
 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 ما بعد نادي الطليعة 

 

التي تمتد من تاريخ خروج أعضاء نادي , 1691إلى عام  1691هذا الفصل الفترة من عام  يغطي

 -1: يتضمن  الفصل االقسام التالية . الطليعة من السجن حتى سفري للدراسة الجامعية في مصر

أزمة مالية وضائقة  -4 :منطقة أم غويلينه -3: الدراسة هي العوض  -1: استمرار روح نادي الطليعة 
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5-1  

 استمرار روح نادي الطليعة 

 

ندددادي الطليعدددة ةالنسدددةة لعضدددائه والمتفددداعلين مدددع نكددداطاته, تدددر  فراغدددا  ةيدددرا  دددان  فقددددان 

وقددد  ددان تر يددز أعضدداء النددادي علددى الدراسددة النلاريددة منلددا والليليددة مددن أجددل نيددل . ال ةددد مددن ملئدده

و دددذل  تماسددد  العنقدددة ةيدددنلم واسدددتمرار اهتمامددداتلم ةالكددد ن العدددام, همدددا الةدددديل , الكدددلادة الجامعيدددة

 . نادي الطليعةتس ير  ح لملء الفراغ  الذي تر ه المتا

قددددد حفددددز أعضدددداء  لي ونددددوا مددددن ةددددين أوائددددل , ولعددددل الفددددراغ الددددذي تر دددده نددددادي الطليعددددة

ةقددددى روح نددددادي  مددددا كددددجعلم علددددى إ. سددددتوياد الدراسدددديةالخددددريجين القطددددريين فددددي مختلدددد  الم

ملمددا  نحددو مددن النحدداء الطليعددة و مسدداهمته فددي العمددل اللقددافي والددوطني مسددتمرة عةددر الددزمن علددى

 .خفتد

إلى طي  , فةعد أن تم إغنق نادي الطليعة تحول أعضاء النادي والمتفاعلين معلم عةر الزمن 

طي  غير منظم ول نه متواصل وحاضر في حياة قطر . لقافي وطني تجمعه القضايا واالهتماماد

يعززون , لة من المراحلاللقافية والوطنية, يعةر عنه أعضاء النادي ومن التقى معلم في مرح

 .االهتماماد والمةادراد والمطالب الوطنية

يضع  صود هذا الطي  أو يقوى أحيانا ةما يعتري الروح الوطنية للكعب القطري من قوة أو  

, وما يتعرض له القطريون من ضغوط وتقلةاد, ول نه ظل طيفا موجودا ة ك ال وتعةيراد تلقائية, وهن

ي لإلصنح في قطر والمساهمة المتواضعة في تعزيز التضامن العرةي ورفع ناظملا االساسي هو السع

 . والعمل مع ةقية االطيا  الوطنية والقومية ما أم ن العمل من أجللما, الوعي ةضرورتلما

****** 

لم ي ن للا , أن اإلكاعاد التي ُرّوجد ضد النادي واالتلاماد الةاطلة ةاحتوائه أسلحة ومتفجراد

ةعد أن هاجمد قواد , حة, ولم تجد الح ومة ما ت خذ  على النادي أو ت خذ أعضائه عليهأساس من الص

مقر النادي  واعتقلد من  ان فيه وفتكد  ل ر ن في مةنى النادي, وقامد ةسجن  -ةعن   –المن 

 . أعضاء النادي لمدة لنلة أساةيع دون وجود ما يةرر إجراء تحقيق مع أي عضو من أعضاء النادي

ما ت ون تل  االكاعاد التي رّوجد لوجود أسلحة ومتفجراد في نادي الطليعة هي مجرد ورة

 . ذرائع لسياسة لاةتة لدى السلطة في قطر, عةر  ل ح املا المتعاقةين في عصر النفط

واطنين, ما وتتملل تل  السياسة في منع قيام أي مؤسسة أو جماعة أو جمعية غير ح ومية من الم

ورهن إرادتلا وتحد جناح أصحاب النفوذ فيلا, ةما يسلل تدخل الح ومة في  لسلطةلم ت ن من صنع ا

وفي العادة ال تنظر الجلاد الح ومية في طلب ت سيس . " ظماد غير الح ومية المن"توجيه وإدارة تل  

ما لم ت ن موافقة أر ان السلطة عليلا قد تمد قةل تقديم , جمعية او مؤسسة خاصة ذاد منفعة عامة



تجارب ما زالد رهينة الصمد تنتظر , ولي  ما لغيري من القطريين في ذل . ب ت سيسلا أو توليقلاطل

 .الرد الرسمي دون مجيب منذ سنواد

لقد تجسدد تل  السياسة في حذر السلطة التام تجا  اي تجمع للمواطنين أو الملنيين يم ن ان يتم 

أو ملنية أو يطرح مطالب جماعية ملما  اند التعةير من خنله عن رأي أو يدافع عن قضية وطنية 

على استعداد لسماع أي مطلب كخصي ورةما تلةيته, ول ن لم  -في العادة  -فالحا م في قطر. عادلة

لي  يان أهلي ليس من صنع , الوطنية 1693يحدث أن سمح أي حا م من ح ام قطر منذ حر ة 

في , السياسة فتل  من المحرماد ال ةرى المجرمةالسلطة, أن ينكغل ةالك ن العامة, وال أقول يكتغل ة

هذا ةينما يعد اكتغال المواطنين ةالسياسة والمكار ة . قطر والتي يعاقب عليلا القانون حتى اليوم

السياسية الفعالة في تدةير الك ن العام في العالم, حق لاةد من حقوق االنسان وواجب من واجةاد 

 .ممارستهالمواطنة لمن هو راغب و قادر على 

****** 

مّلل نادي الطليعة والحقةة التي استمر فيلا وجود  لعام ونص  العام, حلقة من حلقاد نمو وعي 

,  ما 1694فقد سةقد نادي الطليعة الم تةة االسنمية التي أغلقتلا الح ومة حوالي عام . الكعب القطري

اعاد قطرية عّةرد عن نفسلا سةقه وتن  حر ة عمالية مطلةيه نكطة في قطاع النفط, وةروز جم

ةالمواق  و المناكير السرية,  ما عةرد عن وعيلا الوطني ةالتحاملا ةالمد القومي العرةي وحر اد 

 . 1699خاصة منذ عام , التحرر الوطني

حلقة من حلقاد العمل الوطني التلقائي,  1696وقد  ان ت سيس نادي الطليعة في أواخر عام 

 ما جاء الت سيس . ني ووصوله الى فئة طنب المدارس االعدادية واللانويةتعّةر عن نمو الوعي الوط

تعةيرا عن الحاجة إلى اإلصنح وضرورة الدعوة إليه ةك ل علني صريح, والعمل على تنمية الوعي 

وقد استمرد هذ  الحالة ةعد نادي الطليعة وصوال الى المطالب الوطنية التي تقدمد . ةضرورة أإلصنح

 (.1) 1693العمل الوطني في عام ةلا جةلة 

 ما استمرد تل  الروح الوطنية التي  ان نادي الطليعة جزءا منلا, حيًة يقظًة حتى قيام 

وتلةيتلا لعدد من المطالب الكعةية المتعلقة ةرفع مستوى المعيكة  1691عام " الحر ة التصحيحية "

آلار سياسة السجن واإلةعاد والفصل التي ةفضل تصاعد عائداد النفط التي صاحةتلا, إضافة إلى تسوية 

فقد جرى توظي  الخريجين القطريين في مرا ز ح ومية رفيعة وفي . اتةعتلا الح ومة في الفترة الساةقة

