
 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 نادي الطليعة 

 

إلى  9191يتناول هذا الفصل مرحلة نادي الطليعة في قطر ويغطي الفترة من النصف الثاني لعام      

 ناديتأسيس  -2. ة العودة من القاهر-1 :يتكون الفصل من االجزاء التالية.  9199النصف الثاني لعام 

 .أول و إن شاء هللا آخر دخول إلى السجن -4. ةليلة القبض على نادي الطليع -3. الطليعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1 



 العودة من القاهرة

 

بيروت إلى الدوحة بعد حصولي على الشهادة االعدادية، حيث ال توجد عن طريق  ةعدت من القاهر

 .مباشر بين مصر وقطر آن ذاك رحالت طيران

فهي ليست  ،تجديدهال م أسعكانت لسنة واحدة ولالخاصة  بعثتي الدراسيةن أ كنت مضطرا للعودة إذ 

 .مرهونة بظروفهامساعدة خاصة عامة وإنما كانت  بعثة نظامية أو

 الموجة تبعد أن بلغ، وبدأت تضيق بشعبها سبل الرزققطر قد تغيرت  الحظت أن عندما عدت 

 نتيجة لبلوغ إنتاج شركة نفط قطر من حقل دخان أعلى مستوى له لها، حدأعلى االولى من عصر النفط 

  .1591في عام 

من عائدات الدولة من النفط % 95كما أثر أيضا تضخم مخصصات األسرة الحاكمة والتي فاقت  

فط ما يسد الحاجات على المتاح للنفقات العامة ولم يتبق للحكومة من عائدات الن، 1595في عام 

 . الضرورية المتزايدة للميزانية العامة

وبذلك انكشفت اآلثار السلبية المترتبة على سياسة تخصيص عائدات النفط وأثقلت على المواطنين  

 .الذين شعروا بالظلم وزاد تذمرهم

راف األط بداية توافقوساهم في لوضع السياسي ا ضغطا على، وقد شكل تذمر المواطنين آن ذاك 

وذلك من أجل الحد . تحت ضغط سلطات الحماية البريطانية المتصارعة في االسرة الحاكمة على تسوية

وفسح المجال لتوجيه بعض جهودهم لمعالجة االزمة االقتصادية ، من أالستقطاب بين أطراف السلطة

 . ومواجهة التذمر الشعبي المتزايد

 يابن حمد ول ةالشيخ خليف أصبحو، علي الحكم حمد بنأتولي الشيخ تلك التسوية  تم بموجبوقد 

 (.1)1515 اكتوبر 44في  ونائبا للحاكملعهد ل

وجدير بالمالحظة أنه كان من ضمن شروط التسوية، أن يتولى الشيخ خليفه بن حمد وزارة المالية  

كما تم تحديد . وأن يوقع مع الحاكم بدل المستشار االنجليزي على الشيكات الصادرة من حكومة قطر

دات من عائ% 95وهو 1595مخصصات االسرة الحاكمة بما ال يزيد على المستوى الذي بلغته عام 

 . جدا النفط وهو كثير

أن االتفاق نص على أن يتم تخصيص ، (4)ويذكر مصطفى الدباغ مدير معارف قطر آنذاك 

لولي العهد % 4.9و ، للحاكم% 49للحكومة و% 95: عائدات النفط  من تاريخ التسوية وفق ما يلي

قد كان هذا االتفاق يهدف و. لبقية أفراد االسرة الحاكمة% 45، و (الحاكم السابق) للشيخ علي % 4.9و

لوضع حد لنمو مخصصات االسرة الحاكمة على حساب نصيب نفقات الميزانية العامة الذي شهدته 

 .المرحلة السابقة



وجدير بالذكر ان الصراع بين أقطاب االسرة الحاكمة كان احد اسباب التوسع في منح افراد االسرة 

فقد كان كل من الطرفين . حكومية المجانية لهمالحاكمة الرواتب والعالوات وتوفير الخدمات ال

وذلك بتلبية طلبات ، المتصارعين حريصا على كسب ود االسرة الحاكمة واستقطاب تأييدها لصالحه

أألمر الذي . بعضهم أو العمل مع المطالبين بمزيد من العالوات والمخصصات ألفراد االسرة الحاكمة

عال المخصصات نسبة من عائدات النفط في جميع جعل مخصصات االسرة الحاكمة في قطر هي ا

كما سبقت  1593هذا بالرغم من تخوف سلطات الحماية البريطانية في عام . امارات الخليج العربي

من تجاوز مخصصات االسرة الحاكمة ثلث عائدات النفط ومحاولة المعتمد البريطاني ، االشارة

 .والمستشار االنجليزي لحكومة قطر وضع سقف لها

****** 

الثانوية أو العمل ومواصلة الدراسة   مدرسةبال االلتحاقكان أمامي ، عندما عدت إلى قطر      

 . الدراسة الليليةفرصة عدد ممن هم في مثل سني وظروفي بعد ان أتيحت شأن كما كان  ،الليلية

 نت مدفوعا الىكوربما . مري وأخذت بفكرة العمل والدراسة الليليةأويبدو إنني بعد تردد قد حزمت 

ن ضاق أبعد  ،بناء بيت خاص بها الى سرتيأوكذلك حاجة ، مصدر دخلذلك القرار بسبب حاجتي إلى 

 .كما سبقت االشارة ،حوش الواسعإضافية في ال حجراتبنا بيت الحكومة ومنعتنا الحكومة من بناء 

وتوالها جاسم بن حمد،  تقدمت للعمل في وزارة المعارف التي تحولت إلى وزارة بدل من إدارة     

واستمر ذلك الوضع ، وكانت أول وزارة تنشأ في قطر دون وجود لمجلس وزراء أو وزارات أخرى

 . 1511نوفمبر  9لفترة حتى أنشئت وزارة المالية في 

بيد أن تعييني تأخر في وزارة المعارف بسبب شح فرص العمل للقطريين، فأخذت أبحث عن عمل 

 . حت لي وظيفة متدرب في البنك العربي فلم أتردد في قبولهاوقد اتي، لدى جهة أخرى

وأذكر أنني أثناء زيارتي دار المستشارية باحثا عن عمل، قابلت الدكتور حسن كامل المستشار      

القانوني الذي قدم آنذاك من مصر، ربما لوضع االتفاقيات والتشريعات التي ينتظر أن يتم التوصل إليها 

وكان لقائي بحسن كامل عن طريق خالد العزي مدير . ية السياسية المشار إليها أعالهعند انفاذ التسو

