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ي      : ًالأو عيها ف ل س اس تصب ج ة الن ل أغلبي ذي جع ي ال نك المعيش الض
ومي وبالت  يش الي ة الع ى لقم ي وضع الحصول عل وا ف م يكون الي ل

 .تيارات ماس في أي حراك أو االستجابة ألينغيساعدهم لال
يم السائد         : اثانًي دى المجتمع القطري لبساطة التعل عدم النضج الفكري ل

 .تاتيبوالقائم على الك
ز األحداث التي      ا: اثالًث دها عن مراآ نعزال قطر إلى وقت متأخر بسبب بع

ل   رن التاسع عشر مث ذ أواخر الق ة من ة العربي ب األم ي قل وقعت ف
ع    ،حرآة محمد عبده وجمال الدين األفغاني والحرآة القومية ا تب وم

 .)1(أفكار ذات طابع تحرري ذلك من والدة
ة ومطابع وصحف        انعدام وسائل وأدوات: ارابًع ات عام ة من مكتب الثقاف

وفي  ذلك بعد ظهور النفط في وقت متأخرومجالت وأن وجدت فكان 
 .انطاق ضيق جًد

على ذلك لم يكن هناك رصد خالل هذه الفترة ألي حراك شعبي  فبناًء
آما حدث في بعض إمارات الجوار في الثالثينيات من القرن العشرين آما 

 .مر بنا
ا يشبه        مع استخراج الن ه من انتعاش م ا ترتب عن فط وتصديره وم

ى  رة عل عالطف دًء جمي عدة ب روًر ااألص ادي م عيد االقتص ن الص  ام
ورً   هد تط دأ يش ذي ب التعليمي ال ة ب اعي نهاي مته  املموًس اباالجتم س

 .األساسية الحداثة في األسلوب والمنهج
احة          ى الس تجدت عل ي اس روف الت ن الظ ره م اش وغي ذا االنتع ه

ة لعبت دورً  اإلقليم ة والدولي ان مقتصرً     اي ي  افي والدة وعي سياسي آ ف
ة          ة الثانوي الب المدرس ي ط ن خريج ين م ة المثقف ى مجموع ه عل بدايت
اء التجار ذو        ة، وبعض أبن يهم النخب والجامعات الذين يمكن أن نطلق عل
الحس الوطني إال أنه مع مرور األيام بدأ ذلك الوعي ينتشر في األوساط    

ي الشعبية وال ى الساحة ف أطر ويظهر انعكاساته عل سيما الوسطى،و يت
 :شكل حراك، وإن آان في بدايته في نطاق ضيق وفي الظل بفعل

راف    : ًالأو ته األط ا رس ائي سياسي م اط دع ن نش ة م هدته المنطق ا ش م
ة       ا حيث الهبت الحرب الدعائي المشارآة في الحرب، وبالذات ألماني

اء م     ور والحلف ين دول المح رب ب ة،    للح اء المنطق اعر أبن ش
ة    ة آإذاع ا أدوات الدعاي ت تطرحه ي آان ة الت عارات الدعائي بالش
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ي   رين ف ة البح ور وإذاع ة قصر الزه ة وإذاع رلين األلماني  1940ب
ة        ل صحيفة البحرين اليومي ا   ،1939إلى جانب الصحف مث وغيره

 .من الصحف التي آانت تأتي من مصر والعراق وغيرهما
ه     انتشار الوعي: اثانًي ان علي ا آ القومي بعد أن أصبح له مفهوم مغاير لم

ة         اب والدة حرآ يج خاصة في أعق اء الخل ول أبن من ذي قبل في عق
طين      ة فلس ر نكب ى أث رب عل وميين الع ذا    1948الق ول ه ث تح حي

اريخ والحضارة     ة والت المفهوم من فكرة سياسية أساسها وحدة اللغ
وم       ى مفه دة إل ة واح اء ألم ترآة واالنتم ل طابًع المش  اثورًي ايحم

ة          ع شعار محارب ك االستعمار ورف دائرة في فل ة ال آمناهضة األنظم
ة     إسرائيل وتصعيد النضال من أجل الحرية والتصدي للقوى المعوق
وم  ذا المفه د ه د من توق و المصرية لتزي ورة يولي دم وجاءت ث للتق
ة     د الناصر حرآ ال عب ورة جم دة الث ط قائ ا رب اهير حينم دى الجم ل

ة     القومي ة ومناهضة االستعمار وقيام ة العربية بفكرة الوحدة العربي
 .بتطبيق أحد مبادئ هذا المفهوم عند إعالنه تأميم قناة السويس

و    عيده ه ر، وتص د الناص ده عب ذي أوج ابق ال ربط الس م ال وبحك
ا في      وأجهزة إعالمه التي آانت إذاعة صوت العرب إحدى رآائزه

ه مع   الهجوم على االستعمار، وإعالن وقو  ع ف ات التحرر    جمي حرآ
ة      ر الجزائري ة التحري ها حرآ ى رأس ي وعل وطن العرب ي ال دأ . ف ب

ن       د يمك ور جدي ي ط دخل ف يج ي ة الخل ي منطق ي ف وعي السياس ال
رز مظاهره   ) طور التعبير واالنطالق(تسميته إن صح التعبير آان أب

ى       ز إل يء يرم ل ش د آ ام ض حون باالنتق خط المش د روح الس تزاي
ة     االستعمار وت ردي األوضاع الداخلي ه ومواجهة ت التي آانت    وابع

أ  د ب ة تعتق عوب المنطق تمرارها  ش دس اس و مهن تعمار ه ن االس
م        ذلك ل ا، ول ا وحمايته م فيه دعيم أدوات الحك وتغذيتها عن طريق ت
ك        رة عن ذل ة والمعب ل النخب الواعي يكن من الغريب بأن تستلهم آ

ور   اهرة، وأن تتمح ن الق ا م ل تحرآاته ا السخط ج ب توجهاته أغل
د    ا عب ان يطرحه ي آ ية الت ات السياس ول األطروح ية ح السياس

رً  ي آثي ية والت ه السياس ز ا الناصر من خالل خطابات ت تتمي ا آان م
ى الحكومات الفاسدة        ى القضاء عل دعوة إل بمهاجمة االستعمار وال

ة درات األم ت تتالعب بمق ي آان ع . الت وأصبح الشارع الخليجي م
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يرً  ام أس رور األي دها ذ   ام رية وقائ ورة المص ات الث  يلتوجه
ل  )2(الشخصية الكرزمية ، ولعل تعبير أحد الشباب الخليجين خير دلي
ان صوت العرب أساسً    (على ذلك حينما قال وم دون     اآ ا ال يمر ي لن

.. ليل نهار، وال سيما رآن الخليج العربي، والجنوب العربي سماعه
الوحيد بعدما فقدنا األمل  فحبنا لجمال عبد الناصر طبيعي ألنه أملنا 

ذا الرجل   ى شاطئ السالمة فبعث اهللا ه ا إل ذي يقودن ي الرجل ال ف
ذا    )3( )ي فينا األمل فأيقظ الوعي القومي فينايليح ك أن ه زد على ذل

ان     االشارع أصبح متحفًز ل من آ لدرجة بذل النفس والنفيس ضد آ
ا أن  ا، مع اإلشارة هن ى اإلطاحة به ذا  يحاول ضربها ويعمل عل ه

ر     راد األس ن أف دد م اط ع ي أوس ذلك ف ه آ د طريق د وج اب ق اإلعج
بعض  ة ل لطات البريطاني ام الس ة اته ة لدرج ي المنطق ة ف الحاآم

وبالتالي الوقوف في وجوههم في  ،أفرادها بمناصرتهم لعبد الناصر
ع      ى مواق بعض القضايا المحلية التي آانوا يتبنونها في الوصول إل

اه  هذ. )4(مهمة في بلدانهم ا الشعور آان على المستوى الخليجي تج
د       ان عب ي فك ى المستوى المحل جمال عبد الناصر بشكل عام أما عل
اس       ر لقي ة ومؤش داث المحلي ن األح ر م رك لكثي و المح ر ه الناص
ر    د الناص ادي عب ان يع ن آ ل م اه آ ي تج ارع المحل عور الش ش

ان        .وثورته ر من الشعارات ضد من آ  يناهضونه  واإذ أطلقت الكثي
ة من الدوحة         ى الجدران في أرجاء مختلف ناهيك عماآان يكتب عل

د      ة لعب ر الكتاب ف الكثي ى تله افة إل ال     باإلض ل إرس ن أج ر م ناص
 . صورته لهم

وا           ة رياضية أطلق ر من الشباب بإنشاء أندي ام الكثي ك قي وتخطى ذل
د الناصر        اعلى أسمائها أسماء ثورية تمشًي ان يطرحه عب ا آ مع م

ر  ادي األح ل ن دة   مث ة والوح ة والعروب ر والجمهوري ار والتحري
ة،  ن األندي ا م اح والنصر وغيره ي   )5(والكف ا ف ادة مقاره ان ع وآ

ل        االمناطق التي آانت تالقي تجاوبً  د الناصر مث ا يطرحه عب ل م لك
ات واسلطه والخور و    ى   البدع ومنطقة الهتمي والخليف مشيرب وإل

الثقافية في نفس   دية عدد من األن اهناك أيًض جانب تلك األندية آان
ة تلونت       ها دليًالالفترة آان إنشاؤ ة ثقافي د إرهاصات حرآ على تول

ة عن طريق      ة ووطني فيها ما آان يطرح من خاللها من أفكار قومي
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رً  ا  اأنشطتها مثل المحاضرات والمسرحيات التي آثي آانت تطرح    م
د األ  ة تنتق اًرا جريئ ة معً  أفك ة والداخلي اع العربي ى اوض ان عل  ، فك