السل  الدةلوماسي, فضن عن الوعود السياسية ومنلا االنتخاةاد الحرة المةاكرة التي جاء ةلا النظام 

 .ولم تنفذ حتى االن 1691االساسي المؤقد المعدل لعام 

تعةر عن نفسلا ة ك ال مختلفة , ورةما يم ننا القول أن هذ  الروح الوطنية مازالد موجودة 

ملما ضعفد وضاع صود أهل قطر في خضم الخلل الس اني المتفاقم وطغيان المصالح الكخصية 

 .الضيقة على اعتةاراد المصلحة العامة

ن حلقة من حلقاد العمل الوطني في قطر و ان وجود  من هنا يم ن القول أن نادي الطليعة  ا

 1693ومستوى التعةير العلني والجريء الذي مارسه النادي, دليل وعي وطني يتطور وةكيراً ةحر ة 

وحملد الح ومة على تةني إصنح إداري وإطنق , الوطنية التي حققد للكعب القطري ةعض مطالةه



وما سةقلا, في نص الةيان الصادر عن حا م  1693حر ة  وعود نجد تفاصيللا التي تستجيب لمطالب

 (.1)ةعد أن سجن وأةعد وفصل الناكطين والفاعلين فيلا  1693قطر عام 

فقد  ان نادي .  ان نادي الطليعة ظاهرة يتيمة لم تت رر في قطر منذ ان تم إغنقه حتى اليوم

. د أعضائه ةحرية وعلنية ومسئولية وطنيةالطليعة منظمة أهلية مستقلة وناد لقافي جاد, يعةر عن توجلا

ورةما يعود . ومن هنا  اند الفترة التي أنكئ فيلا نادي الطليعة ومارس نكاطاته فترة استلنائية لم تت رر

استمرار نكاط نادي الطليعة لمدة عام ونص , إلى انكغال السلطة حينذا  ةتسوية الصراع داخل 

حتى أصةح  1691وما إن تمد التسوية في أ توةر . ةريطانيةأجنحتلا, تحد رعاية سلطاد الحماية ال

التخلص من نادي الطليعة على قائمة االولوياد ولم يت خر  ليرا, فقد تم إغنق النادي ةعد حوالي ستة 

 . أكلر من تل  التسوية ةين الطرا  المتصارعة في السرة الحا مة

 1693لسنة ( 9)د ح ومة قطر قانون رقم أصدر, ولتدار  اللغرة التي دخل منلا نادي الطليعة

ال يجوز "حيث نصد المادة االولى منه على أنه , ة ساةيع 1693قةل قيام حر ة   1693-3-11ةتاريخ 

فتح ناد رياضي أو لقافي أو نقله من م ان إلى أخر إال ةعد الحصول على ترخيص خاص ةذل  من 

 ".وزير المعار  ةعد الحصول على موافقة ألحا م 

تم إلحاق  افة االندية القطرية القائمة ةليئة ح ومية لرعاية , عد ذل  ةعدة سنواد وحتى اليوموة

 ما جاءد القوانين المتتالية لجمعياد ومؤسساد النفع . الكةاب لت ون جزًء من المؤسساد الح ومية

الكخصية المسةقة  العام وتطةيقاتلا على أرض الواقع, لتمنع قيام أي جمعية أهلية ال تحوز على التز ية

ولعل أحدث ملل على هذ  السياسة . من الحا م, ةصر  النظر عن حيازتلا كروط الت سيس من عدمه

التي تعارض قيام أي مؤسساد أو منظماد أو جمعياد غير ح ومية مستقلة, هو تحويل الجمعياد 

, ا واقتصاديا وديمقراطياالتعاونية االستلن ية في قطر منذ ةضعة أعوام, على الرغم من نجاحلا تعاوني

تمل  الح ومة حصة حا مة فيلا, في مخالفة صريحة لقانون ( كر ة الميرة)إلى كر ة مساهمة 

الجمعياد التعاونية ساري المفعول في قطر, ةل مخالفاً لمةادئ الحر ة التعاونية في العالم, رةما ةك ل لم 

 . يسةق له مليل في أي ةلد أخر

***** 

سجن  ان وقد االمتحاناد قد حل ولم يتم ن زمنؤنا الطنب من السجناء من ةعد خروجنا من ال

و ان ةينلم طنب في ألتوجيلية ف جلوا امتحاناتلم إلى  1691/1691تقديم امتحاناد آخر العام الدراسي 

, وةعد زيارتي وخالد الرةان للكيخ خليفة وخيةة أملنا في عودة افتتاح النادي. الدور اللاني آخر الصي 

وانطنقا من العنقاد الكخصية التي نمد ةين أعضاء النادي والمتفاعلين مع . ةدأنا ةرنامجا للرحند

نكاطاته قةل وخنل حقةة نادي الطليعة وةعد ذل  ,  لفنا االتصاالد ةين أعضاء النادي وأصدقائلم 

م الوطنية واالهتماماد وتوسعد ةذل  واستمرد عنقاتنا وامتدد لتكمل كةاةاً آخرين تجمع ةينلم اللمو

 .العرةية المكتر ة 

وأول نكاط استمر هو ةرنامج الرحند, وقد  ان الصي  فرصة طيةة لت لي  ةرنامج الرحند 

وفي الكتاء يعود تنظيم رحند الةر وزيارة مناطق مختلفة من . الةحرية إلى جةل فويرط ةك ل خاص

 ما نلتقي . المناسةاد وحيث وجدنا مجلسا نجتمع فيه ما  اند اللقاءاد ةيننا مستمرة, نجتمع في . قطر



لدرجة اننا نق  أ لر , نتداول االحداث ونتةادل اآلراء ةاهتمام, ةك ل لنائي أو أ لر طوال أيام االسةوع

وقد استمرد عادة . ن مل حديلنا المتصل قةل ان نودع زمين اوصلنا  إلى منزله, من ساعة احيانا

مستمرة حتى اليوم وان اختل  الكخاص وتغيرد الموضوعاد  الرحند ولقاءاد المجالس

 .واالهتماماد ةطةيعة الحال

من هنا يم نني القول انه إذا  ان اغنق نادي الطليعة قد أفقدنا الم ان وفرصة انتظام لقاءاتنا 

د وضّيق على مجاالد نكاطاتنا العامة, فإنه ة ل ت  يد لم يقض على روح نادي الطليعة التي استمر

وال أقول تيار او حر ة أو تنظيم وإنما مجرد طي  من , متمللة حتى اليوم في طي  وطني من القطريين

ملل لون أحد ,  االطيا  الوطنية ملله في المجتمع القطري او الةقية الةاقية من المجتمع القطري اليوم

س الكمس على موضعه أطيا  قوس قزح متناسقا مع ةقية االطيا  الوطنية يكع أو يخفد ةقدر انع ا

 في قوس قزح

,  أستمر هذا الطي  الوطني مملن في أعضاء نادي الطليعة والمتفاعلين معلم عةر الزمن 

تجمعلم القضايا الوطنية واالهتمام ةالكئون العرةية العامة ةالرغم من تغير االكخاص واالهتماماد 

مر نكاط هذا الطي  موجودا يلحظه لقد است. ومدى وضوح معالم هذا الطي  أو خفوته وفقا للظرو 

مرة يقوى طي  نادي الطليعة وأحيانا . يعمل إلى جانب أطيا  وطنية أخرى, المدقق ويفود غير 

