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 م91;9 – ;9:8السياسة التركية تجاه قطر 
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 الممخص
من  ة العثمانية ودول الخميج العربيل من الدولليس بوسعنا ان نفيم طبيعة العالقة بين ك    

ومن بين ىذه العناصر ىجرة  ،دون ان نفيم العناصر األساسية التي أدت إلى نشأة  تمك العالقة
واستقرارىا في منطقة شبو جزيرة قطر، وثم تجمع تمك  ،القبائل العربية من جزيرة العرب وغيرىا

العالقات التي ارتبطت بيا  ،ومن ىذه العناصر أيضا   ،القبائل في ظل زعامة قوية ألسرة آل ثاني
أو الصراعات التي خاضتيا مع القوػ الخارجية المتواجدة في المنطقة كالدولة العثمانية  ،قطر

 .ما  من فصول التطور السياسي لقطريمالمتان يشكل الصراع بينيما بشأن قطر فصال   ،وبريطانيا
Abstract 

     We can not understand the nature of the relationship between the 

Ottoman Empire and the Arab Gulf countries, without understanding the 

basic elements that led to the emergence of that relationship. Among 

these elements is the migration of Arab tribes from the Arabian Peninsula 

and others, and their stability in the area of the Qatar Peninsula. Under 

the strong leadership of the Al-Thani family. These elements also include 

the relations that Qatar has associated with, or conflicts with external 

forces in the region, such as the Ottoman Empire and Britain, whose 

conflict over Qatar is an important chapter in Qatar's political 

development. 

 المقدمة
من  ة العثمانية ودول الخميج العربيليس بوسعنا ان نفيم طبيعة العالقة بين كل من الدول    

ومن بين ىذه العناصر ىجرة  ،تمك العالقة دون ان نفيم العناصر األساسية التي أدت إلى نشأة 
واستقرارىا في منطقة شبو جزيرة قطر، وثم تجمع تمك  ،القبائل العربية من جزيرة العرب وغيرىا

العالقات التي ارتبطت بيا  ،ومن ىذه العناصر أيضا   ،القبائل في ظل زعامة قوية ألسرة آل ثاني
رجية المتواجدة في المنطقة كالدولة العثمانية أو الصراعات التي خاضتيا مع القوػ الخا ،قطر

 .ما  من فصول التطور السياسي لقطريمالمتان يشكل الصراع بينيما بشأن قطر فصال   ،وبريطانيا
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  :األولالمبحث 
 الجذور التاريخية لمسياسة التركية تجاه قطر  :ولا أ

، (6)م6456عام  ةرتيا عمى البصر العثمانية بعد سيطخضعت منطقة الخميج العربي لمسيطرة      
-6965 ىاألولالتي استمرت حتى الحرب العالمية  ،تيا عمى تمك المنطقةمنيىمن رغم عمى الو 

جذور االىتمام العثماني  إالَّ أنَّ  ،يةسالمالخالفة اإل باسموالتي كانت تمارس سمطاتيا  ،6968
   .(3)اح قناة السويسعقاب افتتك في أ م وذل6869عام  إلىعود ة يالمنطقفي الفعمي 
ة في االستراتيجية العثمانية برزت المحاوالت البريطانية لسحب ىميك األمع تنامي تم 

 بوجوبحجة الوقوف  ،منطقة الخميج العربيالدولة العثمانية لمييمنة عمى  البساط من تحت اقدام
يم سأد ان تيم بعالروس ومطامعيم في الحصول عمى ميناء في الخميج العربي الغراض تجار 

 . (2)عبر الصين أوربا إلىفتح قناة السويس في تدمير عممية نقل التجارة البرية في الصيف 
صراعا مريرا بين الدولة العثمانية من ، ىكذا شيد النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

طرة مسيفي محاولة منيا ل ،أخرػ جية وحكومة اليند تدعميا وزارة الخارجية البريطانية من جية 
كانت الدولة العثمانية تفرض حقوقيا وسيادتيا عمى طول الساحل العربي من  إذ ،عمى المنطقة

الخميج العربي الذؼ يشمل اقميم نجد وساحل االحساء وشبو جزيرة قطر وجزر البحرين وحتى 
 .(5)مشيخات عمان فضال عن البصرة

عمى صالتيا  محافظةترغب في ال قطركانت من القرن العشرين  ىاألولالسنوات  منذ 
النفوذ العثماني في منطقة  إنعمى الرغم من  ،واعترافيا بسادتيا االسمية عمييا ،بالدولة العثمانية

في وفي تمك الظروف تغاضت قطر عن طمبيا  ،بغير توقف ا الخميج العربي كان يواصل انحسار 
يا تالتي وقع م6868عام  اتفاقية إلىمكتفية باالستناد  ،طمب حمايتيا االرتباط ببريطانيا  او

 .(4)الشيخ دمحم بن ثانيبريطانيا مع 
عمى بذلك الخميج العربي مستندة  منطقة منُعدٌة نفسيا مسؤولة عن أبريطانيا فأن لذا  

بعد القضاء عمى اتحاد شيوخ الساحل العماني والبحرين وقطر  فرضت عمىاالتفاقيات التي 
 .(6) م6831في عام  العربية عامة عمى المشيخاتم وفرضت المعاىدة ال6869القواسم في عام 

فقد كانت ترػ في الدولة العثمانية الحصن المنيع ليا ضد التدخالت  العربية يخاتمشال أما 
وحتى ولو كانت تمك التدخالت واالطماع ومحاوالت الضم تصدر من قبل  ،واالطماع الخارجية

 .(7) العربية االخرػ المجاورة ليا القبائل
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والخميج العربية وتراجع سيطرتيا عمى منطقة الجزيرة مع تزايد ضعف الدولة العثمانية و         
 المتخمص منيفي محاولة منيا نشاط بريطانيا لتطويق الوجود العثماني يقابل ذلك تزايد  ،العربي
الدولة  أنيكت والتي 6963 - 6966خالل عامي  البمقان التي اندلعت فضال عن حروب ،نيائيا
مما جعل القوميون االتراك يقدمون عمى التفاوض مع بريطانيا النياء  ،مانية واضعفتياالعث

 حتى عامالمشاكل المتعمقة بين الدولتين في منطقة الخميج العربي واستمرت ىذه المفاوضات 
وقعو وزير الخارجية العثماني ابراىيم  ،عثماني –مشروع انجمو  إلىتم اخيرا التوصل و  6962

 .(8) 6962تموز  39السير ادوارد جراؼ وزير الخارجية البريطاني في حقي باشا و 
ستمر ذلك التنافس حتى انيارت الدولة العثمانية بصورة نيائية نتيجة اشتراكيا في الحرب وا      

، وبمقتضاىا تنازلت 6932نيا وقعت عمى معاىدة لوزان إذ إجانب المانيا،  إلىى األولالعالمية 
ا غير العثمانية ووضع العراق واالقاليم التابعة ليا تحت االنتدابين البريطاني عن جميع ممتمكاتي

 .(9)والفرنسي

 97;9نحو قطر وعقد معاىدة عام  العثمانيبدايات التوجو  :ثانيا
، يجب 6962عام ت بين الدولة العثمانية وبريطانيا حتى نتمكن من فيم المعاىدة التي تم 

منح امتياز خط  6912ففي عام  ،التي ظيرت حتى ذلك التاريخ ثالألحدعمينا ان نعد تقييما 
مستثمرين مجموعة من ال تضمشركة سكك حديد االناضول التي كانت  إلىسكك حديد بغداد 

 ىذا االمتياز قد ييدد من وضع بريطانيا أنمن  يتياخش البريطانيةالحكومة  أبدتوقد .   األلمان
وظير خوفيا ىذا واضحا من كل  ،يج البصرةفي خم بمصالحيا ويمحق الضرر ،في اليند

 (.61)تصرفاتيا التي قامت بيا تجاه الدولة العثمانية
" تتنازل  :القسم الثاني من مشروع الميثاق ينص في مادتو الحادية عشر عمى ان إالَّ أنَّ      

عمى  ،قاكما كان ساب ،(66)الشيخ قاسم ال ثاني ،الدولة العثمانية عن سيادتيا عمى قطر ويحكميا
 ،وىكذا نجحت بريطانيا في فرض ىيمنتيا عمى المنطقة ،(63)ان يتوارث خمفائو الحكم من بعده "

  أب 26وان يتم تبادل الوثائق في  ،تصدق عميو كل من الدولتين أنقد تم االتفاق عمى و 
 ،االتفاقنشوبيا تنفيذ  فأوقفت ،قد حال دون ذلك ىاألولنذر الحرب العالمية  أنغير  ،6965

خرجت بريطانيا منيا  ،مع انتياء ىذه الحربو  ،النفوذ العثماني في المنطقة إنياءحتى تم 
نما ،ليس عمى قطر وحدىا ،ليا السيادة وأصبحت ،منتصرة  ،بأكمموعمى منطقة الخميج العربي  وا 