رأس تلك األندية على سبيل المثال نادي المكتبة اإلسالمية برئاسة   
ذي    ة ال ين نعم داهللا حس ئعب دمين   ،1953 أنش م أن المتق ع العل م

الرفض من      ،ثقافي هو إنشاء نادفكرة إنشائه ل ل ب بهم قوب ولكن طل
لطات ل الس ين    .قب باب المتحمس ن الش ددا م ادي ع م الن د ض وق

ورة   أثرين بث و ا 23والمت وي   يولي تمر ط م يس ه ل رية، إال أن  ًاللمص
ة    لى جانبوإ ،1956 بسبب نشاطه حيث تم إغالقه في ادي المكتب ن

ة      ادي الطليع يس ن م تأس المية ت ة    1959اإلس ي خليف ة عل برئاس
ي    ومي العرب د الق أثرين بالم ائه مت ب أعض ان أغل واري، وآ الك

ان يضم      ة، وآ ة العربي ة من    وحرآة التحرر الدائرة في المنطق نخب
اء المحاضرات وعمل    ب المتعلم وأنصب جل نشاطاته في إ  لشباا لق

ا ذات      ي أغلبه ت ف ي آان رحية الت روض المس دوات وبعض الع الن
ة      ة القائم اع الداخلي د األوض ي تنتق ابع سياس ه   ، وط م إغالق د ت ق

ا عرض     ،يمارسونها وابسبب األنشطة التي آان 1961 ان آخره وآ
الذع لل      د ال وع من النق ا الن ا     مسرحية فيه ى أثره ل عل حاآم إذ أعتق

ار هؤالء أول سجناء      )6(من أعضائه  اأحد عشر عضًو ويمكن اعتب
 .رأي في ذلك الوقت بحسب إعتقادنا

ذا ا ارة أن ه دير باإلش ر والج د الناص ه عب ا يطرح اب بم إلعج
م يكن منصبً    واال ه ل ا وجد        التصاق ب ات الشعبية فقط إنم ى الفئ عل

راد  ن أف دد م اط ع ي أوس ذلك ف ه آ ذاك إذ  طريق ة آن رة الحاآم األس
ن     آانت تحدث الكثير من المالسنات في صفوف    دارس ب بعض الم

دي اإل دي عبدالناصر ومؤي لمينمؤي وان المس ق  خ ان يطل ذين آ ال
ى  ير ما آانت تتحول هذه المالسنات إ خونجية وآثعليهم آنذاك باإل ل
ن جاسم ا       تشابك باإليدي مث د ب ين الشيخ حم ا حدث ب ر   ل م ن وزي ب

ار ذاك والمع د  اف آن ارف عب دير المع ن م ان  ب ذي آ ديع صقر ال الب
ن اإل ده م ان    وال فية آ نات الص ب المالس ى جان لمين إل وان المس خ

و      د أخ ن حم حيم ب يخ س ل الش اهرين مث دعم المتظ وم ب بعض يق ال
د  دين لعب ر المؤي ان من أآث ة إذ آ ذاك الشيخ خليف اآم آن النائب الح

وم   ان يق ان آ ن األحي ر م ي آثي ر وف اهرين الناص د المتظ بتزوي
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ذلك من       ،باألعالم وصور عبد الناصر ان آ وبجانب الشيخ سحيم آ
ين أل ذي      المتحمس ة ال ن خليف د ب يخ حم ر الش ات عبدالناص طروح

د الناصر      اآثيًر دفاع عن عب ا   ،ما آان يشارك طالب صفه في ال وم
 . )7(آان يطرحه من أفكار ثورية تقدميه آنذاك

ي بعض ا  :اثالًث ورات ف ام الث دءً  قي ة ب بالد العربي رية و   ال الثورة المص ب
يين  د الفرنس ة ض ورة الجزائري الق الث روًر1954انط الثورة  ام ب

وأآثر من  ،1962ونهاية بالثورة اليمنية ضد اإلمام  1958العراقية 
وار   ارات الج دى إم ي إح ية ف م المعارضة السياس تداد زخ ك اش  ،ذل

رة     ن الفت رين م ي البح ادة الهي 1956 -1954وه ة بقي ة ئ التنفيذي
ا في       من ان آثيًرإذ إ) 3(العليا  ك المعارضة ألقت بظالله تأثيرات تل

م     ت له ة المعارضة آان اء جبه ون بعض أعض ري لك ارع القط الش
انتماءات عائلية في قطر مثل عبد الرحمن الباآر األمين العام للهيئة 

ك ا، ناهي رو وغيرهم راهيم فخ ة، وإب ك  التنفيذي ار تل ن أن أخب ع
ر من شرائح المجتمع         المعار ى الكثي ضة ونشاطها آانت تتسرب إل
 .القطري

في الحراك الشعبي إذ     اآبيًر اتلك هي بعض العوامل التي لعبت دوًر
زً      ذلك متحف ا      اأصبح الشارع القطري نتيجة ل في عدم السكوت عم

يفرض عليه والسكوت عن حق من حقوقه بل على عكس ذلك بدأت 
الح الداخلي وأن يكون له صوت في   تظهر فيه روح المطالبة باإلص

 .بعض شؤونه
رة    ر من حراك     1963-1950فعليه شهدت ساحة البالد من الفت أآث

بالد       ي ال داث ف ير األح ى س ره عل ه وأث ه مدلول ل من ان لك عبي آ ش
رائح          الح ش و لص ا ه اذ م رار التخ ل الق ى أه غط عل الي الض وبالت

 .االمجتمع القطري والبالد مًع
ة     وقد مر هذا الحراك  أن المرحل ار ب بمرحلتين مع وضعنا في االعتب

ب  ن الجوان ر م ي آثي ية ف ت األرض راك خلق ذا الح ن ه ى م األول
 .النطالقة الحراك في مرحلته الثانية

 :المرحلة األولى: ًالأو
الي       ة الحراك العم ة مرحل ذه المرحل ى ه ا   :يمكن أن نطلق عل فكم

 الغوص ومايرافقه قتصادان للتحول االقتصادي القائم على اهو معروف آ
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ة    رئيسًيا ايام لعب دوًرلى اقتصاد النفط الذي مع مرور األإ في نشوء طبق
ارة       ين والبح ن الغواص نفط م ل ال ا قب ة م ادحو مرحل ول آ ة إذ تح عمالي
ذون       انوا يأخ ذين آ دو ال اة والب يادين والرع رفيين والص غار الح وص

ومحدد  أجورهم على أساس الحصص إلى عمال يحصلون على أجر ثابت 
ام        نظير ال مع مرور األي دأ هؤالء العم عملهم لدى شرآات النفط، حيث ب

ل          ل بفض حاب العم ال اإلدارة وأص ن رج طى م ة الوس ب الطبق ى جان إل
اغطة اجتماعيً     وى ض كلون ق ديث يش يم الح ار التعل ًي اانتش ي  اوسياس ف

 المجتمع القطري
ال     اط العم ي أوس ه ف د طريق الي وج راك العم ة الح ان بداي وآ

لقطريين الذين آانوا يعملون في مناطق استخراج النفط وتصديره في آل ا
ة   ي البداي الي ف ذا الوسط العم أن ه م ب ع العل عيد م ان وأمس تسم امن دخ

ك  ان ذل ة، وآ ة الثاني ل الحرب العالمي ا قب رة م باالستقرار النسبي في فت
غير  مأآانوا قطريين أإلى قلة أعداد العاملين في شرآة النفط سواء  اعائًد

ام    ددهم ع غ ع ان يبل ريين إذ آ ياتهم  400 1941قط خص بجنس ش
إلى جانب ذلك قصر المدة التي عملت فيها الشرآة حيث أوقفت  ،المختلفة

ائد   اع الس ان االنطب ة، وآ ة الثاني ا بسبب ظروف الحرب العالمي عملياته
دى الشرآة أن هؤالء      رة ل ديهم     خالل هذه الفت ال ملتزمون وليست ل العم

ولكن بعد انقضاء فترة من العمل والتدريب على بعض المهارات  تمشكال
س          ي نف املين ف ود الع ال الهن هم بالعم ارنون أنفس دأوا يق طة ب المتوس

ى الوجود بعض التململ      1941الشرآة وبدأ خالل عام    وعدم   ،يظهر إل
ة العمل    الرضا في أوساطهم من ناحية تدني مستوى أجورهم وسوء    بيئ

ان رد        مقارنة بالعمال ال ك للشرآة فك ام الحاآم بتوضيح ذل ه ق هنود، فعلي
ا      انوا يؤدونه ي آ ل الت ة العم ببه طبيع ان س اين آ ك التب ى ذل رآة عل الش

د   ود، وبعي ال الهن اين((العم ن       ))اي التب وع م ه ن ى أن د عل ل البع آ
ود     ال الهن ريين والعم ال القط ين العم ة ب ات التميزي ك  . الممارس ع ذل وم

ؤدون نفس العمل     وافقت الشرآة على مساوا ذين ي ة الهنود والقطريين ال
انوا         ذين آ ال القطريين ال ازات للعم باإلضافة إلى أنها منحت بعض االمتي

 . يعملون بأعمال فنية آالنجارة والحدادة
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ام        ى قي ي حت كل طبيع ير بش ال تس ت األعم ت ظل ك الوق ذ ذل ومن
ذي أدى إا ة ال ة الثاني املحرب العالمي ى قي و(( الشرآة  ل  الفارسية اإلنجل