ول نه استمر قائماً يسلم في الحياة الوطنية ةقدر ما تسمح ةه , ينتاةه الضع  وتعوز  وسائل التعةير

 . ظرو  قطر وقدرة السلطة على تحمل الرأي اآلخر

وأمل ان يتاح لي خنل  تاةة هذ  المذ راد االكارة إلى ةعض مساهماد ومكار اد طي  نادي 

 ما أمل صادقا ان ال يخفد صود هذا الطي  الطني . الطليعة في استمرار الروح الوطنية حية يقضه

 .وأن يةقى ضمير حي وكمعة تضىء مسيرة المجتمع القطري أو ما تةقى منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-2 

 العوضالدراسة هي 

 

للعمل في مقر وزارة , ةوزارة المعار  انتقلد من عملي في قسم التغذية 1691في عام 

 . وأصةح لدي سيارة من الوزارة ومعلا سائق, المعار  في وظيفة مسئول المكترياد المحلية

, اعتدد أن أقضي معظم وقد الدوام خارج الوزارة لكراء احتياجاد الوزارة من السوق المحلية

فقد  ند التقيد , وهذا من حسن الصد . أعود ةلا أسلملا الى أمين المخزن الزميل حسن نعمه وعندما

. حسن نعمه مراد محدودة وسمعد عنه رواياد مختلفة, وها أنا أحت  ةه يوميا وأتعر  عليه عن قرب

 وجدد في حسن الديب الكاعر الملق  المحب للمعرفة,  ما لمسد فيه  رما ووجدد روحا إنسانية

 . حميمة ودودة وتوجلاد تقدمية

توطدد عنقتي مع حسن وأصةح يدعوني إلى منزله ويطلعني على ما لديه من  تب لمينة في 

و ند استعير منه رواياد عالمية مترجمة و تيةاد ف رية تحمل . صناديق ال يفتحلا إال لمن يلق ةه

من ولعي    ال تب وال تيةاد النوعيةتي لتلزادد قراء. أف ارا اكترا ية لم يسةق لي أن أطلعد عليلا

وأ سةتني صديقا من أصدقاء العمر قضيد معه أوقاتا , ةالقراءة وكحذد ف ري ووسعد من مدار ي

مفيدة وس ند معه أيام الدراسة في القاهرة وقمنا ةرحند جميلة ممتعة  ان آخرها إلى سفوح اللمنيا 

 .1699في نيةال عام 

ةالرغم من اختن  مواقعنا في الحياة وما قد تسةةه من ةرود في  ,لم تنقطع يوما مودتي ةحسن 

, رةما ةسةب عدم تمييز حسن أحيانا في خضم عمله الدةلوماسي ةين االصدقاء والمعار , التواصل

ول ن ذل  الةرود الطارئ إن حدث  لم يقطع حةل الود ةيننا والذي . خاصة معار  المنصب والوظيفة

ةعد وفي القرب ويذوب جليد  ةمجرد اللقاء والعناق الحار الذي ال يةخل ةه  ان يعةر عن نفسه في ال

 .الدةلوماسي حسن نعمه على أصدقائه أو معارفه في سياق العمل دون تميز

السيدة الفاضلة سارة الةا ر االم الحنون الخائفة , وال يفوتني ان أذ ر  م أحترم واقدر أم حسن

و م تمنيد لو  اند أمي على . التي ظند انه لن يعود منلا, رة العراقعلى أةنلا ةعد ان عاد إليلا من سف

 .قيد الحياة تحيطني ةملل ذل  العط  والرعاية

****** 

فقد ان مدير المعار  يتغير  ل ,  لم يستقر مديرا للمعار  في قطر في منصةه خنل تل  الفترة

أول مدير للمعار  في قطر, تولى ( ر اخوان المسلمين من مص) عام أو عامين, فةعد عةد الةديع صقر 

, وفي العام 1699/1699إدارة المعار  في العام الدراسي ( ةعلي من سوريا) عةد هللا عةد الدائم 

, تن  مصطفى (ناصري من مصر ) تولى إدارة المعار  عةد الرحمن سمرة  1699/1696الدراسي 

) وةعد  جاء عةد الرحمن عطةة , 1691ى إل 1696في الفترة من ( مؤرخ عرةي من فلسطين ) الدةاغ 

حيث تولى ةعد  , 1693إلى  1691ف ان مديرا للمعار  في الفترة من ( إسنمي من سوريا  –عروةي 



واستمر مديرا للمعار  لما يزيد على ( أخوان مسلمين من مصر )منصب مدير المعار   مال ناجي 

 .عقدين من الزمن

جعلد جلاز , 1691المتتالية في إدارة المعار  حتى عام  وجدير ةالمنحظة أن هذ  التغيراد 

الوزارة الفني واإلداري متنوعا ف ريا في تل  الفترة, يصعب فيه هيمنة تيار عقائدي على  امل الوزارة 

وةالتالي فإن وزارة المعار  في فترة التغيراد المتتاةعة لمدير المعار   اند ا لر . وتحديد توجلاتلا

فقد  اند الوزارة منفتحة على منلج الوحدة اللقافية , ستمرار واستقرار مدير المعار ملنية من وقد ا

العرةية, ومتفتحة تجا  الخلفياد الف رية ل وادرها وعموم موظفيلا, ومرنة في قوانينلا وإجراءاتلا ةما 

 .يسلل العملية التعليمية وييسر على طالةي العلم

****** 

لتقديم كلادة اللانوية العامة متطلعا لنلتحاق  1691/1691دراسي ةدأد أستعد في ةداية العام ال

و ان قد مر على نيلي كلادة االعدادية لنث سنواد وهذا يتيح لي تقديم . ةالدراسة الجامعية والتفرغ للا

ول نني علمد أن وزير المعار  جاسم ةن حمد , امتحان التوجيلية نظام لنث سنواد و ند أستعد لذل 

وسمح للم ةتقديم كلادة , ى ةعض طنب الدراسة الليلية  من تقديم اللانوية نظام لنث سنوادقد استلن

 . التوجيلية مةاكرة أسوًة ةطنب الدراسة النلارية المنتظمة

 ما طلةد نقلي من عمل مسئول . تقدمد ة تاب الى الوزير, طلةد فيه مساواتي ةالطلةة اآلخرين

 ي يتيسر لي التر يز على الدراسة واالستعداد , ي م تةة المعار المكترياد المحلية إلى العمل ف

 . المتحان كلادة التوجيلية

والذي  1699قدمد الرسالة لمدير م تب الوزير رفيق النتكة ضاةط مدرستنا االةتدائية في عام 

توجيلية وتم ةذل  تيسير ملمة اجتياز امتحان ال, فتمد الموافقة على الطلةين, ترةطني ةه عنقة طيةة

علي ةمعدل جيد وااللتحاق ةالجامعة ؛ حلم جيلنا ةك ل عام واللد  العاجل الذي وضعه معظم أعضاء 

 .نادي الطليعة نصب أعينلم

وال يفوتني أن أذ ر أن رفيق النتكه  ان في ذل  الوقد ضمن مجموعة فلسطينية منظمة لحر ة 

( من أصل ليةي)ود المغرةي المقدسي فتح ومعه أةو مازن محمود عةاس ومحمد يوس  النجار ومحم

في ليةيا, ومعلم عدد آخر يعملون ةسرية ولم ن ن  1696والذي أصةح رئيسا لوزراء ليةيا ةعد لورة 

 .نعر  صفتلم تل  في ذل  الوقد

***** 

عتيةة زميلي  ما وجدد . التحقد ةم تةة المعار  فوجدد ترحيةا وتكجيعا من القائمين عليلا