 أنبدورىا  األخيرةورأت  ،معاىدة مع قطر أبراموبناء  عمى ذلك كمو خولت حكومة اليند حق 
حرجا  أصبحوكان موقف ىذه الحامية قد  ،أوليةالحامية العثمانية من الدوحة ضرورة  تخرج
حتى اضطر قائدىا  ،اإلمداداتفقد انقطعت عنيا  ،عثمانية –بعد المفاوضات االنكمو  ،لمغاية
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 ،وأموااليطمب مؤنا  ،6964في البحرين عام  () يوسف فخرو إلىان يرسل  ،(أفندؼ)شاكر 
لذلك سيل عمى بريطانيا ان تتعاون مع الشيخ  ،تي انقطعت بيا السبل عن الدولةحاميتو ال ألفراد

واسمحتيم وذخائرىم لترحيميم عن  أنفسيمثاني القناع رجال الحامية بتسميم  آلعبد هللا بن قاسم 
وبذلك اسدل الستار نيائيا عن   6964 األولكانون البحرين في  إلىسفن بريطانية  ىالدوحة عم
 .(62)في قطربالسيطرة والنفوذ  "عمميا  "وانفردت بريطانيا  ،ثماني في قطرالوجود الع

وكان الباب العالي  ،كانت الدولة العثمانية تعيش ظروفا اقتصادية صعبة ،في الوقت نفسو 
وفي كل مرة كانت  ،واالتفاقيات المرتبطة بيا الغربيةيبحث عن وسائل تنقذ الدولة من االمتيازات 

كانت  ،المحددة باالتفاقيات الدولية نية تطمب من لندن زيادة الضرائب الكمركيةالحكومة العثما
جديدة وبين ربطوا بين مطمب الدولة العثمانية بعقد اتفاقية  البريطانيون حتى ان  ،تقابل بالرفض

ينوؼ  األلمانكان خط حديدؼ آخر في بغداد غير الخط الذؼ  بإنشاءعمى امتياز حصوليم 
 . (65)ةمد

لتنظيم بعض بنود اتفاقية  األلمانالدولة العثمانية مع و  البريطانيون تباحث ىذه الضغوط  نمو     
واخر عام حثات بين الباب العالي ولندن في أوعندما جرت مبا ،مرة أخرػ خط سكك حديد بغداد 

التي ستتم  اتعمال المباحثلتكون عمى جدول أ  البريطانيةسأل الباب العالي عن المطالب  6963
ول خطوة في االتفاقية التي وقعت عام وبذلك يكون قد تم وضع أ ،االلمان في ىذا الشأنمع 

6962 (64). 
 97;9اتفاقية عام  :ثالثا

لندن  إلىصدرىا االعظم ابراىيم حقي باشا 6962رسمت الحكومة العثمانية في بداية عام أ 
 إلىولة العثمانية لموصول وقد عمل ىذا الوضع الذؼ ترغب فية الد ،الجراء المباحثات الرسمية

ومن الواضح ان  ،وامنوا بذلك بعد اصرارىم عمى ارائيم ،البريطانيةاتفاقية لتقوية موقف الحكومة 
فقد اعطوا كل الثقل البريطانيون اما  ،االقتصادية النواحيابراىيم باشا ركز في مباحثاتو عمى 

حكومة الثم اخبر   ،6962 باطش 31-67وقد دامت مدة االتفاقية من  ،لمموضوعات السياسية
عمى سياستيا القديمة عمى  في إصرارىا أظيرتوقد  ،عمى الفور بنتائج تمك المباحثات العثمانية

فيما اظيرت  ،ة االخيرةاالونفي  العثمانية عكس االطوار التي تمسكت بيا نظارة الخارجية
ي كل الموضوعات ماعدا ميال لالتفاق ف ،في تمك المباحثات التي جرتالبريطانية الحكومة 

فيما  ،تنازل ايضا عن شبو جزيرة قطرترغب بال الحكومة العثمانية لمان  كما  .موضوع قطر
سيادة الدولة العثمانية عمى السواحل التي تدنو لتصر في عدم تصديقيا البريطانية كانت الحكومة 

لذا فقد وجد  ،جزيرة قطر من ميناء العقير، واصرارىا عمى قطع الدولة العثمانية عالقاتيا بشبو
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ك المساعي عديمة الفائدة التي تقوم بيا نياء تموا   ،ة ىنالكالموجود اتلخالفزالة امن الضرورؼ إ
.وقد ربطت الحكومة  (66)الدولة العثمانية في سبيل تقوية وتأسيس نفوذىا في شبو جزيرة قطر

دود من النقطة المواجية د رسميا لمحيتحد في ،العثمانية تنازليا عن شبو جزيرة قطر بشرط
وبدأ ابراىيم باشا حقي  ،يسمح فييا بدخول خميج البصرة اتساعا لمبحرين عند أكثر النقاط التي

الحكومة العثمانية حول ما تم االتفاق  إلىالمباحثات في لندن ارسال البرقيات يجرؼ  الذؼ كان
عيدة نسبيا عن مصالح الدولة يخص ترسيم الحدود التي كانت ب السيما ما ،البريطانيون عميو مع 
ففي المادة  ،واضير في تقريره ان الدولة العثمانية قدمت بعض التضحيات في االتفاقية ،العثمانية

جزيرة )تنتيي حدود قطر الشمالية بالخميج الواقع امام  ،السابعة من القسم الثاني من االتفاقية
من نياية الخميج المذكور ويسير جنوبا  ويرسم خط يبدأ ،التابعة لسنجق نجد العثماني (زىنونية
والن الحكومة العثمانية ستتنازل عن كافة حقوقيا في ،يفصل نجد وقطر () الربع الخالي حتى

أما  (67)لشيخ قاسم بن ثاني قطر تحت حكم افقد قررت الحكومتان ان تكون  ،شبو جزيرة قطر
النسبة لقطر ىو الحفاظ عمى حقوق النتيجة االيجابية التي خرجت منيا الدولة العثمانية بعن 

  .(68) وورثتوالشيخ قاسم بن ثاني 
تسميم الدولة  :ولياأ ،متغيرات في أوضاع قطر السياسية م عدةٌ  6966عام ىكذا حمل     

بموجت اتفاقية مع بريطانيا  بعد االتفاقوقد اقرت ذلك رسميا  ،العثمانية بزوال سيادتيا عمى قطر
 (69)انفراد الشيخ عبد هللا بن قاسم ال ثاني :وثانيا ،ر رموز ىذه السيادةثم زوال اخ ،م 6962عام 

خالل المدة االخيرة من حكم والده  ،داخل اسرتو ،بعد سمسمة من المتاعب ،بالحكم في قطر
ثم استقرت االمور لو  ،فقطالشيخ عبد هللا حاكما عمى الدوحة فييا والتي كان  ،الشيخ قاسم

قد اتاحت لو التمرس  وكانت ممارستو لمحكم في حياة والده  ،ميافاصبح حاكما عمى قطر ك
بعد ان  ،انفراد بريطانيا بالعمل وحدىا في قطر :وثالثا ،واالضطالع بمسوؤلياتو بالعمل السياسي

ى في اواخر عام األولالسيما بعد اندالع الحرب العالمية  ،ميدت ليا الظروف الدولية ذلك
بذلك احكمت بريطانيا قبضتيا عمى الخميج العربي  ،عسكر اعدائيام إلىمام تركيا ضوان ،م6965

في الوقت الذؼ لم تكن عالقاتيا بقطر قد اتخذت بعد  ،باكممو لتامين مواصالتيا ومصالحيا
وان كان ذلك بطبيعة الحال لم يمنع بريطانيا من ان تشمل قطر بحمايتيا من  ،اطارا قانونيا

  .(31) في موقفيا من الوجود العثماني في قطرظير ىذا واضحا  ،الناحية الفعمية
  :المبحث الثاني

  :9;9 - 91;9 ىاألولفي قطر أبان الحرب العالمية السياسية والقتصادية  األوضاع :اولا 
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ابناءه بعدم اخراج الجنود  وقد اوصى ،االتفاق صدور مسودةبعد توفي الشيخ قاسم بن ثاني     
تعيين عبد هللا قائممقاما عمى قطر مثارا عمى جدول وقد أصبح  ،العثمانيين من قطر

  .(36)األعمال
أبان العيد الطويل الذؼ حكم خاللو الشيخ  ،عاشت قطر في عزلة تامة عن العالم الخارجي    

ولم تكن المعاىدة المانعة التي عقدتيا بريطانيا مع شيوخ قطر سوػ  ،عبد هللا بن قاسم آل ثاني
 ،ا قضت عمى ما تبقى من احتماالت االتصال بالبمدان العربية المجاورةتاكيد ليذه العزلة الني

وترك لبريطانيا شأن االتصال حتى فيما يتعمق بتسوية الخالفات الحدودية مع المممكة العربية 
السعودية وىي خالفات نشأت عمى منح امتيازات النفط ورغبة الشركات في ان تعرف حدود 