 .ومن ثم قيامها بتسريح عمالها ،توقيف نشاطها بسبب الحرب)) 1935
رآة  ودة الش ر"(( وبع ط قط ة نف رآة تنمي تئناف وا) )8(")ش س

ر     ال القط داد العم دأت أع رب ب د الح ا بع ر  عملياته كل آبي د بش يين تتزاي
ة عام    153رتفع عددهم من وسريع، إذ ا ى  إ 1947في نهاي في   2,231ل
ام   ر ع االً  ،م1949أواخ م عم ان معظمه ى    وآ غلون أدن رة ويش ر مه غي

ال        درجات سلم األجور ادة أعداد العم ات الشرآة وزي ادة عملي وبسبب زي
م وظروف      بدأت الشرآة تواجه مشكالت في مجال     ة له الخدمات المقدم

ين الشرآة  ات ب دد من ا لمواجه ه ع تج عن ذي ن ر ال ا األم ل وخالفه العم
د أعر   ال القطريين عن استيائه     والعمال القطريين وق الشديد   ب أحد العم

اه الشرب    لقد آانت ظروف ال" تجاه ظروف العمل بقوله  ة ومي عمل فظيع
ز    افوجبة اإلفطار خفيفة جًد ًالآما أن الطعام آان قلي غير متوفرة من الخب

ي        ،والشاي ة حصة من األرز المغل أما وجبة الغداء والعشاء آانت مكون
ه  " اا نتضور جوًعفي الماء ليس سواه فكن  :ويستطرد هذا العامل في قول

بيالً   "  ا إال س ن أمامن م يك دً  ل ن       اواح ر ع راب للتعبي و اإلض لكه وه نس
ان من األمور المستجدة      بالرغم من أن اإل. االحتجاج ضراب عن العمل آ

ى           ول عل يلة للحص ك وس ي ذل دوا ف م وج ري إال أنه ع القط ي المجتم ف
 )9(حقوقهم

دأت  د ب ي  ضرابات ااإلوق رآة ف ريين ضد الش ال القط ى للعم الول
في آل من دخان وأمسعيد، وآان السبب المباشر    1950عام شهر مارس

نفط       دفق ال اب ت لها هو عدم تنفيذ الشرآة لوعودها زيادة األجور في أعق
ل        ابكثرة وتصديره تجارًي ا نق ا باعتزامه إلى جانب إصدار الشرآة قراره

ل ال   اآن العم ن مس رب م ال الع م،  بعض عم ود محله الل الهن رة وإح مه
ال القطريين خالل اإلضراب     دعم والتشجيع من      ولهذا نجد العم يلقون ال

تراك  رى دون االش يات األخ ن الجنس رهم م طينيين وغي م الفلس زمالئه
 .معهم

ا         ه فيه ون ل اآم يعرب ى الح وقد أرسل العمال المضربون رسالة إل
ددي      ة مه ائل عمالي دة مس ن ع كواهم م تيائهم وش ن اس ى  ع ودة إل ن الع

 . محددا لتحقيقها الم تلبى مطالبهم محددين موعًداإلضراب إذا 



 
 
 
 
 

611  1963-1950الحراك الشعبي في قطر  :إبراهيم شهداد. د.أ

وقد حاول مستشارو الحاآم تهدئة العمال وتسوية النزاع قبل 
 .الموعد الذي حدده العمال

غير أن األمور ظلت على حالها دون التوصل لحل مما دعا العمال تنفيذ 
 .تهديدهم السابق

ضراب ذهب الحاآم بنفسه إلى اإل من عواقب استمرار اوخوًف 
الستجابة لمطالبهم، وفي نفس وعدهم ا دخان واستطاع إنهائه بعدما
جتمع مع مالك وممثلي العبيد الذين آان ا ،وقت إعطاء الحاآم لوعوده

العودة  يمثلون نسبة آبيرة من عمال الشرآة ليضغطوا عليهم من أجل
 .)10(إلى العمل

أسلوب اإلضرابات للحصول على ويمكن تفسير لجوء العمال إلى 
 :إلى اآلتي امطالبهم آان راجًع

عملهم في البحرين أن بعض هؤالء العمال القطريين اشترآوا خالل : ًالأو
شرآة نفط " ضرابات التي قامت ضد شرآة بابكو في اإل 1943عام 

 "البحرين
نقل مجموعة من أبناء البحرين الذين آانوا يعاملون معاملة : اثانًي

ريين آنذاك ويعملون في شرآة تنمية نفط قطر خبرة تنظيم القط
 .اإلضرابات للقطريين العاملين في الشرآة

استفادة العمال القطريين من غضب بعض العمال األجانب من : اثالًث
  .)11( الشرآة

استمر الشد والجذب بين العمال القطريين والشرآة إلى األيام 
 ااء إجازة العيد حيث رفض تقريًبم بعد انقض1951األولى من شهر يوليو 

تسعمائة عامل العودة إلى العمل احتجاجا على اعتقال السلطات الحكومية 
وتضامن معهم عدد من  ،لستة من العمال آانوا يتزعمون اإلضرابات

مع  االعمال غير القطريين، آما أغلقت أسواق الدوحة أبوابها تضامًن
بعد إطالق سراح العمال  ضراب إالولم ينته اإل العمال المضربين،

 .وآان للحاآم دور آبير في ذلك. المعتقلين
يبدو أن اإلضراب األخير زرع مخاوف في أوساط المسئولين في 

لذلك أعلنت  اشرآة النفط تنفيذ المزيد من اإلضرابات في المستقبل وتفادًي
م عن منح زيادة في األجور قدرها روبية واحدة 1951يوليو  17في 

روبية في اليوم باإلضافة زيادة آمية  3ر8األدنى لألجور إلى ورفع الحد 
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الوجبات الغذائية وتحسين نوع السكن إال أن سياسة الشرآة في آسب 
في أوساط  االعمال عن طريق تحسين أوضاعهم لم تجد صدى آبيًر

م إضرابات جديدة على رأسها قيام 1951سبتمبر  25العمال فقد شهد 
ين بإضراب مطالبين خالله الشرآة تحسين سائقي الشرآة من القطري

ظروف العمل وتحديد مسؤوليات وواجبات آل سائق بحيث ال تتداخل مع 
وقد عاد هؤالء السائقون إلى العمل بعد تحقيق  ،واجبات اآلخرين

 .مطالبهم
إضرابات ي في شهر أآتوبر عدة تال اإلضراب السابق بعد شهر أ 

نوعية المساآن التي ب :ق أوالسباب تتعلفي آل من امسعيد ودخان أل
المطالبة بتخفيض ساعات العمل أيام الخميس  :اسينقلونهم إليها ثانًي

نوعية المياه التي آانت  :اوثالًث ،جازاتهم األسبوعيةإفيه  التي تبدأ
قيام الشرآة باالستغناء عن ستة  :اورابًع .الشرآة تقوم بتزويدها للعمال

 .)12(سائقين قطريين
رآة على حل جميع المطالب من عمل الشوعلى الرغم  

المثارة في حينها إال أن تلك األمور لفتت أنظار السلطات  والمشكالت
البريطانية المحلية في الدوحة آالمعتمد السياسي داعية الشرآة إلى 
ضرورة قيام عالقات أوثق بينها وبين عمالها عن طريق عمل لجنة 

صل بينهم وبينها في حالة رسمية تقوم بتمثيل العمال لتكون حلقة و
 .من تفاقم األمور اوذلك خوًف ،إشكاالت وقوع أي
ويمكن تفسير نصيحة السلطات البريطانية للشرآة آان سببها  

 ،1951النزاع الذي آان دائرا بين بريطانيا وإيران حول النفط، عام 
ونجاح مصدق في نهايته في تأميم شرآة النفط البريطانية في بالده حيث 

ذلك مخاوف تلك السلطات إزاء الوضع العمالي في قطر وخوفا من  أثار
تكرار ذلك في قطر األمر الذي سيؤدي انتقال ذلك من قطر إلى باقي 

 امباشًر اإمارات الخليج النفطية آالكويت والبحرين مما آان يعني تهديًد
 ).أي بريطانيا(إلمدادات النفط إليها 

المحلية هي الوحيدة التي لم تكن نصيحة السلطات البريطانية  
تبلغتها الشرآة بل هناك مسعى آخر قامت به الحكومة البريطانية 

على الشرآة من أجل  بالضغطإذ قامت الوزارة  ،بواسطة وزارة الخارجية
تحسين ظروف العمال في أماآن أعمالهم باإلضافة إلى العمل على 
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 بين توقد عقدت في شأن ذلك عدة اجتماعا ،تحسين مستوى أجورهم
ال أن الجهود الحكومية ذهبت أدراج المسؤولين البريطانيين والشرآة إ

العديد من اإلضرابات بسبب عدم استعداد  1952عام  الريح إذ شهد طوال
الشرآة للوفاء بوعودها التي قدمتها للحكومة بشأن تحسين أوضاع 

 .متبعة أسلوب التسويف والمماطلة. العمال القطريين
لشرآة في تجاهل مطالب العمال وتعاطيها ضدهم إزاء استمرار ا 

ا وبعدها أآثر حدة وعنًف ،1955سياسات تعسفية جاءت إضرابات عام 
 واندلع إضراب في دخان عندما رفض سائق 1955أغسطس  13ففي 

السيارات من القطريين الذين آانوا يشكلون العمود الفقري لسائقي 
معاملة اثنين من اإلداريين الشرآة االنتظام في العمل العتراضهم على 

قد أرسلوا برسالة بدون توقيع  ، وآان هؤالء السائقونتابعين لقسم النقل
إلى الشرآة مضمونها االعتراض على الموظفين مطالبين بطردهما 
ونتيجة للموقف السلبي تجاه مطلبهم أعلن السائقون اإلضراب وقاموا 