وفي ذلك الوقت كان المستشار . العمل الذي سبق أن  التقيت به في معرض البترول العربي في القاهرة

 . االنجليزي قد غادر قطر وكان يقوم بأعماله مساعده أحمد ماله من أهل البحرين

وزيرا  ،حتى عين الشيخ خليفة بن حمد بعد التسوية، ه قائما بأعمال المستشاراستمر أحمد مال 

للمالية إلى جانب تسميته وليا للعهد ونائبا للحاكم، فأصبح على أرض الواقع يمارس دور المستشار 

، االنجليزي ويرأس االدارة العامة حتى تم تعيين حسن كامل مديرا عاما للحكومة بعد التسوية بفترة

يت دار المستشارية بدار الحكومة ومقرها مبنى بلدية الدوحة في الوقت الراهن، مقابل مبنى وزارة وسم

 . الخارجية الذي هدم وأزيل أثره مؤخرا بالرغم من جمال المبنى وقيمته التاريخية

، ومررت خالل فترة التدريب بمختلف أقسام 1595التحقت بالبنك العربي متدرباً في أواخر عام 

وكان من حسن الصدف ان يكون مبارك بن راشد الهتمي قد سبقني للعمل . ذات العالقة بالعمالء البنك

فنشأت بيننا صداقة ومودة جعلتني أشاركه في فكرة إنشاء ناد ثقافي في قطر يختلف ، في البنك العربي



تقطب الجهود عن االندية الرياضية من حيث العضوية والغرض، بعيدا عن بيئة كرة القدم التي كانت تس

 .وتشكل التوجهات المتعصبة بين مشجعي االندية الرياضية

نمت صداقة بيني وبين مبارك الهتمي ولم تزل مستمرة حتى يومنا هذا، وتعرفت على والده      

نوخذا الغوص المعروف والرجل المحترم الذي عاش في زمن غير زمانه ، راشد بن خليفه الهتمي

وكذلك تعرفت على شقيقه سلطان . ر مزاحم لآلخرين في عصر غير عصرهفاحتفظ بمكانته وهيبته غي

ي العربي، والذي كان يعمل في مالهتمي الذي يميل مع هتمي بن أحمد الهتمي وآخرون الى الفكر القو

( العود )كما تعرفت على أحد أركان نادي الطليعة الرجل الطيب محمد . وظيفة حكومية في مسيعيد

رق نادي الطليعة ليلة واحدة حتى ليلة القبض على نادي الطليعة على حد قول الزميل الهتمي الذي لم يفا

كما تصمد شجيرات العوسج ، كراممحمد العالي، فقد بقى محمد  العود صامدا صمود أهل قطر ال

 .قسوة بيئة قطر الطبيعية القاسية ووتتحمل

ثقافي وسبق وقمت معهم بجمع أعدت االتصال بأصدقائي الذين شاركوني طموح إنشاء ناد      

وفاتحت أحمد الخال ، اشتراكات شهرية من أجل ذلك، فاستجاب كل من خليفة السويدي وصالح السليطي

وخالد الربان وكانا على صلة بشباب آخرين يعملون من أجل الغرض نفسه ولكن بتوجهات سياسية 

واتفقنا أن ينضم إلينا ناصر بن أحمد مختلفة عما نعمل له، منهم حمد الحميدي واحمد معرفيه وآخرين، 

بن خالد زميل الدراسة في مصر ومحمد العالي وشقيقه عبد هللا  بعد أن استبعدنا من لهم ميول حزبية 

وذلك من أجل تأسيس ناد ثقافي ال يعبر عن لون سياسي محدد وإنما يهتم بالقضايا ، حسب تقديرنا

 . الوطنية العامة

ومن شباب  -آن ذاكحسب علمي  –بدأنا تنفيذ فكرة إنشاء ناد ثقافي وطني من غير المتحزبين      

وقد بدأت مع . تحضير قائمة بالمرشحين لعضوية النادي :أولها: يتقاربون في السن، على ثالثة محاور 

/ مية تلك البكرة مبارك الهتمي بتسجيل أسماء المرشحين على بكرة آلة حاسبة أخذناها من البنك، وأله

وقد دعي أغلب المرشحين . السجل ورمزيتها، فإن صورتها لم تفارق ذاكرتي وكأنني أراها اليوم

للعضوية بعد االتفاق مع الجماعة المؤسسة وحضر أغلبهم الجمعية التأسيسية للنادي التي انتخبت مجلس 

 العالي، لوضع دستور النادي بمن عقد اجتماعات مسائية في كراج والد محمد وعبد هللا: ثانيها. اإلدارة

الشروع في الحصول على تبرعات نقدية وأثاث وآلة كاتبة وبقية : ثالثها .حضر من الجماعة المؤسسة

 . احتياجات النادي الثقافي مثل الكتب لتجهيز المكتبة وأثاث المقر بعد تأجيره

ي الذي أتى باآللة الكاتبة التي وقد تم ذلك بفضل جهد ومساهمة لجنة التأسيس وخاصة خليفة السويد

تبرع بها شقيقه سالمين بن خالد السويدي، وهي اصعب المطلوبات ألنها في ذلك الوقت تحمل شبهة النية 

وكذلك وفر خليفة أثاث مكتب إلدارة النادي ربما تبرع به سحيم وناصر بن . في إصدار مناشورات

يراقب عن بعد وليس ببعيد عما يحدث، وهذا هو ما حمد، ولكنه لم ينضم إلى عضوية النادي وإنما بقى 

 .يفضله الصديق أبو خالد ويجيده

******* 

أثناء عملنا للتحضير من أجل تأسيس النادي سجلت في الدراسة الليلية في الصف االول ثانوي 

 إضافة الى وجود فرصة، وان كان دوامي متقطعا ولم أقدم امتحان آخر العام بسبب االنشغال بالنادي



كما شرعت أعاون والدي في تدبير المبلغ الذي نحتاجه لبناء . تقديم الشهادة الثانوية نظام ثالث سنوات

بيتنا في حي أم غويلينه الذي كانت تكلفته ثماني عشرة الف روبية، وقمت من جهتي بالحصول على 

تحقت بقسم التغذية قرض من البنك العربي بضمان المعاش بعد ان انتقلت للعمل في وزارة المعارف وال

 . 1515في أوائل عام 

وفي قسم التغذية تعرفت الى صديق العمر الذي لم تنقطع صلتي به ابدا ولم تتراجع، عبد هللا جمعة 

