �سكانها ما بن )200 – 400( ن�سمة اأما 

من  ال�سمايل  الطرف  يف  الواقعة  »اخلور«  قرية 

قطر فقدرت دورها بحوايل )400 – 500( دار واإن 

جمموع عدد ال�سفن التي تعود ل�سكان قطر تقدر 

بحوايل )800( �سفينة منها )450( �سفينة يف البدع، 

.
12
)150( يف الوكرة ، و )200( يف اخلور«

11 اأر�سيف رئا�سة الوزراء، ا�ستانبول، اإرادة داخلية،44930

44930 ، BOA ، ID
12 جريدة زوراء، العدد 218 )12 ذي القعدة 1288هـ(.

ثانيًا: قطر بني التبعية اال�سمية 

واال�ستقالل: 

امتازت قطر يف اإدارة �سئونها منذ بداية حتالفها 

و�سفها  ميكن  بخ�سو�سية  العثمانية  الدولة  مع 

وال�ستقال،  ال�سمية  التبعية  بن  ترتاوح  باأنها 

اآنذاك  العثمانية  والتوجهات  ذلك  تعار�ض  رغم 

يف  نفوذها  ب�سط  يف  ورغبتها  �سلطتها  تعزيز  يف 

، ولقد جتلت تلك التبعية 
13
�سواحل اخلليج العربي

وال�ستقال بو�سوح يف �سور عدة ميكن اأن ن�سر 

اإىل البع�ض منها: 

اإىل  املوجه  با�سا  مدحت  تقرير  من  يفهم  اأنه   -1

اإدارية  وحدة  بت�سكيل  قام  باأنه  العظمى  ال�سدارة 

يف  ورد  حيث  الوليات  لقانون  وفقاً  الأح�ساء  يف 

واملربز  الهفوف  كل من  ت�سبح  »باأن  الأوىل  مادته 

وهذا   ،
14
للمت�سرفية« اأق�سية  وقطر  والقطيف 

ق�ساء  لكل  موظف  تعين  الدولة  يلزم  اأنه  يعني 

اإدارياً  ويتبع  فيه  والإدارية  املالية  ال�سئون  يتوىل 

ومالياً ملركز املت�سرفية. و�ُسّكل بالفعل، حيث عن 

13 ملزيد من التفا�سيل حول التطلعات العثمانية للخليج العربي ميكن 

الرجوع اإىل: 

 BOA ،  2126 خارجية  اإرادة   ، ا�ستانبول   ، الوزراء  رئا�سة  اأر�سيف 

I.Hariciye ، 2126 ؛ الك�سندر اأوداموف ، ولية الب�سرة ، ح2 ، �ض 
185-188 ، �ض 205 ، عبدالعزيز �سليمان نوار ، تاريخ العراق احلديث 

من نهاية حكم داوود با�سا اإىل نهاية حكم مدحت با�سا ، دار الكتاب 

العربي ، القاهرة ، 1968م ، �ض 295-404 ، �ض 418. 

14 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اإرادة داخلية ، 44930 

44930 ، BOA ، ID

موظفن لق�سائي القطيف واملربز، لكن قطر التي 

كان لها و�سع خا�ض حيث تتمتع بال�ستقال حتت 

حكم اآل ثاين، تدار بقية �سئونها من قبل حاكمها 

فخرياً  القائمقام  رتبة  منحه  مع  ثاين  اآل  جا�سم 

مادته  يف  تقريره  يف  مدحت  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا 

الأوىل »باأنه ت حتويل من�سب قائمقام قطر اإىل 

.
15
�سيخها ب�سورة فخرية«

 للفرتة 
16
2- ياحظ اأن �سالنامات الدولة العثمانية

ما بن 1288هـ- 1292هـ/ 1871م - 1874م مل يرد 

فيها ذكر لقطر يف الت�سكيات الإدارية يف حن اأنها 

ملت�سرفية  التابع  كالقطيف  اأخرى  اأق�سية  ذكرت 

وليتي  �سالنامات  يف  ترد  مل  اأنه  كما   ،
17
الأح�ساء

اأية  1875م  1293هـ/  عام  بعد   
18
والب�سرة بغداد 

اإ�سارة للت�سكيات الإدارية لقطر عدا ذكر حاكمها 

اآل ثاين يف حن جند ذكر ملوظفي  ال�سيخ جا�سم 

 .
19
الأق�سية الأخرى يف املت�سرفية

15 نف�ض امل�سدر.

16 وهي الكتب ال�سنوية التي كانت ت�سدرها الدولة العثمانية يف كل 

والت�سكيات  وولياتها  الدولة  عن  �ساملة  معلومات  وتت�سمن   ، عام 

الإدارية فيها.

17 انظر �سالنامات الدولة العثمانية لعام 1288 ، 1289،1290هـ

كانت  ال�سالنامات  تلك  باأن  هنا  ن�سر  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   18

ت�سدرها وليتا بغداد والب�سرة واأن اأول �سالنامة لولية بغداد �سدرت 

عام  �سدرت  الب�سرة  لولية  �سالنامة  واأول  1875م،  1292هـ/  عام 

ولية  اأ�سدرتها  التي  ال�سالنامات  اإجمايل عدد  واإن  1891م.  1308هـ/ 

بغداد هو اإحدى وع�سرون، اأما ولية الب�سرة فهو اإحدى ع�سر فقط، 

واإن �سالنامة الب�سرة متيزت با�ستخدامها اللغتن العثمانية والعربية يف 

بع�ض اأعدادها واإن تلك ال�سالنامات كانت تت�سمن معلومات تاريخية 

وجغرافية واقت�سادية واجتماعية وع�سكرية واإدارية عن وليتي بغداد، 

والب�سرة والأق�سية التابعة لهما.

لعام 1295هـ/ �ض 412،  الدولة  �سالنامات  املثال  �سبيل  انظر على   19

�ض122،  1299هـ/  عام  بغداد  ولية  �سالنامة  186؛  �ض  1296هـ،  وعام 

اأجهزة  روؤ�ساء  من  ال�سادرة  التقارير  امتاأت   -3

والأح�ساء  والب�سرة  بغداد  يف  العثمانية  الدولة 

البارزة  ا�ستقالية قطر ولاأهمية  اإىل  بالإ�سارات 

ل�سيخها جا�سم. 

عام  اأوائل  يف  الدولة  �سورى  ملجل�ض  تقرير  ففي 

املذكرة  حول  العظمى  لل�سدارة  املر�سل  1884م 

اعتماداً  با�سا  الدين  تقي  بغداد  وايل  رفعها  التي 

ب�ساأن  الأح�ساء  مت�سرف  اإليه  رفعه  تقرير  على 

مواقف ال�سيخ جا�سم اآل ثاين، جتاه التجار الهنود 

جراء  من  املرتتبة  والأحداث  قطر  يف  »البانيان« 

جند اإ�سارة وا�سحة لأهمية قطر وقوة ومكانة 
 20

ذلك

العثمانية  للدولة  بالن�سبة  ثاين  اآل  جا�سم  �سيخها 

حيث حذر التقرير من عواقب عزل ال�سيخ جا�سم 

عن  كتب  ما  »...اإن  فيه:  جاء  فقد  املنطقة  على 

ال�سيخ جا�سم اآل الثاين حول م�سكلته مع البانيان 

جتاههم  مواقفه  واإن  �سحيحة...  غر  معلومات 

وزارة  مع  ال�سورى  جمل�ض  واإن  قوة...  زاده  قد 

الداخلية توؤكد �سرورة اإبقاء ال�سيخ جا�سم حاكماً 

الأح�ساء  مت�سرف  ت�سميم  حالة  يف  واأنه  لقطر 

على اإجباره على ترك قطر فليكن م�سئولً عن كل 

بل   
21
ذلك...« �ستنجم عن  التي  الوخيمة  العواقب 

و�سالنامة ولية الب�سرة لعام 138هـ ، �ض130. 

20 وملزيد من التف�سيل حول التجار البانيان يف اخلليج العربي ميكن 

الرجوع اإىل: نورة حممد القا�سمي ، الوجود الهندي يف اخلليج العربي 

1820-1917م ، دائرة الثقافة والإعام، ال�سارقة، 1996م ، �ض 266 – 

.268

21 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، �سورى دولة ، 10/2158 

10/2158 ، BOA ، SD

د. حممد بن مو�سى القريني

قطر يف عهد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين بني 

التبعية واال�ستقالل يف �سوء امل�سادر العثمانية
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مت�سرف  اقرتاح  قبول  من  وبدلً  ذلك  من  الأكرث 

جند بعزل ال�سيخ جا�سم قامت ال�سدارة العظمى 

بعزل املت�سرف �سخ�سياً وتعن مت�سرّف اآخر بدل 

منه هو نزيه بك، قام الأخر بكتابة تقرير ي�سر 

اإىل ا�ستقالية ال�سيخ جا�سم حيث يذكر: »... اإن 

جا�سم اآل ثاين يقوم بتح�سيل الر�سوم وال�سرائب 

بوا�سطة رجاله وح�سب توجيهاته... واإن اأ�سحاب 

للحكومة  يرجعون  ل  قطر  والدعاوى يف  امل�سالح 

ول للمحكمة بل اإن رجال ال�سيخ جا�سم يقفون يف 

.
22
الأ�سواق مل�ساحلة النا�ض وتاأديبهم اأو ح�سابهم«

وجاء يف �سياق تقرير نزيه بك ما يلي: »... ولقد 

ال�سيخ جا�سم ميثل  اأن  العلية تدرك  الدولة  كانت 

حققوا  الذين  الإجنليز  مواجهة  يف  توازن  عن�سر 

تفوقاً موؤثراً يف املنطقة عامة ويف البحرين خا�سة، 

لذا مل متانع الدولة من دعم نفوذه يف �سبه جزيرة 

.
23
قطر...«

اإىل  املر�سل  با�سا  نافذ  الب�سرة  لوايل  تقرير  ويف 

وزارة الداخلية يف دي�سمرب 1887م اإ�سارة عن اأهمية 

قطر ومكانة �سيخها جا�سم اآل ثاين جاء فيه: »... 

اإن ال�سبب يف الت�سرفات الغادرة التي عاملت بها 

اجنلرتا ال�سيخ جا�سم هو حمبته واإخا�سه للدولة 

احلقيقية  وجهوده  الطيبة  وخدماته  العثمانية، 

تواجدنا  منذ  مقابل  دون  قطر  يف  بها  قام  التي 

ذلك  من  الإجنليز  هدف  وكان  جند،  منطقة  يف 

22 نف�ض امل�سدر.

23 نف�ض امل�سدر.

يتحقق  مل  ما  وهذا  لهم  واإخ�ساعه  ال�سيخ  اإذلل 

، ويف هذه املنا�سبة طالب نافذ با�سا 
24
لاجنليز...«

ال�سدارة العظمى يف ا�ستانبول مبنح ال�سيخ جا�سم 

تقديراً خلدماته للدولة العليا 
 25

رتبة قبوجي با�سا

قبل  من  لها  يتعر�ص  التي  ال�ضغوط  مواجهة  يف 

الجنليز. 

ويف اأعقاب ال�سدام بن قوات ال�سيخ جا�سم وقوات 

حافظ با�سا وايل الب�سرة كتبت هيئة التحقيق التي 

الذي  تقريرها  اخل�سو�ض  بهذا  للمنطقة  اأر�سلت 

اأ�سارت فيه اإىل »... اأنه مل تكن التهامات املوجهة 

ب�ساأن قيام  بالأمر اجلديد  اآل ثاين  لل�سيخ جا�سم 

�سنوات يف  عدة  منذ  اللوؤلوؤ  احتكار جتارة  ال�سيخ 

قطر، وجمع ال�سرائب من حما�سيل قطر من اأجل 

للدولة،  �سرائب  اأية  بدفع  قيامه  وعدم  م�ساحله 

بالإ�سافة اإىل قيامه بال�سغط على مركز املت�سرفية 

من خال ح�سده للقبائل التابعة له، وعدم الهتمام 

بل  قطر  لق�ساء  اإدارة  لإقامة  املر�سلن  باملوظفن 

قطر...  يف  الإدارية  الت�سكيات  لتاأخر  وال�سعي 

اإل  تعلم بذلك جيداً  كانت  املركزية  واأن احلكومة 

جتاهه  مرنة  �سيا�سية  تطبيق  تف�سل  كانت  اأنها 

للدور املتميز الذي يقوم به ال�سيخ جا�سم اآل ثاين 

24 اأر�سيف رئا�سة الوزراء، ا�ستانبول، �سورى دولة 36/2159

36/2159 ، BOA ، SD
25 نف�ض امل�سدر. وملزيد من التفا�سيل حول رتبة قبوجي با�سا ميكن 

الرجوع اإىل:

.173 S.1986 ، Midhat ، Sertoglu Tarihlaugat ، Istanbul

26
يف خدمة الدولة يف كثر من الق�سايا...«

 

ومن ناحية اأخرى كان ال�سلطان عبد احلميد الثاين، 

واإزالة  العثمانية  القطرية  العاقات  بتقوية  مهتماً 

برئا�سة  جلنة  كون  لذا  الطرفن،  بن  فجوة  اأية 

اللواء  اآلى را�سم بك قائد  دروي�ض با�سا، والأمر 

اأ�سراف  نقيب  اأفندي  و�سعيد  والأربعن،  الواحد 

الب�سرة، وال�سيخ حممد ال�سباح للذهاب اإىل قطر 

و  العثمانية  ال�سلطة  القائمة بن  امل�ساكل  وت�سوية 

�سيخ قطر، وكانت نتيجة ذلك اأن اقرتحت اللجنة 

م�سوؤولية  وحتميله  حافظ  حممد  الوايل  عزل 

امل�ساكل التي وقعت مع ال�سيخ. وقد جاء يف تقرير 

ال�سيخ  واأن  امل�سكلة  اأنهت  قد  اأنها  اأي�ساً  اللجنة 

جا�سم وكافة الأهايل والقبائل ممتنون من مواقف 

ال�سلطان واهتمامه بهم. واأن ال�سيخ جا�سم خا�سة 

ومع   ،
27
العثمانية الدولة  مع  عاقاته  يف  م�ستمر 

هذا فاإن بع�ض كبار الدولة العثمانية يف الأح�ساء 

التي  الدولة  اإىل  تقاريرهم  اإر�سال  يف  ا�ستمروا 

اجتاه  مواقفه  وي�سوه  جا�سم  ال�سيخ  اإىل  يُ�سيء 

ال�سلطة املركزية. 

دوراً  لعبت  عدة  عوامل  هنالك  اأن  اعتقادنا  ويف 

الأ�سا�سية  بلدز  اأوراق   ، ا�ستانبول   ، الوزراء  رئا�سة  اأر�سيف   26

14/250/126/8

.8/126/250/14 ، BOA ، YEE

27 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اأوراق �سدارة بلدز اخلا�سة ، 

272/95

95/272 ، BOA ، Y.A.H us

ال�سلطة  املتميزة بن  العاقة  ا�ستمرارية  بارزا يف 

الذي  قطر،  و�سيخ  العثمانية  للدولة  املركزية 

تتمتع قطر بقدر كبر من ال�ستقالية طيلة فرتة 

م�سيخته. 

1( �سخ�سية ال�سيخ جا�سم بن حممد بن 

ثاين: 

كانت تتميز باحلنكة واحلكمة يف التعامل ملا يطراأ 

من اأحداث يف املنطقة ولعل من اأبرزها:

الأ�سري أ-  ال�سراع  اأثناء  البارز  دوره 

الدائر يف البحرين قبل جميء العثمانين للمنطقة 

لل�سيخ  البحرين  �سيوخ  مطالبة  عنه  جنم  والذي 

جا�سم زيارة البحرين وعقد معاهدة �سداقة على 

 .
28
اأ�سا�ض الند بالند

اخلاف ب-  اإخراج  وبحكمة  ا�ستطاعته 

نطاقه  اإىل  املحلي  حيزه  من  العديد  حول  الدائر 

تاأ�سي�ض عاقات بينه  الدويل واأن ينجم عن ذلك 

 .
29
وبن بع�ض زعماء القوى املحلية باملنطقة

ال�سراع ت-  ق�سية  من  العقاين  موقفه 

 .
30
الأ�سري الدائر يف الكويت اآنذاك

الرمتاء ث-  عدم  على  و�سموده  اإ�سراره 

28 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اأوراق الباب العايل ، 300662

300662 ، BOA ، BOE
29 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اأوراق الباب العايل ، 2689140

2689140 ، BOA ، BEO
30 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اأوراق بلدز الر�سمية /94/10

2689140 ، BOA ، BEO

د. حممد بن مو�سى القريني

قطر يف عهد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين بني 

التبعية واال�ستقالل يف �سوء امل�سادر العثمانية
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املتكررة  حماولتهم  رغم  الجنليز  اأح�سان  يف 

 من خال اإ�سعالهم نران الفتنة 
31
ل�ستمالته اإليهم

اخلليج  املحلية يف  القوى  زعماء  بن  الدوام  على 

العربي، وتدخلهم املبا�سر يف بع�ض الق�سايا املتعلقة 

بقطر خا�سة كق�سيتي الزبارة والعديد.