  . (33)امتيازاتيا
ى عمى بريطانيا ان تربط الخميج األولظروف الحرب العالمية  أوجبتوقت نفسو  في ال    

في نطاق  فأدخمتيا ،قطر لظروفيا الخاصة تتركولن  ،العربي بعجمة السياسة البريطانية
حتى اصبح الخميج  ،(32)6966ي عقد معاىدتيا مع قطر عام ان نجحت فبعد  ،يامعاىدات
وكانت االسباب التي عممت  ،(35)" بجيرة بريطانية " (Curzon ون حسب تعبير) كيرز  ،العربي

وانتشار القرصنة  ،ازدىار تجارة السالح في قطر لتوقيع تمك المعاىدة ىواقداميا و عمييا بريطانيا 
جانب  المانيا  إلى الدولة العثمانيةواخيرا دخول  ،ومحاربة بريطانيا لتجارة الرقيق ،في مياىيا

طانيا ان ىذه االمور جميعا تيدد المصالح وخطوط الموصالت وقد رأت بري ،ودول الوسط
 اسمتر ،فقد استغرقت مباحثات المعاىدة اكثر من عام ،اما عن االجراءات التي تمت ،البريطانية

وتبادل الجانبان  ،6968 /وتم التصديق النيائي في اذار ،6966 حتى عام 6964عام من 
وقدمت بريطانيا بواسطة مقيميا السياسي في  ،رحاتالقطرؼ والبريطاني خالل ىذه المدة المقت

 W .Gومعتمدىا في الكويت ) جراؼ  ( Percy Z Coxالخميج العربي السير )بيرسي كوكس  
Grey )  كيز ( والبحرينT . H Keyes )(34) ناقشو الشيخ  6964، مشروعا لممعاىدة في عام

حول وجود معتمد بريطاني في  وابدػ اعتراضات ،6964 األولتشرين  33 –36عبد هللا في 
مرت المناقشات وان است ،وانقطعت المباحثات حينا ،وحول فتح البالد لمتجار البريطانيين ،قطر

استوئنف  إالَّ أنَّ  ،والمقيم السياسي بيرسي كوكس ،البريطانية وحكومة اليند دائرة بين الخارجية
حكومة اليند  إلىالتي ارسميا كوكس  ،المسودة النيائية إلىاذ تم التوصل  ،6966في اوائل عام 

ثم وثيقة  ،يا اعالن من الشيخ عبد هللا يحظر تجارة السالحوارفق مع 6966 تشرين الثاني 5في 
 كانون الثاني 61وفي  ،ثم التقرير التفصيمي لممباحثات ،قبول ممثل بريطانيا تحفضات الشيخ
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فابرمت ىذه  ،ق عمى المعاىدةحكومة اليند في التصدي ،فوضت الحكومة البريطانية 6967
 .(36)6967 األولتشرين  62باقرارىا في 

، وتم ، كأجراء احترازؼ 6968 شباط  8انزلت القوات البريطانية قواتيا في الكويت في  
بعد ان وقع الشيخ عبد هللا ال ثاني عل  ،6968 اذار 32يائي عمى المعاىدة في التصديق الن

 .(37)6968 األولتشرين  21  العثمانيين فياليدنة مع انتيى بتوقيع و  ،النسخ المترجمة
خسرت الكثير من مناطق ى األولنتياء الحرب العالمية بعد ااما بالنسبة لمدولة العثمانية ف    

المجحفة التي  (ىدنة مودروس)وعقدت مع دول الحمفاء نفوذىا في مقدمتيا منطقة الخميج العربي 
ت اليونانية لغربية مع اوربا الشرقية والسيما بعد نزول القوامناطق نفوذىا عمى جيتيا اافقدتيا 

   .(38)6969 أيار 64عمى جبل أزمير في 
إالَّ والجدير بالذكر انو عمى الرغم من سيطرة بريطانيا عمى منطقة الخميج العربي فترة طويمة      
مادام االمر  ،ية والمحميةيا لم تتدخل في ىيكل انظمة الحكم او في عالقاتيا وتحالفاتيا الداخمأنَّ 

وشجعت الحكام عمى السير في السياسات التي يرونيا  ،ال يتعارض مع مصمحتيا االستراتيجية
مناسبة ليم في تقديم المشورة والخبرة ليم عن طريق المستشارين البريطانيين العسكريين 

وا لسمطة المقيم وخضع ،والذين عمموا مع الحكام واالمراء الشيوخ لسنوات طويمة ،والمدنيين
ين يحافظون يوالذؼ كان يعين في كل امارة موظفين سياس ،السياسي البريطاني في الخميج العربي

 .(39)عمى مصالح بريطانيا العميا وينفذون سياستيا الخارجية في ىذه المنطقة الميمة
 قطر والساحل العماني امتياز -:ثانياا 
نتيجة لتعميمات وزارة  6933ومة اليند منذ عام قامت سمطات الخميج العربي التابعة لحك    

ر عالقات الخميج العربي السياسية وقتيا بأخذ تعيدات عمى الشيوخ يالمستعمرات التي كانت تسي
المختمفين في قطر ومشيخات الساحل العماني ومسقط وذلك بيدف ابعاد شبح المعارضة 

 :حاكم قطر عبد هللا بن قاسم ال ثاني لمشيخ جاء في تمك التعيدات ،االمريكية في تمك النواحي
ألتعيد لسيادكم أنو إذا كان ثمة أمل في وجود البترول في  إرادتيأكتب ىذه الرسالة بمحض "

الراضي التابعة لي فمن أعطي امتيازه ألحد من الجانب إل الشخص الذي تعينو الحكومة 
في الخميج  البريطانيةالسمطات  كان ضغط. (21)البريطانية السامية .... وىذا ماوجب تقريره 

في خطاب الرد العربي عمى شيوخ ىذه المناطق لتبدو المعارضة محمية وليست بريطانية . وجاء 
م بأن االمريكيين قاموا بمنتيى الوضوح بأنو 6926 األولكانون  67اليند بتاريخ  إلىمن لندن 

في امتياز البترول فستضر  من المنافسة (إذا منعت تمك الشركة )جمف كوربوريش في الكويت
المصالح البريطانية في المناطق التي تسيطر عمييا النفوذ االمريكي . وانتيت المسألة في قطر 
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امتيازات البترول في تمك ان تحوز الشركة البريطانية في مواجية الشركات االمريكية  إلى
عبد هللا بن ثاني في  من الشيخ ،(26)عمى امتياز النفط في قطر حصمت ىذه الشركة ،المناطق

حين وقعت االتفاقية مع شيوخ  ،حازت عمى امتيازات البترول في الساحل العمانيو  6924 اذار
في الجزء االدنى من الخميج العربي  لم يبقى سوػ  ومسقط، وبيذا ،وأبوظبي ،ورأس الخيمة ،دبي

 ،لسياسية الخميجيةوسيطرت الشركات االمريكية بقوة عمى الساحة ا ،ايدؼ الشركات البريطانية
  .(23)النفطية االمريكيةوقام شيخ قطر بتوقيع جميع المعاىدات التي قدمت من قبل الشركات 

م 6922 -6933وبيذا يمكن ان نقول بأن غياب السمطة السياسية لحكومة اليند في المدة      
لمواليات  المتعاظمةوادركت حكومة لندن القوة  ،قد اسرع بألقاء الخميج العربي في يد االمريكيين

  .معارضتيا المتحدة االمريكية وانو التستطيع مواجيتيا او
  -:المبحث الثالث

  اوضاع تركيا بعد الحرب العالمية الثانية :اوال  
الذؼ  (22)يرت شخصية مصطفى كمال اتاتوركظ ،سابقة الذكراالحداث  تمكفي خضم  

من خالل مؤتمر لوزان الذؼ من خاللو  بيرا  وقد حقق نصرا ك ،المقاومة إلى نظمأترك العاصمة و 
 باستقاللوبذلك اعترفت الدول المنتصرة  6932 تموز 35تم التوقيع عمى معاىدة لوزان في 

في الوقت الذؼ كان الشعور العام في تركيا يحمل العرب مسؤولية خسارة الدولة العثمانية  ،تركيا
والسيما بعد ان تبنت تركيا  ،اك ايجابيةوفي المقابل لم تكن نظرة العرب نحو االتر  ،الحرب

وعمى الرغم من ذلك كانت  ،الحديثة مبدأ العممانية واصبح كمال اتاتورك متجيا نحو الغرب بقوة
يا كانت في غالب إالَّ أنَّ  ،لتركيا عالقات مع بعض الدول العربية التي حصمت عمى استقالليا

 .(25)يعة مرحمة القط إلىولكنيا لم تصل  ،مستوياتيا جامدة
    ،المغة العربيةكل ماىو عربي من تركيا ومنع صدور اؼ كتاب ب باستئصالاتاتورك  أبد    
المغة التركية وتحويل الكتابة  إلىذن وخطب الجمعة بالمغة العربية وامر بترجمتيا منع اقامة اآلو 