ونك د ةيني وةينه زمالة , خل  العتيةة هنا  قةلي يعد نفسه أيضا لتقديم امتحان التوجيلية في ذل  العام

استفدنا  نحن االلنان منلا في المراجعة المكتر ة وتةادل االف ار حول ما يسلل اجتيازنا االمتحان 

 . ةنجاح



و ند في ةعض الحيان , راجعةساعدتني ظرو  العمل في م تةة المعار  على توفير وقد للم

 ان منلج الوحدة اللقافية . أحضر ةعض الدروس في المدرسة اللانوية مع طنب الدراسة النلارية

و ان مطةقاً  1699العرةية الذي أعّد تحد إكرا  الجامعة العرةية, والذي أقّر في مدارس قطر عام 

سقا من الناحية المعرفية والف رية ومكةعا أيضا في مصر وسوريا والردن, منلجا علميا مدروسا ومتنا

 . اإلسنمية دون تعصب أو ضيق أفق-ةالروح العرةية

مادة الفلسفة التي  ند أدرسلا لول مرة و ان , ومن المواد التي أخذد ةلا وألرد على تف يري

-من  تيب ألفه ز ي نجيب محمود المف ر والفيلسو  العرةي" نظرية المعرفة "موضوع الدراسة 

و اند ف رة النسةية في المعرفة وتغير الفلم عةر الزمن وتقدم المعرفة ووفق زاوية النظر, . المصري

أ لر ما ألرا في ف ري ونفسي, حيث لم أعد آخذ ةالمسلماد وال أقةل ف رة إال ةعد أن أمحصلا وأضعلا 

 . على ميزان العقل وأغلب وجلاد النظر من زوايا مختلفة

, نظر العقلي في حياتي وضّيقد علي العيش الذي  ان يقةله غيري وينعم ةهوقد أتعةتني تةعاد ال

ول نني غير آس  على ذل  فمتعة التف ير ... ". ذو العقل يكقى في النعيم ةعقله" مذ رة ةقول المتنةي 

 .العقلي واتساقه عوضتني عن متاعةه وةفضللا  سةد نفسي واحترمد ذاتي

القصة العالمية المترجمة التي  اند مقررة علينا في مادة  و ذل  كدتني في منلج التوجيلية, 

واية قصة الصين قةل انتصار لورتلا روتح ي ال, لجان ةير " االرض الطيةة " اللغة العرةية وعنوانلا 

العظيمة, عةر حياة الري   في وقد الصراعاد والمجاعاد والصعوةاد التي كلدتلا الصين قةل أن 

 ما وجدد في مادة . ن النفوذ االجنةي الذي مزقلا ونكر الفساد في أرجائلاتستعيد وحدتلا وتتحرر م

التاريخ والجغرافيا واللغة العرةية ما يجعلني أرضى عن نفسي ةوصفي عرةياً وأتطلع الى المكار ة في 

 . إحياء دور االمة العرةية وإعادة مجدها

استعددد . انا مصيريا ةالنسةة ليحان وقد االمتحان الذي ي رم المرء فيه أو يلان, و ان امتح

ورةما  ند , لنمتحان وأقدمد عليه مع زمنئي في الدراسة الليلية والنلارية و ان النجاح من نصيةي

حيث نجحد في جميع , 1691/1691من ةين أعلى الطنب معدال  في التوجيلية في العام الدراسي 

 .المعدل يعتةر مرتفعا في ذل  الوقد و ان ذل % 99المواد من الدور االول وحصلد على معدل 

****** 

عندها ةدأ التف ير الجدي في الدراسة الجامعية التي تقدمد لوزارة المعار  لنلتحاق ةلا, و ان 

علي في ذل  الوقد أن أستقيل من عملي في وزارة المعار , فاستقلد وأمري الى هللا ةالرغم من 

 . حاجتي للراتب

لما سمعته من أحمد الخال عن ال لية , لوم السياسية في جامعة القاهرةاخترد  لية االقتصاد والع

لذل  وضعد اختيارا واحدا في . من تميز وجدية وهيئة تدريس من أفضل ال اديميين المصريين

و ان . استمارة الرغةة التي تطلةلا المعار  وتصر على ذ ر لنث خياراد دراسية للطالب فيلا

وقلد لمسئول الةعلاد عندما . االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة فقطاختياري الوحيد هو  لية 

انني مستعد إلعادة دراسة التوجيلية وتقديم امتحانلا في العام القادم , أعترض على وضعي رغةة واحدة

 .ان لم يتم قةولي في هذا العام في  لية االقتصاد والعلوم السياسية



لي في  لية االقتصاد والعلوم السياسية  ما تم قةول الصديق أحمد وةفضل هللا وتوفيقه تم قةو

وقةول عةد العزيز نعمه وراكد عةد هللا النعيمي وعلي جاسم مفتاح في . خليفة السويدي في ال لية نفسلا

و ان عدد من زمنئنا أذ ر منلم محمد يوس  . ال لياد التى طلةوا االلتحاق ةلا في جامعة القاهرة

لد الرةان وعيسى غانم ال واري ومةار  سعيد العلي وخليفه العسيري قد اختاروا الدراسة في العالي وخا

 .ةريطانيا ف ان للم ما ارادوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-3 

 أم غويلينه

وحي أم غويلينه . انتقل والدي من الرفاع إلى ةيتنا الجديد في أم غويلينه 1691في أواخر عام 

مناطق الدوحة في ذل  الوقد, يستحق منا وقفة للتعر  على جزء من مختل  ةعض الكيء عن ةقية 

وتك ل فيه جزء من , 1699الذي س ّنا فيه حتى عام , حياة أهل قطر في ذل  الحي الجديد المختل 

 .وعيي العام وعنقاتي االجتماعية والعائلية

****** 

, هل منطقة معينة من القطريينفريج أم غويلينه ال تس نه عائلة أو قةيلة أو طائفة أو فئة أو أ

مللما هو الحال في سائر الحياء القديمة والضواحي في مدينة الدوحة, وإنما س انه من مختل  م وناد 

أو أن يدعي أحد من , الكعب القطري دون تر يز لي م ون من م وناته يسمح ةنسةة أم غويلينة إليه

 .والقرى في قطرس انلا أنه  ةير أم غويلينه أسوة ةةقية الحياء 

وليسوا , ولذل   ان س ان أم غويلينه يتصرفون ةاعتةارهم مواطنين  ادحين ال فضل لحد عليلم

, يكعرون ةالمساواة فيما ةينلم, متقارةون في مستوى المعيكة. ةتاةعين لحد وال محسوةين على أحد

أو مسرحين من كر ة نفط أغلةلم من العمال والموظفين في كر اد النفط وفي الح ومة أو متقاعدين 

منتسةون لمنظمة سياراد , يمتل  ةعضلم سياراد نقل عام أو سياراد أجرة ويكتغلون عليلا. قطر

وةك ل عام يم ننا القول أن س ان أم غويلينة في ذل  الوقد . االجرة الوطنية التي تدافع عن حقوقلم

ي إلى المعارضة واالنتماء القومي وتجمعلم مكاعر ه, متنوعين ول نلم مندمجين وطنيا إلى حد  ةير

 .العرةي أقرب

ةعض س ان أم غويلينه من النازحين من قرى كمال قطر التي تحولد معظملا إلى أطنل  

ةسةب عدم تنمية تل  المناطق وأعمارها, وقسم  ةير منلم من العائدين من اللجرة الى الةحرين والممل ة 