2( االأهمية االإ�سرتاتيجية واالقت�سادية 

لقطر:

على  الهام  ال�سرتاتيجي  قطر  موقع  لفت  لقد 

والإقليمية  املحلية  القوى  اأنظار  العربي،  اخلليج 

لتثبيت  ل�سراعاتهم  اآنذاك، وكان ميداناً  والدولية 

وجودهم يف املنطقة وكانت الدولة العثمانية واحدة 

وجودها  اأثبتت  والتي  املت�سارعة،  القوى  تلك  من 

خال  من  عقود  الأربعة  قاربت  فرتة  املنطقة  يف 

اأي�ساً  وانفردت  اآنذاك  قطر  ب�سيخ  عاقاتها 

باللوؤلوؤ.  جتارته  خال  من  القت�سادي  مبوقعها 

العثمانين  اأذهان  عن  يغب  مل  الذي  املورد  ذلك 

فتطلعوا باهتمام اإليه، وحر�سوا على اأن يح�سلوا 

منه على اإيرادات كبرة قد تدعم اقت�سادهم. لذا 

جند مدحت با�سا مل يهمل الإ�سارة اإليه يف تقريره 

اللوؤلوؤ يف  من جتار  اأعداد  وجود  فيه  يذكر  الذي 

 وهذا نزيه بك مت�سرف الأح�ساء 
32
القطيف و قطر

31 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول، اأوراق الباب العايل، 59642

.10/94 ، BOA Y.A Res
32 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اإرادة داخلية ، 44930

.44936 ، BOA ، ID

اأهمية قطر بو�سفها مركزاً  اإىل  ي�سر يف تقريره 

لأهمية  نظراً   ...« قال  حيث  اللوؤلوؤ  لتجارة  مهماً 

جتارة اللوؤلوؤ يف قطر فاإن اأنا�ساً كثرين ياأتون من 

الأماكن  �سائر  ومن  مومباي  ومن  العجم  �سواحل 

واأنه  كثرة  �سلع  اإىل  اإ�سافة  باللوؤلوؤ،  للمتاجرة 

بالإمكان ال�ستفادة من الر�سوم املقررة على ذلكم 

.
33
الن�ضاط لو كان هناك اإدارة عثمانية جيدة«

قطر  يف  اللوؤلوؤ  �سيد  �سفن  حا�سات  وقدرت 

بحوايل مليونني وخم�ص مئة واأربعني األف قراط، 

من  ثاين  اآل  جا�سم  ال�سيخ  عليه  يح�سل  ما  واإن 

 .
34
ر�ضوم هو �ضبعون األف واأربع مئة وثالثة قرياط

ال�سرتاتيجي،  املوقع  لهذا  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

اجلوانب  على  انعكا�سات  لقطر  والقت�سادي 

يف  ال�سيا�سية  القوى  بن  العاقات  يف  ال�سيا�سية 

فيه  املت�سارعة  الدولية  والقوى  العربي  اخلليج 

اآنذاك وهذا ما جعل لقطر خ�سو�سية وا�ستقالية 

يف عاقاتها مع الدولة العثمانية. 

3( �صيا�صية الدولة العثمانية: 

جلاأ ال�سلطان عبداحلميد الثاين يف �سيا�سته نحو 

اإىل جانبه عن  التقرب منهم وك�سبهم  اإىل  العرب 

طريق اإظهار الحرتام والتقدير للوجهاء البارزين 

33 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، �سورى دولية ، 5/2158

.5/2158 ، BOA ، SD
34 اأر�سيف رئا�سة الوزراء ، ا�ستانبول ، اأوراق بلدز الر�سمية 12/60

12/60 .BOA ، Y.A. RES

املزايا  بع�ض  ومنحهم  املناطق،  تلك  يف  منهم 

والإغراءات بدلً من اللجوء اإىل �سيا�سة الإخ�ساع 

تكون حممودة  ل  قد  والتي  منهم  للبع�ض  املبا�سر 

العواقب وانعك�ست تلك ال�سيا�سة فيما ل �سك فيه 

اأخذ جنمه  الذي  قطر  ب�سيخ  الدولة  عاقة  على 

املهمة  العربي  اخلليج  منطقة  �سماء  يف  يتاألأ 

بالن�سبة للدولة العثمانية. 

ثالثاً: قطر يف �سوء �سالنامات الدولة 

العثمانية: 

مل يغفل معدو �سالنامات الدولة العثمانية الإ�سارة 

اإىل قطر وحاكمها ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

اخلليج  يف  العثماين  التواجد  فرتة  طيلة  اإذ جند 

يف  يرتددان  حاكمها  وا�سم  قطر  ا�سم  اأن  العربي 

املكان  لأهمية  نظرا  �سرفياً  الدولة  �سالنامات 

ال�سراع  يف  لتوازن  مبداأ  خلق  الذي  فهو  واملكن 

الدويل القائم بن الإجنليز والعثمانين يف منطقة 

اخلليج اآنذاك. 

كما اأننا جند معلومات تف�سيلية بن احلن والآخر 

يف بع�ض ال�سالنامات اخلا�سة عن قطر وحاكمها 

ك�سالنامات ولية بغداد، و�سالنامات ولية الب�سرة، 

ومنها على �سبيل املثال ما ورد يف �سالنامات ولية 

»اإن ق�سبة قطر تقع يف اجلنوب 
 35

بغداد لعام 1299هـ

ال�سرقي للواء جند على ال�ساحل على م�سافة �ستن 

عام  لغاية  1294هـ  من  لاأعداد  العثمانية  الدولة  �سالنامات  انظر   35

1332هـ

�ساعة من اللواء، ومركز حاكمها ال�سيخ جا�سم اآل 

36
ثاين هو ق�سبة البدع...«

ولية  �سالنامات  يف  قطر  عن  اإ�سارات  وهناك 

يف  يقع  وقطر   ...« تقول:  1308هـ  لعام  الب�سرة 

�ساحل  على  لواء جند  مركز  من  اجلنوبي  ال�سرق 

البحر ويبعد عن املركز مقدار �ستن �ساعة ومركزه 

من  الثاين  اآل  جا�سم  ويحكمه  البدع...  ق�سبة 

الأهايل وعدد �سكان حوايل �سبعة اآلف وت�سعمائة 

ن�سمة تقريباً، وبها ثاثة اآلف و�ستمائة من البيوت 

ير�سل  بل  معن  بريد  فيه  لي�ض  وقطر  تخميناً... 

.
37
�ساعي خم�سو�ض عند م�ض احلاجة...«

 ...« اأن:  1311هـ  لعام  الب�سرة  �سالنامة  يف  وورد 

مهمة  مرا�سي  ثاثة  البحر  جهة  من  جند  للواء 

الأوىل القطيف والثاين العجر والثالث قطر وكل 

على  واقعة  والقطيف  حدة...«  على  ق�سبة  منها 

بعد اأربعن �ساعة عن مركز اللواء، وقطر على بعد 

�ستن �ساعة، والعجر على بعد اثنتي ع�سرة �ساعة 

وذلك على �سر الأبل... ويف جهة ال�ساحل من اللواء 

حمات خم�سو�سات ملغا�ض اللوؤلوؤ، الأول القطيف 

والثاين قطر... وجتارة قطر منح�سرة يف مغا�ض 

.
38
اللوؤلوؤ فقط... واإن قطر يدار بقائمقام...«

اأما ما ورد يف �سالنامات ولية الب�سرة لعام 1320هـ 

فهو الآتي: »... اإن مواقع �سيد اللوؤلوؤ يف اخلليج 

36 �سالنامة ولية بغداد ، 1299هـ ، �ض 128.

37 �سالنامة ولية الب�سرة لعام 1308هـ ، �ض 133- 141

38 �سالنامة ولية الب�سرة ، 1311 ، �ض 107 – 111.

د. حممد بن مو�سى القريني

قطر يف عهد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين بني 

التبعية واال�ستقالل يف �سوء امل�سادر العثمانية
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العربي ترتكز يف البحرين والقطيف وقطر وعمان 

من  تاأتي  اللوؤلوؤ  �سائدو  ي�ستخدمها  التي  فال�سفن 

يف  وقطر  وعمان  الأوىل،  الدرجة  يف  البحرين 

الدرجة الثانية، والقطيف يف الدرجة الثالثة، وتاأتي 

تذهب  ال�سفن  تلك  واإن  ذلك،  بعد  الكويت  �سفن 

اإىل اأماكن ال�سيد كل �سنة... وجميع الغوا�سن من 

اللوؤلوؤ  قيمة  املو�سم حت�سب  نهاية  ويف  الأهايل... 

جميع  منه  ويح�سم  �سفينة  كل  ا�ستخرجته  الذي 

اأ�سحاب  على  يوزع  والباقي  الازمة  امل�ساريف 

39
ال�سفن والغوا�سن والعمال الآخرين...«

ل�سالنامة  العثمانية  الدولة  اإ�سدار  وعند   

مل يغفل م�سدرها ذكر املوانئ 
 40

الر�سوم عام 1330هـ

الدوحة،  مليناءي  ذكر  قطر. حيث جند  املهمة يف 

.
41
والوكرة

39 �سالنامة ولية الب�سرة لعام 1320هـ ، �ض 167 – 168

�سي( ت  �سالنامه  )ر�سومات  الر�سوم  �سالنامة  اأن  اإىل  هنا  ون�سر   40

ومل  1330هـ  املالية  لوزارة  التابعة  الر�سوم  اأمانة  قبل  من  اإ�سدارها 

لت�سوية  تاريخياً  وت�سمنت عر�ساً   ، واحد فقط  اإل عدد  فيها  ي�سدر 

اأي�ساً على  الر�سوم واجلمارك واإدارتها يف الدولة العثمانية، واحتوت 

الت�سكيات الإدارية وجداول باأ�سماء املوظفن فيها

41 انظر )ر�سومات �سالنامه �سي(، دفعة اأوىل، در �سعادت )ا�ستانبول(، 

1330هـ، �ض 96-94. 

اخلامت�ة: 

وا�ستناد ملا ا�ستعر�ض، فاإن هذه الدرا�سة املقت�سبة 

خل�ست اإىل الآتي:

أ اإن الفر�سة التي تهياأت للدولة العثمانية يف ب�سط 	

�سيطرتها على الأح�ساء نتيجة لل�سراعات الأ�سرية 

بن ابني الأمام في�سل بن تركي كان بالن�سبة للقادة 

العثمانين حماولة لتحقيق تطلعاتهم امل�ستمرة اإىل 

اخلليج العربي وبحر العرب، لكي يكون لهم وجود 

فيهما ويح�سلوا على ن�سيب من جتارتها وما جتلبه 

من موارد كبرة خلزانتهم.

أ ال�سيخ 	 جناح  عن  الدرا�سة  هذه  ك�سفت  لقد 

الكثر من  ثاين يف معاجلة  بن  بن حممد  جا�سم 

الق�سايا ال�سائكة يف منطقة اخلليج بحنكة وحكمة 

بغية حتقيق طموحه يف تكوين كيان م�ستقل خا�ض 

لقطر.

أ بقوة يف وجه 	 ال�سمود  ال�سيخ جا�سم يف  جناح 

يف  الرمتاء  وعدم  عليه  الإجنليزية  ال�ضغوط 

ل�ستمالته  املتكررة  حماولتهم  رغم  اأح�سانهم، 

اإليهم.

أ الدولة 	 قادة  اإجبار  جا�سم  ال�سيخ  ا�ستطاع 

مبداأ  اأ�سا�ض  على  معه  التعامل  يف  العثمانية 

الحرتام والتقدير، واأنه قوة توازن يف املنطقة ل 

ي�ستهان بها.

أ فرتة 	 خال  العثمانية  القطرية  العاقات  اإن 

الوجود العثماين يف منطقة اخلليج كانت عاقات 

حتالف وود، رغم حماولت بع�ض ممثلي ال�سلطة 

ال�سطراب  من  جو  خلق  املنطقة  يف  العثمانية 

العثمانية يف  الدولة  مركز  وبن  بينه  الثقة  وعدم 

ا�ستانبول.

د. حممد بن مو�سى القريني

قطر يف عهد ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين بني 

التبعية واال�ستقالل يف �سوء امل�سادر العثمانية
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



عالقة الشيخ جاسم بن محمد بن 
ثانى بالسلطان عبد الحميد

االأ�ستاذ الدكتور : زكريا قور�سون

zkursun@marmara.edu.tr

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

)ومما يوؤثر عن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين :  اأنه كان له اأوقافاً كثرة يف الباد العربية  . فمن ذلك اأن 

له اأربعة اأوقافاً كبرة يف جند واأربعة مثلها يف بلدة املذنب ومثلها يف الأح�ساء ويف الق�سيم والبحرين وقطر 

وغرها وهذه كلها ت�سرف به ال�سرع ال�سريف وغر ذلك من اأعمال مربورة م�سكورة(.

�سليمان الدخيل :- حتفة الألباء يف تاريخ الأح�ساء.�ض 86
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الب�سرة  يف  ــم  ث ــغــداد  ب يف  العثمانيون  ا�ستقر 

ال�ساد�ض  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  فالإح�ساء 

ع�سر، ومبا اأن الدولة العثمانية كانت اأكرب القوى 

الإ�سامية يف ذاك الع�سر فقد ا�ستقبلها الزعماء 

الربتغال  تهديد  حتت  الواقعة  امل�سلمة  وال�سعوب 

على  العثمانيون  ا�ستقر  ولهذا  �سديد،  باهتمام 

دون  من  العربي(  )اخلليج  الب�سرة  خليج  �سواحل 

�س�ست 
ُ
اأدنى مقاومة، وبعد تاأ�سي�سها اإمارة الب�سرة اأ

نفوذها  امتد  ثم  الإح�ساء  اإمارة  العثمانية  الدولة 

اإىل �سواحل الأح�ساء والبحرين.

بني  وارتباط  متا�ص  اأول  حدث  النطاق  هذا  ويف 

ع�سر  هــذا  و�ــســادف  والعثمانين  قطر  �سكان 

 ،1555 �سنة  م�سلم  بن  �سلطان  بن  حممد  ال�سيخ 

بهذا  �سغر  �سجل  العثماين  الأر�سيف  يف  ويوجد 

ال�ساأن، يف ال�سفحة رقم 18 من الدفرت رقم 213 

ورد  كبجى، حيث  كامل  املحفوظ �سمن جمموعة 

فيه ما ياأتي: » اإن كل عرب قطر يعملون يف البحر 

اإن  احلجم،  متفاوتة  �سفينة  األف  حواىل  وميلكون 

ال�سعب العامل يف النقل و التجارة البحرية كان له 

دور موؤثر يف رفاهية بلده، و�سيخهم هو حممد بن 

�سلطان بنى م�سلم، ول�سيخهم اأماك يف الأح�ساء 

ولهذا فلقطر عاقات وثيقة معها ».

واأنا على قناعة باأن هذه الوثيقة التى اأقدمها لأهل 

لتاريخ قطر، لأنها  بالن�سبة  العلم �سديدة الأهمية 

العثمانية،  والــدولــة  قطر  بن  الربط  من  متكننا 

ويفهم منها اأن �سيخ بنى م�سلم كان اأمرا م�ستقا 

فاإنني  ولــذا  الأح�ساء،  مع  وثيقة  عاقات  ولديه 

اأعتقد اأنه اإذا اأردنا حتديد بداية تاريخ قطر فيجب 

اأن نبداأ من اأوا�سط القرن ال�ساد�ض ع�سر.

اأنــه عندما بــداأ الــوجــود العثماين  ومــن املــعــروف 

من  الأول  الــربــع  يف  العربية  اجلــزيــرة  يف  يظهر 

القرن ال�ساد�ض ع�سر مل مي�ض العثمانيون الإدارات 

اأن  القول  فيمكننا  ولذا  فيها،  املوجودة  التقليدية 

الدولة العثمانية قد اعرتفت مب�سروعية حكم بنى 

م�سلم يف قطر، ومل يتعر�ض ذلك احلكم لأية تدخل 

من جانب الدولة العثمانية. وبالإ�سافة اإىل الوثيقة 

املو�سحة  الدفاتر  فهناك  �سالفا،  ذكرتها  التى 

وهــذه  وعــزلــهــم،  الــدولــة،  موظفي  وعــزل  لتعين 

اإىل  �ُسم  قد  م�سلم  بنى  �سيخ  اأن  تو�سح  الدفاتر 

اأخرى  طبقة احلكام املعرتف بهم، وتذكر م�سادر 

اأن الدولة العثمانية قد اأر�سلت موظفاً اإىل قطر يف 

�سنة 1555م، ولكن احلرب التى وقعت بن م�سطفي 

با�سا اأمر اأمراء الإح�ساء ومراد �ساه اأمر البحرين 

قطر،  اإىل  الو�سول  مــن  املــذكــور  املــوظــف  منعت 

وكانت اإدارة قطر يف ذاك التاريخ م�ستقلة عن اإيالة 

الأح�ساء، ُويفهم اأن املوظف املر�سل اإىل قطر ومل 

ي�سل اإليها كان م�ستقا عن اإيالة الأح�ساء.

ومن جانب اآخر فقد كانت البحرين حما للنزاع 

والإيرانين،  والربتغالين  العثمانية  الدولة  بن 

كما كانت حما لتدخلهم اأي�ًسا، ولذا �سيكون من 

ال�سحيح القول باأن تاريخ قطر يف الفرتة املمتدة 

من القرن ال�ساد�ض ع�سر اإىل القرن الثامن ع�سر 

ما زال يف حاجة اإىل مزيد من البحث، و�سيو�ّسح 

الوثائق اجلديدة  مــن خــال  الــفــرتة  هــذه  تــاريــخ 

التى �سيُعرث عليها، بخاف هذا توجد الكثر من 

الأمور التي يجب معرفتها عن العاقات العثمانية 

القطرية حتى زمن ال�سيخ حممد بن ثانى.

يف احلقيقة هناك عدد قليل من الوثائق ي�ساعدنا 

على فهم العاقات مع قطر يف فرتة ولة املماليك 

يف بغداد وامتداد نفوذ اآل �سعود يف نواحي قطر، 

ا�ستقالً  ـــارات  الإم اأكــرث  قطر  نعد  اأن  وميكننا 

التاريخ  ذاك  ويف  م،   1860 �سنة  حتى  املنطقة  يف 

التى  العثمانية،  الدولة  اإىل  تركى  بن  في�سل  قدم 

يعد واحدا من رعاياها اآنذاك، �ضكوى من ن�ضاط 

الإجنليز والإيرانين يف البحرين، وطلب اأمر مكة 

من ا�ستانبول اتخاذ التدابر الازمة حتى ل ينتقل 

هذا الأمر اإىل قطر، يف الواقع اإن تطور الأحداث 

العاقات بن  ف�ساد  �سببا يف  كان  الفرتة  تلك  يف 

في�سل بن تركى و�سيخ البحرين، ولقد تو�سط واىل 

بغداد كي يخ�سع اأمر البحرين لفي�سل بن تركى، 

ولكن قطر مل تدخل مطلقا يف هذه الق�سية، وبعد 

وفاة في�سل بن تركى ُذكرت قطر يف فرمان تعين 

ابنه يف من�سب القائمقام �سنة 1867م، وهذا دليل 
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اإىل  تنظر  كانت  العثمانية  الدولة  اأن  يظهر  اآخــر 

قطر بطريقة تختلف عن القوى الأخرى املوجودة 

يف املنطقة.