لنقل العمال باالستيالء على عدد من سيارات الشرآة المخصصة 
 .والتي آان يعمل عليها المضربون آسائقين األوروبيين

وقد تدخلت الشرطة الخاصة بمرآز دخان الستعادة السيارات  
ولكنها لم تفلح بل أصيب عدد من أفرادها ألن السيارات آانت محاصرة 

وعندما انتقلت  ،عداد آبيرة من السائقين القطريين المزودين بالعصيأب
ضرب عمالها من ب المندلع في دخان إلى امسيعيد أاأخبار اإلضر

وأآثر من ذلك أرغم المضربون  ،ا مع زمالئهم المضربينالقطريين تعاطًف
آل موظفي وعمال الشرآة اآلخرين على مغادرة مكاتبهم ومواقع 

 .باإلضافة إلى ذلك قاموا بتعطيل محطة الكهرباء ،عملهم
ن الدوحة بقيادة نائب حاولت الشرطة التي قدمت بأعداد آبيرة م 

 ،على أوامر من الحاآم القائد احتواء الموقف دون استخدام العنف بناًء
إال أنها لم تفلح مما دفع الحاآم إرسال ممثلين عنه إلى آل من دخان 

فاستطاع الشيخ خليفة بن حمد أحد  ،وأمسيعيد لتبليغ العمال تعليماته
ة إلى أعمالهم شريطة أن الممثلين إقناع العمال بصعوبة بالغة بالعود

قل مطالبهم ن تنوأ ،تحظى مطالبهم ومتاعبهم باهتمام الحاآم وبحثها
 .ن يتم الرد عليها خالل أسبوعينالجديدة إلى الشرآة وأ
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ومما يجدر اإلشارة إليه بما أن الشيخ خليفة بن حمد آان يمثل  
فقاموا  ،فقد حاول العمال استمالته إلى جانبهم ،آنذاك أحد أعمدة الحكم

صالة الجمعة تحثه على أغسطس بعد  12في  امنشوًراثنى عشر بتوزيع 
 . )13(القيام بدور قائد العمال القطريين

ويبدو أن الشيخ خليفة وجد في تلك الدعوة فرصة ثمينة من أجل  
تدعيم موقفه في األوساط الشعبية في ذلك الوقت بالذات ألنه آان هناك 

ولذلك نراه منذ  ،حد أطرافه المعنيينصراع خفي على الحكم آان هو أ
ذلك الوقت آان وفي آثير من المناسبات يظهر نفسه بأنه نصير العمال 
لكسب تعاطفهم معه ضد المنافس له في مسألة الحكم وهو الشيخ أحمد 

تقدم العمال بعريضة جديدة تتضمن  1952أغسطس  14وفي )14(بن علي
والده الحاآم الشيخ علي  ثًالسبعة مطالب للشيخ أحمد الذي آان يعتبر مم

 :تدور سبق أن تقدموا بها إلى الشرآة، وآانت تلك المطالب
 .تعيين ممثل عربي ينظر في أحوال العمال ويرعى حقوقهم )1(
 .إقالة عدد من هيئة اإلشراف على العمال غير المرغوب فيهم )2(
ارسها آل من الشرآة ميالممارسات غير اإلنسانية التي  إنهاء )3(

 .ضد العمال دي وضابط األمن والموظفونبيب الهنوالط
أما باقي المطالب آانت تدور حول تحسين أوضاع العمال من ناحية  

 .الخدمات واألجور
مع أن الشيخ أحمد لم يكترث بتلك المطالب إال أنها وجدت  
ا لدى الحاآم نفسه فاستجاب لجميع مطالبهم بالضغط على الشرآة اهتماًم
أرسل الحاآم مستشاره البريطاني هنكوك إلى وبناء على ذلك  .لتنفيذها

العمال في دخان حامال رسالة تتضمن تلبية جميع مطالبهم وعلى رأسها 
تعيين محمد عبد اهللا العطيه آممثل يقوم بمعالجة المشكالت بشرط أن 
 ،يلتزموا بأوامر الحاآم وأوامر رؤسائهم في العمل وعدم إثارة القالقل

 .أوامره ي عامل يعصي فإنه لن يتسامح مع أوإال
مال بدأت الشرآة ونتيجة لموقف الحاآم المؤيد والمتعاطف مع الع 

تهام له عندما أبلغت الممثل السياسي البريطاني في بتوجيه أصابع اال
آانت سياسية  1952إضرابات شهر أغسطس  الدوحة بأنها مقتنعة بأن

الشرآة خالل متعمدة من صنع الحاآم الستخدام العمال آأداة للضغط على 
مفاوضاتها الدائرة مع الحاآم حيث آان األخير يطالب بتحسين شروط 
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عليه ما ذهبت إليه الشرآة  غير أن الممثل السياسي لم تنطل )15(االمتياز 
نها السبب الرئيسي لهذه المتاعب والقالقل إ( :ا إياها بقولهمتهًم

ر تافهة المستمرة هو اعتبار الشرآة مصالح العمال وشؤونهم هي أمو
 ). آما أن العمال ال يشكلون قوة يمكنهم أن يتحدوها

ا ذآره الممثل السياسي ي اعتبار لممع ذلك لم تضع الشرآة أ 
بعد يوم إلى أن تفجرت اإلضرابات في  اتتراآم يوًم تكالفظلت المش

 االتي اتخذت هذه المرة بخالف سابقاتها طابًع 1956أغسطس عام 
مسعيد ودخان في غسطس المضربون من أأ 16يث خرج في ح ،اسياسًي

حشود مرغمين غير المضربين التوقف عن العمل بعدها انتقل 
المضربون إلى الدوحة حيث اشترآوا في المظاهرات العامة التي خرجت 

 ولكن تم احتواء الموقف وآرد ،مؤيدة لمصر خالل العدوان الثالثي عليها
ة إجراءات تعسفية من الشرآة تجاه ما حدث اتخذت الشرآ فعل عنيف

ضد العمال المضريين وهو حرمان المضربين من أجورهم أيام اإلضراب 
موافقة الحاآم هادفة من ذلك على أمل أن تقل درجة احتمال  تبعد أن أخذ

 . )16(ًالقيام العمال بإضرابات جديدة مستقب
جراء الشرآة رب البعض حول موافقة الحاآم على إوقد يستغ 

 .في اآلونة األخيرة مواقف متعاطفة مع العمال هالسابق رغم اتخاذ
ويمكن تفسير موقف الحاآم تجاه المضربين في هذا الوقت هو  

خوفه من أن استمرار اإلضراب سيؤدي إلى تعطيل العمليات النفطية 
الحاآم موقفه  ، وقد بنىوبالتالي حرمانه من مصادر دخل البالد من النفط

نما توقفت العمليات النفطية فيها على ما حدث في البحرين حي اقياًس
إلى جانب تنبيه مدير الشرآة له أنه في . بسبب إضرابات العمال هناك

حالة استمرار اإلضرابات وعدم التعرض للمضربين سوف يعرض 
  )17(مصالحه ومصالح الشرآة للخسارة

تخاذ مواقف صلبة تجاه مطالب العمال إال مع إصرار الشرآة ا 
على سير  اتحس بشدة وطأة إضراباتهم وتأثيرها سلًب أنها فيما يبدو بدأت

فبدأت باتخاذ عدة  ،عملياتها النفطية وبالتالي تكبدها خسائر مالية
إجراءات هادفة من ذلك تحسين العالقة بينها وبين العمال منها على 

 :سبيل المثال
 .نقل المدير العام للشرآة من دخان إلى الدوحة )1(
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 ن النفط وإحالل الشيخ أحمد بدًالإنهاء عمل ممثل الحاآم لشؤو )2(
 .منه

ويمكن تفسير هذا الموقف الجديد للشرآة هو تزايد دعوات عبد الناصر  
 ،في هذه الفترة عن طريق إذاعة صوت العرب بضرب المصالح الغربية

وأن هذه الدعوات آانت تجد صدى وردود فعل قوية لدى الكثير من 
وبخالف ذلك . د العربيةالعمال العرب في الخليج وغيرها من البال

وبحسب التقارير البريطانية أن ما آان يدور في أوساط عمال النفط لم 
يكن مجرد نزاعات عمالية بسيطة، وإنما أآثر من ذلك فقد أضحى 

من طرق ووسائل تنظيم اإلضرابات وتدرج شدتها وبالذات  اواضًح
جماعات ذات وعي سياسي  وراؤهاآان  1955إضرابات أغسطس 

لي نجحت أن تنقل خبراتها وتأثيرها في أوساط العمال القطريين إذ وعما
التي يقوم باإلعداد لها  آانت تلك اإلضرابات شبيهة باالضرابات

ما آانت تتميز بتوجيه المضربين إلى  ان في العراق والتي آثيًرالشيوعيو
شل النشاط الرئيسي مثل النقل ومحطات الطاقة والعمل على االستيالء 

أن ما جاء في تلك التقارير صحيح إلى حٍد ما ألنه في هذه  ويبدو)18(عليها
الفترة تسرب في أوساط العمال عدد من القطريين والخليجيين الذين 
آانوا ينتمون إلى حزب البعث العربي االشتراآي والتيار الناصري ناهيك 
عن وجود بعض العمال العرب من سوريا وفلسطين ومصر في أوساطهم 

 حزاب في بلدانهمية لبعض األءات سياسنتماالهم 
آانت النتيجة المباشرة لسياسة الشرآة الجديدة أن بدأ العمال  

من اإلضراب مع الشرآة لرفع مطالبهم إال أن  ًالتباع أسلوب التفاوض بدا
هذا األسلوب الجديد الذي بات يتبعه العمال آان ال يعني قطع دابر 