 .(24)المغة الالتينية إلىمن الحروف العربية 
 معخالل مدة حكم اتاتورك اال مع اؼ دولة خميجية بموماسية لم تعرف تركيا عالقات دػ     

االحتكاك بين العرب واالتراك خالل حكم اتاتورك، فقد طالبت  بوادروقد كانت اولى  ،العراق
 4، فقد وقع اتفاقية 6936مر عام تركيا بضم والية الموصل العراقية لكنيا فشمت، وحسم اال

 .(26)طانيا والتي سوت مشكمة الحدود بين تركيا والعراقبين تركيا والعراق وبري 6936 حزيران
 (اراس رشدؼ ) مثمت تركيا مشاركتيا عبر وزير الخارجية التركي آنذاك 6937في عام  

وكان اول اتصال رسمي بين مسؤول تركي  ،ية الذؼ عقد في مكةسالمفي مؤتمر الشعوب اإل



 أ.د. مؤيد محمود حمد                        مجمة آداب الفراىيدي                   السياسة التركية تجاه قطر
 م.م. شوان خزعل رشيد                                                                 م91;9 – ;9:8  

 م;919( آذار 79العدد )                                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

271 

حين زارىا وزير  ،6938 انقرة عام ىإلكذلك تمت اول زيارة لمسؤول عربي كبير  ،عربي واخر
خارجية المممكة العربية السعودية االمير فيصل بن عبدهللا الذؼ اصبح الحقا ممكا لممممكة 

 .(27)(6974-6965) العربية السعودية
 –العالقات الدبموماسية والزيارات المتبادلة المحدودة لم تعرف العالقات التركية  وباستثناء 

 .(28)ياسيا واقتصاديا وثقافيا عمى نطاق واسعتعاونا س القطرية 
( 29)(ميثاق البمقان )سعت تركيا لتعزيز مكانتيا في اسيا من خالل توقيع 6927في عام  

تحركيا السياسي بأتجاه العراق وايران وافغانستان  دأبف ،ليشمل مناطق جديدة في الشرق االوسط
من  يمتدكون صمام االمان ميثاق ان يال حاولت تركيا من خالل، (51)ألنشاء ميثاق سعد آباد

المتجاورة  يةسالماإللضمان عدم االعتداء بين الدول  انيا كانت تسعىو  ،حدود اليند إلىالدانوب 
  .(56)لكي تبقى الجبية الجنوبية والغربية من منطقة الخميج العربي آمنة ومستقرة 

 اكتشف اول حقلاذ  6929 عام طالنف اكتشاف منذ في الوقت نفسو قطر شيدتفيما     
 واضح، سواء بشكل إلييا الوافدين ازدياد راراستم إلىمما ادػ  عام الدخان حقل في لمبترول
 االجتماعية وطبائعيم يمئراوخب تجاربيم ىؤالء ونقل ،أجنبية أم عربيةىذه العمالة  كانت

 في والمجاالت لالحقو  مختمف في تغمغموا بعدما القطرؼ، المجتمع إلى وخصائصيم وسموكياتيم
 .(53)والدولة المجتمع

 دورىم عمى ليم تقدير سواء الجنسية القطرية، منيم الكثير منح إلى القطرية الحكومة عمدت    
 السكاني التعداد لزيادة أو قطر، الدولية باسم بالمحافل منيم االستفادة بيدف أو الدولة، بخدمة
 المواطنين يددت تبا ان تمك االجراءات ،الجوار بدول الطبيعية الزيادة قطر واكبت ولكي

 قطر سكان عدد أن اإلحصائيات وتوضح .بمدىم داخل أقمية أصبحوا الذين األصميين، القطريين
 من % 96 أن ايضا توضح كما  .مرة 66 حوالي تضاعفت عقود أربعة عمى يزيد ما خالل
 . (52)اصول عربية من ىم قطر سكان
النصف  بداية ء عالقات جيدة وفعمية بين تركيا وقطر فيكانت االنطالقة الفعمية لبنا 

بعد ان حدث تطور سياسي داخمي لمبالد كان لو  الثاني من عقد الستينات من القرن العشرين
عن (55)فقد تنازل الشيخ عمي بن عبدهللا ال ثاني،تاثيره البالغ في توجيو النظام السياسي واالدارؼ 

تأكيد والية العيد  إعادة، وتمت (54)بن عمي أحمدو الشيخ لصالح ابن 6961 تموز 35الحكم في 
 ،منصب المستشار البريطاني الغاء إلى وعمد الشيخ خميفة فور ذلك ،لمشيخ خميفة بن حمد

الشيخ خميفة  بدأ ،(56)الستعانة بعدد من الخبراء العرباعد ىو شخصيا ىذا المنصب ب وتولى
كان في طميعتيا  ،سمسمة من التشريعات والقوانيناجراءاتو في بناء االمارة عن طريق اصدار 
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الذؼ  6963( لسنة 6قانون الجريدة الرسمية التي يطمق عمييا القانون الفاتح، ثم قانون رقم )
ثم توالت تباعا  ،لمدولةالتنظيم االدارؼ الحديث  عميا لالدارة الحكومية والتي ارستنظيم االدارة ال

 .(57)لحياة المختمفة في ظل حركة من التشريعات الكبيرة اصدار القوانين المنظمة لجوانب ا
 التركي ضع الجيشو كانت تركيا قد انشغمت في اوضاعيا الداخمية فقد في الوقت نفسو و     

تولى حزب العدالة ، (58)ن مندريسالذؼ كان يتزعمو عدنا  الديمقراطي نياية لحكم الحزب
انقال  6961ايار   37شيد ت تركيا في فقد  ،يدةجد سياسيةفاق تركيا الفتحت التي و  (59)الحكم

الذؼ كان يقود المعارضة  (41)الشعب الجميورؼ  عات الشديدة بين حزبز ب عسكرؼ بسبب المنا
س يعندما وجو عدنان مندر  6961نيسان  تفاقمت االمور في إذوالحزب الديمقراطي الحاكم، 

 في محاولةورؼ ضد حكومتو عب الجميالش حد من دعاية حزبرئيس الوزراء أوامره إلى الجيش لم
انتياك لممبادغ التي أرساىا  وامر بمثابةاال تمكالجيش  عدوقد  ستقرار في البمد، اال إلعادةمنو 

ما دفع االخير باحتالل  ،السياسية مصطفى كمال أتاتورك بعدم إقحام الجيش في االمور
زعماء الحزب الديمقراطي البارزين  المؤسسات الحكومية واالذاعة ومقر رئاسة الجميورية ومنازل

طة إلى مساعات وبذلك تم نقل الس والذؼ استغرق عدة 6961ايار  37في صبحية يوم 
وأنتخب  ،الضباط الثمانية والثالثين مة الوحدة الوطنية والتي تضوتم تشكيل لجن ،(46)العسكريين

انسجاما  ،ي حياة المجتمع التركيف ومؤثرا   فاعال   سياسيا   الذؼ لعب دورا   (43)رئيسا   جمال كورسيل
صوب اوربا واالخر اخذ يميل  وبعض اتجفال ،تأسيسيا وافكارىا وتطمعاتيا مع ظروف واسباب

  .(42)يسالماالتجاه اإل إلى
ادركت تركيا انيا ميما قدمت لمغرب فأنيا لن تكون بمنأػ عن كونيا ضحية في الحقيقة  

عندما قررت الواليات المتحدة االمريكية ان  6963السيما بعد عام  ،صراعات الدول العظمى
وىذا يعني  ،تقوم بنقل صواريخ جوبتر النووية من تركيا لقاء سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا

عميو  ،ان الصواريخ االمريكية الموجودة في تركيا اصبحت موضوع مساومة عمى حساب تركيا
السيما  ،دية والسياسية في منطقة الخميج العربيادركت تركيا بأن الغرب اليخدم تطمعاتيا االقتصا

بعد ان وانيا يجب ان تعيد حساباتيا مع اقطار الخميج العربي  ،6965بعد االزمة القبرصية عام 
كما انيا لم تحصل عمى مساندة من  ،وقفت الواليات المتحدة االمريكية والدول الغربية ضد تركيا

  . (45)العرب
  91;9تركية القطرية تطور العالقات ال :ثانيا
 إلىمما دعا  ،تزامن الموقف العربي من القضية القبرصية مع تخمي الدول الغربية عن تركيا     

 .(44)إعادة النظر في سياستيم الخارجية مع اقطار الخميج العربي
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 إلىتركية وا عادتيا  –في الوقت الذؼ كانت الجيود مضنية حول بناء عالقات خميجية  
تحقيق  إلى، كانت اقطار الخميج وفي مقدمتيم دولة قطر تسعى ىي االخرػ موماسيالدبمسارىا 

 . (46)توازن دبموماسي بجيود من قبل جامعة الدول العربية
الخميج العربي  اقطارتقارب مع السياسة  (47)يمان ديميريللقد تبنى حزب العدالة برئاسة سم 