الكبيسي زميل الدراسة الليلية والعمل في قسم التغذية وفي نادي الطليعة، وكذلك زميلنا في قسم التغذية 

ل الفاضل الشيخ محمد غباش من أهل رأس الخيمة، الذي كان يعمل الرجل الطيب خليفه غباش ابن الرج

 .آنذاك في دار الكتب القطرية

ولم تمر فترة التحضير لتأسيس نادي الطليعة دون تنمية عالقات وترسيخ صداقات هي زاد الحياة  

بقيت  والمعنى السامي فيها، وقد استمر عدد من تلك الصداقات متصال حتى يومنا هذا وبعضها اآلخر

منه الذكريات الجميلة والمعرفة الراسخة الطيبة المبنية على التقدير واالحترام مهما اختلفت مواقع 

 . الزمالء

برنامج رحالت ، وفي تلك الفترة كان لدينا على هامش جهود تأسيس نادي الطليعة وبعد تأسيسه     

ن عبد هللا وخميس بن عبد هللا بحرية على سفينة يملكها أخوال ناصر بن أحمد وكان منهم محمد ب

اللذان قضينا معهما أوقاتا جميلة في رحالت بحرية من الدوحة شرقا وبعضها تبدأ من مسيعيد ، الخليفي

 . إلى جزيرتي االسحاط وشراعوه

كما كانت لنا رحالت برية مع جاسم المسلّم وعبد الرحمن الوهيبي وعيسى بن زيد السويدان 

لمشاهدة الجن حيث يشاع في جنوب غرب قطر ها رحلة الى الخرارة ومحمد بن عيسى النصر، من

 !.وجودهم هناك ولكننا وهلل الحمد لم نر الجن بالرغم من تحرينا لظهورهم بعد الغروب 
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 الطليعة  ناديتأسيس 

 

ال أتذكر بالضبط تاريخ بدء نادي الطليعة لنشاطه، إال أنني أذكر أننا قد بدأنا التحضير إلنشاء      

، ولعلنا نكون قد انتهينا من أهم الخطوات التحضيرية وهي كتابة النظام 1595ناد ثقافي في أواخر عام 

تفاق على اطالق نادي وهنا تم اال. 1515االساسي وإقرار قائمة المرشحين للعضوية في مطلع عام 

، ربما بتأثير كل من أحمد الخال وخالد الربان اللذين كانا من ضمن "نادي الطليعة " ثقافي باسم 

 . المجموعة الثانية التي كانت تسعى الى تأسيس ناد ثقافي باسم نادي الطليعة

 -ب. تماعي في البلدرفع المستوى الثقافي واالج -أ: " كما تم تحديد أهداف النادي على النحو التالي

األخالق "تحدد شعار النادي في و. "المساهمة في بث الروح الرياضية والجمع االخوي بين الشباب 

االمر الذي يدل على أننا استعّنا بنصوص ، وقد كان النظام االساسي شامال وجيدا". والعمل واإلخالص 

 (.3)نظم أساسية وكّيفناها لحاجتنا 

قمنا . بدأنا في استكمال التحضير الفتتاح النادي، سم النادي ونظامه االساسيبعد االتفاق على ا     

بتأجير بيت عربي كبير فيه ست حجرات وحوش واسع، بنينا فيه بأيدينا منصة مسرح النادي، وقد أخذنا 

الطابوق الالزم لتشييدها من حوطة كبيرة في رأس أبو عبود، كان يبنيها أحد كبار واضعي االيدي على 

نقلنا ذلك الطابوق ليال بسيارة جيب . الراضي، فوضعنا أيدينا على ما يحتاجه تشييد المسرح من طابوقا

 Jackالبناء فقد كان الزميل محمد يوسف العالي الذي كنا نسميه ( استاد)أما . يملكها ناصر عمر الدفع 

of all trades  رة كما رأيت في مسارح ، وقد شاركته في تصميم المسرح وشكل سقيفة الملقن والستا

 . القاهرة

يجيد كل المهن فأين وضع يده وجدت يقوم بالعديد من المهمات ووفي الحقيقة أن محمد العالي كان      

حرفيا متميزا، فهو سكرتير النادي والممثل االول في مسرح النادي، والبّناء والنجار والحداد وعازف 

والمخترع الذي كان تصميمه لصاروخ بدائي انطلق بقوة العود المتمكن والكاتب في مجلة النادي، 

أحد اسباب الحملة المضادة لوجود النادي ، -وقد نشرت مجلة النادي صورته  -مترا  45البارود لمسافة 

 .باعتبار ذلك االختراع قد يشجع على صنع متفجرات

وق فهد الدوسري الحالي، يقع مقر النادي في فريج الغانم الجديد، مقابل قسم التغذية، غرب س      

وبجانبه كانت جماعة من البلوش أو الشرشنية تقطن مساكن من الصفيح احترقت بعد مدة، مخلفة 

كانت نواة  ، ولعل تلك المجموعة من المهاجرين المستقرين بعائالتهم. أصابات وحروق لعدد من جيراننا

 .في قطر( البدون )لما يسمى اليوم 

 495وكانت قيمة ايجار البيت ، من تجار المواد الغذائية في سوق واقفيملك مبنى النادي تاجر  

روبية وهي اكثر من مجموع اشتراكات اعضاء النادي، التي تحددت بعشر روبيات في الشهر وهذا دليل 

 .على طموح إدارة النادي الذي لم تحد منه االمكانيات المالية



ا جمعية عمومية حضرها عشرون عضواً هم األعضاء بعد أن استقر النشاط في مبنى النادي، عقدن     

بدر و أحمد عبد هللا المالكيالخال و أحمد عبدهللا: وحسبما أذكر فإن أعضاء النادي هم. المؤسسون للنادي

خليفة و خالد محمد الربانو حمد غانم السليطيو جاسم محمد المسلمو جابر أحمد السليطيوخليفة السادة 

سيف عيسى وسالم رزق وسعد صالح الباكر وراشد حسن الدرهم ومد غباش خليفة محوغانم الكبيسي 

عبد هللا عبد اللطيف السادة وعبد هللا جمعة الكبيسي وصالح سعيد العلي وعبد اللطيف الجابر والنصر 

محمد عيسى ومبارك راشد الهتمي ومحمد حمد الهتمي و علي خليفة الكواريو وعبد هللا يوسف العالي

 .ناصر عمر الدفع و  ناصر أحمد بن خالد الثانيو وسف العاليمحمد يو النصر

كما انتخبْت بقية أعضاء مجلس ، أقرت الجمعية التأسيسية النظام األساسي وانتخبْت رئيس النادي