في  النفط عدة إضرابات عماليةا حيث شهدت مناطق اإلضرابات نهائًي
مال مطالبين برفع رواتبهم أسوة بالزيادة التي منحت لع 1957 عام

اإلضرابات المذآورة آانت  إلى أنشارة شرآة بابكو في البحرين مع اإل
 .خالية من أعمال العنف مع أن مطلبهم قوبل بالرفض

ما يمكن تسميته بفترة بذل  1960م حتى 1957أعقبت إضرابات  
مساعي على الرغم من حدوث أآثر من إضراب خالل هذه الفترة بذلتها ال

مع الشرآة من أجل إيجاد مخرج  آل من السلطات البريطانية والحاآم
ضرابات العمالية عن طريق طرح أآثر من مقترح آان من شأنها لإل
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العمال آان من أبرزها تعيين ممثلين يعملون  تحسين العالقة بينها وبين
 . ل بين الشرآة والحاآم والعمالآأداة اتصا

تجاه تحسين ام بدأت تسير في 1960يبدو أن األمور من عام  
العالقة بين الشرآة والعمال ولم تعد هناك متاعب عمالية تمثل عقبة أمام 
 الشرآة آما آانت في األعوام السابقة نتيجة التعاون بين الحكومة

ي آيفية التعامل مع والشرآة بعد تولي الشيخ أحمد مقاليد الحكم ف
التي آانت تثار بين الحين واآلخر وآان آخر عهد القضايا العمالية 

على األقل فيما يتعلق . 1969ضرابات العمالية هو إضرابات عام لإل
بتحسين وضعهم في الشرآة مع اإلشارة أنه سوف يلعب هؤالء العمال 

 .في المرحلة الثانية للحراك الشعبي اآبيًر ادوًر
 :الثانية المرحلة

إذا آان الحراك الشعبي في النصف األول من الخمسينيات آان  
في محيط مناطق استخراج النفط وتصديره، وأن حراآهم  اعمالًي احراًآ

هذا لقي نجاحا في تحقيق أهدافهم التي آان على رأسها مستوى أجورهم 
رادتهم على ضرورة من يمثلهم وبيئة العمل وأماآن سكناهم وفرض إ

لنصف الثاني من الخمسينيات وبداية الستينيات شهدت ساحة البالد فإن ا
هما تحمل لون بنوعين من الحراك آان مضامينمن الحراك الشعبي ت انوًع

 ادور فلكه متأثًرل رموز االستعمار ومحاربة آل من يسمة المناهضة لك
من قبل أغلب شرائح الشارع  ابنداءات عبد الناصر التي آانت تلقى تجاوًب

إلى جانب سمة اإلصالح الداخلي وأن يكون للشعب صوت ودور . لقطريا
في تسيير البالد وعدم الرضوخ لما يفرض عليه من قبل أدوات السلطة 

 .الحاآمة
 لكلفي هذه الفترة بطابع الشمول  فعليه نرى هذا الحراك يتسم 

وآان هذا في الحقيقة ينم عن مدى التحول  ،شرائح الشارع القطري
نذاك في المجتمع وآدليل على والدة قوى جديدة بدأت تفرض الحادث آ

نفسها آنتيجة من نتائج التحوالت االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 
بالدرجة األولى بفضل اآتشاف النفط الذي أدخل البالد في عصر ما يمكن 

 .إن صح التعبير. تسميته بعصر الطفرة الوليدة
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حداث للعيان من خالل أ اواضًح وقد بدى دور هذه القوى الجديدة 
آانت وراء مجموعة من  من التحالف االتي شكلت نوًع 1956عام 

 .اإلضرابات والمظاهرات
 ؟ السؤال ما تلك القوى التي بدأت تفرض نفسها على الساحة 

في جميع أطياف  آانت هناك مجموعة من القوى مجسدة في الحقيقة
 :ممثلة في اآلتي المجتمع القطري

أآثر من جناح من األسرة الحاآمة الذين آانوا يطالبون  :الشيوخ )1(
بأن يكون لهم دور في الحياة السياسية العامة مثل جناح آل حمد 
وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن حمد وجناح آل األحمد وعلى 

  .رأسهم الشيخ ناصر بن خالد
وهم مجموعة القبائل واألسرة ذات الثقل االجتماعي  :األعيان )2(

ع األسرة الحاآمة مثل أسرة والتي آانت لها روابط مصاهرة م
 .وغيرها العطية

الذين بال شك من خالل إضراباتهم أضحوا يشكلون  :عمال النفط )3(
بعد  وخصوًصاأداة من أدوات الضغط االجتماعي والسياسي 

طياتها المسحة الوطنية بعد التي آانت تحمل في  1956إضرابات 
 .أن آانت آما مر بنا في معظمها ذات طابع مطلبي

وبالتالي آانت لديهم  ااقتصادًي الذين آانوا يشكلون ثقًال :التجار )4(
أن  وخصوًصاطموحات بأن يكون لهم دور في الحياة السياسية 

 اشريحتهم بدأت تتوسع في ظل تدفق المزيد من النفط ولعبهم دوًر
 .مشاريع البنية التحتية في البالدفي تنفيذ 

الذين آانوا متأثرين  :صالحيةدعاة الحرآة القومية واإل )5(
ندية التي األبالناصرية والحرآة القومية وتمثل نشاطهم في إنشاء 

آانت بمثابة روافد لتداول بعض القضايا الوطنية على المستوى 
العربي بوجه عام، وعلى المستوى المحلي بوجه خاص عن 

 .وبالتالي توجيه اللوم إلى السلطة نقد األوضاع الداخلية طريق
ة سلسلة وقد صحب ظهور هذه القوى نشاط ثقافي آانت سمته األساسي 

ها الموضوعات الوطنية والقضايا من المحاضرات تسيدت أجواؤ
لقى فهمي حمودي فلسطيني م أ1956فبراير  17فمثال في  ،العربية

ية الفلسطينية هاجم خاللها بريطانيا الجنسية محاضرة حول تاريخ القض



 
 
 
 
 

619  1963-1950الحراك الشعبي في قطر  :إبراهيم شهداد. د.أ

في أحد مساجد الدوحة  اخطاًب إبريل ألقى حمد العطية 27غرب وفي وال
لقاء هذا الخطاب توزيع بعض وسبق إ ،اللهجة ضد بريطانيا شديد

 .المنشورات المعادية للبريطانيين
ونتيجة لذلك وألول مرة بدأ الحاآم الشيخ علي بن عبداهللا يواجه  

أغسطس  16عبية خارج مناطق النفط بلغت ذروتها في معارضة ش
لعرب في عندما خرجت أعداد آبيرة من القطريين والمواطنين ا 1956

عالم المصرية ويرددون الشعارات المؤيدة شوارع الدوحة يلوحون باأل
وانتهى مطاف المظاهرة بهجوم على  ،لمصر والمناهضة لبريطانيا
ة، فلم تستطع قوات ذاك في منطقة الجسرالمعتمدية البريطانية الكائنة آن

ها إال بعد وصول الشيخ أحمد حيث استطاع احتوائها الشرطة في احتواء
نه سبق هذه والجدير باإلشارة أ. )19(عن طريق حرسه الخاص والفداوية

 ان اإلضراب عن العمل اعتزاًزاهرة بيومين إعالن العمال القطرييالمظ
منهم مع الشعب المصري أسوة بسياسة عبد الناصر التحررية وتضا

بإخوانهم العمال العرب الذين اتخذوا من ذلك انتفاضة جماهيرية عربية 
ومن ناحية أخرى وإزاء الموقف  .)20(ضد الغطرسة االستعمارية الغربية

خالل محاولة  وخصوًصاالمتشدد الذي اتخذه الحاآم تجاه المتظاهرين 
الجهات الوطنية السرية  مهاجمتهم للمعتمدية البريطانية أصدرت إحدى

هاجمت ) 1(في بيانها رقم ) صوت األحرار(التي أطلقت على نفسها 
بشدة فيه الحاآم وعبداهللا درويش الذي آان يعتبر أحد المقربين للحاآم 

 .)21(له في نفس الوقت اومستشاًر
آانت تلك المظاهرة بداية لسلسلة من المظاهرات المناهضة في 

أآتوبر اندلعت مرة  28ففي  ،لسلطتها اوتهديًد أآثر األوقات لبريطانيا
أخرى المظاهرات الشعبية آرد فعل واحتجاج على إلقاء السلطات 

أحمد بن بيال ( الفرنسية القبض على خمسة من زعماء الثورة الجزائرية 
إال أن ) محمد خيضر –محمد بوضياف  –رابح ببطاط  –حسين آية + 

القطري تلك المظاهرات التي  أآبر المظاهرات التي شهدها الشارع
 3اندلعت أثر العدوان الثالثي على مصر بعدما وصلت أنباء االعتداء في 

أآتوبر وقد تمثلت أولى ردود الفعل في األوساط الشعبية في إغالق 
السوق الكبير وقيام طالب المدارس في الباصات بترديد نشيد اهللا أآبر 

لدوزر قطري بتخريب أنابيب فوق آيد المعتدين إلى جانب قيام سائق ب
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وآان هذا العمل يعتبر أول عملية تخريب  ،النفط شرق منطقة أم باب
ويأتي في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة  ،ألنابيب النفط في الخليج

العربية بعد عملية تدمير خطوط أنابيب التابالين الذي قام به العمال 
االتهام  طات البريطانية بأصابعوقد وجهت السل .السوريون أثناء العدوان
بأنه هو الذي آان من وراء عملية التخريبية  إلى حمد عبد اهللا العطية