ر السياسي والجوىرؼ في بعده التاريخي السيما بعد التطو  ،بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص
 (64مجمس لمشورػ يتكون من ) أول بإنشاءمرسوما  إذ اصدر الشيخ خميفة بن حمد ،لدولة قطر
ويبدو ان  ،أمير البالدويعينون من قبل  أفخاذىاويمثمون  ،غمبيم من العائمة الحاكمةعضوا أ 

ق مع معطيات المرحمة التي كان يمر تشكيل ىذا المجمس بتركيبتو انما كان القصد منو ان يتواف
فيمجأ  ،القرار أصحابوتقدير عند  احترام محلافراد االسرة الحاكمة  إذ ُعد   ،القطرؼ  بيا المجتمع

، غير انو لم يقدر ليذا المجمس األمروىم بدورىم ينقمونيا لوالة  ،الييم الناس لبث شكواىم
 بأنو تووعد   ،قطر فيالبريطانية صاحبة النفوذ اذ انو لم يمق ترحيبا من قبل السمطات  ،االستمرار

 معارض وطني  تيار فيو يمكن ان يشكلترػ كانت  وأحيانا  اقتصادية ووطنية ميول ذو 
 ( .48)ىالوجود

ية ور جماعات اجتماعية وسياسظي أما عمى الساحة التركية فكانت بريطانيا قمقة من  
السابقة التي ارست دعائم القديمة  ةمانيعمأكثر حيوية واىتماما  من االجيال ال كانتجديدة 

دان تطوير عالقاتيا بالبم وكانت بريطانيا ترػ ان ذلك يمكن ان يساىم فيلمجيورية التركية ا
 ،قاتالعال ذهدالة يفصحون عن رغبتيم في تنمية ى، إذ بدأ قادة حزب العومنيا قطر الخميجية

الشؤون  أعرب وزير الخارجية التركي آنذاك فريدون أركن أمام لجنة 6964الثاني كانون  3ففي 
وتطوير ىذه  دان العربيةركيا نحو توثيق عالقاتيا بالبمبرلمان عن ضرورة سعي تالتركية التابعة لم

 .(49)ا من شوائبالعالقات وابعاد مما عمق بي
فقد بدأ المبعوث  ،تركيا اليو تقل تاثيرا عن ما كانت تسعىكانت المساعي العربية ال 

وطاف في كل من  6964حزيران  31الكويتي بدر الخالد بزيارات المارات الخميج العربي في 
حسونة االمين العام لجامعة  عبد الخالق إلىتقريره الذؼ رفعو  وقد جاء في ،قطر والبحرين ودبي

كد عمى ان وأ ،ميج العربي وتركياخفي ضرورة بناء وترميم العالقات بين اقطار ال ،الدول العربية
قطر والبحرين والسعودية والكويت انعش المنطقة واصبح ىناك طمب  فياكتشاف وتصدير النفط 

سياسية ال االبعاد بذاتوربط البدر تطمعات الغرب وتركيا وايران نحو المنطقة   (61)لميد العاممة 
 .(66)قتصاديةاالو 
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يمان ديميريل في حديث أمام البرلمان الوزراء سم ذكر رئيس 6964تشرين الثاني   21في  
ة في قطار العربيعمى بناء صداقة حقيقية مع اال الرئيسة العمل انو سيكون من بين أىداف تركيا

رغبة بدأت الحكومة ذه الوانطالقا  من ى في كافة الميادينالمثمر  وسط وتطوير التعاون الشرق اال
يقة النوايا ى حقالعربية واطالع المسؤولين العرب عم االقطار حكوماتمع  االتركية اتصاالتي

 .(63)تراك والعربعية بين االقات الطبيامام عودة العال يد الطريقالتركية الجديدة وتمي
عرب وزير الخارجية التركي إذ أ  ،مسؤولين االتراك في ىذا الصددبدأت تصريحات ال  

كانون / 3وطني الكبير )البرلمان( في امام لجنة الشؤون الخارجية لممجمس ال ،فريدون اركي
وقد ذكر سميمان  ،ضرورة توثيق العالقة بين تركيا ودول الخميج العربي من 6964 األول

انو يجب ان تسعى تركيا لبناء صداقة حقيقية مع اقطار الخميج  ،ديميريل امام البرلمان التركي
ول الخميجية وفي مقدمتيم قطر وعمى ىذا االساس بدأت تركيا اتصاالتيا مع بعض الد ،العربي

تمك  إلى ا الدبموماسيين وكثفت من زيارة المسؤولين الرسمينوالسعودية والبحرين عبر ممثميي
القة بينيا وبين الدول الزيارات وتطوير وبناء العزيادة عدد ىذا المؤشر الممحوظ في كان  ،البمدان

قطار الخميج العربي فوصمت صادراتيا ا إلىصادرات تركيا أقيام ارتفاع  إلىدػ الخميجية قد أ
مميون دوالر واستمرت باالرتفاع  52 إلىوارتفعت النسبة  ،6964مميون دوالر في عام  36 إلى
  .(62)6971مميون دوالر  في عام 52اكثر من  إلى

  ،واقطار الخميج العربيتقارب بين تركيا ول مرة عن ارتياحو لمألعبر الرأؼ العام التركي  
 يأحسان كرمم أحمد يقول  الصدد  ذافي السياسة الخارجية  وفي ى والعدالة برنامج ج حزبوني

غير مقيد فيما يتعمق ببرنامجو في السياسة  و" أن حزب العدالة ى:النائب الثاني لحزب العدالة
م " السمم في الداخل والسم شعاره ويعني ى تطبيقيسير عمى نيج أتاتورك ويؤمن عم ،الخارجية

نؤكد السالم مع جيراننا ونريد عالقات  أننا "،يمان ديميريل رئيس الوزراءوأكد سم "في الخارج
التدخل في الشؤون الداخمية  ل وعدمنؤكد عمى مبادئ الستقال أننا  اذ مأفضل معي

 .(65)"يميةوالقم
 بـ من الفوز حزب العدالةالذؼ تمكن فييا  6969 األولفي تشرين خابات العامة نتجرت اال 
وبعبارة أخرػ حصل حزب  ورؼ لحزب الشعب الجمي 652مقابل  541ع من مجمو  قعدام 346

ذه النتائج ى ،لحزب الشعب الجميورؼ %  2667صوات مقابل من اال % 4668 ىالعدالة عم
ديميريل احتفع  سميمان إالَّ أنَّ ، 6971 الثاني في كانون  بتأسيس حزبو نجم الدين اربكانشجعت 

 .(64) بأغمبية البرلمان
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 ،تغيرات إضافية والتي لم تشيد أؼ 6971في بداية آذار  شكل ديميريل الحكومة الجديدة 
 ت سياسة القمع ضد الحركات الديمقراطية وحاولت سن قوانين تحد من نشاطات النقاباتواصمو 

 ا إتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا وكانتمما أدػ إلى ظيور مقاومة شديدة تزعمي ،العمالية
 ذه الحالةة ىلمواجي ،6971حزيران  66-64في ضطرابات العمالية مظاىرىا واضحة في اال

رين ي اسطنبول وأزمير ثم مددت لمدة شير فالعرفية لمدة شي األحكامقررت الحكومة إعالن ف
ت محاكم عسكرية في أوساط العمال والمثقفين والطالب وشكمت واسعة حممة اعتقاال توجر 

 د اليسار من الصدور ت وجرائومنعت مجال ،في االضطرابات العماليةاركين المش لمحاكمة
 دتالمتطرفة واليمينية واليسارية وشيالعناصر  بينالفوضى في الجامعات وحدث التصادم وانتشرت 
ادث العنف بين الطالب واالتحادات وانتشار حو  ستقرارحالة من عدم اال 6976-6971السنة 

حالت الصراعات السياسية بين االحزاب دون نجاح  وقد ،كراد تركيانفصال بين أالمينية ودعاة اال
 (.66)مناألسميمان ديميريل في الحفاظ عمى  حكومة
فكرية جديدة  اتىعن وجود اتجا عبرت عدةىذه االنقسامات الحزبية وظيور أحزاب جديدة  

لنظام القائم رفض فأن ا ،ومع ذلك فأنيا لم تشمل سوػ الجزء المعتدل ليذه االتجاىات ،في تركيا
 خارج الشرعية األخيرةانت يمينية أو يسارية وبالتالي ظمت ىذه بالتيارات المتطرفة سواء ك عترافاال

 غيرىالتي قامت أكثر من ي اىذا بالرغم من أن تمك التيارات المتطرفة ى ،الديمقراطية البرلمانية
 .(67)التركية واالجتماعية عمى الساحة السياسية قتصادية اال األزمات بخمق

 الخاتمة
 ،م6869عام  إلىان جذور االىتمام التركي الفعمي في قطر يعود يتضح عمى مدار الدراسة     

السيما في الجانب  ،ة منطقة الخميج العربي بشكل عامأىمياثر افتتاح قناة السويس وتزايد 
محاوالت البريطانية تركيا الخارجية برزت ال استراتيجيةة في ىميايد تمك األومع تز  ،التجارؼ 