اإن تاأ�سي�ض الإجنليز لنفوذ موؤثر يف خليج الب�سرة يف 

الن�سف الثانى من القرن التا�سع ع�سر قد اأدى اإىل 

حترك الدولة العثمانية، وعقب احلركة الع�سكرية 

بغداد على جند  وايل  با�سا  بها مدحت  قام  التى 

اإدارية من  العثمانيون مراكز  اأ�س�ض  م،  �سنة 1871 

الأ�سا�سي  التطور  على  اأثرت  الأح�ساء،  يف  جديد 

يف العاقات العثمانية القطرية بعد هذا التاريخ، 

العثمانية  الوثائق  ويوجد الكثر من املعلومات يف 

عن �سكل هذه العاقة، ولكن من املحال فهم هذه 

العاقة القائمة يف تلك الفرتة عن طريق الوثائق 

فح�سب، لأن هذه العاقة كانت تختلف كثرا عما 

يف  املعلومات  من  الكثر  ويوجد  الوثائق،  يف  ورد 

الوثائق العثمانية عن �سكل هذه العاقة.

اأقوى دولة يف العامل  لقد جاءت الدولة العثمانية 

الإ�سامي اإىل هذه املنطقة يف القرن ال�ساد�ض ع�سر 

حلماية امل�سلمن من هجمات الأوربين، ولكن يف 

ذلك، فقد  الأمر خاف  كان  التا�سع ع�سر  القرن 

اإدارة  تاأ�سي�ض  اإىل  ت�سعى  العثمانية  الدولة  كانت 

مركزية يف هذه املنطقة حلماية نف�سها و�سطوتها، 

ولذا اأ�س�ست الدولة العثمانية عاقات مع الأمراء 

املحلين يف هذا النطاق وخا�سة مع اأمراء قطر.

اأخرب  الع�سكرية  با�سا حركته  بداأ مدحت  فعندما 

لن  اأنــه  تقاريره  يف  وذكــر  باأهدافه،  العايل  الباب 

ير�سل اجلنود اإىل قطر والبحرين ما مل ياأت طلب 

الإجنليز،  مع  م�سكلة  يف  يت�سبب  ل  حتى  منهما 

ل�سيما بعدما بداأت احلركة الع�سكرية. وقد اأر�سل 

قائد اجلي�ض نافذ با�سا اأربعة اأعام عثمانية اإىل 

قطر بناء على الطلب املقدم من ال�سيخ حممد بن 

ثانى وابنه، وملا اختل الأمن يف قطر وما حولها من 

قبل الإجنليز واأتباع �سعود بن في�سل، قدم ال�سيخ 

اجلند  فيه  دعــا  با�سا  مدحت  اإىل  طلبا  جا�سم 

العثمانين اإىل قطر، وبناء على هذه الدعوة ذهب 

اإىل قطر البيكبا�سى عمر بك على راأ�ض عدد من 

اجلند، ويزعم بع�ض الباحثن اأن ال�سيخ حممد بن 

ثانى مل يكن يعرف حدود احلركة الع�سكرية التى 

يقوم بها مدحت با�سا واأنه طلب الأعام العثمانية 

ما،  ملخاوف  قطر  اإىل  العثمانين  اجلنود  ودعــا 

الإجنليز  ولأن  �سحيح،  غــر  الأمـــر  هــذا  ولــكــن 

الع�سكرية  احلركة  وحدود  اأهداف  يعرفون  الذين 

وحدودها جيدا قد اأخربوا ال�سيخ حممد بن ثانى 

كتب  فلقد  مبا�سرة،  احلركة  بداية  الأمر يف  بهذا 

الإجنليزي  ال�سيا�سي  املقيم  بيلي  لوي�ض  الكولونيل 

خطابا اإىل ال�سيخ حممد بن ثانى و�سفه فيه با�سم 

اأمر قطر، واأو�سح باإ�سرار اأن قطر لي�ست �سمن 

حدود احلركة الع�سكرية التى يقوم بها العثمانيون 

كتبه  الذي  خطابه،  بيلي يف  واأكد  الأح�ساء،  على 

العثمانين لن  اأن  الهند الإجنليزية،  با�سم حكومة 

يقوموا باأى هجوم على اأية قبيلة اأو دولة م�ستقلة، 

اإن بيلي الذى ا�ستخدم عبارة »وخا�سة اأنتم« موؤكدا 

ذكر قطر، قد اعرتف با�ستقال قطر، هذا الأمر 

كل  من  الرغم  وعلى  ذلك  بعد  لأفكاره  املعار�ض 

هذه ال�سمانات فاإنه قد دعا ال�سيخ حممد وابنه 

وقد  قطر،  اإىل  العثمانين  اجلنود  جا�سم  ال�سيخ 

يزعم بع�سهم اأن �سبب هذه الدعوة هو التهديدات 

املوجهة اإىل قطر من قبل البحرين، ولكن من اجللي 

اأن هذا الأمر غر �سحيح، لأن مدحت با�سا اأو�سح 

يف تقريره اأن اأهايل قطر قادرون على مواجهة اأي 

تهديد يتعر�سون له، ولذا فاإن دعوة العثمانين اإىل 

قطر اأمر ي�ستحيل اأن تو�سحه الأ�سباب الع�سكرية 

الأمر  وهذا  �سيا�سيا،  ال�سبب  يكون  وقد  وحدها، 

والبــن،  الأب  لل�سيخن  ال�سيا�سى  الدهاء  يظهر 

بهم  املحيطن  تهديدات  من  جنوا  هذا  فبفعلهم 

جانب  ومــن  جانب  مــن  هــذا  الإجنــلــيــز،  وخا�سة 

بفعلهم  اأعطيا  كما  ا�ستقالهم،  على  حافظا  اآخر 

هذا ر�سالة مهمة اإىل الدولة العثمانية، لأن عدم 

دخول قطر �سمن احلركة الع�سكرية التى قام بها 

العثمانين  اأن  يعنى  ل  البداية،  يف  با�سا  مدحت 

لن يتوجهوا بعد ذلك اإىل منطقة ا�سرتاتيجية مثل 

قطر، وقد فطن ال�سيخان، الأب والبن، اإىل هذا 

الأمر واتخذا تدابر له.

�سم  عندما  الو�سع  ي�سبه متاما  الو�سع  هذا  اإن   

ال�سلطان �سليم الأول م�سر اإىل الدولة العثمانية، 

يدخل م�سر حتى  الأول  �سليم  ال�سلطان  يكد  فلم 

اأر�سل اأمر مكة هيئة اإليه حتت رئا�سة اإبنه ال�سريف 

اأبي نى واأعلن تبعيته وخ�سوعه للدولة العثمانية، 

وهكذا �سمت منطقة احلجاز اإىل الدولة العثمانية 

اأطلق  ولهذا  وتيمنا،  تربكا  �سمت  بل  حرب  بغر 

»خادم  لقب  اأنف�سهم  على  العثمانين  ال�ساطن 

احلرمن« ولي�ض »حاكم احلرمن«، واأدى فعل اأمر 

مكة هذا اإىل منح احلجاز اإمتيازات وا�سعة، ونفهم 

من هذا اأن ال�سيخ حممد وال�سيخ جا�سم كانا على 

دراية كبرة بتاريخ العثمانين وجزيرة العرب.

لقد كان مدحت با�سا واىل بغداد، اأو القائد نافذ 

با�سا، رجال الدولة يف ا�ستانبول اأي�سا كانوا يعلمون 

الدهاء ال�سيا�سي لل�سيخ جا�سم، ولذا فاإن مدحت 

1872م  يناير  يف  الأح�ساء  اإىل  ذهــب  الــذي  با�سا 

تقاريًرا  يقدم  كــان  الأح�ساء  مت�سرفية  واأ�س�ض 

بالتعديات التي اأجراها، وقد كتب يف تقريره اأنه 

ال�سيخ  اإىل  اإدارتها  وجعل  ق�ساء  اإىل  قطر  حول 

ال�سيخ  اأعطى  اأنه قد  جا�سم، وهذه اجلمل تظهر 

جا�سم اجلواب الذى ينتظره، اأى اأن ال�سيخ جا�سم 

قد متكن من حماية بلده ونفوذه بدهائه ال�سيا�سي، 

من  الكثر  هناك  كان  الفرتة  تلك  لأنــه يف  وهــذا 

يح�سلوا  مل  قطر  خارج  وال�سيوخ  القبائل  روؤ�ساء 

على املن�سب الذى اأرادوه كما اأنهم فقدوا نفوذهم 

القدمي املوجود على القبائل.
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كان  1875م  �سنة  الــزبــارة  يف  الــواقــع  احلــدث  اإن 

ال�سيخ  عاقة  وثقت  التى  الأحـــداث  من  واحــدا 

جا�سم بالدولة العثمانية، و كان الرد الذى اأعطاه 

احلدث  هــذا  يف  جــات  بن  لأحمد  جا�سم  ال�سيخ 

الق�ساء  يف  �سببا  ما،  حد  اإىل  تفا�سيله  املعروف 

كما  عليه  الإجنليز  ميار�ضها  التي  ال�ضغوط  على 

اأنه اأدى اإىل اطمئنان وثقة الدولة العثمانية وثقتهم 

فيه، يف الواقع اإن ال�سيخ جا�سم ب�سيا�سته هذه كان 

يقوي من نفوذ الدولة العثمانية، ولهذا فاإن الدولة 

القائمقام  من�سب  قــدر  على  اإليه  تنظر  تكن  مل 

الذي عينته فيه، بل على العك�ض كانت تراه دعامة 

اأ�سا�سية ل�سيا�ستها يف املنطقة.

اعتلى  ــذي  ال الثانى  احلميد  عبد  ال�سلطان  اإن 

العر�ض �سنة 1876م، وهو الذى يعد واحدا من اأهم 

دهاة ال�سيا�سة يف التاريخ احلديث، قد اأدرك اأهمية 

ولهذا  وجيزة،  فرتة  يف  و�سيا�سته  جا�سم  ال�سيخ 

قدمها  التى  امل�ستمرة  بال�سكاوى  يهتم  مل  ال�سبب 

قدمها  التى  والتقارير  والأح�ساء  الب�سرة  موظفو 

الإجنليز ب�سفة م�ستمرة �سد ال�سيخ جا�سم، وعلى 

امل�سلحة  واأ�سحاب  الجنليز  حتري�ض  من  الرغم 

من املوظفن يف بع�ض الحيان، مل يقع ال�سيا�سيان 

الذكيان يف هذا الفخ، وميكننا م�ساهدة هذا الأمر 

يف العديد من الأحــداث، وعلي �سبيل املثال فقد 

�سكا واىل الب�سرة ال�سيخ جا�سم اإىل ال�سلطان عبد 

احلميد ب�سبب التدابر التى اأخذها بعد اخلافات 
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التى ظهرت بن جتار البحرين واأهاىل قطر �سنة 

هذه  من  نتيجة  على  يح�سل  مل  ولكنه  م،   1883

ال�سكوى، ويف ال�سنة التالية ملا عزم ال�سيخ جا�سم 

اأن  الب�سرة  واىل  عرف  احلج،  اإىل  الذهاب  على 

قطر  اآخر يف  قائمقام  تعين  واقرتح  فر�سة  هذه 

اأثناء غياب ال�سيخ جا�سم وان�سغاله يف فرتة احلج، 

هذا  رف�ض  الثانى  احلميد  عبد  ال�سلطان  ولكن 

القرتاح، غر اأن اأ�سحاب النوايا ال�سيئة مل يكفوا 

عن اإر�سال الأكاذيب واملعلومات اخلاطئة عن ال�سيخ 

جا�سم اإىل ا�ستانبول، وبعد ذلك حدثت مباحثات 

طويلة يف جمل�ض �سورى الدولة يف ا�ستانبول �سنة 

1886م، وظهر منها اأن كل املعلومات كانت خاطئة، 

وُقدم تقريًرا طويًا اإىل ال�سلطان، وبعد هذا عزل 

ال�سلطان عبد احلميد الثانى نزيه بك الذي قدم 

تقارير �سد ال�سيخ جا�سم، واأظهر مقدار ثقته يف 

ال�سيخ جا�سم.

وهناك مثال اآخر يظهر اأن العاقة بن ال�سلطان 

قائمة  كانت  جا�سم  وال�سيخ  الثانى  احلميد  عبد 

ثقه  يف  ذلــك  ويتمثل  ــتــوقــر،  وال التقدير  على 

ال�سلطان عبد احلميد الثانى الذى رف�ض �سكاوى 

قدمت �سد ال�سيخ جا�سم من بع�ض خ�سومه اإذ قام 

ال�سيخ  ل�سالح  قــراًرا  فاأ�سدر  الأمر  هذا  بفح�ض 

لتحقيق  قطر  اإىل  حربية  �سفينة  واأر�سل  جا�سم، 

ال�ستقرار فيها واأبعاد خ�سومه منها وحتى يظهر 

ال�سلطان عبد احلميد تقديره لدهاء ال�سيخ جا�سم 

»قبوجى  رتبة  وهى  مهمة  رتبة  منحه  ال�سيا�سي، 

عن  له  وعــرب  الــدولــة  لأكــابــر  تعطى  التى  با�سى« 

تقديره ل�سخ�سه.

جا�سم  ال�سيخ  اأن  يو�سحان  ال�سابقن  املثالن  اإن 

ل ميكن  العثمانية  الدولة  رجالت  من  رجا  كان 

اأنه قد حدث خاف بن  ال�ستغناء عنه، ل�سيما 

يف  العثمانية  والــدولــة  املنطقة  ــراء  اأم من  الكثر 

وقائع  �سببا يف حدوث  وكان هذا  فرتات خمتلفة 

األيمة.

على  الق�ساء  على  العثمانية  الــدولــة  لقدعملت 

ومن  جانب،  من  الإجنليز  اأظهرها  التي  املعوقات 

جانب اآخر عملت على تكوين الت�سكيات الإدارية 

قطر  و�ــســع  اإىل  انتبهت  ولكنها  قــطــر،  لق�ساء 

اخلا�ض، و�سعت اإىل جعل عائلة حممد بن ثاين، 

بن  جا�سم  اإن  با�ستمرار،  الت�سكيات  هذه  داخل 

حممد بن ثاين الذي فهم ا�ستحالة عمل تنظيمات 

نزاعات  اأحياناً يف  اإداريــة عثمانية يف قطر دخل 

ومل  الب�سرة  خليج  يف  العثمانين  املوظفن  مــع 

له،  راقــت  التى  الت�سرفات  ببع�ض  القيام  يَــَهــْب 

الإجنليز  وبن  بينه  ما  يف�سد  باأل  اهتم  اإنه  حتى 

الذين يوجد بينهم وبن الدولة العثمانية نزاع دائم 

ب�سبب عاقاته التجارية، اإن جا�سم بن حممد بن 

ثاين الذي حاول عمل توازن بن الدولة العثمانية 

والإجنليز يختلف عن الزعماء الآخرين املوجودين 

الإجنليز  اإىل  قيادته  ي�سلم  مل  ــه  اأن يف  باملنطقة 

اأ�سرت  هذا،  �سلوكه  مبوجب  اأنه  خا�سة  مطلقاً، 

حتقق  الــتــي  التعديات  على  العثمانية  الــدولــة 

ال�ستقال لقطر يف املعاهدة العثمانية الإجنليزية 

�سنة 1913م رغم معار�سة الإجنليز ال�سديدة لها. 

ال�سيخ  عرفوا  الذين  ال�سهود  كل  لإفـــادة  وطبقا 

كرميا  �سجاعا  �سخ�سا  كان  فاإنه  �سخ�سيا  جا�سم 

اأمر،  اأي  يف  املطلوبة  بال�سفات  يت�سف  ورحيما 

مل  العثمانية  الــدولــة  اأن  نن�سى  األ  يجب  ولكن 

تهتم بتلك ال�سفات فح�سب، بل اهتمت ب�سيا�سته 

ودرايته العميقة ب�سئون املنطقة، حيث كان له دور 

يف الأحداث التي وقعت يف املنطقة اإما بالو�ساطة 

التدخل  مــن  مبنعها  اأو  العثمانية  الــدولــة  ــدى  ل

املبا�سر، وهكذا منع �سفك دماء الكثر من امل�سلمن 

وحمى �سرف خليفتهم، ولقد عا�سر ال�سيخ جا�سم 

تقدير  ونال  العثمانية،  الدولة  �ساطن  من  ثاثة 

النادر وجودهم،  كل منهم، فهو واحد من الأمراء 

ول جرم يف اأن اأ�سا�ض �سيا�سته كان و�سيلة لظهور 

الإجنليزية-  التفاقية  ففي  احلديثة،  قطر  دولة 

العثمانية التى عقدت �سنة 1913 م واملنظمة ل�سوؤون 

خليج الب�سرة )اخلليج العربي(، كانت اإمارة قطر 

هى الإمارة الوحيدة التى دافعت الدولة العثمانية 

الإجنليز  وا�سطر  م�سرها،  تقرير  يف  حقها  عن 

لقبول هذا، ذلك لأنه كان هناك اعتقاد باأن �سيخ 

قطر و�سعبه لديهم القدرة على القيام بهذا الدور. 

العثماين قد هياأ  الإ�سرار  فاإن هذا  اآخر  وبتعبر 

الظروف لظهور دولة قطر احلديثة علي ال�ساحة 

الدولية. 