 )22( .بحسب ما جاء في إحدى وثائق وزارة الخارجية البريطانية

نوفمبر شهدت منطقة السوق مظاهرة آبيرة  2وفي صباح يوم 
البريطانية ة حيث خرجت الدوحة عن بكرة أبيها بدأت تتجه نحو المعتمدي

خوان حمد وخليفه العطيه، إال أن وصول الشيخ أحمد مع يترأسها اإل
بعض حرسه استطاع تحويل مسارها إلى الضواحي الشرقية من الدوحة، 
وفي نفس هذا الوقت سرت شائعات بأن عمال النفط في أمسيعيد 
يخططون لضرب محطة الكهرباء،فقد سارعت قوات من الشرطة بصحبة 

 .باط البريطانيين لمنع المحاولةعدد من الض
نوفمبر نهاية المطاف للحراك الشعبي تجاه  2لم تكن مظاهرة 

من اإلضرابات في عدة نواحي  االعدوان الثالثي حيث شهدت البالد عدًد
ومما هو جدير باإلشارة أنه صاحب خالل المظاهرات . من البالد

رين بزرع المناهضة للعدوان الثالثي على مصر قيام بعض المتظاه
مسامير في الشوارع المؤدية إلى تجمع متظاهرين آمحاولة منهم لمنع 

  )23(وصول سيارات الشرطة والحرس الخاص للحاآم إليهم
 اقطري استعدادهم التطوع للقتال دفاًع 200نوفمبر أبدى  9وفي 

عن مصرمتقدمين بكشف بأسمائهم طالبين السماح لهم بالتطوع للخدمة 
وفي خطوة من قبل السلطات المحلية للتقليل من العسكرية في مصر، 

ا يبدو تم القبض على األخوين عطية عبد اهللا االندفاع الشعبي على م
على أساس أنهما المحرضان للمظاهرات ويقومان بتشجيع  وخليفة

 زل والدهما في الدوحة مع وجود نيةالجماهير وتم حجزهما في من
طالق سراحهما عد عدة أيام تم إه بلسجنهما أو إبعادهما عن البالد إال أن

 .وقد فسر ذلك بوجود تعاطف شعبي تجاه أعمالهما
من أجل جمع التبرعات لتسليح  اوقد صاحب ذلك الحراك جهوًد 

 25حتى يوم ) روبية 435950(الجيش المصري إذ بلغت التبرعات 
ا ديسمبر، هذا االندفاع الشعبي على جمع تلك التبرعات الضخمة قياًس
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الخمسينيات آان مرده تولد قناعة لدى الشارع القطري على اعتبار بأيام 
مصريا، ودليال على  اقبل أن يكون جيًش اعربًي االجيش المصري جيًش

مدى تغلغل الناصرية فيه وتأثره بزعيمها جمال عبد الناصر الذي آان 
يقود رد العدوان والذي توسم فيه صورة البطل التاريخي الذي طال 

 . )24(ه على الساحة العربية منذ أمد بعيدانتظار ظهور
ا في ردود وملموًس ازخم الحراك الشعبي الذي آان مجسًد يبدو
لى حدوث بعض القطري فتح البواب على مصراعيه إ فعل الشارع

التحوالت السياسية ذات الطابع اإلصالحي في الساحة القطرية 
جة األولى وتيار بعد تأثرها بعدة تيارات التيار الناصري بالدر وخصوًصا

حيث شهدت  حرآة التحرر الوطني الصاعد آنذاك في الوطن العربي
الساحة في ظل تصاعد دعوات عبد الناصر للشعوب العربية إلى التحرر 
من مظالم حكوماتها ومناهضة الدول االستعمارية ومشاريعها والتي 
آانت تلقى تجاوبا في األوساط الشعبية منقطعة النظير لدرجة أن 

من  ااعات عبد الناصر مع بعض الحكومات العربية آانت تلقى تأييًدصر
فعلى سبيل المثال آان هناك استياء شديد في تلك  ،قبل هذه األوساط

األوساط تجاه الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم الذي آان بينه وبين عبد 
الناصرصراع حول قيادة الوطن العربي بالتالي آانت هناك عبارات 

لكريم ومؤيدة الكثير ومن بينهم طالب المدارس مناهضة لعبد ايرددها 
وآذلك )) لخإ...أسرع أسرع يا جمال عبد الكريم سار((لعبد الناصر مثل 

من مظاهر االستياء ضد من آان يعادي عبد الناصر إطالق أآثر من مرة 
رة الملك حسين والملك سعود وشاه حيوان في الشوارع وعليها صو

لك ظهرت مجموعة من الكتابات على جدران المنازل يران، وبخالف ذإ
لعبد  رية وبعض الحكومات العربية ومؤيدةالمناهضة للدول االستعما

 صوت تحت اسم ًالالناصر إلى جانب ذلك توزيع بعض المنشورات لي
أحرار قطر فيها الكثير من النقد الموجه للحكومة والداعية إلى اإلصالح 

وقد واآب ذلك التأثر )25(سلطة البريطانيةوفي نفس الوقت المناهضة لل
بعبد الناصر وأفكاره صراع خفي على الحكم بين الشيخ أحمد والشيخ 
خليفة بن حمد إلى جانب ظهور تكتالت بين أفراد األسرة الحاآمة المؤيدة 
ألحد طرفي الصراع على الحكم و بخالف ذلك وجود مطالبات حثيثة من 
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دة مستحقاتهم المالية باإلضافة مطالبتهم بعض أفراد األسرة الحاآمة بزيا
  .)26(إشراآهم في مسؤوليات اإلدارةبالحاآم 

ا في التنبيه إلى إعادة صياغة آبيًر العبت تلك المستجدات دوًر
نظام الحكم عن طريق توسيع قاعدته وآيفية إدارته إلى جانب القيام 

 .ببعض اإلصالحات
تواء أفراد أسرته عن تباعه أسلوب احوإذا آان الحاآم استطاع با

طريق زيادة مستحقاتهم ومشارآة بعض أفرادها في إدارة مسؤولية 
الحكم في مقابل عدم إبداء أي استعداد للقيام بأي إصالحات في الوضع 

ن لم يكن احتقانا من االحتقان السياسي وإ االداخلي األمر الذي أوجد نوًع
ه مع مرور األيام بدأ غير واضح للمواطن العادي في بداية األمر إال أن

هذا االحتقان يهدد بتفجير األوضاع الداخلية والتي لعبت مجموعة من 
 :في إيصالها لمرحلة التفجر والتي آان من أهمها االعوامل دوًر

االجتماعي أسوة وعدم استعداد السلطة على االنفتاح اإلصالحي  )1(
مارات الجوار مثل البحرين و الكويت مما آان يتعارض إببعض 

التي  ع طموحات وتطلعات الطبقة الوسطى وحتى فئة التجارم
دارة و بعد يوم مصرة على ضرورة توسيع اإلآانت تتنامى يوما 
 .دوات الترفيهأ الخدمات بما فيها

ن آانت تلعب تولد إحساس لدى طبقة األعيان بأنها مهمشة بعد أ )2(
 .قبل اآتشاف النفط اوآبيًر أساسًيا ادوًر

وساط التجار بسبب حدة التناقض بينهم أانتشار االستياء في  )3(
أفراد  وبين بعض افراد االسرة الحاآمة التي آان يحصل عليها

سرة بالنسبة للمشاريع الحكومية بخالف امتعاض البعض منهم األ
تجاه بعض أفراد األسرة الحاآمة بسبب ما عليهم من ديون 

صحاب المتاجر لى تعدي البعض منهم على أضافة إمتراآمة باإل
 .الصغيرة

تنامي قوة العمل الوطنية التي آانت تضم عمال النفط وموظفي  )4(
جرة وقد بدأت وخصوًصا األالحكومة وعمالها وسائقي السيارات 

هذه القوة تفرض نفسها على الساحة بعد أن أصبحت األغلبية 
فكار سياسية آان آان يحمله بعض العمال العرب من أ متأثرة بما

 )27(ات العمالية السياسية في بلدانهمالبعض منهم مرتبط بالحرآ
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باإلضافة أن البعض منهم آانت لهم صالت بالحرآات ذات الطابع 
 .الجذري مثل الحرآات اليسارية

اقترحتها عليه  المشروعاتتلكؤ الحاآم في تمرير بعض  )5(
صالحي آتعيين ذات الطابع اإل 1960بريطانية منذ السلطات ال

فيما يتعلق  خصوًصاالحاآم  عدد من الشخصيات البارزة لمساعدة
ة باالضافة إلى تكوين مجلس شورى في وضع تقديرات الميزاني

دارات وبالتدريج قطريين ليكونوا مدراء إلى جانب تعيين إ
 .)28(وتأسيس مجلس بلدي

وآانت  ،ونتيجة لتلك العوامل وصلت األمور إلى مرحلة الالعودة
 19و  18و  17ي يوم المظاهرات التي انطلقت ف ،الشرارة لتفجر الوضع

بمناسبة إعالن الوحدة الثالثية بين مصر وسوريا  ،م1963إبريل 
والعراق وخروج تقريبا خمسة آالف شخص معلنين تأييدهم للوحدة 

وآان من بينهم عدد من اليمنيين طالبوا  ،ومنادين لدعم عبد الناصر
عا عبد خالل المظاهرة حكومة عبد اهللا السالل االنضمام للوحدة بعد أن د

وفي الوقت ذاته  من اليمن والجزائر االنضمام للوحدة الناصر آًال
شعارات معادية للملك حسين، والملك سعود وأثناء سير  إطالقهم