وقد حصلُت على ، كان عدد الحضور في اجتماع الجمعية العمومية عشرون عضوا مؤسسا. االدارة 

لنادي ولم يصّوت ثالثة من االعضاء الحضور بالرغم من عدم وجود صوتاً لتولي منصب رئيس ا( 11)

ألنهم كانوا يظنون بأنني ، وقد علمت فيما بعد أن من بين الحضور الذين لم يصّوت لصالحي. منافس

وهم من أعز  -أحمد الخال وخالد الربان وعبد اللطيف الجابر ، "اإلخوان المسلمون "قريب من اتجاه 

 .بعد أن كانوا ممتنعين عن التصويت لي من باب المناكفة السياسية –األصدقاء اليوم 

كذلك انتخبت الجمعية التأسيسية بقية أعضاء مجلس االدارة المكون من ستة أعضاء إضافة الى      
عليي  :وتم  في اجتماع الحق لمجلس االدارة توزيع مهام المجلس على أعضائه  كما يلي . رئيس النادي
مبارك راشد ا عاما، محمد يوسف العالي سكرتير، نائباً للرئيس خالد محمد الربان، ئيساً ر يخليفة الكوار

ناصر احمد الثاني سيكرتيراً للنشياط ، احمد عبدهللا الخال سكرتيراً للنشاط الثقافي، الهتمي أمينا للصندوق
 . احمد عبدهللا المالكي عضو مجلس اإلدارة، االجتماعي

انطلييق النييادي فييي نشيياطاته بمييا يحقييق ، بعييد انعقيياد الجمعييية التأسيسييية وانتخيياب مجلييس االدارة     
بميا يبيين اخيتالف ، أهدافه،  مرجئا حفل االفتتاح إلى حين تقديم النادي لنشاطاته وتعًرف الجمهور عليهيا

للشيباب عامية وطيالب  ،انادي الطليعة  عن االندية الرياضيية التيي جياء نيادي الطليعية ليوجيد بيديال عنهي
 . المدارس على وجه الخصوص

أقام النادي حفيل افتتاحيه فيي شيهر ، 1595/1515وبعد ان تم ذلك وانتهت امتحانات العام الدراسي 
وقد استقبل ذلك الحفل البهيج خير استقبال من الجمهور ومن بعض االندية الرياضيية . 1515يوليو عام 

 . ل االفتتاح ونشرت فعالياته وصورا عنهوقد أشادت مجلة النادي بحف. أيضا

بالرغم مما كان يثار مين إشياعات مغرضية ، استمر نشاط النادي يتصاعد ويتطور بعد حفل االفتتاح     
كانت السلطات منشيغلة عنيه فيي ذليك الوقيت بمفاوضيات تسيوية الخيالف بيين مراكيز . ضد نشاط النادي

أكتيوبر  14حماية البريطياني، واليذي نيتج عنيه توافيق القوى في االسرة الحاكمة تحت إشراف سلطات ال
حيث تولى الحكم بموجبه الشيخ أحميد بين عليي وأصيبح الشييخ خليفية بين حميد ولييا للعهيد ونائبيا  1515
 .كما سبقت االشارة ، للحاكم

 :وقد أخذت نشاطات النادي تتركز منذ بدايتها في أربعة محاور رئيسية 

 

 

 



  النشاط الثقافي: أولها

كان ينسقه أحمد الخال ويتكون من مجلة النيادي والمكتبية ، اط الثقافي هو عماد نشاطات الناديالنشو
وقيد تحيدث فييي أول محاضيرة عاميية أحميد عليي التيياجر وهيو طالييب . والمحاضيرات واألمسييات الثقافييية

ال اذكيير عنييوان المحاضييرة وان كنييت أظيين ان ، حقييوق فييي جامعيية القيياهرة وميين مثقفييي شييباب البحييرين
وهميا ، وأول أمسية شعرية كانت بين عبيد هللا الجييداه وحسين النعمية. خصا عنها نشر في مجلة الناديمل

ليسا من أعضاء النادي حيث قررنا عدم دعوتهما للعضوية لوجود شبهة انتماءات سياسية لدى كل منهما 
يرد بهيا كيل منهميا وقد اتضح اختالف التوجهات بين عبد هللا وحسن من خالل أبيات الشعر التي كان !. 

بيين القيوميين  1515فقيد كانيت تليك االمسيية تعكيس الصيراع اليدائر فيي العيراق فيي عيام .  على اآلخير
والتيي أييدها عنيد قيامهيا جمييع اليوطنيين التقيدميين فيي العيراق  1591والشيوعيين بعد قيام ثيورة تميوز 

ديا واسيتعر بيينهم الصيراع اليذي ادى والوطن العربي، ولكنهم كعادة العرب حتى يومنا هذا اختلفيوا عقائي
بل أثر على عالقات القوى التقدمية فيي اليوطن العربيي ، تموز ومزق النسيج الوطني العراقي 14بثورة 

تميوز فيي العيراق ولكنهيا اختلفيت حيول نظيام الحكيم اليذي يجيب أن  14الـتي أيدت عن بكرة أبيها ثورة 
 .تتبناه حكومة الثورة

حة عندما نرى اليوم حدة االستقطاب والشقاق بين القوى التي قامت أو شاركت وما أشبه اليوم بالبار 
وذلك بعد أن ابتعدت القوى التي تنشد التغير . 4511في التحركات العربية من أجل الديمقراطية في عام 

وفقييدت نخبهييا احتييرام بعضييها لييبعض وميين ثييم القييدرة علييى العمييل ، السييلمي عيين قواسييمهما المشييتركة
وانزلقت إلى صراع مفتوح خسرت فيه جميع القيوى التيي كانيت تنشيد التغيير السيلمي لصيالح ، المشترك

 .موجات من العنف والعنف المضاد المدمر

****** 

والتيي بقييت منهيا مسيودات خمسية أعيداد " اليوطن "كانت مجلة الحائط  التي اطلق عليها  أسم       
طورت ملكية الكتابية ليدى أعضياء النيادي ورفعيت  هي من أهم نشاطات النادي الثقافية التي، دون صور

 . وعيهم الوطني والقومي

كنا نطبع بأنفسنا المجلة على آلة كاتبة مستخدمين الكربون للحصول على نسخة إضافية نضيعها فيي 
وأظن ان مبارك الهتمي وخليفه غباش وخليفة بن . مكتبة النادي فضال عن العدد المعروض على الحائط