د. زكريا قور�سون

عالقة ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثانى 

بال�سلطان عبد احلميد
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



األلقاب والرتب الممنوحة 
للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 

من الدولة العثمانية

)ينشر هذا البحث بتصرف عن الورقة المقدمة في الندوة التاريخية(

الدكتور : �سهيل �سابان

dr_sapan@hotmail.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

»وال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين  من خيار العرب الكرام ، مواظب على طاعاته ، مداوم عبادته و�سلواته 

، من اأهل الف�سل واملعرفة بالدين املبن ، وله مربات كثرة على امل�سلمن« 

حممود �سكري الآلو�سي: تاريخ جند. �ض 37
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يزخر الأر�سيف العثماين مبئات الوثائق املهمة عن 

ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين وفرتة حكمه يف 

قطر، بدءاً من حملة مدحت با�سا على الأح�ساء عام 

1288هـ/1871م، وحتى وفاته يف �سعبان 1331هـ / 

اأغ�سط�ض 1913م. وهذه الوثائق تعد م�سادر اأولية 

للباحثن يف تاريخ قطر.

اأوجه  اإىل  الورقة  هذه  البحث يف  يتطرق  و�سوف 

ثاين  بن  حممد  بن  جا�سم  ال�سيخ  بن  العاقات 

وبن الدولة العثمانية من واقع الت�سنيفات املختلفة 

الألقاب  عر�ض  يف  ويف�ّسل  العثماين،  لاأر�سيف 

واأهم  العثمانية.  الدولة  من  له  املمنوحة  والرتب 

تلك الرتب ما هو اآت: 

1 – رتبة القائممقامية:

1288هـ/1871م  عام  جا�سم  ال�سيخ  ُمنحها  التي 

رتبة  اأ�سبحت  ثم  البداية،  رتبة فخرية يف  وكانت 

ر�سمية له. وقد واكب منَح الرتبة له دفع خم�س�سات 

عينية متثلت يف التمور، وخم�س�سات نقدية متثلت 

يف رواتب �سهرية، دفعت لل�سيخ جا�سم من ميزانية 

وزارة الداخلية العثمانية.

2 – رتبة رئا�سة الباب:

وهي من الرتب الرفيعة التي منحت لبع�ض اأعيان 

يف  �سباح  اآل  اجلابر  �سباح  ال�سيخ  مثل  املنطقة. 

خا�سة  البداية  يف  الرتبة  هذه  وكانت  الكويت. 

ال�سلطاين،  الق�سر  يف  العالية  الرتب  باأ�سحاب 

ال�سخ�سيات خارج  كبار  لبع�ض  اأ�سبحت متنح  ثم 

الق�سر. وقد منح ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

رتبة رئا�سة الباب يف 16 جمادى الآخرة 1305هـ/29 

فرباير 1888م

ومما ل �سك فيه اأن منح تلك الرتب لل�سيخ جا�سم، 

العثمانية  الدولة  اأولته  الذي  الهتمام  على  دلت 

الهتمام  ذلك  ظهر  وقد  الفرتة.  تلك  يف  لقطر 

من  ال�ستقالة  ال�سيخ  طلب  الدولة  قبول  عدم  يف 

من  لها  تعر�ص  التي  ال�ضغوط  ب�ضبب   - من�ضبه 

لدى  جا�سم  ال�سيخ  مكانة  تبينت  كما  الإجنليز. 

الدولة يف اإقالة وايل الب�سرة حممد حافظ با�سا 

من من�سبه؛ ب�سبب العمل الذي قام به �سد ال�سيخ 

اأحداث  ن�سوب  اإىل  اأدى  والذي  قطر،  يف  جا�سم 

عام 1310هـ/1893م وقتل كثر من ع�ساكر الدولة 

العثمانية يف تلك الأحداث.

قطر يف وثائق االأر�سيف العثماين:

 )
1
العثماين) الأر�سيف  يف  املحفوظ  التقرير  اأورد 

)وتاريخه التقريبي عام 1303هـ/1885م( معلومات 

عن قطر على النحو الآتي:

ميناء  عن  يبعد  والذي  بقطر  املو�سوم  املوقع  اإن 

فيما  ال�ساحل  على  يقع  ميل  مائة  م�سافة  العقر 

اأن  الرغم من  البحرين. وعلى  بن عمان وجزيرة 

اأهايل قطر من الكرثة مبكان، فاإن معظم اأرا�سيها 

خالية من ال�سكان، كما اأنها خالية من املياه العذبة. 

اأواملزروعات.  النخيل  فيها  يوجد  فا  ولذلك 

ب�سيد ال�سمك  وي�ستغل معظم اأهايل قطر تقريباً 

البحرية.  وباملاحة  وجتارته  اللوؤلوؤ  على  والغو�ض 

�ستمائة  اأو  فلهم حوايل خم�سمائة  الغر�ض  ولهذا 

على   – تقوم  منها  ال�سغرة  ال�سفن   .)
2
( �سفينة 

غرار �سفن اأهايل الكويت – ب�سيد ال�سمك واللوؤلوؤ. 

اإىل  والتجارة  باملاحة  فتقوم  الكبرة  ال�سفن  اأما 

موانئ البحرين وبو�سهر والب�سرة وغرها. ومركز 

األفن  تتكون من  التي  البدع  بلدة  ق�ساء قطر هو 

وخم�سمائة منزل مبني من احلجر والكل�ض. وبها 

1 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.EE.KP.3790
2 وقد اأفادت الربقية املر�سلة من الب�سرة اإىل نظارة الداخلية يف )21 

حمرم 1316هـ/11 حزيران 1898م( اأن عدد ال�سفن التي ميلكها اأهايل 

ت�سنيف  العثماين،  الأر�سيف  �سراعية.  �سفينة  �ستمائة  اأكرث من  قطر 

Y.A.RES.94/10

د. �سهيل �سابان

االألقاب والرتب املمنوحة لل�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 
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�سبع ع�سرة قرية تقع على ال�ساحل. ويف كل قرية 

احلجر  من  مبني  منزل  ومائتي  خم�سن  بن  ما 

القطيف  ق�ساء  مثل  وق�ساء قطر  اأي�ساً.  والكل�ض 

لي�ض له قائممقام موظف من الدولة. بل قد وجه 

من�سب القائممقامية اإىل �سيخه جا�سم بن حممد 

بن ثاين، وتدار �سوؤون قطر الإدارية من قبله منذ 

بداية الت�سكيات الإدارية فيها. وعدد �سكان قطر 

القاطنن فيه اأو غر القاطنن ]اأي املتجولن يبلغ 

 .)
3
ثاثن األف ن�سمة)

�سعبان   15 يف  )موؤرخة  اأخرى  وثيقة  واأفادت 

1306هـ/16 اإبريل 1889م( اأن عدد �سكان قطر اأربعة 

(. والق�سد من هذا الرقم هم �سكان 
4
اآلف ن�سمة)

بح�سب  الدوحة والبدع. وقد ارتفع هذا العدد – 

1309هـ/7  الثاين  ربيع   4 اآخر )يف  تقرير عثماين 

(. ومعظم 
5
نوفمرب 1891م( اإىل ثمانية اآلف ن�سمة)

وقليل  واحلنبلي،  املالكي  املذهب  على  هوؤلء 

قا�ض  فيه  ويوجد  ال�سافعي.  املذهب  على  منهم 

الإ�سامية  امل�سيخة  لدن  من  معن  فقط  واحد 

اأفراد  عدا  وفيما  �سواه،  يوجد  ول  اإ�ستانبول  يف 

يوجد  احلنفي،  املذهب  على  هم  ممن  ال�سبطية 

فيه عدد من التجار الأجانب ول �سيما من البانيان 

با�سم  تعرف  للدولة  �سنوية  موارد  وفيه  )الهنود(. 

3 واأفادت الوثيقة ال�سابقة )اأي Y.A.RES.94/10( اأن عدد �سكان 

قطر خم�سة ع�سر األف ن�سمة.

A.MKT.MHM.499/40 4 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.A.RES.60/12 5 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

قر�ض  األف  ثاثن  قيمتها  تبلغ  الع�سائر،  ر�سم 

يُدخُل  كبراً،  ميناًء  يعد  املوقع  هذا  لأن  �سنوياً. 

اإليه الكثر من الأمتعة التجارية واملوؤن اإليه من بر 

فهو  الأخرى.  ال�ساحلية  املواقع  �سائر  ومن  فار�ض 

على غرار القطيف موقع جتاري مهم. 

وتختلف الوثائق العثمانية حول البيانات الح�سائية 

( )موؤرخة يف 
6
عن قطر، فقد اأوردت وثيقة عثمانية)

4 ربيع الثاين 1309هـ / 7 نوفمرب 1891م( معلومات 

اإح�سائية اأخرى عن قطر اأعدتها وكالة قائممقامية 

قطر اأن عدد ال�سكان ع�سرون األف ن�سمة، وعدد 

�سكان الدوحة والبدع: ثمانية اآلف ن�سمة. وعدد 

�سكان ملحقاته والقرى التابعة له ت�سعة ع�سر األف 

ن�سمة، وعدد امل�ساجد يف تلك القرى خم�سة ع�سر 

خم�ض  فيها:  البتدائية  املدار�ض  وعدد  م�سجدا. 

ع�سرة مدر�سة.

ابن  الأمر  وكيل   – نا�سر  بن  ر�سيد  ال�سيخ  وذكر 

قدمه  الذي  التقرير  يف   – اإ�ستانبول  يف  الر�سيد 

اإىل الباب العايل يف )22 ت�سرين الأول 1324رومي: 

11 ذي القعدة 1326هـ/5 دي�سمرب 1908م( اأن عدد 

الأفراد امل�سلحن يف قطر وملحقاتها من البلدات 

.)
7
�سبعة اآلف �سخ�ض )

6 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف Y.A.RES.60/12 وقد اأوردت هذه 

الوثيقة اإح�ساءات اأخرى عن قطر: مثل عدد ال�سفن الكبرة وال�سغرة 

�سفينة،  كل  العاملن يف  اللوؤلوؤ، وعدد  ال�سنوية من  فيها، وحا�ساتها 

ووارداتها ال�سنوية من اخلارج.

DH.MUI.18-2/32 7 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

العالقات العثمانية – القطرية:

ميكن تو�سيح العاقة بن ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين وبن الدولة العثمانية من خال تق�سيمها 

اإىل ق�سمن:

الق�سم االأول: جودة العالقات بني الطرفني :

وتت�سم  الطرفن جيدة،  فيه بن  العاقات  وكانت 

باحل�سنى والتفاعل الإيجابي. ومن اأو�سح الإ�سارات 

منح  الطرفن:  بن  الطيبة  العاقات  تلك  اإىل 

رتبة  ال�سيخ جا�سم. ومنح  اإىل  القائممقامية  رتبة 

رئا�سة الباب له. وعدم قبول الدولة لطلب ال�سيخ 

ال�ضتقالة - املبنية على ال�ضغوط التي تعر�ص لها 

الب�سرة  وايل  واإقالة  من�سبه.  من   - الإجنليز  من 

العمل  ب�سبب  من�سبه؛  من  با�سا  حافظ  حممد 

والذي  ال�سيخ جا�سم يف قطر،  به �سد  قام  الذي 

 .)
8
1310هـ/1893م) عام  اأحداث  ن�سوب  اإىل  اأدى 

التي  والربقية  با�سا  نظر حممد حافظ  الطاع على وجهة  ب�ساأن   8

ميناء  من  الع�ساكر  من  املزيد  �سوق  ب�سرورة  العايل  الباب  اإىل  بعثها 

الب�سرة اإىل قطر، ل�سرب ال�سيخ جا�سم اآل ثاين، الذي اأدى اعرتا�سه 

على الوايل املذكور اإىل قتل وجرح اأكرث من مائة وخم�سن من الع�ساكر 

يف قطر )قبل 21 رم�سان 1310هـ(.. وقد �ساق فيه العديد من احلجج؛ 

لإقناع الباب العايل ب�سرب ال�سيخ جا�سم. الأر�سيف العثماين، ت�سنيف 

 Y.A.HUS.272/95
وب�ساأن اخلطاب الذي بعثه ال�سيخ جا�سم اإىل ال�سدارة العظمى يف )9 

رم�سان 1310هـ/27 مار�ض 1893م( حول احلادثة التي ن�سبت بينه وبن 

وايل الب�سرة حممد حافظ با�سا الذي قدم اإىل قطر.. وبناًء على راأي 

باأمر من ال�سلطان العثماين- جلنة للتحقيق  الطرفن فقد ت�سكلت – 

تقريرها  رفعت  املو�سوع  ماب�سات  على  التعرف  وبعد  احلادث،  يف 

�سبتمرب  1311هـ/23  الأول  ربيع   12( العايل يف  الباب  اإىل  التف�سيلي 

1893م( الأر�سيف العثماين، ت�سنيف Y.EE.8/3 واجلدير بالذكر اأن 

جا�سم  ال�سيخ  لربقية  العثمانية  الدولة  وا�ستجابة 

الهجوم  اإزاء  له  الازم  والتاأييد  التعاون  بتقدمي 

الذي قد ي�سن �سد قطر )يف عام 1306هـ/1889م(؛ 

حيث تباحثت مع ولية الب�سرة يف اإر�سال القوات 

قطر  اإىل  احلربية  بال�سفن  واملدافع  الع�سكرية 

على وجه ال�سرعة؛ للحيلولة دون وقوع �سيء على 

(.. اإىل غر ذلك من الأدلة. ي�ساف خطاب 
9
قطر)

ال�سيخ عبد اهلل بن جا�سم بن حممد بن ثاين اإىل 

تاأكيده  املت�سمن  والده،  وفاة  بعد  العايل  الباب 

الدولة  مع  الطيبة  العاقات  يف  ال�ستمرار  على 

معها،  التعامل  و�سدق  لها  والإخا�ض  العثمانية، 

على غرار عهد والده.

ومما يدل على ا�ستمرار العاقات الطيبة بن قطر 

جا�سم  ال�سيخ  وفاة  بعد  حتى  العثمانية  والدولة 

 ،)
10
( 1913م(  1331هـ/اأغ�سط�ض  �سعبان  �سهر  )يف 

اخلطاب الذي بعث به ال�سيخ عبد اهلل بن جا�سم 

1331هـ/15  رم�سان   12( يف  ثاين  بن  حممد  بن 

ها التقرير قد �سم معلومات تعريفية مهمة عن قطر والقاع املوجودة 

بها، والأهمية ال�سرتاتيجية مليناء قطر يف املنطقة. وقد اأ�سار التقرير 

�سمن  تظهر  مل  اأنها  غر  قطر،  عن  وخمططات  خريطة  وجود  اإىل 

اأوراقه. علماً اأن التقرير تكون من 18 �سفحة.

A.MKT.MHM.499/40 9 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

العثماين:  العهد  يف  قطر  منت�سر:  �سعيد  حازم  قور�سون؛  زكريا   10

للمو�سوعات،  العربية  الدار  بروت:  وثائقية،  درا�سة  1781-1913م، 

2008م. �ض 205
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اأن  اأغ�سط�ض 1913م(، حيث جاء فيه: ونحن لبد 

نعّرفكم اأننا مبحل والدنا املرحوم يف جميع الأ�سياء، 

واخللو�ض  الولء  على  حمافظن  نزال  ل  واأننا 

و�سّد  لدفع  الإمكان؛  بحد  قائمن  العلية  لدولتنا 

واإياكم  وفقنا اهلل  وبحراً،  براً  اأجنبية  د�سي�سة  كل 

( ومما 
11
خلدمة دولتنا وملتنا ب�سدق واإخا�ض..)

اهلل  عبد  ال�سيخ  بخطاب  امللحق  التقرير  يف  ورد 

التاريخ  )بعد  الب�سرة  ولية  وكيل  به  بعث  والذي 

املذكور(: اإن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين كان 

مظهراً لل�سدق والإخا�ض للدولة العلية، واأنه اتخذ 

ال�سيا�سات  خاله  من  ك�ّسر  �سعباً،  و�سعاً  بذلك 

الإجنليزية جتاه قطر، وحترك مبوجبه، ومنع من 

تدخل اأي يد اأجنبية يف �سوؤون قطر؛ حيث انتهج 

عثمانية  وثيقة  اأفادت  وقد   )
12
به..) خا�ساً  نهجاً 

اأغ�سط�ض  1331هـ/23  رم�سان   20 يف  )بتاريخ 

1913م( بعر�ض مو�سوع تعين ال�سيخ عبد اهلل بن 

جا�سم بن حممد بن ثاين لقائممقامية قطر، التي 

.)
13
فقدت �سيخها قبل هذا التاريخ بقليل)

الق�سم الثاين: فتور العالقة بني الطرفني :

الطرفن  بن  الطيبة  العاقات  تلك  فيه  �ساب 

الطرفن؛  التعامل بن  الفتور واحلدة يف  نوع من 

DH.SYS.25/113 11 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

DH.SYS.25/113 12 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

13 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

BEO. 315477

اأكدت  وقد  الطرفن،  بن  التفاهم  ل�سوء  نتيجة 

تلك الأحداث رغبة ال�سيخ جا�سم يف عدم تدخل 

الذي  بالقدر  اإل  �سوؤون قطر  العثمانية يف  الدولة 

يتطلبه الأمر حلمايته من خ�سومه، وباملقابل فاإن 

ال�سيخ  حماية  ت�ستطع  مل  اأي�ساً  العثمانية  الدولة 

جا�سم كما كان ينبغي من ال�سغوطات الإجنليزية 

له  خطاب  يف  جا�سم  ال�سيخ  و�سح  كما  عليه. 