من أجل  سب الرزق و فرص العمل التي  1631عد عام الذين ذهةد عائنتلم ة, العرةية السعودية

وذل  قةل أن تةدأ صناعة النفط في قطر عملية االست كا  . أتاحتلا صناعة النفط في الةلدين المذ ورين

وهنا  أيضا نازحون من ةعض أحياء الدوحة . والتطوير في دخان ةعد انتلاء الحرب العالمية اللانية

 . القديمة

ول أن تر يةة س ان أم غويلينه أقرب الى ت وين الكعب القطري وطةيعة وةذل  يم ننا الق

مكا للم المعيكية ومصالحلم وتوجلاتلم الوطنية أقرب الى عامة الكعب القطري من غير المتمتعين 

ومن هنا  ان س ان أم غويلينه من أ لر المناصرين . ةرعاية خاصة من السلطة أو محسوةين عليلا

 .والتحر اد العمالية ومطالةلما المعيكية والسياسية الوطنية 1693لحر ة 

****** 

وحسب ظني ا تسةد أم غويلينة . 1691أم غويلينه  اند ارض فضى غير م هولة  قةل عام  

 ان ذل  . تسميتلا من منطقة تقع في الكمال الغرةي منلا, قريةة اليوم من م تةة الكيخ علي ةن عةد هللا



. في قطر للطين الحمر الذي  ان يستخدم في الةناء قةل استخدام االسمند الجزء من أم غويلينه مصدرا

تتجمع فيلا ميا  المطار وتجعل  ,ةالحفر التي استخرج منلا الطين الحمر يئةمل ند أم غويلينهولذل   ا

صالحا لزجا والغيلة عند أهل قطر تعني خلط الماء ةالطين وتخمير  حتى ي ون  .منلا غينً من الطين

 .ةدال عن الجةس واالسمند, ةه لعمل اللةن والةناء

هذا ما أرجحه وأرحب ةسماع . ولعل أم غويلينه أخذد اسملا من هذ  الغيل فسميد أم غويلينه 

وقد ارسل لي الصديق سعد الملندي قةل نكر هذا . رأي من لديه تفسير آخر لتسمية أم غويلينه ةاسملا

" من كجر السمر أو الطلح كجرة تسمى أم الغينن "ذ ر أن  صادر من هتمي اللتمي" تويد ", الفصل

 .وام أغويلينا أخذد اسملا من وجود كجرة من هذ  االكجار في منطقتلا

من جنوب جسر رأس ( جنوب الدائري اللاني ) تقع أم غويلينه جنوب كارع رأس أةو عةود 

ةناية الفولس )رول الكعب إلى دوار ةت, كرقا( موقع مسجد أةو ة ر الصديق اليوم ) أةوعةود 

 م حتى فريج اسحاق في الجنوب الغرةي, ومنه كرقا إلى  فريج  1غرةا, وتمتد جنوةا حوالي (واجن

 .النعيم وتليه منازل العفصان في الجنوب الكرقي من أم غويلينه

و ان ةلا مزارع صغيرة قليلة  1691 اند أم غويلينه أرضاً فضاًء غير مس ونة حتى عام  

عرفد ةمزرعة المستكار لن , 1691خريج, أنكئد الح ومة ةجوارها مزرعة رةما في عام ماؤها 

 . المستكار أالنجليزي لح ومة قطر  أتخذ هذ  المزرعة استراحة له في االجازاد

وةسةب تردد المستكار االنجليزي على مزرعة الح ومة واهتمامه ةزراعة خضار فيلا يةاع في 

ال يضع ل ي , أو أحد موظفيه قد ف ر في حجز وتخطيط منطقة أم غويلينهيةدو أن المستكار , السوق

أسوة ةةقية اراضي , أياديلم على مساحاد  ةيرة منلا, راضي الفضاء ةار واضعي االيدي على ا

 . الفضى المحيطة ة حياء الدوحة القديمة

تقةلية لراٍض يةنون ف ر المستكار ةعقليته االنجليزية االدارية المنظمة في حاجة القطريين المس

السيما النازحون منلم من قرى كمال قطر والعائدون من اللجرة ومن ليس لديه س ن , عليلا مسا نلم

وذل  في ضوء ما ينحظ من نمو س اني في مدينة . من س ان الحياء القديمة في الدوحة وضواحيلا

إلى حوالي  1649اال  عام  11ي الدوحة وضواحيلا في تل  الفترة حيث ارتفع تقدير س انلا من حوال

ةحجز منطقة أم غويلينه والقيام ةتخطيطلا إلى  1691ولذل  ةدأ المستكار في عام . 1691أل  عام  11

وفي عام  . قدم , لم قام المستكار ةتوزيعلا وفقا للحاجة إليلا 91في  91قسائم س نية مساحة  ل منلا 

 .حدة ةاسمه و الخرى ةاسميوا, تم تخصيص قسيمتين متنصقتين لوالدي 1699

***** 

و ان ةيتنا الجديد  أفضل من ةيد , 1691انتقلنا إلى ةيتنا الجديد في أم غويلينه في أواخر عام 

حيث يضم المنزل الجديد خمس حجراد ومجلساً  ةيراً نسةيا وآخر , الح ومة في الرفاع الذي ضاق ةنا

من أهل أم غويلينه التي لم ن ن من أوائل من  و ذل   اند ةيود متوسطي الحال. للجلساد اليومية

عندما س نا أم غويلينه   ان هنا  مسا ن ح ومية في الكمال الكرقي منا ملل المسا ن التي  نا . س نلا

 . وهنا  مناطق متفرقة منلا مس ونة أو قيد الةناء, نس نلا في الرفاع



م مقاةل لةيتنا وأحمد وعائلته من أعز  ان أقرب الجيران لنا أحمد اةراهيم الليل وعائلته وةيتل 

 ان أصغر أةناء احمد الليل اسمه . والعائلة, أةناؤ  الصغار يلعةون في ةيتنا ومجلسنا واحد الوالد أصدقاء

ال يس د إذا , قةيل اللورة في اليمن, و ان عةد هللا كديد العند قوي المراس 1691عةد هللا ولد في عام 

يصرخ , رأسه ألناء زحفه وتنططه على ظلر  في الحوش على الةنط ة ى حتى يظلر الدم من فروة

لذل  اعتةرد كقيقتي أم محمد و اند مت لرة ةالحداث القومية في تل  الفترة, أن قوة . ةعزم وتصميم

ة س الطفل عةد هللا دليل جسارة وتصميم ال يضاهيلا إال جسارة المكير عةد هللا السنل الذي قاد اللورة 

, فسمته السنل وقد جرى عليه ذل  اللقب حتى غلب على اسمه 1691اليمن في سةتمةر عام ضد إمام 

 .وأصةح يعر  ةالسنل إلى ان أصةح ضاةطا في سنح المدفعية ورةما ةعد ذل 

أما الرض المنصقة لةيتنا ةعد أن ةاعلا . ةيد حسن وأحمد السعدي وإلى الكرق مننا يقع 

ةاعلا احمد السويدي ةدور  على جاسم ةن عةد , روةية 1911دي ةمةلغ والدي على أحمد خليفة السوي

امام وخطيب مسجد الجمعة في أم غويلينه ومدرس العلوم الكرعية في ( جاسم مطوع ) العزيز المناعي 

 .وقد س نلا جاسم  وعائلته ةعد أن أقام عليلا ةيتا. مدرسة الخليج العرةي االةتدائية

ارتةطنا عائليا ةلم وارتةطوا ةنا طوال عقدين من , ته خير جيرانوقد  ان جاسم مطوع وعائل 