المظاهرة ووصولها الى أحد أحياء اعترض المتظاهرين الشيخ عبد 
الرحمن بن محمد علي أبن أخ الحاآم ودخل في مشادة مع المتظاهرين 

طالق النار وقتل أحد المتظاهرين وقد استمرت المظاهرات إ مما دفعه إلى
تعالت خاللها شعارات عدائية ضد  ينفي اليوم التالي من مقتل المتظاهر

األسرة الحاآمة، وفي نفس الوقت انتشرت أخبار مفادها موافقة عمال 
 سيارات األجرة وحراس المحالت شرآة نفط قطر وشرآة شل وسائقي

بريل يصاحب اإلضراب اجتماع عام إ 21ضراب يوم التجارية القيام بإ
لالحتجاج ضد حادثة إطالق الرصاص على المتظاهرين، وتشكيل وفد من 

 .)29(المجتمعين لمقابلة الحاآم
 من خروج األمور عن السيطرة نصح قائد الشرطة اوخوًف
بضرورة حبس الشيخ  الجنسية نائب الحاآم الشيخ خليفة البريطاني

 .إلجراء تحقيق معه االمتورط تمهيًد
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بريل أصدر الحاآم مساء إ 21تنفيذ إضراب يوم وقبل يوم من 
 اا يمنع فيه االجتماعات دون إذن مسبق وآذلك منع المظاهرات مؤآًدبياًن

 .)30( في بيانه بمعاقبة المسئولين عن إطالق النار
ا في التخفيف من حجم إضراب يبدو أن بيان الحاآم لعب دوًر 

ا في عمال شرآات إبريل المتوقع إذ آان محصوًر 21ومظاهرات يوم 
آم النفط وعدد من موظفي الحكومة، وآما لعب آخطوة استباقية من الحا

والشيخ عبد الرحمن في التقليل من  سجن األخوين حمد وخليفة العطية
 .ضراب والمظاهرةحجم اإل

قد يتبادر في هذا الجو المشحون إلى الذهن سؤال ما هو موقف 
 ؟االبريطانية المحلية تجاه ما آان حادًث السلطات

حذر في حقيقة األمر آان موقف تلك السلطات موقفا مشوبا بال
ي تدخل مباشر سوف يتم وصفه بأنه والحيطة الشديدة خوفا من أن أ

وآانت آل ما تقوم  ،قمع استعماري لحرآة شعبية مؤيدة للوحدة العربية
اسي تقديم النصح للحكومة به تلك السلطات وعلى رأسها المعتمد السي

مع إثارة مخاوف الحاآم من خروج األمور عن نطاق السيطرة واإلعالن 
على التعهد الذي منح  ااستناًد عن التزامها بالتدخل العسكري آمالذ أخير

 .من قبل وزير الخارجية البريطاني 1958لوالده الحاآم 
حاآم التزامها خر يطرح نفسه لماذا أآدت السلطات البريطانية للسؤال آ

  ؟1958بما جاء في تعهد 
يبدو أن السلطات البريطانية توجست خيفة أنه في حالة تخليها 
بما التزمت به حكومتها سيترتب على ذلك أخطار على المستوى الداخلي 

 :والخارجي منها
بالرغم من عدم وجود قوة قادرة آنذاك على مواجهة األسرة : ًالأو

وضع فيه فوضى عارمة مما يشكل ذلك  الحاآمة إال أنه ينشأ عنه
على األرواح والممتلكات البريطانية واألجنبية األخرى قبل  اخطًر

 .استطاعة الحكومة السيطرة على األمور
ة للمساعد  اقد يتوجه المعارضون إلى الجمهورية العربية طلًب: اثانًي

 بشكل سري
ته مما يدفعه ذلك نظرت الحاآم إليها وآأنها غير قادرة على مساعد: اثالًث

 .إلى طلب المساعدة من المملكة العربية السعودية
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اهتزاز الثقة فيها في البحرين وبقية إمارات الخليج األمر الذي قد : ارابًع
يودي إلى زيادة المشاآل وزيادة اتساعها وبالتالي يعرض هدفها 

 .)31( في المحافظة على استقرار الخليج من أي خطر
ني حالة ترقب أعلن عن تشكيل ائتالف وط بينما آان الوضع في

وتجارية وعمالية ومن الطبقة الوسطى وسائقي  يضم عناصر قبلية
السيارات تحت اسم جبهة االتحاد الوطني تحت زعامة ناصر المسند ابن 
زعيم منطقة الخور عبد اهللا المسند الذي أغفل عن دوره التاريخي آونه 

الذي آما  ةخمسينيات وحمد العطيا وآمعارض منذ أوائل الا محلًيزعيًم
ا في تحريك الشارع القطري والذي آان في نفس الوقت رأينا لعب دوًر

 والديوان  .يشغل وظيفة مسئول المالية
وبعد إعالن الجبهة عن قيامها قامت بإصدار بيانها األول داعية  

فيه المواطنين الى اإلضراب لمدة أسبوعين ومعلنة عن مسيرة الوحدة 
ا ن مطلًبفيه خمسة وثالثي وقد تلى هذا البيان بيان آخر حددت )32(ةالوطني

لجميع شرائح الشعب وآانت جلها ذات طابع  )33(من المطالب العامة
إصالحي وليس من ضمنها ما يدعو إلى تغيير نظام الحكم ال من قريب 

 : وال من بعيد، وآان في مقدمة تلك المطالب
بسبب العمل الشنيع الذي  حاآمة عبد الرحمن بن محمد آل ثانم -1

قام به تجاه جماهير شعبنا خالل المظاهرات المؤيدة للوحدة 
ببدء محاآمته  اويجب على المسئولين التصرف فوًر. العربية

 .شريطة أن تكون المحاآمة عادلة
 .إعادة تنظيم األمن العام والشرطة وتعريب القيادة -2
طة واألمن عن غير العرب الموجودين في الشر ااالستغناء فوًر -3

 .العام
تعيين القطريين في القوات األمنية وتحديد مخصصات مالية لهم  -4

 .روبية للشرطي القطري 800خاصة بمتوسط 
تطبيق العدالة على جميع فئات الشعب بدون استثناءات بما في  -5

 .ذلك األسرة الحاآمة
سحب األراضي من األسرة الحاآمة التي تملكوها عن طريق  -6

ى المواطنين الذين ال يزالون يدفعون نفوذهم وتوزيعها عل
 . اإليجارات
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منع األسرة الحاآمة من مزاولة النشاط التجاري ألن في عملهم  -7
 .في التجارة منافسة للتجار اآلخرين

عن دفع تكاليف الكهرباء والماء  اإعفاء الشعب القطري فوًر -8
 .مساواة مع األسرة الحاآمة

رباء والماء الخاصة سرة الحاآمة بدفع فواتير الكهإلزام األ -9
بعقاراتهم المؤجرة على اآلخرين وذلك بسبب المنافسة غير 

 .العادلة مع المواطنين اآلخرين
 .بتسوية الديون التي عليهم للتجار اإلزام األسرة الحاآمة فوًر -10
 ابنقابات العمال رسمًي ايجب على الحكومة االعتراف رسمًي -11

 .وبحق االشتراك في النقابات الدولية
ما عدا  االجوازات الدبلوماسية لألسرة الحاآمة فوًر إلغاء -12

 .عن الحكم المسؤولين
بناء المستشفيات في األماآن ذات الكثافة السكانية مع اإلشراف  -13

 .المباشر للمواطنين على المرافق الطبية
 .إنشاء بلدية على أحدث النظم -14
 .انتخاب مجلس بلدي يمثل جميع فئات الشعب -15
التي تقوم في  المشروعاتشراف على إعطاء المواطنين حق اإل -16

 .البالد
 .إنشاء إدارة للشؤون االجتماعية على أحدث النظم -17
 .تعيين لجنة من المواطنين األمناء لإلشراف على تصدير النفط -18
تنظيم إدارة الجوازات والهجرة ومنع منح الجنسية إال في إطار  -19

 .القانون
 .ة القطريينالمطالبة بأن تكون جميع اإلدارات الحكومية برئاس -20
المطالبة بترقية جميع موظفي الحكومة القطريين وبزيادة  -21

 %50مرتباتهم بنسبة 
إلزام اإلدارات الحكومية بعدم استيراد السيارات بل تأجير  -22

 .سيارات التاآسي القطرية
توفير المياه والكهرباء والمستشفيات للقرى المأهولة بالسكان،  -23

 .جية لهاوآذلك إنشاء طرق واتصاالت هاتفية خار
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 .تأميم شرآة البرق والالسلكي -24
لين والمسؤ ما عدا إلغاء أرقام السيارات الحكومية عن الجميع -25

 عن الحكم
 .على أحدث الطرق فزيون وسينمايإنشاء محطات راديو وتل -26
الذين يمثلون الحكومة في المؤتمرات الدولية يجب أن يكونوا  -27

 .من القطريين
حكام ألا كونيجب أن تالمحاآم على أسس متينة و يجب تنظيم -28

 .الصادرة منها تنفذ على الجميع بما في ذلك األسرة الحاآمة
 .حماية حرية الفرد في جميع المجاالت -29
 .إنشاء إدارة لألراضي لمسح البالد -30
 .منع التجار األجانب من االستيراد من الخارج -31
يجب على الحكومة اإلعالن عن الميزانية السنوية واإلعالن  -32

 . نينعنها على المواط
إلغاء الفوارق الطبقية وإنهاء الفوضى واألفعال غير المسئولة  -33