 11/1304 اأيلول   29 )قبل  الأح�ساء  مت�سرف  اإىل 

يواجهها  التي  ال�ضغوط  تلك  مدى  1888م(  اأكتوبر 

من الإجنليز، واأنه قطع الأمل يف م�ساعدة الدولة 

حادثة  ولعل   .)
14
ال�سدد) هذا  يف  له  العثمانية 

�سفن  وجلب  باملدافع،  للزبارة  الإجنليز  �سرب 

جا�سم  ال�سيخ  وتهديد  البحرين،  اإىل  قطر  اأهايل 

األف روبية؛ لإخاء ال�سفن املذكورة،  بدفع ثاثن 

ثم قيام  لتهديداتهم،  ال�سيخ جا�سم  وعدم خ�سوع 

الإجنليز باإحراق تلك ال�سفن، على الرغم من كل 

ذلك فاإن الدولة العثمانية مل ت�ستطع القيام بعمل 

�سوى طلب ا�ستي�ساح حول املو�سوع من اخلارجية 

اأفادت وثيقة عثمانية )موؤرخة يف  الإجنليزية كما 

وقد   .)
15
1896م() حزيران  1314هـ/30  حمرم   19

الدولة  اتخذته  الذي  املوقف  يف  اأي�ساً  ذلك  تبن 

بن ثاين مديراً  الرحمن  تعين عبد  العثمانية من 

التعين بعد  الوكرة؛ حيث تراجعت عن هذا  على 

معار�سة الإجنليز له )كما جاء يف الوثيقة املوؤرخة 

DH.MKT.1554/14 14 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

MV.88/35 15 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

.)
16
يف 16 ربيع الآخر 1321هـ/12 متوز 1903م()

وقد تلقى الباب العايل بع�ض ال�سكاوى �سد ال�سيخ 

اإجراء حتقيق يف  بغداد  ولية  من  فطلب  جا�سم، 

 .)
17
1886م() متوز  1303هـ/10  �سوال   8( الأمر 

وخ�سي تقي الدين با�سا وايل بغداد من اأن معار�سة 

ال�سيخ جا�سم لاإجنليز قد توؤدي اإىل تفاقم الو�سع 

عليها،  الإجنليز  ا�ستياء  اإىل  يوؤدي  يف قطر، مبا 

ليدبر  قطر  لقائممقام  وكيل  تعين  �سرعة  فطلب 

حربية  و�سفينة  ع�سكرية  فرقة  من  بدعم  الأمور 

1885م(  اأغ�سط�ض  1301رومي/24  اأغ�سط�ض   12(

.)
18
(

الب�سرة  التقرير املر�سل من ولية  وقد ات�سح من 

1309هـ/10  رجب   11( يف  العظمى  ال�سدارة  اإىل 

)اأي  املا�سي  العام  يف  ُعّن  اأنه  1892م(  فرباير 

لقائممقام قطر  نائب  تعين  1308هـ/1891م(  عام 

فيه  ُعّن  كما  ثاين،  بن  بن حممد  جا�سم  ال�سيخ 

تعين مدير على كل من الزبارة والعديد. وكررت 

1309هـ/19  الآخر  ربيع   16 )يف  جند  مت�سرفية 

نوفمرب 1891م( طلبها يف تعين خم�سن نفراً من 

لهم،  واإن�ساء مقر  اأفراد �سرطة اخليالة يف قطر، 

اإقامة مبنى للحكومة فيه، واإ�سافة �سرية  وكذلك 

ع�سكرية للع�ساكر املوجودين فيه، و�سرورة توفر 

الدولة،  �سطوة  لإبراز  �سواحله؛  حربية يف  �سفينة 

MV.107/44 16 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

DH.MKT.1355/38 17 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

.I.SD.2157/10 18 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

مع  التعامل  وال�سدة يف  الردع  اأ�ساليب  وا�ستخدام 

.)
19
ال�سيخ جا�سم)

بن  جرت  التي  املرا�سات  جمموعة  اأفادت  كما 

دوائره،  مبختلف  العايل  والباب  الب�سرة  ولية 

ن�سوب م�سكلة كبرة بن الدولة العثمانية وال�سيخ 

1315هـ  عام  )اأواخر  ثاين  بن  حممد  بن  جا�سم 

واأوائل عام 1316هـ/1898م(؛ ب�سبب تعر�ض الع�ساكر 

يف �سوق قطر لهجوم من الأهايل، اأدى اإىل مقتل 

بع�سهم وجرح اآخرين، كما ذكر وكيل وايل الب�سرة 

يف اخلطاب الذي بعثه اإىل نظارة الداخلية قبيل 

بت�سكيل  ال�سيخ جا�سم  قبول  املذكور عدم  التاريخ 

(. وكانت 
20
املحجر ال�سحي واإدارة املوانئ يف قطر)

 .)
21
كتيبة ع�سكرية تقيم يف قطر يف هذا التاريخ)

ويف اخلطاب الذي بعثه ال�سيخ جا�سم يف )22 ذي 

على  اللوم  و�سع  1898م(  مايو  1315هـ/14  احلجة 

الدولة  تنازل  ولول   .)
22
الع�ساكر يف هذه احلادثة)

الأهايل  اأحد  دية  بدفع  موقفها  عن  العثمانية 

امل�سكلة  لت�سعت  املذكورة،  احلادثة  يف  املقتولن 

ونتجت عنها م�سكات اأكرب.

القائد  وكيل  بعثه  الذي  التقرير  ذكر  وباملقابل 

1325رومي/6  23 حزيران  الع�سكري يف جند )يف 

باأعمال  التي تقوم  القبائل  اأن بع�ض  متوز 1909م( 

Y.A.RES.60/12 19 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.A.RES.93/21 20 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.A.RES.93/21 21 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.A.RES.93/21 22 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف
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الفو�سى  اإىل  توؤدي  التي  والأعمال  الطريق  قطع 

يف الأح�ساء، حم�سوبون على ال�سيخ جا�سم، واأنهم 

يقومون بتلك الأعمال بتاأييد منه )مثل حادثة حجر 

بن برميان(، واأن الهدف من ذلك عدم تاأدية الدولة 

.)
24
( املخ�س�سة له منذ �سنتن)

23
للتمور)

اأو�ساف ال�سيخ جا�سم كما وردت يف 

وثائق االأر�سيف العثماين:

ات�سح من جمموعة من وثائق الأر�سيف العثماين ما 

ميكن من خالها و�سف ال�سيخ جا�سم بالأو�ساف 

الآتية:

1 – الثبات يف موقفه املوؤيد للدولة العثمانية، على 

بقبول حمايتها  بريطانيا عليه  الرغم من �ضغوط 

املنطقة،  �سيوخ  بع�ض  غرار  على  قطر،  على 

اإحراقها،  ثم  القطرية  ال�سفن  على  وا�ستيائها 

احلماية  رف�ض  بعواقب  جا�سم  ال�سيخ  وتهديد 

الإجنليزية وتغرميه بثاثن األف روبية، اإل اأنه مل 

ين�ضع لتلك ال�ضغوط، وبقي ثابتاً يف موقفه املوؤيد 

قائد اجلي�ض ال�ساد�ض يف بغداد - يف  23 ذكر الفريق فا�سل با�سا – 

على  عطفاً  قطر،  اأو�ساع  عن  العايل  الباب  اإىل  بعثه  الذي  التقرير 

برقية قائد الفرقة الع�سكرية اأحمد حقي )يف 8 مار�ض 1325( اأن التمور 

املخ�س�سة من خزينة الدولة لل�سيخ قا�سم �سنوياً تبلغ خم�سمائة اأوقية. 

HR.SYS.94/8 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

24 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

BEO. 268914

للدولة العثمانية )رم�سان 1313هـ/فرباير 1896م(

(. كما اأن ال�سفن التابعة له يف اخلليج والعاملة 
25
(

.)
26
يف �سيد اللوؤلوؤ كانت ترفع العلم العثماين)

2 – اإخا�سه للدولة العثمانية. وقد اأفادت وثيقة 

مار�ض  1305هـ/1  الآخرة  جمادى   17 يف  )موؤرخة 

1888م( اأن ال�ضغوط الربيطانية زادت على ال�ضيخ 

جا�سم بعدما تاأكد لاإجنليز ثباته على الإخا�ض 

و�سدق معاملته مع الدولة العثمانية.

وثائق  و�سفته  فقد  املنطقة.  وغناه يف  ثراوؤه   –  3

 )  
27
اأثرياء) اأ�سهر  من  باأنه  العثماين  الأر�سيف 

 .)
28
املنطقة ومن اأ�سحاب النفوذ فيها)

4 – عدم حبه لاإجنليز. كما جاء يف تقرير عثماين 

مر�سل من مت�سرفية جند )يف 16 جمادى الأوىل 

1328هـ/26 مايو 1910م( عطفاً على كام مت�سرف 

جند ال�سابق ماهر بك املخالف لل�سيخ جا�سم: كان 

ال�سيخ جا�سم من اأكرث املتع�سبن لاجتاه ال�سلفي، 

25 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

.BEO. 59642
26 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

BEO 59642
27 بل اأفادت وثيقة )موؤرخة يف 21 حمرم 1316هـ/11 حزيران 1898م( 

العثماين،  الأر�سيف  املنطقة.  ثراء يف  الرجال  اأكرث  جا�سم  ال�سيخ  اأن 

Y.A.RES.94/10 ت�سنيف

بينت  وقد   65/1429.DH.MKT ت�سنيف  العثماين،  الأر�سيف   28

الوثيقة اأن الإجنليز يف ال�سنة املا�سية )1304هـ( اأر�سلوا �سفينة حربية 

اأخذوا  واأنهم  اخلليج،  يف  الإجنليزي  القن�سل  مع  قطر  �سواحل  اإىل 

العاملن  رعاياها  اأحد  �سرقة  بحجة  ال�سيخ؛  من  روبية  اآلف  ثمانية 

باأن  الوثيقة  اأ�سارت  كما  الهنود،  البانيان  فئة  من  بقطر  التجارة  يف 

الإجنليز اأنف�سهم ا�ستولوا يف هذه ال�سنة على مبلغ مماثل وبع�ض اللوؤلوؤ 

من وكيل ال�ضيخ القاطن يف البحرين، لبيان مدى ازدياد تلك ال�ضغوط 

على ال�سيخ.

لو  حتى  بتاتاً  يحبهم  ول  الإجنليز  اإىل  مييل  ول 

.)
29
ت�سنت له الفر�ض)

5 - ومما و�سف به ال�سيخ جا�سم )بن حممد( بن 

ل  رجاله  واأن  قطر،  يف  والناهي  الآمر  اأنه  ثاين: 

يف  ويت�سرفون  املحكمة،  ول  احلكومة  يراجعون 

البلد بح�سب الأ�سول املتبعة عندهم، دون التقيد 

.)
30
باأنظمة الدولة)

رتبة القائممقامية:

رتبة  ثاين  بن  حممد(  )بن  جا�سم  ال�سيخ  منح 

بطلب  1288هـ/1871م(  )عام  يف  القائممقامية 

من  عليه  ال�سغط  تخفيف  بغية  وذلك  (؛ 
31
منه)

الإجنليز من جهة حاكم البحرين من اآل خليفة من 

جهة ثانية؛ حتى ت�سانده الدولة العثمانية يف رفع 

.)
32
تلك الأخطار عن باده)

وقد ذكر مدحت با�سا يف تقرير له اإىل الباب العايل 

ال�سيخ  اأن  1872م(  يناير  1288هـ/3  �سوال   21 )يف 

جا�سم )بن حممد( بن ثاين منح رتبة القائممقامية 

خلزينة  واردات  وجود  لعدم  نظراً   ،)
33
راتب) با 

DH.MUI.37-2/20 29 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

I.SD.2136/5 30 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

I.HUS.1310.N-68 31 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

1288-1331هـ/1871- الأح�ساء:  مت�سرفية  يف  العثمانية  الإدارة   32

1913م/حممد بن مو�سى القريني.- الريا�ض: جامعة امللك �سعود، كلية 

الآداب، ق�سم التاريخ، )ر�سالة دكتوراه(، 1422هـ/2000م. �ض 84

بغداد  يف  ال�ساد�ض  اجلي�ض  قائد   – با�سا  فا�سل  الفريق  اأن  غر   33

قطر،  اأو�ساع  عن  العايل  الباب  اإىل  بعثه  الذي  التقرير  يف  ذكر   –
مار�ض   8 )يف  حقي  اأحمد  الع�سكرية  الفرقة  قائد  برقية  على  عطفاً 

يبلغ  الدولة  خزينة  من  جا�سم  لل�سيخ  املخ�س�ض  الراتب  اأن   )1325

الدولة من قطر، واأنه اأر�سل اإليه املر�سوم اخلا�ض 

 .)
34
بهذه الرتبة)

الأح�ساء  مت�سرف  من  مرفوع  تقرير  واأفاد 

الأول  ربيع   16( اأحمد عطاء يف  بن  حممد عزت 

�سحب  طلب  الذي  1885م(،  دي�سمرب  1303هـ/23 

ب�سبب  جا�سم؛  ال�سيخ  من  القائممقامية  رتبة 

ا�ستمراره يف احلياة البدوية، وعدم تقيده باأنظمة 

الدولة العلية، حيث ذكر اأنه ُح�ّسلت ال�سريبة من 

وملدة  واألف  ومائتن  وت�سعن  ثاثة  عام  من  قطر 

األف  ثاثن  حوايل  �سنوي  مببلغ  �سنوات،  ثاث 

يتم حت�سيل  فلم  املذكور  التاريخ  بعد  اأما  قرو�ض. 

رتبة  �سحب  طلب  ولذلك   ،)
35
منه) �سريبة  اأي 

القائممقامية منه.

هذا وقد ذكر وايل الب�سرة يف اخلطاب الذي اأر�سله 

اإىل ال�سدر الأعظم يف )16 ربيع الأول 1304هـ/13 

دي�سمرب 1886م( اأن ال�سيخ جا�سم )بن حممد( بن 

واأنه  القائممقامية،  من�سب  من  ا�ستقال  قد  ثاين 

اأوكل اأمورها اإىل ولده، طالباً اإبداء راأيه يف املو�سوع 

ال�سرتاتيجي  قطر  موقع  اأهمية  اإىل  الإ�سارة  مع 

اأخرى )يف عام  اأوردت وثيقة  (. كما 
36
يف املنطقة)

املت�سمن  جا�سم  ال�سيخ  خطاب  1316هـ/1898م( 

اأربعة اآلف وثمانائة وثمانن قرو�ساً، وما زالت  �سهرياً ما جمموعه 

الأر�سيف  تاريخه(.  )حتى  منتظم  ب�سكل  اإليه  تدفع  املخ�س�سات  تلك 

HR.SYS.94/8 العثماين، ت�سنيف

I.DH.44930 34 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

I.SD.2136/5 35 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

DH.MKT.1385/34 36 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

د. �سهيل �سابان

االألقاب والرتب املمنوحة لل�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من الدولة العثمانية



302303

�سكواه من عدم قبول الدولة ا�ستقالته من من�سب 

اخلطاب  هذا  يف  طلبه  كرر  وقد  القائممقامية، 

التي  الأ�سباب  تعداد  مع  ا�ستقالته  بقبول  ورجاءه 

 .)
37
املن�سب) هذا  من  ال�ستقالة  تلك  اإىل  دفعته 

وقد ات�سح فيه انزعاجه من ت�سرفات الدولة يف 

ت�سديقها لإ�ساعات خ�سومه لها. وهي التي ظهرت 

يف برقية ولية الب�سرة؛ حيث طلبت يف برقيتها اإىل 

حزيران  1316هـ/11  21 حمرم  )يف  العايل  الباب 

جا�سم  ال�سيخ  مكان  اآخر  �سخ�ض  تعين  1898م( 

قائممقاماً على قطر؛ ب�سبب عدم مواءمته ملكانة 

جمل�ض  اأن  غر   .)
38
املنطقة) يف  ال�سيا�سية  قطر 

 8( يف  انعقد  الذي  اجتماعه  يف  رف�ض  الوزراء 

الأول 1316هـ/27 متوز 1898م( هذا الطلب،  ربيع 

وا�ستح�سنت تعين ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ثاين 

)اأخو ال�سيخ جا�سم( يف هذا املن�سب اإذا كان يوافق 

ال�سيخ  مكانة  ب�سبب  وذلك  جا�سم؛  ال�سيخ  عليه 

القبائل  من  العديد  وارتباط  املنطقة،  يف  جا�ضم 

.)
39
البدوية القاطنة حتى يف منطقة الأح�ساء به)

رتبة رئا�سة الباب:

( اإىل 
40
رفع وايل الب�سرة حممد نافذ با�سا برقية)

ال�سدر الأعظم يف )30 كانون الأول 1303رومي/11 

Y.A.RES.94/10 37 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.A.RES.94/10 38 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

Y.A.RES.94/10 39 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

I.DH.1070/83926 40 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

يناير 1888م( ذكر فيه:

»اإن تكرمي ال�سيخ جا�سم )بن حممد( بن ثاين يف هذه 

الأثناء منا�سب جداً، وهو من ال�سخ�سيات املحلية 

)العثمانية(  للدولة  خدمات  قدم  الذي  املعتربة، 

منذ اأن حاز من�سب القائممقامية الفخرية لقطر، 

�سواء من خال اخلدمات اجلليلة التي قدمها يف 

له  امل�سهود  ب�سموده  اأو  )الأح�ساء(،  ت�سخر جند 

�سد تعديات الإجنليز، وتقدمي و�سام رتبة رئا�سة 

فاإن  ولذلك  وامل�سلحة.  املوقع  ينا�سب  اإليه  الباب 

التوجه  اإلينا قبل اعتزامنا  الو�سام املذكور  اإر�سال 

خا�سة..  باأهمية  جنابكم  من  مرجو  املنطقة  اإىل 

وايل الب�سرة )حممد( نافذ«.