لم يمر يوم إال وصحن من غدائلم على سفرتنا وملله منا على سفرتلم, و ان , الزمن, مدة تجاورنا معلم

 . طةاخ أم أحمد ةديعاً, ال تحلو وجةتنا دون كم رائحة ةلاراتلا وتذوق طةخلا اللذيذ

وأحمد ةن حنةل , س ن أحمد ةن اةراهيم المناعي عم راكد المناعيوإلى الكمال القريب منا ي

ومنصقا لةيتنا من الخل  ةيد والدة الصحفي أحمد علي وأةناؤها, والى , السويدي وسلطان الجزيري

الجنوب منلم حجي ةن مطلق ومةار  ةونجوم السليطي وعلي وكاهين ةن صالح ال واري وأحمد ةن 

يليلم . اةر أةو إةراهيم جاةر الخةير في العمند االسنمية في متح  قطرأحمد المناعي وجاسم وعمه ج

جامع الصومالي الذي عاش منذ صغر  في أةو ظةي و هاجر من أةو ظةي مع ةعض أهللا إلى قطر 

 . وعاد معلم

وقد  ان , وجامع هذا رجل  ريم وظري  ول نه عصةي عالي الصود ال يرضى ةالغلط أةدا

وعندما عاد أحمد و جماعته إلى أةو ظةي  ان جامع , أحمد خليفه السويدي من المترددين على مجلسه

 . في مقدمة من عاد معلم

م ال واري وغيث و الى الغرب من ةيتنا يس ن علي ةن دسمال وعةد هللا ةن أحمد وعلي ةن سال

وفي الغرب الةعيد ةعض الكيء من منزلنا  اند نزلة الةو وارة . الذي هو ةملاةة اةن لوالدي, ةن عةد هللا

ومنلم يوس  ةن محمد واةنه محمد ويوس  ةن اةراهيم وعدد من الةنغيث والةنعيد وغانم ةن محمد 

وجدة الفنان فرج  (أم احمد) وله ومةار  وأحمد ةن كاهين وسعد ةن دللم والدسمال وكعيل وزوجته د

 والدتي في الةحرين وفاةالدائمين منذ  قةل  وكعيل ودوله هم من اقرب أصدقاء عائلتنا. دهام واخزانه

 .ذل  , وةعد1646عام  

وإلى تل  المنطقة من أم غويلينه انتقل فيما ةعد نادي الجزيرة االجتماعي الذي أنك ته كر ة كل 

, ةح ملتقى عدد من الكةاب والطنب من أةناء العاملين في الكر ة وغيرهموأص, قطر للعاملين فيلا



 ما  اند للم مساهمة في التحر اد , الذين اكتلروا ةالمناقكاد الوطنية  ومتاةعة االحداث القومية

 .الكعةية

صديقي ووالد , وإلى الكرق ةعيداً ةعض الكيء عنا, يس ن المنانعة ؛ ومنلم عةدهللا ةن سعد 

واةراهيم ةن علي والد عةد , أم خليفة و عةد هللا ةن أحمد  المناعي والد الصديق علي المناعي زوجتي

الرحمن المناعي أحد مؤسسي فرقة االضواء الموسيقية آن ذا  والذي رةطتني ةه عنقة صداقة قوية 

اعي وأحمد وإلى الجنوب منلم , محمد عةد العزيز المناعي و محمد ةن فرج المن. أيام ةراداد المل

سليمان الليل وخليفة غانم ال ةيسي زميلنا في نادي الطليعة, وغلوم واةنه محمد ةو الفين زميلي في 

وفي أقصى الكرق الكمال تقع . دخان, والمطرب الكعةي الكلير سالم فرج وعيسى ةوحقب وأةناؤ 

دي وقد تسنى لي حضور منازل سعد ةن صةاح و سالم ةن راكد ال واري وهو ةملاةة العم لي والخ لوال

 . ال لير من جلساد التكاور ةينلما في كئون كخصية وعائلية 

وإمام مسجد منطقتلم راكد ةن , وفي جنوب كرق أم غويلينه يقع فريج النعيم وفريج العفصان

من أم , سلطان ال واري, وعدد من العائند القطرية ال ريمة التي جعل تواجدها جميعا في جيرة طيةة

حيا مختلفا وجامعا للنسيج القطري ة ل م وناته وتوجلاته الوطنية, من تذ رد منلم وأعتذر  غويلينه

 .لمن لم أتذ ر

وال يفوتني أن أذ ر ة ن مجتمع أم غويلينه  ان وسطاً مكجعا للتعليم, حريصا على تعليم أةنائه  

عية خارج قطر ةدال من يكجعون أةناءهم على السفر في الةعلاد الجام. وةناته وتم ينلم من الدراسة

 .عمللم الذين هم في امس الحاجة لراتةه

وقد ةرز من ةين أطفال وكةاب وكاةاد أم غويلينه في ذل  الوقد, عدد  ةير من ال تاب والدةاء 

والفنانين والترةويين وال وادر االدارية  والملندسين والطةاء ومن الناكطين في الك ن العام, يضيق 

وذل  . ائلم ومجال تميز  ل منلم وما حققه من حرا  أجتماعي ةفضل التعليمالمجال عن ذ ر اسم

 . ل لرتلم و لافة حضورهم على المستوى الوطني, وخكية اغفال ونسيان من يستحق الذ ر منلم

****** 

تفاعل أهل أم غويلينه من خنل عنقاتلم االجتماعية و مجالسلم التي قامد ةدور  ةير في 

تعارفلم وتواصللم واندماجلم وت وين رأي عام ةينلم, ةعد أن انتقلوا إلى ذل  الحي الكعةي الجديد دون 

ة من ومن فضائل حي أم غويلينه انه ليس هنا  مجلس أفضل م ان. معرفة ساةقة ةةعض في الغالب

تق   ل المجالس على قدم المساواة وينتقل . مجلس آخر أو يك ل مجلس  ةير الحي أو فريج من فرجانه

 . الجيران من مجلس إلى آخر ةحسب الترتيب الذي يوائملم ويرتاحون له

في الجزء الذي نس نه من أم غويلينه  اند الجلسة تةدأ من مجلس والدي ةعد صنة الفجر ةقليل  

يجتمع الجيران المةاكرون ويلتحق ةلم ةعض من أهل أم غويلينه . وق الكمس ةحوالي ساعةحتى ةعد كر

وأقرةاء الوالد من خارجلا ملل محمد واةراهيم ةن سلطان الةو رايح من الريان واةن خالي وصديق 

ومن خنل جلسة الصةاح تل  يستطيع من يريد أن . الوالد جاسم محمد ةن يوس  من فريج ةن عمران

 .ب إلى السوق في الدوحة أن يرافق من لديه سيارة من الحضوريذه



وفي العادة يفتح أةو , لم يةدأ مجلس يوس  ةن اةراهيم ةعد العودة من السوق حوالي الضحى 

اةراهيم المجلس لقرةائه وجيرانه المةاكرين وةقية الزوار سواء أ ان موجودا أم غير موجود, فالقلوة 

وةعد صنة الظلر ت ون الجلسة في مجلس جاسم مطوع وةعد صنة . نفسه وتواةعلا محضرة و ل يخدم

العصر عند حجي ةن مطلق وةعد صنة المغرب عند أحمد ةن اةراهيم وةعد صنة العكاء لمن يحب 