ومما يؤسف له أننا قد فقيدنا . كانوا من بين الذين يعرفون الطباعة على اآللة الكاتبة آنذاكغانم الكبيسي، 
تواريخ صدور المجلة وبعض عناوين ما تم نشره وأسماء بعض الكتاب وكيذلك الصيور التيي تيم نشيرها 

علييى وذليك ألن أحمييد الخيال كييان يكتيب العنيياوين بخيط يييده الجمييل علييى النسيخة المنشييورة . فيي المجليية
 . الحائط فقط ولم تظهر في نسخة الكربون

نجيد أن العيدد االول  "الووطن " وإذا ألقينا نظرة سريعة على المجلة التي اصدرها النادي باسيم      
تضمن افتتاحية باسم أسيرة تحريير المجلية، تعتيذر فيهيا هيئية تحريير المجلية عين تيأخر صيدورها بسيبب 

ألنهييا تييذكر فييي أحييد  1515و أن المجليية صييدرت فييي يونيييو ويبييد. الحييرص علييى المسييتوى الثقييافي لهييا
 ". الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر لليونان  15/1/1515انتهت أمس " أخبارها 

أحمد الخال وخاليد الربيان ومحميد العيالي وخليفية ، من بين كتاب المجلة األكثر مساهمة حسبما أذكر
وقيد نشيرت ليي المجلية فيي العيدد األول القصية القصييرة التيي كتبتهيا . لكبيسييالكبيسي وعبد هللا جمعية ا

وكان موضوع مخاطر . أواخر أيام إقامتي في القاهرة وخواطر حول ما يعجبني وما ال يعجبني في قطر
الهجرة االيرانية على قطر والخليج وموضيوع النضيال العربيي مين أجيل الوحيدة والتقيدم، وكيذلك أخبيار 

وقيد كتيب خاليد . عربية واألحداث المحلية من أكثير الموضيوعات المطروقية فيي كافية االعيدادالثورات ال



الربان في العدد االول نقدا لموقف الشيوعية من القومية، وتناول محمد العالي أسباب تخليف العيرب بعيد 
 .أن أقاموا حضارة عظيمة

وكتيب عبيد . بي مين أجيل الوحيدةوفي العدد الثاني كتب خليفة غانم الكبيسي عن نضال الشعب العر 
وكتيب أحميد الخيال . هللا الكبيسي قصة العدد والتي لم أتبين عنوانها وإن كانت تحكي قصية سيفينة تغيرق

أحميد الخيال  -وقدم أحمد الخال أيضا قراءة نقدية للعدد االول من المجلة بّين فيها . باب مشاكل وخواطر
الموضوعات المطروحة مشيدا بالروح الثورية لمحتوييات أبواب المجلة  وتناول  -المشرف على المجلة 

المجلة ومضمون المقاالت، وتوقف عند القصة القصيرة التي نشرت ليي فيي العيدد االول وتناولهيا بالنقيد 
 . وتمنى لو أنني اسهبت فيها وأوضحت ما بين السطور

سعيد ناجي وهو زمييل وكتب "  واجب الوحدة والتعاون "وفي العدد الثالث كتب مبارك الهتمي عن 
وهنياك أيضيا قيراءة نقديية للعيدد الثياني ليم اتبيين اسيم . من اليمن لمحة عن الوطن العربي والديار اليمنية

ويبدو أنني أنا الذي قدم قراءة العدد السابق كما تبين قيراءة العيدد الثاليث والتيي نشيرت فيي العيدد . كاتبها
 .الرابع

كبيسييي عيين الجزائيير واالسييتعمار، كمييا كتييب عبييد هللا جمعيية وفييي العييدد الرابييع كتييب خليفيية غييانم ال
يا قيوم ال " الكبيسي عن المخترعات الحديثة ومنها التلفون والدبابة وتضمن العدد نص قصيدة الرصافي 

 ."ايش صار يا جمعة ؟ ماميش ياثوم يا خوي " وتوجد قصة قصيرة بعنوان ". تتكلموا أن الكالم محرم 
كما توجد تغطيية لحفيل افتتياح النيادي . قراءة نقدية  للعدد الثالث  لم أتحقق من حقيقة كاتبهاتوجد وكذلك 
 .1591المصادف لذكرى ثورة العراق لعام  1515تموز  14في 

نجيد ، وقد يكون هناك أعداد تالية فقيدت  -وهو آخر األعداد التي وصلت إلينا  -وفي العدد الخامس  
ومقال عين إييران والخلييج العربيي بقليم محميد "تباركت أرض البطوالت  "نص قصيدة لسليمان العيسى 

ومقالية حيول ، ومقالية ليي حيول خطير الهجيرة  االيرانيية عليى قطير. يوسف العالي وكذلك قصة قصييرة
، وقراءة "ال فائدة في العلم بدون عمل " كوارث السيارات وأخرى حول مستقبل الرياضة وثالثة بعنوان 

 .بع لم أتبين أسماء كتابها نقدية للعدد الرا

  النشاط المسرحي: ثانيها

وهو نشاط جديد عليى أهيل ، نشاط المسرح في نادي الطليعة كان من أهم النشاطات وأكثرها صدى 
كميا كيان مصيدرا لتموييل ، وكيان وسييلة لطيرح القضيايا الوطنيية واالجتماعيية، قطر أقبل عليه الجمهور

 .النادي

 455أخر مسرحيات النادي كان الحضور كثيفا ناهز ، "اضي والحاضرقطر بين الم" في مسرحية  
األمير اليذي سياعد النيادي عليى تموييل نشياطاته ومواجهية . مشاهد وكانت التيذكرة تبياع بخميس روبييات

مصروفاته واالستمرار في تمويل النشاطات الجديدة  بفضيل وجيود فيائض معتبير مين اإلييرادات الذاتيية 
رصييد ، ا تم إقالق النادي كان في حساب النيادي ليدى بنيك المشيرق كميا اتيذكروعندم. للنشاط المسرحي

مالي معتبر قمنا بسحبه من البنك بتوقيع من أمين الصندوق ومنيي قبيل ان تصيادره الحكومية، واحتفظنيا 
بالمبلغ عند أميين الصيندوق مبيارك الهتميي حتيى وقيت تبرعنيا بيالمبلغ للمجهيود الحربيي فيي مصير عيام 

1511 . 