كامل  الأعظم  ال�سدر  اإىل  الربقية  و�سول  وبعد 

با�سا، عر�ض املو�سوع على ال�سلطان عبد احلميد 

الآخرة 1305هـ/28 فرباير  الثاين يف )15 جمادى 

:)
41
1888م( وذكر فيه)

الب�سرة،  الواردة من ولية  الربقية  »جتدون بطيه 

ثاين  بن  حممد(  )بن  جا�سم  تكرمي  طلبت  التي 

اأفندي، وهو من )الأعيان( املعتربين يف الولية الذي 

يعمل قائممقاماً فخرياً لقطر منذ فرتة طويلة، وله 

بتوجيه  وذلك  )للدولة(،  باإخا�ض  خدمات ح�سنة 

الولية.  تو�سية  بح�سب  اإليه،  الباب  رئا�سة  رتبة 

و�سوف يتم تنفيذ اأمركم الكرمي على النحو الذي 

املوافقة  ف�سدرت  ترقيمه«.  وجرى  به.  ي�سدر 

I.DH.1070/83926 41 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

ال�سلطانية على ذلك وعلى الورقة ذاتها يف اليوم 

الثاين )اأي 16 جمادى الآخرة 1305هـ/29 فرباير 

1888م(.

ورتبة رئا�سة الباب من اأعلى الرتب يف ذلك الوقت. 

بدليل اأن الو�سام املجيدي )من الدرجة اخلام�سة( 

قد ورد احلديث عنه بعد احلديث عن رتبة رئا�سة 

الباب الذي منح لأحد اأعيان املنطقة وهو ال�سيخ 

الأعلى  الرتبة  اإن  اإذ   .)
42
�سباح) اآل  اجلابر  �سباح 

الرتبة  قبل  العثمانية  الوثائق  يف  تذكر  العادة  يف 

منح  با�سا  مدحت  بغداد  وايل  طلب  كما  الأدنى. 

رتبة  )اأي  ذاتها  الرتبة  �سباح  اآل  مبارك  ال�سيخ 

رئا�سة الباب( مع منح قطعة من الو�سام املجيدي 

من الدرجة الرابعة، غر اأن الباب العايل اكتفي يف 

ذلك التاريخ )8 �سعبان 1288هـ/23 اأكتوبر 1871م( 

الرتبة  هذه  وكانت   .)
43
الباب) رئا�سة  رتبة  مبنحه 

يف  العالية  الرتب  باأ�سحاب  خا�سة  البداية  يف 

لبع�ض كبار  اأ�سبحت متنح  ثم  ال�سلطاين،  الق�سر 

.)
44
ال�سخ�سيات يف خارج الق�سر)

 A.MKT.MHM.282/97 ت�سنيف  العثماين،  الأر�سيف   42

وتاريخها 25 جمادى الأوىل 1280هـ.

I.DH.44503 43 الأر�سيف العثماين، ت�سنيف

 Osmanli Tarih Lugati/Midhat Sertoglu.-  44

173.p.1986 ،Istanbul: Enderun yay

اخلامتة:

يت�سح مما �سبق اأن حملة مدحت با�سا الع�سكرية 

على الأح�ساء عام 1288هـ/1871م جتاوزت ما كان 

مقرراً لها با�ستعادة الأح�ساء اإىل احلكم العثمانى؛ 

وتوجهت اإىل قطر، بعد الدعوة التي تلقاها اجلي�ض 

العثماين يف الأح�ساء من ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين. حيث رغب ال�سيخ يف ال�ستفادة من هذا 

الو�سع؛ لتخفيف ال�سغط عليه من الإجنليز فيما 

يتعلق مب�سكلة الزبارة.

لل�سيخ  القائممقامية  رتبة  منح  ذلك  عن  ونتج 

يف  مبكانته  العثمانية  الدولة  من  اعرتافاً  جا�سم، 

املنطقة، ثم رتبة رئا�سة الباب اإليه، تقديراً للجهود 

التي بذلها يف ا�ستعادة الأح�ساء للحكم العثماين. 

وعلى الرغم من عدم تقيد ال�سيخ جا�سم باأنظمة 

الدولة العثمانية يف كثر من الأحوال، ورفع �سكاوى 

العثماين  املوقف  فاإن  �سده،  العثمانين  الإدارين 

بالإيجابية، كما مل  ال�سيخ جا�سم كان مت�سماً  من 

يكرتث بتلك ال�سكاوى التي ُرفعت �سده. وهو الأمر 

الذي  جا�سم،  ال�سيخ  اأعمال  على  انعك�ض  الذي 

ا�ستمر يف نهجه ال�سابق يف حكم الباد واإدارتها؛ 

ملعرفته التامة مبوقف الدولة العثمانية منه.

د. �سهيل �سابان

االألقاب والرتب املمنوحة لل�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من الدولة العثمانية
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قائمة مبحتوى الوثائق العثمانية 

امللحقة بالبحث

2/1- اخلطاب العربي من ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين اإىل الباب 

العايل، الذي �سرح فيه وجهة نظره حول احلادثة التي ت�سبب فيها وايل 

الب�سرة حممد حافظ با�سا يف قطر عام 1310هـ/1893م.

3 – تعين ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين قائممقاماً على قطر عام 

1288هـ/1871م.

ع�سو  اإىل  جا�سم  ال�سيخ  من  املر�سل  ال�سكوى  خطاب  ب�ساأن   –  5/4

جمل�ض ال�سورى الأمر عبد اهلل بن ثنيان

ب�ساأن تكرمي الإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود، الذي قام   – 6

بدور كبر يف حل م�ساألة قطر عام 1310هـ/1893م.

7 – اقرتاح وايل الب�سرة نافذ با�سا للباب العايل مبنح ال�سيخ جا�سم 

رتبة رئا�سة الباب.

معرو�ض ال�سدر الأعظم على ال�سلطان مبنح رتبة رئا�سة الباب   – 8

املرموقة اإىل ال�سيخ جا�سم وموافقة ال�سلطان عليه.

10/9 – وثيقة حول ت�سليم ال�سيخ جا�سم لـ 58 بندقية اإىل ولية الب�سرة، 

كدفعة ثانية من البنادق التي جمعها من الأهايل، الذين ا�ستولوا عليها 

من الع�ساكر يف حادثة عام 1310هـ/1983م.

الأح�ساء  مت�سرف  خطاب  على  عطفاً  الب�سرة  ولية  برقية   –  11

جا�سم  ال�سيخ  من  وطلبه  قطر،  اإىل  �سويلي  الإجنليزي  اجلا�سو�ض 

ع�سرة  مقابل  الزبارة  يف  البحرين  اأهايل  بع�ض  اإقامة  على  باملوافقة 

اآلف روبية �سنوياً، ورف�ض ال�سيخ لطلبه.

والذي  العايل،  الباب  اإىل  املقدم  ال�سيخ جا�سم  ترجمة خطاب   –  12

الباب  ا�ستجابة  عدم  ب�سبب  من�سبه؛  من  ا�ستقالته  قبول  فيه  طلب 

العايل له وت�سديقه يف وقوفه مع املظلومن من اأولد اآل �سباح؛ ب�سبب 

ظلم عمهم ال�سيخ مبارك لهم.

13 – الوثيقة التي تبن ت�سكيل الباب العايل للجنة حتقيق يف احلادثة 

والبون  ال�سلطان،  من  باأمر  1310هـ/1871م  عام  قطر  ن�سبت يف  التي 

ال�سا�سع بن راأي ال�سيخ جا�سم وبن راأي وايل الب�سرة يف املو�سوع.

د. �سهيل �سابان
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مختارات من أشعار الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني



موقف الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني 
من حروب البلقان

الدكتور : �سنان معروف اأوغلو

marufoglu@hotmail.com

قالوا يف ال�سيخ جا�سم ..

»كان م�سرب املثل يف اجلود والكرم والبذل وحمبة العلم والعلماء، وتلقيهم واحرتامهم واإكرامهم يفدون اإليه 

من جميع الباد، ويق�سدونه من �ستى الأقطار فينيلهم من ف�سله ويرفدهم من غناه، وكانت قطر يف عهده 

ماأَماً للعلماء ... طوال اأيام ال�سنة«.

مبارك �سيف الناخي.من اأعام اخلليج العربي �ض 112
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مقدمة:

لقد كانت حلروب البلقان التي وقعت بن الدولة 

 -1912 ال�سنوات  خال  البلقان  ودول  العثمانية 

1913، اإنعكا�سات �سيا�سية كبرة يف الوليات العربية 

 و�سبه جزيرة قطر 
1
عامة ويف منطقة خليج الب�سرة

حاداً  �سيا�سياً  تناف�ساً  ت�سهد  كانت  والتي  خا�سة 

بن الدولة العثمانية وبريطانيا منذ الن�سف الثاين 

من القرن التا�سع ع�سر بعد اأن ا�ستطاعت الدولة 

الإح�ساء  منطقة  على  نفوذها  ب�سط  العثمانية 

وتاأ�سي�ض الإدارة العثمانية يف قطر يف عام 1871.

ول�سك ان من ابرز انعكا�سات حروب البلقان على 

منطقة اخلليج وقطر هو اأ�سطرار الدولة العثمانية 

اىل التخلي عن �سيادتها على قطر والكويت وعقد 

بالن�سحاب  والتعهد  بريطانيا  مع  ت�سوية  معاهدة 

من قطر يف عام 1913. 

اإن تاريخ الأمم وال�سعوب اإنا هو يف جوهره جممل 

املتغرات  اأمام  والأمم  ال�سعوب  تلك  قادة  مواقف 

ال�سيا�سية والع�سكرية الكبرة �سواء على ال�سعيد 

املحلَي اأو الإقليمي اأو الدويل. 

فماذا كان موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

الدولة  وقائمقام  القطرية  القبائل  زعيم  باعتباره 

1 هكذا ال�سم يف امل�سادر العثمانية يف هذه الفرتة.

العثمانية يف قطر من حروب البلقان والتي كانت 

ت�سكل فر�سة �سانحة له اإن اأراد التخل�ض من احلكم 

بريطانيا  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  العثماين، 

املتنفذة يف خليج الب�سرة متار�ض �سغوطاً �سيا�سية 

واإقت�سادية كبرةَ على ال�سيخ جا�سم لإدخال قطر 

اإمارات  بقية  مثل  الربيطانية  احلماية  نطاق  يف 

اخلليج ؟

يف هذه الورقة �سنحاول الإجابة على هذا ال�سوؤال، 

عليها  العثور  من  متكنَا  تاريخية  وثيقة  �سوء  يف 

خال البحث يف الأر�سيف العثماين يف اإ�سطنبول.

وقبل البدء با�ستعرا�ض واقع قطر خال ال�سنوات 

الأوىل من القرن الع�سرين وعاقة ال�سيخ جا�سم 

وعر�ض  العثمانية  الدولة  مع  ثاين  بن  حممد  بن 

الوقوف  من  لنا  لبد  البلقان  حروب  من  موقفه 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  املتغرات  عند  قليا 

الدولية التي اأدت اىل ن�سوب حروب البلقان.

1- حروب البلقان 1913-1912:

والإقت�سادية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  املتغرات  اإن 

الداخلية والدولية التي رافقت واأعقبت فرتة حكم 

ال�سلطان عبداحلميد الثاين )1876-1909( واإعان 

امل�سروطية الثانية )1908( وو�سول جمعية الإحتاد 

العثمانية  الدولة  يف  احلكم  �ُسَدة  اىل  والرتقي 

اأفرزت واقعاً �سيا�سياَ وع�سكرياَ جديداَ يف الدولة 

العثمانية عموماً ويف مناطق البلقان خا�سة. 

يف  عقد  الذى  برلن  موؤمتر  اأن  املوؤرخون  ويعترب 

احلرب  العثمانية  الدولة  خ�سارة  بعد   1878 عام 

الدول  تاريخية يف عاقة  نقطة حتول  رو�سيا  مع 

رو�سيا  بداأت  اإذ  العثمانية.  الدولة  مع  الوروبية 

والدول ال�ستعمارية الوروبية مثل انكلرتا وفرن�سا 

ارا�سي  وتقا�سم  لحتال  بالتخطيط  وايطاليا 

الدولة العثمانية فيما بينها. 

فبعد اإحتالها للجزائر يف عام 1830 قامت فرن�سا 

بريطانيا  وقامت   1881 عام  يف  تون�ض  باإحتال 

واإحتال م�سر يف  باإحتال قرب�ض يف عام 1878 

)
2
عام عام 1882.)

اىل  للقرو�ض  املانحة  الوروبية  الدول  ان  كما   

وفرن�سا  بريطانيا  راأ�سها  وعلى  العثمانية،  الدولة 

2 حممد �سهيل طقو�ض، تاريخ العثمانين من قيام الدولة اىل الإنقاب 

على اخلالفة، ط.2، دار النفائ�ض، بروت، 2008، �ض.445-450. 

د. �سنان معروف اأوغلو

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من حروب البلقان



312313

اإدارة  تا�سي�ض  طويلة  مداولت  بعد  اإ�ستطاعت 

الديون العام يف الدولة العثمانية، والتي مكنت هذه 

الدول من التحكم مبا�سرة يف العديد من م�سادر 

) 
3
واردات الدولة العثمانية.)

عبداحلميد  ال�سلطان  بداأ  املتغرات  هذه  ونتيجة 

الإ�سامية  الأمة  توحيد  �سيا�سة  باإتباع  الثاين 

وكذلك  العثمانية  ال�سامية  اخلافة  راية  حتت 

الوحيدة  الأوروبية  الدولة  املانيا  من  القرتاب 

التي مل تكن لها م�ستعمرات يف الباد الإ�سامية 

ال�سباق  وفرن�سا يف  بريطانيا  تناف�ض  بداأت  والتي 

الإ�ستعماري واعطائها امتياز ان�ساء م�سروع �سكة 

حديد بن برلن وبغداد يف عام 1903 يف حماولة 

للحد من النفوذ ال�سيا�سي والقت�سادي الربيطاين 

يف العراق. 

يف  اجلديد  امل�سار  هذا  بريطانيا  اعتربت  لقد 

ال�سيا�سة اخلارجية العثمانية، وخا�سة بعد اإعطاء 

الأملان م�سروع �سكة حديد برلن- بغداد، تهديدا 

مل�ساحلها يف العراق ومنطقة اخلليج، فبداأت بدعم 

حلكم  املعار�سة  ال�سيا�سية  واحلركات  الأحزاب 

الحتاد  مثل جمعية  الثاين  ال�سلطان عبداحلميد 

والرتقي الرتكية واحلركات القومية الإنف�سالية يف 

البلقان والوليات العربية.

وبالفعل بداأ اجلناح الع�سكري من جمعية الحتاد 

 3 Donald C. Blaisdell، Osmanlı Imparatorluğunda
 Avrupa Mali Kontrolu، Çeviren; Hazim Atıf
Kuyucak، İstanbul Arkadaş Matbaası، İstanbul، 1940.

والرتقي بالع�سيان على �سلطة الدولة يف مقدونيا 

مطالباً ال�سلطان عبداحلميد الثاين باإعادة العمل 

عام  يف  علقه  قد  كان  الذي  الد�ستوري،  بالنظام 

1877 بعد خ�سارة احلرب �سد رو�سيا. 

وبعد ف�سل ال�سلطان عبداحلميد يف الق�ساء على 

اجلي�ض  �سفوف  يف  يتو�سع  بداأ  الذي  الع�سيان 

العودة  اإعان  اإىل  اإ�سطر  البلقان،  يف  العثماين 

اإىل النظام الد�ستوري للمرة الثانية يف عام 1908. 

وا�ستطاعت جمعية الحتاد والرتقي خلع ال�سلطان 

عبداحلميد الثاين عن العر�ض بعد اتهامه باأنه وراء 

ال�سطرابات التي وقعت يف العا�سمة ا�سطنبول يف 

)
4
عام 1909 والتي عرفت با�سطرابات 31 مار�ض.)

عدم  وحالة  ال�سيا�سية  الأجواء  هذه  ظل  ففي 

التي  القت�سادية  وامل�ساكل  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

ايطاليا  قامت  العثمانية،  الدولة  ت�سهدها  كانت 

وبدعم غر مبا�سر من بريطانيا، باحتال الولية 

العثمانية الوحيدة املتبقية يف �سمال اأفريقيا وهى 

طرابل�ض الغرب)ليبيا( يف عام 1911.

و�سربيا  واليونان  بلغاريا  البلقان  دول  واأعلنت 

على  احلرب  رو�سيا،  من  وبدعم  ال�سود،  واجلبل 

الدولة العثمانية يف عام 1912 مما اأدى اإىل خ�سارة 

 Stanford J. & Ezel Kural Shaw، Osmanlı  4

 İmparatorluğu ve modern Türkiye، ikinci cilt،
 Francis  .340-330.ss  ،1983  ،E Yayınları، İstanbul
 McCullagh، Abdülhamit‘in Düşüşü، Osmanlı‘nın
 son günleri، Çeviri: Nihal Önol، Epsilon Yayıncılık،

 .2005 ،İstanbul

الدولة العثمانية ملعظم اأرا�سيها يف القارة الأوروبية 

اإىل  البلغارية  القوات  وو�سول  اأدرنة  مدينة  ومنها 

حدود ا�سطنبول ومقتل الألوف من اأفراد اجلي�ض 

وهجرة  البلقان  اأبناء  من  وامل�سلمن  العثماين 

)
5
ع�سرات الآلف منهم اىل الأنا�سول.)

يف  العثمانية  الدولة  �سد  املتحالفة  الدول  اأن  اإل 

حول  بينها  فيما  اختلفت  الأوىل  البلقان  حرب 

ح�سة كل منها �سمن اتفاقية لندن يف 30 مايو 1913 

ومن ثم ن�سبت حرب البلقان الثانية يف 30 حزيران 

اليونان  بلغاريا من جهة وبن  العام بن  من نف�ض 

وا�ستطاعت  اأخرى  جهة  من  ورومانيا  و�سربيا 

اأيدي  اأدرنة من  الدولة العثمانية بدورها ا�ستعادة 

)
6
البلغار يف هذا احلرب.)