في الوقت نفسو برزت المطامع البريطانية في  ،لمييمنة عمى المنطقة بحجة الوقوف بوجو الروس
بعد ان ساىم فتح قناة  ،الحصول عمى ميناء في منطقة الخميج العربي لممارسة نشاطيم التجارؼ 

واستمر التنافس  ،اسيإلى اوربا عبر آالسويس في تدمير عممية نقل التجارة البرية من الصين 
ى األولة اشتراكيا في الحرب العالمية نتيج ،العثماني حتى انيارت الدولة العثمانية –البريطاني 

 وتنازلت عن ممتمكاتيا ومنيا منطقة الخميج العربي بمقتضى معاىدة لندن . ،جانب ألمانيا إلى
 فابتعدتفي الحرب  عن ىزيمتياتاتوركية العرب بالمسؤولية تركيا بعد أن تبنت األعدت  

وترافق ذلك مع انشغاليا في أوضاعيا الداخمية  ،معيم واقتصاديةعن إقامة اؼ عالقات سياسية 
 .وتوجيات اتاتورك نحو العممانية والغرب واالنسالخ الكمي عن الشرق 
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ت تركيا ان يقابل والءىا لمغرب بالمزيد من الدعم لسياستيا االقميمية السيما في عتوق 
الثالثينيات   المتغيرات التي جرت في اواخر إالَّ أنَّ  ،بحكم جوارىا الجغرافي خميج العربيمنطقة ال

الدخان  حقل لمبترول في السيما بعد اكتشف اول حقل ،في قطر 6929 عام النفط اكتشاف منذ
 أم ىذه العمالة تركية كانت واضح، سواء بشكل إلييا الوافدين الغربيين ازدياد استمرار إلى أدػ

 إلى وخصائصيم االجتماعية وسموكياتيم وطبائعيم يمرائوخب تجاربيم ىؤالء ونقل أجنبية،
   القطرؼ. المجتمع
بدأت االنطالقة الفعمية لبناء عالقات فعمية بين كل من تركيا وقطر في بداية النصف  فيما 

بالغ في توجيو الثاني من عقد الستينات بعد ان حدث تطور سياسي داخمي لمبالد كان لو تاثيره ال
في السياسة الخارجية في الوقت نفسو كان لممتغير الدولي اثره البالغ  ،النظام السياسي واالدارؼ 

ة ر تمثل بموقف الواليات المتحدة االمريكية من تركيا في صراعيا مع اليونان حول جزيالتركية والم
مة االقتصادية التي قبرص وموقف دول السوق االوربية المشتركة من العمال االتراك واالز 

ومدػ  ،جعمت تركيا تدرك خطا توجياتيا وتحركاتيا السياسية ،عاشتيا تركيا في تمك الحقبة
وتجاىل جذورىا  ،الغرب إلىاالندماج  إلىسياستيا الرامية  عبرمت نفسيا حقالخطأ  التي ا

الخميج العربي أوائل  وتراكم الموارد لدػ دولالثورة النفطية  ،فضال عن ،الدينية والثقافية الشرقية
الفرص الواعدة التي تنبيء بيا المنطقة ومدػ المنافع التي  إلىالسبعينيات لتنبو الساسة االتراك 

  دول منطقة الخميج العربي .قطر وبقية يمكن ان تحققيا من خالل توطيد عالقتيا مع 
 اليوامش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .643ص ،(6983 )القاىرة، ،دار المعارف ،ترجمة حمزة طاىر ،يةسالمتاريخ الحضارة اإل ،. بارتمدف -6
 .95-96،ص ص 6981،(67العدد ) ،تونس ،المجمة التاريخية المغاربية -3
ص  ،(6995 ،)عمان ،وزارة التراث القومي ، أمين عبد هللاترجمة دمحم ،الخميج العربي بمدانو وقبائمو ،مايمز  -2

مؤسسة الوحدة لمنشر  ،6971 – 6931قضايا التغير السياسي واالجتماعي في البحرين  ،دمحم البريمي ؛96
 . 33ص ،(6976 ،)الكويت ،والتوزيع

الدراسات العميا والبحوث  ةيأكاديم ،السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانية ،النعيمي أحمد  -5
 .  26(، ص 6998 ،)طرابمس ،االقتصادية

أول حاكم لقطر  وزعيم قرية البدع )أؼ الدوحة  6878 -6788 :عاضيد التميميدمحم بن ثاني ال ثاني الم  -4
بدأ حكم الشيخ دمحم في مدينة الدوحة  ،حكم آل ثاني سمطتو في  شبو جزيرة  قطر  ومؤسسحاليا( مارس 

وكان من ابرز أعمالو ىو عقد  ،ان اخضع جميع األراضي القطرية تحت حكمو وتأسيس الدولةبعد 
وبعد أن رفضت القبائل  ،م6846از األمير فيصل بن تركي عام التحالفات القبمية مع أمير نجد والحج

ر  ،األمر الذؼ دفع ببريطانيا إلى التفاوض مع الشيخ دمحم ،6831القطرية التزاميا بمعاىدة  ضائو  لزعماء وا 
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اتفاق منع القرصنة مع  6868القبائل القطرية كممثل ليم في التفاوض مع البريطانيين، وقع في عام 
كما طمب من العثمانيين في اإلحساء حمايتو من أؼ اعتداء خارجي عام  ،البريطانيين نيابة عن القطريين،

 أحمدم . 6876اسم بن دمحم آل ثاني عام وعندما تقدم بو العمر سمم مقاليد الحكم البنو الشيخ ق ،م6876
 ،(6999 ،)الدوحة،، مطابع الدوحة الحديثة المحدودة6ط ،فصول من تاريخ قطر السياسي ،زكريا الشمق

 .652ص
ترجمة جامعة السمطان  ،2ج-3ج ،السجل التاريخي لمخميج وعمان واواسط الجزيرة العربية ،ج . ج لوريمر  -6

 .85ص ،(6993 ،) لندن،دار غرانت ،قابوس
العدد  ،استراتيجيةسمسمة دراسات  ،التركية بين الحاضر والمستقبل –العالقات العربية  ،أحمدحسن بكر   -7

 .47، ص(3111)ابو ظبي،  ،6ط ،االستراتيجيةمركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  ،(56)
ص  ،(6985)بغداد، ،بصرةجامعة ال ،تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر ،وآخرون مصطفى النجار   -8

 . 662-663ص 
مركز  ،حرب الخميج إلىمشكالت االمن في الخميج العربي منذ االنسحاب البريطاني  ،جمال زكريا قاسم -9

 .35(، ص6997،)ابوظبي ،االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية
، 6988 ،القاىرة ،كمو مصريةمكتبة االن ،مقدمة في العالقات الدولية ،ودمحم زبارة أحمدحمد يوسف  -61

 .69ص
ترجمة حازم سعيد  ،( دراسة وثائقية6966 -6876قطر في العيد العثماني ) ،زكريا  قورشون  أحمد  -66

 .688-687ص ص  ،(3118،)بيروت ،منتصر، الدار العربية لممنشورات
 .34/6/6974 ،بيروت (،2536) العددالنيار، جريدة -63
يعد الشيخ قاسم بن دمحم ال ثاني من  6962 – 6862 :ل ثاني المعاضيد التميميقاسم بن دمحم بن ثاني آ -62

فقد عمل نائبا عن والده في  ،م 6878إذ تولى مقاليد الحكم بعد ان تنازل والده عام  ،مؤسسي دولة قطر
ة كما عمل عمى ان تكون قطر امارة موحد ،مما اكسبو خبرة سياسية كبيرة في ادارة الدولة ،حكم الدولة

استمد قوتو من بناء العالقة مع الدولة  ،ومستقمة متبعا سياسة التوازن بين القوتين البريطانية والعثمانية
عينو قائممقاما عمى االمارة في العام  ،م6876العثمانية في عيد الوالي مدحت باشا وبعد حممة االحساء 

مم من بعده حكم االمارة الشيخ عبد هللا وتس م  ودفن بمقبرة الوسيل6962توفي الشيخ قاسم في تموز  ،نفسو
التنافس البريطاني العثماني وأثره في الكيان القطرؼ في فترة حكم  ،شرف صالح دمحمأبن قاسم ال ثاني. 