كيان يقيوم بيه أعضياء ، تيار موضوعات المسرح و كتابة المسيرحيات وإخراجهيا وكيذلك التمثييلاخ 
وهيو ميدعي العيالج بتحضيير الجين وطيردهم " الفتياش " وأذكر اننا قيدمنا مسيرحية عين . النادي أنفسهم

منها، ممن يتلبسهم الجن من النساء خاصة، وكانت تلك اآلفة  ظاهرة متفشية في قطر اردنا تحذير الناس 
 .كما قدمنا مسرحية عن ثورة عمان 



" أما المسرحية الهامة والتي ربما كانت سببا مباشرا في غضب السلطة على النادي، فهي مسرحية       
كانيت المسيرحية تطيرح الفيوارق التيي ظهيرت بيين أهيل قطير والتميييز ". قطير بيين الماضيي والحاضير 

ها بطرق جعلت معظيم أفيراد الشيعب القطيري هيم االقيل بعد ان تدفقت عائدات النفط وتم تخصيص، بينهم
بل إن القطريين الذين كانوا عماد المجتميع والنشياط االقتصيادي واالجتمياعي فييه أصيبحوا . استفادة منها
جاءت فكرة . يتعرضون للتسريح من قبل شركة نفط قطر في وقت شّحت فيه فرص العمل، على الهامش

وقميت بإخراجهيا بعيد ان سياهم معظيم ، ييل صيالح محميد السيليطيالمسرحية ونص أولي حولها من الزم
 .المشاركين في التمثيل في اإلضافة للحوار والحذف منه خالل بروفات المسرحية

الزميل محمد العالي الذي اكتشفنا قبل  -وكان في ذلك الوقت الشيخ أحمد بن علي -قام بدور الحاكم       
أن يبدأ الظهور على المسرح أنه لم يحضر بشتاً أو عبياءة، فأخيذنا ننظير فيي الحضيور فوجيدنا الصيديق 

وبعد أن . لبسها بطل المسرحيةفطلبنا منه أن يعيرنا إياها لي، صالح سعيد العلي يلبس عباءة سوداء فاخرة
عقييال محمييد العييالي، أصييبح علييى هيئيية قريبيية ميين شييكل (رّزة )لبسييها محمييد العييالي وقييام صييالح بتعييديل 

وقد قام صالح السليطي بدور سكرتير الحاكم فلبس العقال الفتيل والبشيت مثلميا كيان يلبسيه سيعيد . الحاكم
ية معبييرة عيين فكرتهييا ومشخصيية ل طييراف وهنييا أصييبحت المسييرح. المرزوقييي سييكرتير الحيياكم آنييذاك

 . األمر الذي جعلها تنجح وتصبح حديث المجالس في قطر. الفاعلة في أحداثها

وأذكر أن سالم رزق وهو زميل من فلسطين  قام بتمثل دور مدير الشركة االنجليزي الذي يسرح 
لعياملين فيي الشيركة اليذين كما قام حمد غانم السليطي وآخرون بتمثيل أهيل قطير مين ا. العمال القطريين

كانوا يذكرون الحاكم بالماضي ويؤكدون على حقوقهم في الحاضر في ظل الثروة التى حبا هللا بها قطير 
 .من باطن االرض

 الرحالت إلى جميع أنحاء قطر: ثالثها

البرييية  النشياط الرئيسيي  الثاليث  يتمثيل فيي نشياط الييرحالت، وقيد نظيم النيادي سلسيلة مين اليرحالت
زرنيا خاللهيا . حرية أالستطالعية للتعيرف عليى شيبه جزييرة قطير، غطيت شيمال قطير بشيك خياصوالب

مبنيية مين الطيين وكيان ، الجميلية والخوير والزبارة وقلعة مرير وهي أطالل قلعة برتغاليية حسيب ظنيي
الوقيت  وهذه االطالل أزيلت بعد زيارتنا لها وأخذ صور لها بيأعوام قليلية، ربميا فيي. أمامها مدافع قديمة

و كانيت (. أنظير الصيور ) فيي محاولية لطميس األثير ، ذاته الذي جرى فيه ازالة قلعة الزباره التاريخيية
 . احدى رحالت النادي، رحلة بحرية إلى جزيرة السافلية

كانت هناك أيضا رحالت ترفيهية ورياضية خالل فصل الشتاء خاصة، مليئة بالمفاجيتت واأللعياب       
حييث يقيوم ، اجأة زمالئنا النائمين فيي الخييام  بتجسييد شيكل حييوان كبيير يسيمى الفريسيةالتقليدية مثل مف

واذكر ان ردة فعل زمالئنيا كانيت متباينية، فهنياك . بتشكيل جسم ذلك الحيوان، شخصان مغطيان ببطانية
من غطى نفسه باللحاف وترك اآلخرين يواجهون الوحش، وهناك من صرخ ينشد المعونية، وهنياك مين 

مثلما كانت ردة فعل زميلنا سعد الباكر الذي كان عليى ! ر على موعد عرسه الذي ظن أنه لن يبلغه تحس
 .وشك الزواج 

وإلى جانب تليك النشياطات الرئيسيية كنيا نلتقيي فيي النيادي مين بعيد صيالة العصير حتيى بعيد صيالة      
ويقضيي اليبعض وقتيا فيي  ينشغل بعضنا بأعمال النادي من مجلة ومسرح وأعميال إداريية، العشاء بوقت

كميا يشياهد بعضينا محطية ارامكيو واألفيالم العربيية . المكتبة او في نقاش الشأن العام في صالون النيادي
لقييد كييان النييادي الييذي أسييتمر وجييوده حييوالي عييام ونصييف العييام امتييدادا للمدرسيية . واألجنبييية التييي تبثهييا

بشيكل يختليف عين ، ع نشياطاته االعضياء واليزواروالعمل والمنزل، يتفاعل في بيئته الوطنية الثقافية ومي
 .كافة االندية الرياضية السائدة في قطر آنذاك

****** 



بيل إن النيادي فكير أن يؤسيس نشياطا ، كان النادي ال يتعاطى مع كرة القدم  بأي شكل مين االشيكال 
نيا فيي مدرسية ومين أجيل ذليك قيام زمالؤ. رياضيا ال يتضمن كرة القيدم وإنميا كيرة السيلة وكيرة الطيائرة

صييالح الييدين، بييدر خليفيية السييادة وراشييد الييدرهم وعبييد هللا عبييد اللطيييف السييادة، بييدعوة االسييتاذ عميير 
الخطيب، استاذ التربية البدنية في المدرسة لزيارة النادي مين اجيل المسياعدة فيي تأسييس نشياط رياضيي 