5 اأنتهت حرب البلقان الأوىل بعقد اتفاقية لندن يف 30 مايو 1913 بن 

الدول املتحاربة والتي ن�ست على تثبيت احلدود وفق ما يلي: 

- ت�سكل خط مديا –انز احلدود الغربية للدولة العثمانية

- ترتك الدولة العثمانية م�ستقبل تثبيت حدود البانيا وجزر بحر اإيجة 

اإىل الدول العظمى

- تعطى �سانيك وجنوب مقدونيا وجزيرة كريت اإىل اليونان

 - تكون مدن قوالة وَدَداغاج وكامل تراقيا �سمن حدود بلغاريا

- تكون و�سط و�سمال مقدونيا �سمن حدود �سربيا 

للتفا�سيل انظر: 

 Reşat Ekrem، Osmanlı Muahedeleri ve  -

 ،1934  ،Kapitülasyonlar، Türkiye Matbaası،İstanbul
.246-244 .ss

6 اأنهت الدولة العثمانية حالة احلرب مع دول البلقان من خال عقد 

بلغاريا  اتفاقية مع  الدول. فتم عقد  بينها وبن هذه  ثنائية  اتفاقيات 

اأثينا  يف  اليونان  مع  واتفاقية   1913 �سبتمرب   29 بتاريخ  ا�سطنبول  يف 

بتاريخ 13  ا�سطنبول  واتفاقية مع �سربيا يف  نوفمرب 1913  بتاريخ 14 

مار�ض 1914. 

للتفا�سيل انظر: نف�ض امل�سدر

.252-247 .Reşat Ekrem، ss -

2- واقع قطر خالل ال�سنوات االوىل 

من القرن الع�سرين:

ثاين مكانة  بن  لل�سيخ جا�سم بن حممد  كان  لقد 

خا�سة لدى الدولة العثمانية منذ اأن دعى القوات 

الح�ساء  على  حملتها  �سمن  قطر  اإىل  العثمانية 

ق�سره  على  العثماين  العلم  ورفع   1871 عام  يف 

على الرغم من توقيع والده ال�سيخ حممد بن ثاين 

اتفاقية مع النكليز قبل ثاثة اأعوام فقط من تلك 

) 
7
احلملة اأي يف عام 1868.)

بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  قطر  اكت�سبت  فقد  وعليه 

خليج  �ساحل  على  املبا�سر  العثماين  للتواجد 

يف  التحكم  بريطانيا  ا�ستطاعت  اأن  بعد  الب�سرة 

القرن  ع�سرينيات  منذ  اخلليج  اإمارات  معظم 

التا�سع ع�سر.

التي  اخلافات  بع�ض  من  الرغم  وعلى    

بن  بن حممد  جا�سم  ال�سيخ  عاقة  ت�سوب  كانت 

احلن  بن  الب�سرة  وولة  مت�سريف جند  مع  ثاين 

والآخر، اإل اأنه كان على عاقة قوية ووطيدة مع 

ال�سيخ  كان  فقد  حياته،  طيلة  العثمانية  الدولة 

على  العثمانية  الدولة  قائمقام  وباعتباره  جا�سم، 

ارتباطه  منا�سبة  كل  ويف  و�سيلة  بكل  يعلن  قطر 

7 اأحمد زكريا ال�سلق، م�سطفي عقيل، يو�سف العبداهلل، تطور قطر 

الدولة، ط.3، مطابع رينود  اإ�ضتقالل  ن�ضاأة الإمارة اىل  ال�ضيا�ضي من 

احلديثة، الدوحة، 2006، �ض.98.

د. �سنان معروف اأوغلو

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من حروب البلقان
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وولءه للدولة العثمانية املمثلة للخافة الإ�سامية.

)
8
(

مدى  تدرك  الأخرى  هي  العثمانية  الدولة  وكانت 

بن حممد  جا�سم  ال�سيخ  ودعم  ولء  اإىل  احلاجة 

مع  ال�سيا�سي  �سراعها  يف  وخا�سة  لها  ثاين  بن 

وعلى  ولذلك  الب�سرة،  منطقة خليج  بريطانيا يف 

الرغم من ال�سكاوي التي كانت ترد اإىل العا�سمة 

من قبل مت�سريف �سنجق جند وولة الب�سرة حول 

الت�سرفات امل�ستقلة لل�سيخ جا�سم يف اإدارة قطر، 

ال�ستقالة  طلبات  تقبل  مل  العثمانية  الدولة  فاإن 

الدولة  اإىل  ال�سيخ جا�سم  بها  تقدم  قد  كان  التي 

العثمانية من هذا املن�سب نتيجة خافاته مع ولة 

)
9
الب�سرة.)

بن  الوطيدة  العاقة  هذه  على  دليل  اأكرب  ولعل 

الثاين  عبداحلميد  ال�سلطان  قيام  هو  الطرفن 

بعزل وايل الب�سرة حممد حافظ با�سا من من�سبه 

والعفو عن ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين، بدل 

معركة  بعد  �سده  ع�سكري  اجراء  اأي  اتخاذ  من 

تدمر  اىل  اأدت  والتي   1893 عام  يف  الوجبة 

�ضباط  و8  جنديا   150 ومقتل  العثماين  الف�سيل 

 Zekeriya Kurşun، Basra Körfezinde  -   8

 Osmanlı – İngiliz çekişmesi Katar‘da Osmanlılar
 .84-82.s ،2004 ،Türk Tarih Kurumu، Ankara ،1916-1871

9  - على الرغم من تقدمي ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

طلبات اإىل ولة الب�سرة بال�ستقالة من من�سبه كقائمقام يف الأعوام 

ال�سيخ  بحق  القادمة  ال�سكاوي  حدة  من  الرغم  وعلى   1898 و   1893

جا�سم يف تلك الفرتات من قبل ولة الب�سرة وتو�سيتهم بقبول ا�ستقالة 

ال�سيخ وا�ستبداله، اإلاأان ال�سلطان عبداحلميد الثاين مل يقبل طلبات 

ال�ستقالة هذه واأبقى ال�سيخ جا�سم يف هذا املن�سب. 

اخلافات  نتيجة  جا�سم  ال�سيخ  اأتباع  اأيدي  على 

التي وقعت بينه وبن وايل الب�سرة حافظ با�سا يف 

 ) 
10
ذلك الوقت.)

ويف الوقت الذي كانت قطر ت�سهد فيه نزاعا �سيا�سيا 

حول م�ساألة ال�سيادة على الزبارة والعديد، وت�سعى 

ملنع عودة النفوذ ال�سعودي اإىل املنطقة من جديد، 

كانت بريطانيا ت�سعى اإىل ك�سب ال�سيخ جا�سم اإىل 

�سفها واإدخال قطر �سمن النفوذ الربيطاين، تارة 

ال�سيخ  على  بال�سغط  وتارة  والرتغيب  بالت�سويق 

جا�سم من خال و�سع اليد على اأماكه واأمواله اأو 

باإحراق �سفنه يف اخلليج. 

اجلديد  املت�سرف  اىل  اأر�سلها  التي  ر�سالته  ففي 

فيها  ذكر   1909 الثاين  كانون   4 بتاريخ  للواء جند 

ال�سيخ جا�سم باأنه متم�سك بولئه للدولة العثمانية 

على الرغم من اخلاف الذي كان واقعا بينه وبن 

القوماندان �سعيد بك، وال�سغوطات الكبرة التي 

يتعر�ض لها من قبل النكليز يف تلك الفرتة، فكتب:

وديانتي  ون�سحى  خلو�سي  �سدق  لكن   ....“
اأحد،  التي ما تخفي على  والدولة  للملة  وحميتي 

اجلونا  حيث  وامل�ساق  ال�سدايد  من  قا�سيت  ما 

ثلث  مقدار  �سفننا  واإحراق  اأموالنا  باأخذ  النكليز 

لنا  يبذلونه  مبا  ول  بها  بالينا  ول  �سفينة  ماية 

اإىل  والت�سويق  اجل�سيمة  بالأموال  الرتغيبات  من 

 ،95-272  :BOA، Y.A.HUS، NO  -   10

 1310.Ramazan.23

) 
11
الدخول يف حمايتهم براأنا اهلل من ذلك.)

واأ�سار ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين يف ختام 

ر�سالته اإىل �سرورة توحيد كلمة الأمة على اأ�سا�ض 

وعدم  ال�سامية  اجلامعة  تفريق  وعدم  العدل 

خمالفة اأمر ال�سلطان ذاكرا:

املوافق  والإتفاق  الكلمة  اإجتماع  فينبغي   .....«

والتحريكات  الف�ساد  مواد  وقطع  والعدالة  للعدل 

املبغ�سة اإىل تفريق اجلامعة الإ�سامية وامل�سلمن 

اإخراجهم  يف  ت�سبب  ومن  املوؤمنن  اأمر  ظل  يف 

فيلزم  ال�سلطان،  اأمر  وخالف  ور�سوله  اهلل  وخان 

) 
12
»الفوقه« عليه والأخذ على يده واإبعاده«.)

 1326  Zalhijja  11  ،8-94:BOA، HR.SYS.NO  11

 .)04.01.1909(

 1326  Zalhijja  11  ،8-94:BOA، HR.SYS.NO  12

 .)04.01.1909(

3- موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد 

بن ثاين من حروب البلقان:

يف  حدثت  التي  ال�سيا�سية  املتغرات  باأن  ل�سك 

الأوىل  ال�سنوات  خال  العثمانية  الدولة  عا�سمة 

الأوىل  العاملية  احلرب  وقبل  الع�سرين  القرن  من 

1908 وخلع  الد�ستوري يف عام  النظام  اإعان  من 

ال�سلطان عبداحلميد الثاين يف عام 1909 وو�سول 

والحتال  ال�سلطة  اإىل  والرتقي  الحتاد  جمعية 

اليطايل لليبيا، وبعدها حروب البلقان كانت لها 

)
13
انعكا�سات كبرة يف الوليات العربية العثمانية.)

ولقد برز موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من حروب البلقان من خال امل�ساركة وامل�ساهمة 

ل�سالح  احلربية  الإعانات  حملة  بدعم  املبا�سرة 

دعوة  جا�سم  ال�سيخ  لبى  فقد  العثمانية،  الدولة 

ال�سيد طالب النقيب مبعوث ولية الب�سرة ملجل�ض 

املبعوثان العثماين، وناظر جلنة العانات احلربية 

مببلغ  فتربع  البلقان،  حروب  خال  الب�سرة  يف 

قدره 25 األف روبية اأي ما يعادل 1832 لرة عثمانية 

للمجهود احلربي العثماين.

ا�سم قائمقام قطر، فقد  ال�سدد وحتت  ويف هذا 

اأر�سل ال�سيخ جا�سم بتاريخ 10 مار�ض 1913 تلغرافا 

يو�سح  العثمانية  الداخلية  وزارة  اإىل  خمت�سراً 

 Sinan Marufoğlu Balkan Savaşları Sırasında  13

 XV. Türk Tarih  ،  1913-1912  Arapların Tutumu
.2006-Eylül-15-11 ،Kongresi، Ankara

د. �سنان معروف اأوغلو

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من حروب البلقان
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دعمه للدولة العثمانية باملال يف حربها �سد دول 

البلقان جاء فيه:

بك  ال�سيد طالب  ت�سويقات عطوفيت  على  »بناءاً 

الب�سرة،  يف  احلربية  اإعانات  قوم�سيون  ناظر 

قدمنا األف وثماناية واثنن وثاثن لرة عثمانية، 

 
14
املرجو عر�ض ذلك لأعتاب اخلافة الإ�سامية«.

وقد اأيد ال�سيد طالب النقيب موقف ال�سيخ جا�سم 

بجمع  امل�ساهمة  يف  احلمية  ذوى  قطر  واأهايل 

يف  الآخر  هو  اأر�سله  بتلغراف  احلربية  الإعانات 

الداخلية  وزارة  اإىل  الرتكية  وباللغة  التاريخ  نف�ض 

الازمة  امل�ساعي  بذل  اإياها  راجيا  العثمانية، 

ال�سلطان  مقام  من  املنا�سب  التقدير  لإ�ست�سدار 

هذا  يف  وم�ساهمته  ملوقفه  تكرمياً  جا�سم  لل�سيخ 

 )
15
املجال.)

منطقة  يف  البلقان  حروب  نتائج  اأبرز  من  ولعل 

اإ�سطرار  هو  خا�سة  قطر  ويف  عامة  اخلليج 

ال�سيا�سية  اإىل ت�سوية اخلافات  العثمانية  الدولة 

العالقة مع بريطانيا يف خليج الب�سرة والتخلي عن 

�سيادتها على قطر والكويت من خال عقد اإتفاقية 

لندن بتاريخ 29 متوز 1913 يف وقت كانت الدولة 

البلقان ويف ظروف  العثمانية تخو�ض فيه حروب 

التناف�ض  ذروة  ت�سهد  اخلليج  ومنطقة  قطر  كانت 

 1328  Saban  25  ،14-17  /14-112  :BOA، DH.SYS، NO  14

.)1913 Mart 10(
 1328  Saban  25  ،14-17  /14-112  :BOA، DH.SYS، NO  15

.)1913 Mart 10(

ال�سيا�سي بن بريطانيا والدولة العثمانية. 

وعلى الرغم من تعهد الدولة العثمانية بالإن�سحاب 

من قطر وفق التفاقية املذكورة، اإل اأنها ا�ستطاعت 

قطر  اإدارة  اإبقاء  على  توافق  بريطانيا  جتعل  اأن 

كما كانت باأيدي ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

واأبنائه من بعده. 

ويف اخلتام ويف �سدد �سخ�سية ال�سيخ جا�سم بن 

حممد بن ثاين ومواقفه من الحداث التي عا�سره 

ميكن القول بان املوؤرخون قد يختلفون يف حتليلهم 

املتغرات  من  حياته  طوال  جا�سم  ال�سيخ  ملواقف 

ال�سيا�سية والع�سكرية التي وقعت يف قطر واملنطقة 

وخلفياتهم  املوؤرخن  م�سادر  اختاف  نتيجة 

الثقافية والفكرية.

هو  املوؤرخن  من  اإثنان  عليه  يختلف  ل  ما  ولكن 

قوية  قطرية  تاريخية  قيادية  �سخ�سية  اأمام  اأنهم 

موؤمنة حري�سة على اجلامعة ال�سامية موؤثرة يف 

ال�سعيد  جمريات الحداث يف ع�سره �سواء على 

العظمى  القوى  قرارات  ويف  القليمي  او  املحلي 

وباملنطقة  بقطر  مبا�سرة  �سات  لها  كانت  التي 

خال عهده.

امللحقات:

د. �سنان معروف اأوغلو

موقف ال�سيخ جا�سم بن حممد بن ثاين 

من حروب البلقان
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قائمة امل�سادر واملراجع

الوثائق: 

االأر�سيف العثماين التابع لرئا�سة الوزراء

BOA = Başbakanlık Osmanlı Arşivi

ال�سيا�سة اخلارجية 

Hariciye Siyasi = HR.SYS 

يلدز، اأوراق خ�سو�سية

Y.A.HUS = Yıldız Evrak-I Hususiye 

ال�سيا�سة الداخلية

DH.SYS = Dahiliye Siyasi

الكتب:

- اأحمد زكريا ال�سلق، م�سطفي عقيل، يو�سف العبداهلل، تطور قطر 

الدولة، ط.3، مطابع رينود  اإ�ضتقالل  ن�ضاأة الإمارة اىل  ال�ضيا�ضي من 

احلديثة، الدوحة، 2006.

- حممد �سهيل طقو�ض، تاريخ العثمانين من قيام الدولة اىل الإنقاب 
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مرثية في الشيخ جاسم
هذه املرثية يف جا�سم بن ثاين رئي�ض قطر ملحمد بن ح�سن القطري يف رم�سان �سنة 1331 هـ ملا غاب بدر 

املجد والهدى وفا�ض بحر املكارم والندى مبوت الأمر الأجمد والهمام الأوحد ذي الف�سل اجلزيل واجلد 

هـ رثاه خله القريب و�سديقه  �سهر �سعبان من ليلة اجلمعة يف �سنة 1331  الأثيل جا�سم بن ثاين يف 15 

الغريب املذكور اأعاه  �سلّمه اهلل وتوله اآمن.