 .)6962 –6878لشيخ جاسم بن دمحم بن ثاني )ا
14- WWW.http //: Wikipedia Org .com     

حرب  إلىن في الخميج العربي منذ االنسحاب البريطاني مشكالت االم ،جمال زكريا قاسم :مقتبس من -64
 . 28ص ،المصدر السابق ،الخميج

عالقاتيا الدولية وتطور األوضاع السياسية والقانونية  ،دول الخميج العربي الحديثة ،حسين دمحم البحارنة -66
 . 46ص ،(6972 ،) بيروت ،دار النيار ،والدستورية فييا

             رياض الريس لمكتب والنشر،  ،العرب في ضوء الوثائق البريطانية ،افذة السفارةمن ن ،نجدة فتحي صفوة -67
 .63ص ،(6993 ،) لندن
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، مركز األمارات  لمدراسات 6ط،التركية–دراسة في العالقات العربية  –تركيا والعرب  ،ىيثم الكيالني -68
 .28ص ،(6996،) أبو ظبي ،االستراتيجيةوالبحوث 

دار االىمية لمنشر  ،صفحات من تاريخ االمارات والخميج _ قرأة في الوثائق البريطانية ،ارس الفارسدمحم ف -69
 .42(،ص3119 ،)عمان ،والتوزيع

20- Jerrey Waync Milam , Toward Indepndence Asurve Of The Determinants Of 

Turkey s Foreign Policy, London , 1976 , p.42 
 .664ص ،فصول من تاريخ قطر السياسي ،لشمقزكريا ا أحمد -36
 .6986 ايمول ،القاىرة ،(62العدد )  ،مجمة السياسة الدولية -33
ثالث حاكم مارس سمطتو في شبو جزيرة قطر باعتراف كل من  6947-6881 :عبد هللا بن قاسم ال ثاني -32

العثمانية واجبر العثمانيين عمى مغادرة اعمن استقاللو عن الدولة  6964وفي عام  ،بريطانيا والدولة العثمانية
عمي بن عبد هللا ال ثاني .  بعد ان تنازل لمحكم البنو الشيخ 6959واستمر في الحكم حتى عام  ،الدوحة

التنافس البريطاني العثماني وأثره في الكيان القطرؼ في فترة حكم الشيخ جاسم بن دمحم بن  ،شرف صالح دمحمأ
 .)6962 – 6878ثاني )

معيد  ،العربي في ضوء التطورات السياسية واالقتصادية المعاصرة –التقارب التركي  ،أحمدنازلي معوض  -35
 654ص ،(6996 ،)بيروت،البحوث والدراسات العربية

 .673ص ،فصول من تاريخ قطر السياسي ،زكريا الشمق أحمد -34
 26 - Georg Guen Turkeys Relaians With Israel And Its Arab Neighbors , Middle East 

Review , Vol 17, London , 1985, p36 

 . 366ص ،العرب في ضوء الوثائق البريطانية ،من نافذة السفارة ،نجدة فتحي صفوة -37
 ،الموسسة العربية لمدراسات والنشر ،الخميج العربي والعمل العربي المشترك ،محمود عمي الداود -38

 .631-668ص ص  ،(3112،)بيروت
 ،(6989)بغداد،  ،المكتبة الوطنية ،6981 – 6954ظاىرة التعدد الحزبي في تركيا  ،نورؼ النعيمي أحمد -21

 . 681ص
 .666ص ،المصدر السابق ،3ج ،السجل التاريخي لمخميج وعمان واواسط الجزيرة العربية ،ج . ج لوريمر -26
 . 658 ص ،الخميج العربي والعمل العربي المشترك ،محمود عمي الداود -23
 ،(6969)بيروت، ،، دار الطميعة6ط،الخميج العربي او الحدود الشرقية لموطن العربي ،سيد نوفل -22

 .682ص
 .87ص ،(6989)بيروت،  ،دار االوائل ،امريكا والوحدة العربية ،عمي الدين ىالل -25
 ،ماجستير غير منشورة، رسالة 6986-6956التطورات السياسية الداخمية في تركيا  ،محسن حمزة الزبيدؼ -24

 .66ص ،(6989 )جامعة الموصل، ،كمية االداب
 . 336(، ص6999،)بيروت ،، دار االوائل6ط،تركيا وحمف شمال االطمسي ،نورؼ النعيمي أحمد -26
 ،المصدر السابق ،صفحات من تاريخ االمارات والخميج _ قرأة في الوثائق البريطانية ،دمحم فارس الفارس -27

 . 98ص
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دراسة  6957-6899السالم البريطاني في الخميج العربي  ،تبس من: عبد العزيز عبد الغني ابراىيممق -28
 .328ص ،م(6986)الرياض، ،دار المريخ ،وثائقية

 39- Erol Manisali,"The Effects Of The U S Military Embargob On The Turkish 

Economy , Tisa Matbaacilik Sanayfi , Ankara , 1985, P283.  

رسالة ماجستير غير ،6988 – 6965تطور العالقات السعودية التركية  ،ىزبر حسن شالوخ العنبكي -51
 . 23ص ،3115 ،إلىجامعة دي ،منشورة

شارك في الحرب  ،ولد في مدينة سالونيك ودخل الكمية الحربية 6928-6886مصطفى كمال اتاتورك  -56
ى األولوعند اندالع الحرب العالمية  6962-6963وحرب البمقان  ،6963االيطالية في ليبيا –العثمانية 

 ،عين قائدا لمفيمق السادس عشر في ادرنة 6966وفي عام  ،كان قائدا لمقوات العثمانية في تراقيا الشرقية
وعين ايضا قائدا لمجيش السابع في فمسطين .  ،عين قائدا لمجيش الثاني في جبية القفقاس 6967وفي عام 
استانبول وعين مفتشا في االناضول التي قاد منيا الحركة الكمالية والغى  إلىد ىدنة مودروس عاد وبعد عق

 ، واعمن النظام الجميورؼ في العام نفسو. 6932السمطنة العثمانية عام
 ،ترجمة سميمان الواسطي وحمدؼ حميد الدورؼ، بيت الحكمة ،صنع تركيا الحديثة ،أحمدفيروز  -53

 .667ص(، 3111)بغداد،
 . 49ص ،المصدر السابق ،الخميج العربي والعمل العربي المشترك ،محمود عمي الداود -52
مجمة شؤون تركية  الموازنة التركية بين اتجاىيا نحو الغرب وانفتاحيا عمى الشرق، ،زىيرعبد الحسين ميدؼ -55

 .213ص ،(6987،ستنصرية)الجامعة الم ،معيد الدراسات االسيوية واالفريقية ،(3السنة ) ،(2العدد )
مركز الدراسات  ،(65السنة ) ،68العدد  ،مجمة اوراق تركية معاصرة ،دمحم عبد الرحمن يونس العيدان -54

 .5ص ،(3116،)جامعة الموصل ،االقميمية التركية
 .45ص ،المصدر السابق ،6986-6956التطورات السياسية الداخمية في تركيا  ،محسن حمزة الزبيدؼ -56
 .636ص،المصدر السابق ،الخميج العربي والعمل العربي المشترك ،مود عمي الداودمح -57
لموجية التيديدات االيطالية لتركيا  6925حمف دفاعي مع اليونان ويوغسالفيا وقع عام  :ميثاق البمقان -58

ي اوروبا وقد عززت مكانتيا ف ،التي سببت قمقا كبيرا لسياسة مصطفى كمال اتاتورك في فترة الثالثينات
 جانب مطالبيا في التحكم بمضايقيا البسفور والدردنيل . إلىضمن وقوف اغمب دوليا 

 .654ص ،، المصدر السابق5ج،دليل الخميج العربي ،ج.ج لوريمر -59
 .633ص ،المصدر السابق ،التركية بين الحاضر والمستقبل –العالقات العربية  ،أحمدحسن بكر  -41
وىو دليل واضح عمى  ،وقيع ميثاق سعد آباد بين كل من العراق وتركيا وأفغانستانتم ت 6927تموز  8في  -46

 استمرار العالقة والنية السميمة بين تركيا ودول الخميج العربي . 
 ،6976 –6816ين امارات الساحل وبريطانيا االتفاقية السياسية واالقتصادية التي عقدت ب ،عمي دمحم راشد -43

 .29ص ،6989 ،6ط ،الماراتاتحاد كتاب وادباء ا
دول الخميج العربي الحديثة، عالقاتيا الدولية وتطور االوضاع السياسية والقانونية  ،حسين دمحم البحارنة -43

 . 67المصدر السابق، ص ،والدستورية فييا
 .98ص ،، المصدر السابق6986-6956التطورات السياسية الداخمية في تركيا  ،محسن حمزة الزبيدؼ -42
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 . 49ص ،المصدر السابق ،الخميج العربي والعمل العربي المشترك ،محمود عمي الداود -45
 .675ص ،، المصدر السابق6986-6956التطورات السياسية الداخمية في تركيا  ،محسن حمزة الزبيدؼ -44
ل رابع حاكم لدولة قطر من اسرة آل ثاني في فترة ماقب :6975-6895عمي بن عبد هللا ال ثاني  -46

والذؼ كان  ،بعد وفاة شقيقو الشيخ حمد بن عبد هللا والد الشيخ خميفة 6959تولى الحكم في عام  ،االستقالل
وذلك التسوية التي حصمت في اسرة آل ثاني الحاكمة وىي تنازل الشيخ  ،صغيرا في السن عندما توفي والده

لي العيد الشيخ خميفة بن حمد منعا ، وان يكون نائب الحاكم وو 6961في عام  أحمدعمي عن الحكم البنو 
السمطة العتقاده بانو  إلىوليذا أصبح ىدف الشيخ خميفة الوصول  ،لحدوث صراع او انقسام في االسرة