 .خاص بالنادي يستثني كرة القدم ويركز على كرة السلة والطائرة

ء الحظ فقد تمت مداهمة النيادي أثنياء زييارة االسيتاذ عمير الخطييب اليذي اعتقيل ميع مين كيان ولسو 
فهو غيير قطيري بيين المعتقليين اليذين  ،وقد كان اعتقال االستاذ عمر الخطيب ورطه. حاضرا في النادي

لييى ليذلك نشيط الحضييور إضيافة إ.  وقيد كانييت مسيألة إبعياده عيين اليبالد محتمليية، كيانوا جمييعهم قطييريين
إلخراج االستاذ مين الورطية التيي شياءت الصيدفة ، أصدقاء االستاذ عمر ومحبيه بشكل استثنائي وسريع

ربميا عنيدما كيان ، وقد كان ذليك حييث تيم رفيع الحجيز االوليي وأفيرج عين االسيتاذ عمير. ان تضعه فيها
 .الزمالء محجوزين في النادي وقبل ألوصول للسجن

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يظهر في الصورة الزمالء من اليمين محمد  1515رحلة نادي الطليعة الى قلعة مرير عام  4-4-1

لمزيد من صور قلعة مرير انظر صفحة صور نادي . ) النصر و عبدهللا العالي و ناصر آل ثاني 

 (الطليعة في موقعي 

الى قلعة الزبارة و يظهر في الصورة رواق مسجد  1515رحلة نادي الطليعة عام  4-4-1

 . قلعة الزبارة الذي ازيل مع اثتر القلعة كلها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد ، ( العود)محمد الهتمي : يظهر في الصورة من االعلى  1515رحلة نادي الطليعة الى قلعة الزبارة عام  4-4-3

عبدهللا العالي  و خالد الربان جالسين حول عين الماء ، ناصر آل ثاني ، محمد النصر ، خليفة الكواري علي ، الخال 

 .في القلعة 

، ( العود)اعضاء نادي الطليعة يتفحصون مدفع قديم في قلعة الزبارة يظهر في الصورة من اليمين محمد الهتمي  4-4-4

، احمد الخال ، محمد النصر ، عبدهللا العالي ، خالد الربان ، سعد الباكر ، علي الكواري ، ناصر آل ثاني ، سيف النصر 

 .محمد العالي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي ارعبتهم في الليل يظهر في هذه (تصغير فرس)يحيطون بالفريسة  1511اعضاء نادي الطليعة عام  4-4-9

 .الصورة ايضا احمد المالكي 

 .1511اعضاء نادي الطليعة يسحبون الماء من البئر خالل رحلة   4-4-1

 .في شمال قطر امام مدرستها المهجورة اعضاء نادي الطليعة في زيارة اطالل قرية العريش  4-4-1



3-3 

 ليلة القبض على نادي الطليعة

 

للزميل محمد العالي  منشور على موقعي عنوان استعيره من مقال، ليلة القبض على نادي الطليعة

السكرتير العام لنادي الطليعة، الذي كان حاضرا وقت أقتحام النادي من قبل فداوية حاكم قطر وقوة 

عسكرية بقيادة قائد الشرطة كوكرن ونائبه بركس وضباط عرب، وكان نصيب محمد العالي من 

ندما احتج على كسر تلفزيون ضربة بكعب بندقية على الرأس ع، المقتحمين لحجرة التلفزيون في النادي

 ( .1)النادي إلسكاته بدال من إغالقه من المفتاح 

 

وميع اسييتمرار . كيان نيادي الطليعيية منيذ بدايية انشييائه موضيع شيك ومحييط مراقبية مين السييلطة       
الحيياكم و قيييادة الشييرطة وأركييان االميين ميين قبييل أصييبح غييير مييرضم عنييه ميين ، وتزايييد نشيياطاته النييادي
الذي لم يكن انشاؤه في ذلك الوقت يحتاج إلى ترخيص  -بما جرى التفكير في إغالق النادي ور. االنجليز

ولعيل البياحثين فيي أرشييف الوثيائق االنجليزيية  .1515منذ أن بدأ نشياطه فيي عيام ،  -من جهة حكومية
حكيم ولكن ظيروف قطير آنيذاك وخاصية ترتيبيات انتقيال ال. يجدون من المراسالت والتقارير ما يفيد ذلك

 . قد أخرت قرار االغالق إلى حين، من الشيخ علي الى الشيخ أحمد
في  وبعد أن  تمت تلك التسوية بتولي الشيخ أحمد الحكم وتسمية الشيخ خليفة وليا للعهد ونائبا للحاكم

واستقرت أوضاع الشراكة في الحكيم بيين أقطياب األسيرة الحاكمية، أصيبح اغيالق نيادي ، 1515أكتوبر 
 . 1594عام " المكتبة االسالمية "كما سبق أن أغلقت السلطات  ، ما و حل أوانهالطليعة محت

قطيير بييين الماضييي " وقييد جيياء الوقييت المناسييب للييتخلص ميين نييادي الطليعيية بعييد عييرض مسييرحية 
وكانت مجلة النادي أيضا قد نشرت صورة لقطعة الصفيح التي م ها الزمييل محميد العيالي ، "والحاضر

 .ة العلميةمترا وذلك ابتهاجا بتلك التجرب 45لمسافة بالبارود وانطلقت 
ابرييل /أواخر شهر نيسيان 1511في الربع الثاني من عام  -في تقديري -لقد تمت مداهمة النادي   

كانت المداهمة بعيد صيالة المغيرب وكيان الحضيور فيي النيادي . أي بعد حوالي عام ونصف على إنشائه
 . يبث من محطة تلفزيون أرامكويشاهدون فيلماً عربياً ألنور وجدي 

تواجد كالعادة عدد من الزمالء بعد صالة المغرب في النادي مبكرين لمشاهدة فليم عربيي يبيث مين 
بدر خليفيه السيادة   وجيابر أحميد بين خمييس السيليطي : وكان الحضور هم . محطة ارامكو في الظهران

وعبييد هللا يوسييف العييالي ومحمييد حمييد  وخالييد محمييد الربييان وخليفييه غييانم الكبيسييي وراشييد حسيين الييدرهم
هييذا باإلضييافة الييى األسييتاذ عميير الخطيييب كمييا سييبقت . ومحمييد يوسييف العييالي( محمييد العييود )الهتمييي  
وكان حاضرا معهم أيضا صاحب الدكان المجاور للنادي و اليذي جياء يسيتوفي ديين مشيروبات . االشارة