 .السلر ولعب الدامة ت ون الجلسة في مجلس أحمد ةن أحمد المناعي

ي  ل منطقة مكاةلة أخرى مجالس مناظرة تل  هي المجالس القريةة منا ويسلل المكى اليلا, وف 

والجلساد المحددة ل ل مجلس هي الجلساد العامة لهل الفريج والتي تغير ترتيةلا عةر . ونظام ممالل

الزمن, أما ةقية االوقاد فان المجالس تستمر مفتوحة وهي في العادة مقر جلوس  ةير الةيد حتى يحين 

إن لم ي ن في المسجد أو  في مجلس آخر أو في السوق أو تجد  في المجلس متى قصدته . وقد النوم

و ذل  ي ون للكةاب نصيب من الجلوس الخاص ةلم في المجالس مع اآلخرين . الكغل ان  ان لديه عمل

 . مادام االةناء راغةين في استضافة زمنئلم ورةما مذا رة الدروس معلم, وةدونلم

مجلس سالم ةن راكد ال واري حيث ,  ةير ومن ةين المجالس التي  ان للكةاب فيلا نصيب

السيما الدارسون في مصر في حقةة ةراداد االمل , يجتمع حول راكد ومحمد ةن سالم العديد من الكةاب

 .أعضاء نادي طنب القاهرة في وقد االجازاد الصيفية

لخةار وجدير ةالمنحظة أن المجالس القطرية هي ملتقياد أهل قطر العامة, فيلا يتم تةادل ا 

وهي المتنفس االهلي الوحيد , وةث اللموم ونكر االهتماماد ونمو التوجلاد وةروز المواق  المكتر ة

في غياب وجود منظماد مجتمع مدني وحرية تعةير عن الرأي في الصحافة , لهل قطر حتى اليوم

أهميتلا ورةما أضي   وقد قامد ومازالد المجالس ومعلا المقاعد النسائية التي تتزايد. ووسائل االعنم

وإن  اند , واالنستاجرام ومختل  وسائط التواصل االجتماعي whats app إليلا اليوم الواتس أب 

موضوعاد اليوم واهتماماد التواصل االفتراضي تختل  من وقد لخر ومن وسيلة و فئة اجتماعية 

 . لخرى

ةه جارنا جاسم عةد العزيز وال يفوتني أن أذ ر مسجد الجمعة في أم غويلينه وإمامه وخطي

لقة , وقد ةني ذل  المسجد على نفقة السيدة ةنى الدرويش واستحوذ على اهتمام أهل أم غويلينه. المناعي

وقد اختار . وتقديرا إلمامه وخطيةه الرجل المعتدل المتنور محل لقة أهل تل  المنطقة من أم غويلينه

ةعد انتلاء صنة الجمعه ل لرة مرتادي ذل  الجامع الكيخ يوس  القرضاوي ذل  المسجد إللقاء خطةه 

فضن عن  ون أغلةلم من الملتمين ةالك ن العام ومن مؤيدي جمال عةد الناصر والتي , من أهل قطر

ولذل   ان عدد من المصلين حريصاً على مغادرة المسجد فور انتلاء ,  اند خطب القرضاوي تنتقد 

 . رفعا للحرج, في حديله ةعد الصنة صنة الجمعة وقةل أن يةدأ القرضاوي 

****** 

لقد  اند أم غويلينة في تل  الفترة ةحق, حي تفاعل فيه القطريون ونما وعي وطني مكتر   

وذل  . ةين أهللا عّةر عن صورة متقدمة من نمو مفلوم الكعب القطري والذي ظلرد ةداياته في دخان

ئند والمناطق,  في م ان س ن واحد غير مس ون عندما اجتمع القطريون لول مرة من مختل  العا



تطورد في اتجا  كعور , قةللم وأصةحد ةينلم عنقاد اجتماعية ومصالح معيكية ومطالب مكتر ة

 .1693وطني ومطالب كعةية مكتر ة عةرد عنلا حر ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-4 

 أزمة مالية وضائقة في المجتمع

 

نتج عنلا ضائقة في  1696أزمة مالية منذ عام , قطر خنل الفترة التي يغطيلا هذا الفصل كلدد

 .اكتد وتفاقم لعدة سنواد ةعد ذل , المجتمع وتذمر كعةي

******* 

وعام  1696ةلغ انتاج كر ة نفط قطر من حقل دخان أعلى مستوى له وفي عام  1699في عام 

وقد .  ما سةقد االكارة, أسعار النفط مرتين( كر اد النفط ال ةرى)خفضد الخواد السةع  1691

إلى  1699مليون روةيه في عام  199نتج عن ذل  انخفاض اجمالي عائداد دولة قطر من النفط من 

وةعد ذل  استقرد العائداد عند . 1691مليون روةيه عام  191وإلى  1696يون روةيه عام مل 196

من الحقول  1694قةل أن يةدأ تدفق عائداد النفط تدريجيا منذ عام  1693ذل  المستوى حتى عام 

 (. 3)الةحرية ضمن امتياز كر ة كل قطر 

يدد فيه مخصصاد السرة في قد تزا, وقد جاء هذا االنخفاض في عائداد قطر من النفط

ولذل  تم االتفاق عند .  1691في عام %  91لتناهز , الحا مة متضمنة رةع الحا م من عائداد النفط

,  من عائداد النفط% 91ة ن ال تتجاوز مخصصاد السرة الحا مة  1691أ توةر  14التسوية في 

يذهب قسم منلا لنستلمار في من عائداد النفط %  91و لم يةق للح ومة سوى .  ما سةقد االكارة

 . ةريطانيا

ال   91إلى حوالي  1691ال  في عام   19هذا في وقد تزايد فيه عدد س ان قطر من حوالي 

 ما تضاع  عدد المواطنين ةسةب عودة القطريين الملاجرين الى الةحرين والممل ة . 1691في عام 

 . العرةية ومنح الجنسية آلخرين

توياد المعيكة وتردد الخدماد العامة وتفاقمد مك لة الةطالة ةين ونتيجة لذل  تراجعد مس

ةسةب الفكل في إيجاد فرص عمل جديدة فضن عن توق  كر ة نفط قطر عن توظي  , القطريين

ةل عمدد الى تسريح الفائضين عن حاجتلا ةعد أن استقر انتاج النفط وا تملد الةنية الساسية , القطريين

 .ير  من مسيعيدإلنتاجه في دخان وتصد

***** 

لمعالجة تل  االزمة المالية والتخفي  من الضائقة في المجتمع ومواجلة تزايد الوعي الوطني, 

ةإصدار عدد من التكريعاد في ك ل قوانين ومراسيم لول  1691ةدأد ح ومة قطر اعتةارا من عام 

قة في المجتمع, دون أن تعيد السلطة مرة, ةلد  تنظيم الح ومة و ت هيللا لمواجلة الزمة المالية والضائ

أو تلتفد ةك ل  ا  إلى ضرورة , النظر في نمط تخصيص عائداد النفط وامتيازاد السرة الحا مة

لخدماد االجتماعية فضن عن الحاجة المتزايدة ل ,االسراع في خلق فرص عمل جديدة و تطوير

 . مواجلة االزمة المالية والضائقة في المجتمع والضمان االجتماعي وتكييد الةنية الساسية التي  تتطلةلا



إنكاء : أوالها : 1691نوفمةر  9اتخذد أولى خطواد تنظيم الح ومة ةإصدار لنلة مراسيم في  

 .إنكاء مجلس استكاري لكئون المالية العامة: ولالللا, تعيين وزير المالية: وزارة المالية, ولانيلا