اآيــــــــــــــا عـــن فــابـــــــــــكــي وا�ــســكــبـــــي عـــربات

الــــــــــــــردى مــن  ينجــــو  ــــمَّ  ثَ فـــــوؤادي  لــعـــــل 

العنــــا يقا�سمـــك  مــن  فابكي  نف�ض  اآيـــا 

فــــاندبي النــــــــــــــام  دون  ــن  م نديــــمك 

لك فقـــدها  على  تبكي  ل  عيــن  فيــــا 

فقــــده بعــــد  مــن  ـــــال  ـــ ـــ المـــ توفيـــت 

)مــالــك( فقد  على  يحــــــزن  مل  ــُم(  ــمِّ ــّت )ُم

)قا�سم( بعد  من  الدين  فابكي  نف�ض  اأيـــا 

و�سخــــائه ديــنـــــــــــــــــه  يف  ــلــه،  مــث فمــــن 

ودهـــــــائه ــــــــده  جمـــ يف  مثـــله  ــن  ـــ ومـــ

التقى ــن  م مثــر  ـــــواب  الأث طــاهــر  م�سى 

الــنــدى قــطــر  الــتــوحــيــد يف  ــض  ــار� ف م�سى 

ــود والــهــدى م�سى بــعــدمــا اأحـــى مــن اجلـــ

بجهــــالة قبــــله  مـــن  قطــــر  بنـــــو 

تــــــــــوؤزهم جــهــم  اأبــنـــــــــــــــــاء  اأئــمــتـــــــــــهــم 

كلهم املــجــــــــد  عــلــم  حــتــى  ميـــ�ض  فلـــم 

ـــــارم والــتــقــى ـــ ـــ ـــ ـــ وعــلــمــهــم نــهــــــــــــــــــــج املــكـــ

م�ســـــرك كــل  مــن  الــ�ــســوء  دعــــاة  واجــــا 

ومــــــــــــــولــد وزار  �ــســــــــــــــوفــــــــــــــي  ـــق  طـــرائ

جهــــرة ـــــ�ــض  ـــ الــفــواحـــ نــكــــــــــــــر  وعــلــمــهــم 

وقبــــلــــه اجلــيـــــــــــــــــاد  �ســــد  وعــلــمــهــم 

و�سدهـــــا الــعــتـــــــــــــــــاق  نــ�ــض  وعــلــمــهــــــــم 

ـــــدر غــــــــزوا وروحــــة ـــ ـــ ومــــن قــبــلــــــــه مل تـــ

ــودي بــقــــــــــــــاين الـــلـــون ل الــدمــعــات ـــ ـــ وجـــ

ـــدى الــ�ــســلــوات ويـــــــــــذهــب و�ــســـــــــــوا�ــســي ل

بالهلكـــــات ـــــاواك  ـــ ـــ ـــ نـــ مـــن  يــبـــــــــــــــــــــــادر 

عبـــــرات فا�سبــــلي  متـــــــــــوتــي  مل  اذا 

ــم( بــالــدمـــــــــــع والــزفـــــــــــــــــرات ــس ــا� �ــســوى )ق

ب�سنــــات ــعــده  ب ــــــــذاذي  ـــ الــتـــ وكـيــــــف 

كــحــزنــــــــــــــي عــلــيـــــــــــه مـــن جــمــيــع جــهــــــــات

وابــــــدي وداعــــــا لــلــهــــــــــــــدى ورعـــــــــــــــــــــــات

�سيــــات بكــــل  ي�ســـــاهيه  ذا  ومـــن 

والــفــتــــــــــــــكـــــات والـــــــــــــــــراأي  حـــزمـــه  ويف 

ــوات ـــ ـــ ـــ ــزلت والــهــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن ال ــرى م ـــ ـــ عـــ

ـــواء والــبــدعــات ــــ ـــــام الأهــــ ـــ ـــ مــ�ــســـــــــــى هـــ

كاله�سبــــات ــدار  ـــ ـــ ـــ ـــ ال يف  لـــه  ر�ــســومــاً 

ــواء والــ�ــســهــــــــــــــوات ـــ ـــ ـــ ممــالــيـــــــــــــــــك لــاأهـــ

فـــزالـــت مبــهـــــــــــدي الــر�ــســــــــــــــد والـــربكـــات

ال�سبهــــات يــدحــــــــــــــ�ــض  فــكـــــر  بــ�ــســائــب 

ــات ـــ ـــ ـــــدى ودعـــ ـــ ـــ ـــ ـــــار الــهـــ ـــ ـــ وجـــــاء بــاحــبـــ

لب�ســــات ــي  ـــ ـــ اأخـــ جــهــــــــــــــمــي  كـــل  ومــــن 

والكلمــــات ال�سيــــف  بحـــــد  نــفــاهــا 

بعظـــــات مــــــــــــــاألــوفــــــــــــــــــــاتــهــم  واذهـــــب 

والــظــعــنـــــــــــات ـــــث  ـــ املــكـــ ذا يف  تــــدر  ــم  ــل ف

ــزوات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــغ ــ�ــض وال ـــ ـــ ــــــــهـــــم لــان ـــ ـــ لــغــدوتـــ

وولت ــدى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع ال ـــــب  ـــ ـــ نــهـــ ــم  ـــ ـــ ولــكــنــهـــ

مبو�سم ـــــارى  ـــ ـــ احلــبـــ �سيـــد  وعــلــمــهــــــــم 

ودر�ــســه الــكــتــــــــــــــاب  ن�ســـــخ  وعــلــمــهــــــــم 

هـــــايل �سعــــر  مثــل  �ــســعــرا  ــاأ  ــس ــ� وان

جميعـــها ــرمــات  ـــ ـــ املــكـــ فــيــــــــه  ــدد  ـــ ـــ وعـــ

من لفقــــد  بــالــدمـــــــــــوع  جـــودي  عــن  اأيـــا 

جليـلة التقـــى  عيـــن  يف  كنــــت  لــقــد 

جهرة احلــمــد  �سيبة  فابـــكي  نف�ض  ايـــا 

حيـــاته يف  فقـــده  ابكـــي  كـــنت  لــقــد 

رحيــــله حــ�ــســـــــــــور  ال  راعـــنـــي  فـــــــــــمــا 

وخـــفـــف خــــزين انــــه عــــــــــــــــــــا�ــض دهــــــــــــــره

ــا بــعــلـــــــــــــــــــــــم ونــيــة ـــ ـــ ـــ ــــــــدم مــرتوكـــ ـــ ـــ ـــ ويــهـــ

مبجـــل�ض املــحــــــــيــا  �ــســبــح  يــكــن  مل  ــــاأن  ك

بيننــا قا�ســـم  كـــان  قــد  يكــن  مل  ـــاأن  ك

كــــاأن مل يــكــن بــن )الــو�ــســيــــــــل( )ووجــبــة(

ـــاأن مل يــكــن ا�ــســد الــعــريــن غـــزى الــعــدى ك

ناحـــرا للكــــوم  كـــان  ــد  ق يــكــن  مل  كــــاأن 

وخطبـــة ب�سعـــر  ابـــــــدى  يــكــن  مل  كــــاأن 

بقان�ض يــومــا  لل�سيـــد  يــكــن  مل  كــــاأن 

�ساته الـــدجـــى يف  ـــدر  ب يــكــن  مل  ــاأن  ـــ ـــ كـــ

)ربــيــجــة( الــنــحــو  يــغـــــــــــزو  يكـــن  مل  كــــاأن 

التجى مــن  بقتـــل  ــــدى  اأب يــكــن  مل  كـــاأن 

)زبــــارة( نحــو  �ــســـــــــــار  قــد  يــكــن  مل  كــــاأن 

ـــــاء وبــــــــــــــدوه ــزو احلــ�ــســـ ــغ ــــاأن مل يــكــن ي ك

ـــزات ــع ب ـــ ـــ ــــــــن وجــمـــ وتــكــلــيــــــــــــــب �ــســاهــيـــ

ـــــار والــ�ــســجــعــــــــــــــات ـــ ـــ ـــ ـــ ومـــعـــرفـــة ال�ــســعـــ

ـــــد و�ــســيــــــــــــــخ زنـــــــــــــــــــــــات ـــ ـــ نــــاه اأبـــــو زيـــ

ـــــــــــرات ــاره الــعــطـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ومــــا كــــان مـــن اخــب

النكبـــــات يف  ـــــواء  ـــ ـــ ـــ ـــ الأ�ــســـ يــقــا�ــســمــك 

عــ�ــســـــاه ـــون  عـــي يف  ـــوى  ر�ـــســــ ثـــقـــل  ويف 

ــع يف الــوجـــــنــات ـــ ويـــا عـــن �ــســحــي الــدمـــ

وللح�سنــــــات ـــــا  ـــ ـــ ـــ العـــ ــارة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لث

ــوات ـــ م ــه  ـــ ـــ ـــ ــي ال كــــــــــــــــــــل  ــــــــزل  ـــ ـــ ـــ مــنـــ اىل 

القربـــــات مـــع  معروفــــــــــاً  يــ�ــســّيــد 

ـــــــــــات ـــ ـــ ـــ ـــ والــــــــدرجـــ اهلل  ــواب  ـــ ـــ ـــ ث رجـــــاء 

ـــــذب الــكــلــمـــــــــــــــــات ـــ ـــ ـــ يــنــادمــنــــــــــــــا يف اعـــ

الظلمــــــــــات يف  �ـــســـاء  متــــام  كـــبـــدر 

احلبـــــــــرات بــــردة  يف  قــا�ــســم  مــ�ــســى 

ـــا مــنــكــيــــــــــــــــــــا لــعـــــــــــــــــــــــدات ــا وغـــرب ــوب جــن

ــــــــح احلــفــنــــــــــــــات ـــ ـــ ـــوام �ــســهــب وا�ــســـ ـــاع ب

ــة فــــــــــــــــــــــــــاتــت ومـــــــا هــــــــــــــــــــــــــو ات ــحــدث ب

فلــــوات مــن  �سيـد  مــا  اطــبــخــوا  وقــــال 

ـــه زجــــل يف حــنــــــــــــــــــــد�ــض الــظــلــمـــــــــــــــــات ل

ب�ستـــــــات ــوا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اذنـــ ــــارا(  ــــزب )ب ومــــن 

الفلتــــــــات اأمــــــــــــــــــــه  مـــن  ــة(  ـــ ـــ ــاري ــغ )ل

احل�سنـــــــات رجـــــــــــــــــا  كـــفـــارا  يــجــاهــد 

الفتكـــــات بــنـــــــــــــــــي  مـــن  ومـــــرد  بـــجـــرد 
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لغـــارة اجلــيـــــــــــاد  ـــــذو  ـــ احـــ يــقــل  مل  كــــاأن 

ــه ـــ ــاأن مل يــكـــــن يــ�ــســرى اجلـــواهـــر داأب ـــ ـــ كـــ

اأتــــى هـــــــــــذي املــحـــــــــــا�ــســن كلهـا بــلــى قـــد 

)قــا�ــســم( مثــل  فليــكن  فــخــرا  رام  فــمــن 

والقنــا بــالــقـــــــــــول  للر�ســـد  دعـــى  امــــام 

ــا ــع ــارم وال ـــ ـــ ـــ ـــ ــك ــود امل ـــ ـــ ــدد حمــمـــ ـــ ـــ ـــ وج

لدمعـــات ل  الــــدم  �ــُســحــي  عـــن  ايــــــا 

واهلهــــا للبــــاد  �سم�ســـا  ـــان  ك لــقــد 

ـــال يف اجلــــود والــتــقــى ـــث بـــه تــ�ــســرب الأم

تــ�ــســعــن حجــــة ــض  عــا� حــتــى  �ــســب  فــمــذ 

وزمــــــانه قا�سمــــا  فــابــكــي  عـــن  ــــا  اأي

م�سى غـــدا  ت�سيــل  ان  روحـــي  كـــاد  لــقــد 

جدهـــــم جــّد  اذا  قــــوم  لــــــه  �سيبكي 

رفـــــده وتفقـــــد  ايــتــــــــــــــــــــام  �سيبكيه 

ــراء الــعــلـــــــــــــــــوم جــهـــــــــــــــــارًة ـــ ـــ �ــســيــبــكــيــه قـــ

ــا عــلــم الــهــدى ــارن ــ�ــس ــــــــاب عـــن اب لأن غـــ

فــيــا رجـــــــــــــــــل الــدنــيــــــــــــــا ولــلـــــــــــــــــديــن كله

وهيبـــة لــلــبـــــــــــــــــاد  زيــنـــــــــــــــــا  كــنــت  ــقــد  ل

ومنهـــا ــــــــا  ـــ ركــنـــ ـــن  ـــدي ال لهــــل  وكـــنـــت 

ــت حــمــى لــلــجــار والــــــدار والــهــــــــــــــدى ــن وك

ــكــيــد واحلــــــــجــى ـــوى اجلـــا�ـــض وال ــت ق ــن وك

وكــنــت لخـــــوان الــ�ــســفــي �ـــســـادق الــوفــى

بريا�ســـة ــــورى  ال �ــســا�ــض  مــن  فــقــت  وقـــد 

غا�ســــم كـــل  ــدى  ـــ ي مـــن  قــطــرا  وانـــقـــذت 

ـــــردى الـــ ذو  يــهـــــابــك  ــقــوى  ــت ال ذو  يجـلك 

عيـــــابهم خفـــــــــــاف  ــــاد  وف تـــوؤمـــك 

رزقــــت الـــهـــدى واجلـــــود واملـــجـــد والــنــهــى

حتيــــــة ــى  ـــ ـــ ـــ ازك ال�ـــســـام  مـــن  عــلــيــك 

الدنـــــا مـــدة  يف  واجلــــود  الــهــدى  ــفــت  ال

لــــه تــكـــــــــــــــــررهــا  تــوحــيــــــــــــــد  �ــســهــــــــــــــادة 

الك�سا لــبــ�ــســوا  وهـــل  �سيفي  اكـــــلــو  وهـــل 

بظلمة عــــادت  والــيـــــمــن  الهنـــــا  ــايل  ــي ل

ــه ا�ــســـــــــــد الــثـــــرى ـــ لــئــن غـــاب عـــن اجــامـــ

ـــــال اعـــلـــم انــنــــــــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــكــيــت اخــــي واحلـــ

فقــده م�سيبـــــة  يل  ــاجــرب  ف رب  فــيــا 

جمعـــة بــلــيــــــــلــة  ــا  عــن �ــســاحــبــي  مــ�ــســى 

ــر ومــعــقــــــــــــــل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه مـــن بــحــر وذخـــ ــل فــل

ــل رحــمـــــــــــــــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــاك واب ـــ ـــ ــــربه حــي فــيــا ق

ــــــروح والــر�ــســى ـــن ال وجــــــادك هـــطـــال م

ال�سبا هــبــت  ــا  مـــ اهلل  ـــــاة  �ــســـ واهـــــدى 

قــال ذو �سجى مــا  اآل وال�ــســحــاب  كــذا ل 

غـــــــــــدات ل�سبــــح  مــطــــــــايــاكــم  ـــدوا  ـــس و�

ـــــن جــمــيـــــــــــع جــهــــــــــــــات ـــ ـــل مـــ ــه ك ـــ ـــ ــي ــوات ي

ممــــات وبــعــــــــــــــد  حــيــــــــــــــا  بـــــــــــه  فـــاكـــرم 

بحيــــات يــفــــــــــــــز  حــمـــــــــــــــــــــــدا  فـــا  وال 

ــدعــات ــب و�ــســــــــــــــــــــــــــــــــدد يف زجــــر عـــن ال

ـــــة الــغــفــات ـــ ـــ ـــــى مـــن امـــ ـــ ـــ مبـــن قـــد رعـــ

ــرات ـــ عــلــى خــلــك املــــدفــــون يف الــ�ــســخـــ

ــاء يف دجــــى الــظــلــمـــــــــــــــــات ــم ــس وقـــطـــب �

ــدوات ـــ ـــ ـــ ـــ الــن وتــــذكــــره الــ�ــســمـــــــــــــــــــــــار يف 

ـــــره و�ــســــــــــــــات ـــ ـــ ـــ ــم يــنــثــنـــــــــــي عـــن بـــ ــل ف

ـــرات ــط ف ــس ــوع مــثــــــــــــــل � ـــ ـــ ـــ ـــ بــ�ــســكــب دمـــ

ـــــاب حــيـــــــــــــــــاتــي ـــ ـــ ويــ�ــســلــبــنــي حــــزين ثــيـــ

ــات ـــ ـــ ـــ ــكــرب كـــمـــا هــــو مــــعــــروف لـــــــــــدى ال

ــع جــهــات ـــ ـــ مــ�ــســاكــن ار�ــــــض مــــن جــمــيـــ

ــوات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر والــدعـــ ـــ ـــ ـــه بــاخلــيـــ ـــوا ل ـــدع ت

فـــاخـــبـــاره تــتــلــى مــــدى الــ�ــســنـــــــــــــــــــــــــــــوات

ــم املـــو�ـــســـوم بــالــربكـــــــــــــــــــــــــــــات ــس ــا� ــا ق ــي ف

ـــن جــمــيــع عـــــــــــــــــدات ــا مــكــيــنــا م ــن وحــ�ــس

جــــزيــــت عــــن الخـــــــــوان جــــــزل �ــســات

ــوات ـــ ـــ ـــ ــام تـــخـــف �ــســطـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جتــــــادل ك

ـــــات ـــ ـــ ـــ تـــهـــابـــك ا�ــــســــاد الـــــــــــــــــورى وعــتـــ

ـــــات ـــ ـــ ـــــدى وجــنـــ ـــ ـــ ـــ و�ـــســـمـــاً زعــــافــــا لــلــعـــ

ــى الــ�ــســهــــــــــــــوات ــل ــقــدميــك الـــتـــقـــوى ع ــت ل

ــوا الــطــغــــــــــــــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خـــافـــا لـــقـــوم داهــن

ــوات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى اخلــل ــــــوىل ل ــتــك امل ــي خلــ�ــس

ــوات ـــ ـــ ـــ ــه ــل ــى مــــع ال ـــ ـــ ـــ وتــــرجــــع بــاحلــ�ــســن

ـــــربــات ـــ ـــ ــدار والــقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ال فــقــ�ــســمــتــهــا يف 

ــا بــهــبـــــــــــــــــــــــات ـــ ـــ ــن ــث ـــه جــــزل ال ومــــن اهـــل

ــات ـــ ـــ ـــ ــرب وفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقـــ فــالــهــمــك املــــــوىل ب

ــت �ــســـــــــــات ـــ ـــ ـــ ــنــا هــــل جـــــاء وق ــل ــئ ــ�ــس وت

ـــــل ممــــــــــــــــــــات ـــ ـــ كـــعـــادتـــك الـــغـــــــــــراء قــبـــ

ــات ــرف ــفــ�ــســى ل ــث ال ــي غـــــدات مــ�ــســــــــى ل

ـــــات ـــ ـــ ـــ ـــ ــاره تــــزهــــوا مــــع الــربكـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاث ف

ــد انـــتـــهـــاء اخلـــــطــــــــــــــــــــــــــوات ــع ــه ب ــاحــق ل

ــنــات وبــــــارك يل بـــرهـــط املـــجـــد واحلــ�ــس

ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلــدرجـــ ول العــــــا  املــــنــــزل  اإىل 

ــرات ـــ ـــ ثــــوى )بـــو�ـــســـيـــل( غـــربـــي الــ�ــســخـــ

والــغــــــــــــــدوات ـــال  ــــ ــــ الأ�ـــس تـــــــزورك يف 

ـــــراه طــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــنــفــحـــــــــــــــــات يــبــل ث

ــوات ــوم مـــن هــف ـــ ـــ ــيــد املــعــ�ــســـ ــ�ــس ــى ال ــل ع

ـــــي عــبــــــــرات ـــ ــكــي وا�ــســكــبـــ ــاب ايــــا عـــن ف
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