 .واالضطهاد
اللجان التي تمثل الشعب لها الحق في اإلعالن عن بداية ونهاية  -34

 .المظاهرات
تصدر لجنة االتحاد الوطني المنشورات واإلعالنات حسب ما  -35

 .تقتضي الظروف
ة باإلعالن عن وفي أعقاب اإلعالن عن بيان المطالب قامت الجبه

 . )34(107أسماء مؤسسي الجبهة وآان عددهم 
ومما يجد اإلشارة إليه وبحسب قول أحد مؤسسي الجبهة أن  

من تضمنتهم قائمة أسماء مؤسسي الجبهة لم يكونوا متواجدين في  اعدًد
م من ضمن الموقعين على أثناء تقديم المطالب بل ضمت أسماؤهالدوحة 

قبض عليهم بعد رجوعهم إلى الدوحة خالل المطالب ولذلك فوجئوا بال
 .الحكومة لعملية اعتقال أعضاء الجبهة فيما بعد نش

بعد إعالن جبهة االتحاد الوطني لبياناتها تمت االستجابة من قبل  
 .من العمال لدعوة اإلضراب وخصوًصاالمواطنين 
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ن ميالد جبهة االتحاد الوطني وظهورها على إويمكن القول  
م سببا في 1963بريل إ 17ن من فراغ أو أن مظاهرات الساحة لم يك

ات والفترة التي يظهور وإنما آانت هناك في النصف الثاني من الخمسين
تلتها تكونت بعض الخاليا الوطنية السرية والتي آانت تعمل في الخفاء 

على توزيع المناشير والكتابة على الحوائط تحت  اوآان نشاطها منصًب
عمها بعض الشباب القطري مثل هتمي أحمد هتمي مسميات مختلفة يتز

 .وعيسى الخليفي وغيرهما
آانت ردة فعل الحكومة تجاه مطالب الجبهة قيامها مباشرة  

 لى رأسهم ناصر المسند وحمد العطيةباعتقال الموقعين على المطالب وع
شخصية  آل من أيدهم حتى بلغ عددهم خمسين واتبعتهم بسجن وإبعاد

تجار باإلضافة إلى فصل عدد من العمال والطالب من الوجهاء وال
 .وغيرهم من الشباب

تداعيات  ألي اوبينما آانت اعتقاالت الحكومة في ذروتها وتالفًي
ن خطرة بسبب موقف الحكومة من أعضاء جبهة االتحاد الوطني الذين آا

جتماعي واقتصادي وشخصيات قل اثأغلب أفرادها من عائالت ذات 
فيه  ًالن آل ما تضمنه البيان من مطالب آان ممثاعتبارية ناهيك أ

الشرائح القطرية ومما يجدر اإلشارة إليه هنا أنه على  آلطموحات 
الرغم من التشدد الذي اتخذه الحاآم ضد أعضاء جبهة االتحاد الوطني 
ومؤيدها وبتأييد من معظم أفراد األسرة الحاآمة إال أنه آان هناك أآثر 

سرة ولو بطريق غير مباشر آان يؤيد أعضاء من واحد من أفراد األ
الجبهة بدليل وبحسب ما أوردته إحدى وثائق وزارة الخارجية البريطانية 
قيام الشيخ سحيم بن حمد أخ نائب الحاآم بتقديم مساعدة مالية ألسر 
المعتقلين وقد اعتبرت السلطات البريطانية المحلية تصرف الشيخ سحيم 

ويمكن تفسير موقف الشيخ  )35(الداخلي أنه من شأنه تعقيد الموقف
عنه أنه آان يمثل الجناح التقدمي من  اسحيم على أساس آان معروًف

بما آان يطرحه عبد الناصر من أطروحات التي  ااألسرة الحاآمة متأثًر
بدليل . آان من ضمنها إعطاء الشعوب حقوقها وآذلك محاربة االستعمار

  )36(جمهورية العربيةأنه آان يرفع على بابي قصره علم ال
ما يمكن تسميته ببيان حسن  1963مايو  28أصدر الحاآم في 

مع مطالب  انوايا في شكل برنامج للحكومة أغلب ما جاء فيه متوافًق
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نه آان أآثر من جناح في األسرة أبدى أجبهة االتحاد الوطني مع 
اعتراضه ومقاومته ألغلب ما طالبت به الجبهة وبحسب ما جاء في 

 أن آل ثانالوثائق البريطانية وعلى لسان بعض أفراد األسرة  إحدى
األصعدة، ولكن يبدو أن  آللهي لفعل ما يريدون وعلى إلديهم حق 

ها ضغوط مارساألجنحة المتشددة بدأت تتراجع عن موقفها ذلك نتيجة 
 .)37(الحاآم عليهم و بعض أفراد األسرة األآثر عقالنية

 ال إصدار الحاآم بيانه قابل عدًدجدير باإلشارة أنه قب ومما هو
من التجار والعمال يشرح الوضع لهم وقد أعرب الجميع في نهاية 
المقابلة عن ابتهاجهم بعزمه القيام بحزمة من اإلصالحات الداخلية أآثر 

ع القطري وبالفعل آان الحاآم أطياف المجتم آلتلبي مطالب وطموحات 
 1963من أواخر عام  اوعوده حيث شهدت الساحة القطرية بدًء عند

اإلصالحات الشعبية ترى النور، حيث أعلن عن إنشاء دائرة العمل 
صدر قانون بمنح محدودي  1964والشؤون االجتماعية وفي العام التالي 

الدخل القطريين األراضي والقروض، آما تم اإلعالن عن إنشاء لجان 
ظيمات عمالية لتلقى الشكاوي من العمال، آما سمحت بوجه شبه تن

عمالية في القطاع النفطي سميت باللجان العمالية، آما أصدر الحاآم في 
يقضي بإنشاء مجلس شورى وقد صاحب ذلك افتتاح  االعام ذاته قانوًن

 .1970فزيون ودار السينما يوالتل 1968اإلذاعة 
 :على مما سبق يمكن طرح السؤالين التاليين اوتأسيًس

حاد الوطني وعلى رأسهم قطبي مصير أعضاء جبهة االتما : ًالأو
 . المعارضة ناصر المسند وحمد العطية

تجاه مطالب الجبهة في بداية األمر  امتشدًد الماذا اتخذ الحاآم موقًف: اثانًي
 . ثم التراخي بعد ذلك؟

فبالنسبة للسؤال األول فالجميع أدخلوا السجن دون استثناء 
سند ورفاقه في بينما ظل ناصر الم 1966األخير في سجنه  يفتوف

للقبائل فطالب  اواستفزاًز امما خلق تذمًر 1965السجن حتى عام 
وجهاؤها بإطالق سراح المعتقلين مهددين بمغادرة البالد، غير أن 

صاغية من الحكومة، فقررت قبيلة المهاندة التي  اجد آذاًنتمطلبهم لم 
، فلحق بها بقيادة والده عبداهللا مغادرة البالد ينتمي إليها ناصر المسند

إلى الخارج وبعد عامين  1965ناصر المسند بعد أن قررت الحكومة نفيه 
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عادت قبيلته نتيجة لضغوط داخلية وتدخل الجامعة العربية وعدد من 
 . )38(وا في العودة بالتدريجعرب، بينما باقي أعضاء الجبهة بدأالحكام ال

اه مطالب أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني يبدو أن تشدد الحاآم تج
جبهة االتحاد الوطني في بداية األمر ثم التراخي آان راجعا فيما يبدو أن 

ً في الضغط على الحاآم واألسرة  االسلطات البريطانية لعبت دوًر آبيرا
عن طريق ما يمكن اإلطالق عليه بالضغط الناعم على ضرورة القيام 

ه في نتحقق بعض مطالب الجبهة مؤآدة له أببعض اإلصالحات التي 
حالة عدم وفائه فمن المتوقع أن تتحول المعارضة التي تقودها الجبهة 

يجعلها تقترب  مما اإلى العمل تحت األرض وبالتالي تصبح أآثر تطرًف
والجدير باإلشارة أنه من جملة المطالب التي  )39(بشكل آبير للناصريين

 :رآزت عليها السلطات البريطانية واقترحتها على الحاآم
ة العامة لعبد الرحمن بن محمد، وتطبيق القانون على المحاآم -1

 .الحاآمة األسرة
قيام أفراد األسرة الحاآمة بدفع فواتير الماء والكهرباء منازلهم  -2

المؤجرة ويعتبر ذلك مقدمة لقيامهم بدفع الفواتيرعن المياه 
 .والكهرباء المستهلكة عن المنازل التي يسكنونها

لى أن يتم ذلك بواسطة الخصم الحاآمة ع تسوية ديون األسرة -3
ذلك عبر  خالل عام واحد وأن يتم من العالوات الخاصة بهم

 .البنك
لألسرة  إلغاء لوحات السيارات والجوازات الدبلوماسية الخاصة -4

 .الحاآمة
 .انتخاب مجلس بلدي -5
 .نشر ميزانية الحكومة السنوية -6

ومما يجدر اإلشارة أنه في حقيقة األمر بحسب ما جاء في 
إلحداث بعض  اومتحمًس اادر البريطانية أن شيخ أحمد آان مؤمًنالمص

اإلصالحات إال أنه آان يدرك بأن ذلك آان محل عدم الرضا من أغلب 
 .)40(أفراد أسرته

ن الحراك طرحه في هذه الدراسة يمكن القول إعلى ما تم  اوتأسيًس
هاية ات ونيمن أوائل الخمسين االشعبي الذي شهدته الساحة القطرية بدًء

بأوائل الستينيات من القرن الماضي آان يحمل في طياته روح اإلصالح 
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على نفسه إنما آان  اناهيك أن هذا الحراك لم يكن منغلًق اوالوطنية مًع
 .قومي ووطني وقف إلى جانب قضايا أمته َنَفسفيه  احراًآ
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