يوم من التسوية وتولي الكيخ أحمد الح م وتسمية الكيخ خليفة  11جاءد هذ  المراسيم ةعد  وقد 

وةتعيين الكيخ خليفة وزيرا للمالية أصةح هو المكر  على االدارة العامة وحل . وليا للعلد ونائةا للحا م

 .الذي غادر الةند قةل ذل  ةقليل, م ان المستكار االنجليزي

وأح م , اوم الكيخ خليفة في دار المستكارية وتمتع ة افة صنحياد المستكارومنذ ذل  التاريخ د

قةضته على االدارة العامة والمالية العامة ةك ل خاص, وقد  ان ذل  من الكروط غير المعلنة لتسوية 

 .حسب تقديري 1691عام 

لسنة ( 1)رقم  و ان أوللا قانون. وصدرد ةعد ذل  القوانين والمراسيم المنظمة لإلدارة العامة

ةإنكاء الجريدة الرسمية, ومذ رة تفسيرية لذل  القانون نصد على ضرورة نكر  ل القوانين  1691

وصدر ةعد ذل  قانون الجنسية . والمراسيم والقراراد في الجريدة الرسمية لت ون سارية المفعول

 .مساهمةةتنظيم كر اد ال 1691لسنة ( 3)والقانون رقم  1691لسنة ( 1)القطرية رقم 

ةتنظيم  1691لسنة ( 1)فصدر قانون رقم , استمرد عملية إصدار القوانين 1691وفي عام 

وةذل  أصةح مةنى  المستكارية يسمى دار الح ومة وعلى رأسلا الكيخ . االدارة العليا لإلدارة الح ومية

ةتنظيم السياسة  1691لسنة ( 1)وصدر القانون رقم . خليفة ولي العلد ونائب الحا م ووزير المالية

ةإنكاء مح مة العمل والقانون  4وقانون رقم  1691لسنة ( 3)المالية العامة في قطر وقانون العمل رقم 

 . ةإصدار قانون المرافعاد أمام مح مة العمل( 9)رقم 

ةإنكاء نظام السجل  1691لسنة ( 11)و ان آخرها قانون رقم  1691تتالد القوانين عام 

اللد  من هذ  القوانين  ان محاولة خلق اطمئنان لدى المواطنين ةالحد من وينحظ أن . التجاري

وأرضى التجار ةتنظيم منافسة التجار الوافدين للتجار القطريين في التجارة , التجنيس العكوائي

. إضافة إلى حماية العمال من الفصل التعسفي وتنظيم لجوئلم لمحا م العمل, والمقاوالد واالعمال

 1693حظة أن تل  المسائل  اند موضوعا للمطالةاد الوطنية وسو  تةرز في عريضة وجدير ةالمن

 .الكعةية

ةتعيين المستكار القانوني  1691لسنة ( 1)مرسوم رقم , 1691فةراير  19 ما صدر ةتاريخ  

للح ومة و ان ذل  المستكار هو الد تور حسن  امل الذي استمر في منصب المستكار القانوني لعدة 

خنل علد الكيخ أحمد والكيخ خليفه وقام ةصياغة  افة القوانين الصادرة خنل أ لر من لنلة  عقود

 . عقود

ةتعيين  1691لسنة ( 1)قرار رقم  1691فةراير  19 ما أصدر نائب الحا م في نفس التاريخ 

نه و ان هو أيضا  حسن  امل الذي أصةح مديرا عاما للح ومة إلى جانب  و, مدير عام للح ومة

ورةما جاء ذل  التعين ضمن تنافس الحا م وولي العلد ونائب الحا م على , مستكارا قانونيا للح ومة

ممارسة السلطة على أرض الواقع, ف ان وجود حسن  امل الذي رةما نصحد ةه سلطاد الحماية 

وأال , ارية العامةالةريطانية ليطمئن الحا م ونائةه ة نلما في الصورة عند اتخاذ القراراد المالية واإلد

 .ينفرد أحدهما ةالسلطة التنفذية



****** 

نضج أيضا مفلوم , 1691إلى عام  1691خنل الفترة التي يغطيلا هذا الفصل من عام           

الكعب القطري وةرز  ما لم يةرز من قةل تحد ضغط الضائقة المعيكية في المجتمع ونمو الوعي 

لقطريون مجتمعا قةل عصر النفط ةقرن من الزمن أو يزيد قةل أن ف ما سةقد االكارة ك ل ا. الوطني

ول ن مفلوم الكعب القطري لم ينمو ويتةلور إال ةعد أن ةدأ (. 4)ت ون هنا  سلطة مر زية في قطر 

تطوير صناعة النفط واجتمع أهل قطر من سائر القرى والمدن والقةائل والعائند في دخان, وأصةحوا 

احد هو كر ة نفط قطر في دخان وز ريد ومسيعيد, توحدهم ظرو  العمل يعملون عند رب عمل و

يعيش , والمطالب العمالية المكتر ة, ةعد أن  انوا قةل ةداية صناعة النفط منعزلين عن ةعضلم الةعض

وقد سةق لي ان كةلد هذا .  ل منلم في منطقة منفصلة في ظل نمط اقتصاد ما قةل النفط التقليدي

وحتى االحياء في المدن ال . صر النفط في الفصل االول من هذ  المذ راد ةكةه فدراليةالوضع الساةق لع

تعدو ان ت ون جزراً منعزلة عن ةعضلا الةعض  تس ن  ل منلا  في الغالب العم عائلة أو قةيلة أو فئة 

. واحدة  

صناعة  للعمل في, وعندما انتقل القطريون من مختل  النحاء والقةائل والعائند والفئاد

استخراج النفط وجدوا مصلحة عامة تجمعلم, تمللد في تحسين ظرو  معيكتلم والحصول على 

كروط عمل أفضل لدى كر ة نفط قطر, فتعاونوا وتوحدد جلودهم في حر ة عمالية نكطة أفرزد 

 . قياداتلا على اساس ال فاءة وقوة اإلرادة وحققد م اسب لعمال النفط مقارنة ةغيرهم

الوعي الوطني والمد القومي تفاعل عمال النفط مع س ان العاصمة لي ونوا جميعا ومع تزايد 

واستمرد لت خذ ك ل حر ة , ألناء العدوان اللنلي على مصر 1699حر ة احتجاجية ةدأد ةمظاهراد 

 .وطنية معنية ة حوال أهل قطر والمطالةة ةحقوقلم

قد  1694د من الناكطين منذ عام ولعل المنكوراد التي ةدأد مة رة وموق  الح ومة من عد

و ذل  جاء نادي الطليعة ليعةر عن مرحلة . أةرزد وجو  وطنية معارضة إلى جانب الحر اد العمالية

ولم تجد , أخري أخذ الوعي فيلا ينتكر و يصل إلى طنب المدارس ومن في ملل سنلم من ألكةاب

إال ةقمعه , ر عن حاجة المجتمع لإلصنحسةين للتعامل مع هذا الوعي المعة -مع االس   –الح ومة 

 . وحجب منافذ اةداء الرأي والتعةير عن اللموم واالهتماماد الوطنية المكروعة

وفي ظرو  االزمة المالية آنذا  والضيق الذي لحق ةالمجتمع القطري والتضييق على حرية 

العرةية في حقةة المد  التعةير, أصةح الكعب القطري مليئا داخلياً و ةسةب تصاعد مطالب الكعوب

 .            الكعةية موضوع الفصل القادم 1693القومي العرةي, للقيام ةحر ة 
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