كما انجزت في عيده مشاريع ىامة كان ،( عاما63اذ استمرت ازدواجية الحكم ) ،أحمداالحق بيا من الشيخ 
وتوفي  6961عام  إلى 6959امتد حكمو من عام  ،رباء والماءفي مقدمتيا مجانية التعميم والصحة والكي

 .  6975في لبنان عام 
 ،(6971 ،)البحرين ،الشركة العربية لموكاالت والتوزيع ،لمحات من الخميج العربي ،دمحم جابر االنصارؼ  -47

 .68ص
المصدر  ،دراسة وثائقية 6957-6899السالم البريطاني في الخميج العربي  ،عبد العزيز عبد الغني ابراىيم -48

 .352ص ،السابق
: بعد ان كبر الشيخ عمي في العمر 6977-6931بن عمي بن عبد هللا بن قاسم بن دمحم ال ثاني  أحمد -49

 ،أحمدفتنازل الشيخ عمي برضى منو ومن االسرة عن الحكم لصالح الشيخ  أحمدبايعت اسرة آل ثاني الشيخ 
وشيدت فترة حكمو نموا  ،الشيخ خميفة بن حمد آل ثاني وليا لمعيدم وفي التاريخ نفسو عين  6961عام 

 ،وانشاء محطة لتجمع البترول في جزيرة )حالول( ،(مثل اكتشاف حقل بترول )ميدان محزم ،اقتصاديا كبيرا
 في لندن . 6977وتوفي عام 

 .354ص ،المصدر السابق ،لمحات من الخميج العربي ،األنصارؼ دمحم جابر  -61
 ،(اتحاد المؤرخين العرب )لجنة تدوين تاريخ قطر ،ة عن تاريخ قطر منذ القدم حتى الوقت الحاضرلمح -66

 ،اذار( 38 - 36)من  ،مؤتمر دراسات تاريخ الجزيرة العربية المنعقدة في الدوحة إلىالبحوث المقدمة 
 .45ص ،3ج،د.ت( ،)الدوحة،مؤسسة دار العموم لمطباعة

 ،)القاىرة ،دار القومية العربية لمطباعة ،دولت صادق :ترجمة ،عمار الحديثاالست ،ر.ج ىاريسون تشرش -63
 .78ص ،د.ت(

 .698ص ،المصدر السابق ،مقدمة في العالقات الدولية ،ودمحم زبارة أحمدحمد يوسف  -62
انيى تعميمو االكاديمي في  ،6889في غرب تركيا عام   Aydinولد في مدينة ايدن   :عدنان مندريس -65

 6921الحزب الحر الجميورؼ في عام  إلىومارس العمل السياسي من خالل انضمامو  ،الحقوق بانقرة كمية
حزب الشعب  إلىلممشاركة في المعارضة السياسية التي قادىا عمي فتحي اوكيار،  ثم انظم فيما بعد 

تقمد  ،6956يمقراطي عام دليشارك مع جالل بايار في تأسيس الحزب ال 6954الجميورؼ حتى عام 
واعتقل اثر االنقالب العسكرؼ  ،6961-6941منصب رئاسة الوزراء خالل مدة حكم الحزب الديمقراطي 

 .   6966 شباط  3نفذ فيو حكم االعدام في  إذ ،6961عام 
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اطروحة  ،دراسة تاريخية 6981-6966االحزاب والتنظيمات السياسية في تركيا  ،شيخو أحمدطارق  -64
 .68،  ص3162 ،كمية التربية ،جامعة الموصل ،دكتوراه غير منشورة

تشكل حزب العدالة إثر حل الحزب الديمقراطي عقب األنقالب  :Adalet Partisiحزب العـدالــة   -66
، إذ جرت العديد من المحاوالت لتأسيس حزب سياسي يستقطب جماىير ومؤيدؼ 6961العسكرؼ عام 

شباال إقناع  تمكن الجنرال المتقاعد راغب غومو في غضون تمك االحدث ،الحزب الديمقراطي المنحل
القائمين بتمك المحاوالت وضميم إليو ليعمن عن تأسيس الحزب الذؼ اجيز بشكل رسمي من قبل لجنة 

السيما بعد إصدار الدستور الجديد وقانون األحزاب السياسية في  ،6966 شباط 66في   الوحدة الوطنية
 تركيا.

               ،دار الرياض العربية لمكتب ،قمق اليوية وصراع الخيارات –يا في زمن التحول .ترك ،دمحم نور الدين -67
 .85ص ،(6996 ،) بيروت

المصدر  ،دراسة تاريخية 6981-6966االحزاب والتنظيمات السياسية في تركيا  ،شيخو أحمدطارق   -68
 .79ص  ،السابق

 ،أقدم األحزاب السياسية في تركيا :Cumhuriyet Halk Partisi CHP :ؼ حزب الشعب الجميور  -69
تم انتخاب عصمت  ،6928وبعد وفاتو عام  ،مصطفى كمال اتاتورك عمى يد ،6932 عام  فيتاسست 

وىو حزب الشعب الجميورؼ  ،سوػ حزب واحد ،إينونو زعيما لمحزب. لم تكن عمى الساحة السياسية التركية
اذ انتقمت تركيا إلى نظام األحزاب المتعددة وتم إجراء أول انتخابات نيابية عامة في  ،6956حتى عام 

، فبقي 6941س سنة يالحزب الديمقراطي الذؼ كان يتزعمو عدنان مندر لكنو خسر االنتخابات أمام  ،البالد
 6972وبعد انتخابات  ،تم انتخاب بولنت أجاويد زعيما لمحزب 6973وفي عام  ،في المعارضة السياسية

 . شكل الحزب حكومة ائتالفية مع حزب السالمة الوطني الذؼ كان يتزعمو نجم الدين أربكان
اطروحة  ،دراسة تاريخية 6981-6966حزاب والتنظيمات السياسية في تركيا اال ،شيخو أحمدطارق  -71

 .76، ص3162 ،كمية التربية ،جامعة الموصل ،دكتوراه غير منشورة
71- www http:// aljazeera.net 

 .698ص  ،المصدر السابق ،مقدمة في العالقات الدولية ،ودمحم زبارة أحمدحمد يوسف  -73
 كرئيس لمييئة فضال عن منحو ميام رئاسة 6966-6894الجنرال جمال كورسيل وقع االختيار عمى  -72

 فضال عن انو كان من الجنراالت المعتدلة المذين كان ،الدولة ورئاسة الوزراء والقيادة العامة لمقوات المسمحة
 ىدفيم ىو إعادة السمطة لممدنين وساندوا مقترحات ىيئة أونار من أجل تحقيق الميبرالية . 

جامعة  ،منشورة رسالة ماجستير غير ،6982-6972السياسة الخارجية التركية  ،زياد عزيز حميد -75
 . 642ص ،6989شباط  ،الموصل

العدد  ،أم المعارك مجمة ،االحزاب السياسية في تركيا بين الديمقراطية واالشكالية السياسية ،وصال العزاوؼ  -74
 .659ص ،6997 ،66

 . 74( ص6981)جدة،   ،دار تيامة لمنشر ،6ط،موضوعات اقتصادية معاصرة ،عمي بن طالل الجيني -76
 .5ص ،6995 ،جامعة البصرة ،مركز دراسات الخميج العربي ،3-6، العدد 36مج  ،مجمة الخميج العربي -77
 .36-34ص ص  ،المصدر السابق ،التركية–دراسة في العالقات العربية  –تركيا والعرب  ،ىيثم الكيالني -78

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
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 .658ص ،المصدر السابق ،قمق اليوية وصراع الخيارات –تركيا في زمن التحول  ،دمحم نور الدين -79
 ،)القاىرة ،، دار الشباب لمطباعة5ط،المحيط إلىاقتصاديات العالم العربي من الخميج  ،راشد البراوؼ  -81

 .667ص ،(6978
 .626ص ،لمصدر السابقا،الخميج العربي والعمل العربي المشترك ،محمود عمي الداود -86
كما  ،سياسي تركي وتاسع رئيس وزراء تركيا : Suliman Demirel 6935  - 3164 :سميمان ديمريل  -83

تخرج من جامعو استنبول ،6992عام  إلى 6987شغل منصب زعيم الحزب الديمقراطي من عام 
العقاب االبيض وجائزة وسام نجمة منيا جائزة وسام فرسان  ،حاز عمى عدة جوائز ،)اليندسة المدنية(،التقنية
 . 3164عاما عام  91توفي في استنبول عن عمر يناىز  ،رومانيا

دار الكتاب  ،اردوغان إلىالحداثة " من اتاتورك  إلىتركيا من الخالفة  ،منصور عبد الحكيم -82
 ،ةالموسوعة السياسي ،عبد الوىاب الكيالي وكامل زىيرؼ  ؛666-661(، ص ص3162)دمشق،،العربي
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