 . وجدي غازية قد طلبها بعض الحضور لزوم السهرة مع فيلم أنور
هجيوم جياء . فوجئ الزمالء بهجوم كاسح على النادي وعلى الغرفة التي يشاهدون التلفزييون فيهيا 

ومتوقعين ، في مقدمته الفداوية الذين كانوا مشحونين بجسامة الخطر الذي يمثله النادي على الحكم الجديد
رب وعليى راس الحملية مقاومة مسلحة من أعضاء النادي يلييهم عيدد مين رجيال الشيرطة وضيباطها العي

 .نائب القائد العام للشرطة بركس يقود الهجوم العسكري المباغت
محطمين كيل ميا يقيع فيي ، بدأ المهاجمون يأمرون الزمالء بترك الكراسي والجلوس على االرض 

كما حصل ميع الزمييل محميد العيالي اليذي ، طريقهم من أثاث ومن نطق منهم بكلمة ضرب بكعب بندقية
 .سر التلفزيوناحتج على ك

ويذكر خالد الربان انه رأى أحد الزمالء يخرج ورقة صغيرة من جيبه ويرميهيا عليى االرض فميا 
كان منه إال ان التقطها ووضعها في فميه وبعيد المضيغ بلعهيا احتيرازا ان تكيون تليك الورقية تحميل سيرا 

 .يجب أال يصل الى علم الشرطة
وزعوا يفتشون حجرات النادي والحوش وخشبة المسرح، بعد ان سيطر المداهمون على الحضور، ت     

، كانوا يمزقون الكراسي ويقلبون الطاوالت ويكسرون أرفف المكتبة. وارتقى بعضهم السطح لكي يفتشوه



وبعييد أن انتهييوا دون ان يحصييلوا علييى مييا كييان . نيياثرين الكتييب علييى االرض قبييل جمعهييا ومصييادرتها
رات، جمعوا الزمالء في سيارة للشرطة ورحلوهم إليى السيجن يتوقعون الحصول عليه من أسلحة ومتفج

ولحسين الحيظ أن الضيباط العيرب . في قلعة الشرطة شمال غرب حي الرميلة، حيث توجد قيادة الشرطة
تفهموا سبب زييارة عمير الخطييب وأطلقيوا سيراحه وكيذلك صياحب اليدكان ، في ضوء وساطة الحضور

 .ل على اثرها الدمالمجاور الذي أصابته ضربة على رأسه سا
وبعد ان تم ترحييل اليزمالء إليى السيجن، اسيتمرت قيوة مين الشيرطة تسياندها مصيفحة حسيبما ييذكر 

فوجد النيادي محاطيا برجيال الشيرطة وجمهيور كبيير يتفيرج ، أحمد الخال الذي وصل الى النادي متأخرا
توجها اليى ميدخل النيادي من الخارج على ما يحدث، فما كان من أحمد الخال إال أن شق الصفوف بثقة م

فقال انه يريد أن يدخل إلى النادي ألنه عضو مجلس إدارة وسكرتير النشاط ، فاعترضته الشرطة متسائلة
فكان احمد الخال صيدا ثمينا للشرطة التي احتجزتيه فيي لييوان . الثقافي ليكون مع زمالئه أعضاء النادي

  .النادي امام المكتبة في انتظار ترحيله إلى السجن
ويييذكر أحمييد الخييال أنييه رأى التفتيييش مسييتمرا وتمزيييق االثيياث جاريييا والبحييث علييى أشييده داخييل  

وانه شهد وصول قائد الشرطة كوكرن الى النادي وتفقيده المكيان وعمليية ، الحجرات وعلى سطح النادي
 .قبل أن يرّحل أحمد الخال في سيارة شرطة إلى السجن ، التفتيش بصحبة نائبه
د الخال عاطفيا ومن باب الشهامة وتجنبا لذهاب الفداويية إليى بيتيه وإزعياج والدتيه كان تصرف أحم

، وكان ذلك على خالف تصرف عدد من أعضاء النادي الذين جاءوا متأخرين وشاهدوا ميا حيدث. وأهله
وميين الييزمالء الييذين . فمييا كييان ميينهم إال أن عييادوا أدراجهييم دون أن يلقييوا بأنفسييهم طواعييية فييي السييجن

وا بتعقل وحيطة جاسم المسلم الذي عاد أدراجه عندما وجد الشرطة تحاصر النادي وذهيب ليشيكر تصرف
ألنهم كيانوا عليى ميا يبيدو عليى عليم مسيبق ، أصدقاءه الذين عطلوا سيارته لكيال يذهب إلى النادي مبكرا

 .  بما كان سيجري
شقيقه  بأال يذهبا إلى النادي وهذا ما ذكره أيضا محمد يوسف العالي حين قال بأن والده نصحه هو و

ويعتقيد محميد أن هنياك مين أسير إليى واليده باحتميال .  في ذلك المساء دون أن يبدي سببا لتليك النصييحة
منعهما من الذهاب  -كعادته  –لكن محمداً وشقيقه عبد هللا حسبا بأن والدهما كان يحاول ، مداهمة النادي

ويقول محمد أن والده عندما عاد . ئه انتماًء ومجاال اجتماعياالى النادي الذي أصبح يشكل بالنسبة ألعضا
 . الى البيت متأخرا مّر على والدته وقال لها ال تنتظري أوالدك الليلة، وذهب لينام دون ذكر السبب

بالنسبة لي فإنني كنت في النادي في ذلك اليوم  بعد العصر، ثم خرجت مع مبارك الهتمي بعد صالة 
حيث كنا  نقوم بنقل الركاب بين رأس أبو عبود والدوحية فيي سييارة ، ي بعض االحيانالمغرب كعادتنا ف

قطع من اللحيم مقليية ميع )وكان غرضنا جمع مبلغ من المال يكفي لوجبة مقلقل . مبارك االوستن القديمة
 . الدوحة بقرب البنك العربيمدينة تعد في مطعم الصومالي في قلب ( البصل والبطاطس اللذيذ 

حيث وصلنا متيأخرين بعيد ، أذكر كيف وصل الى علمنا ما جرى للنادي والزمالء في ذلك المساءال 
بعد ذلك التقينا بزميلنا ناصر بن أحمد الثاني وقررنا أن نمر . أن انتهت الحملة أألمنية وانسحبت الشرطة

عيودوا اليى منيازلهم نتفقد الموجودين ونتشاور معهيم وننقيل اليى عيائالت اليذين ليم ي ،على منازل زمالئنا
ومن األمهات الالتي لم يغمض لهن جفن في تلك الليلة، والدة الزميلين محميد وعبيد هللا . احتمال اعتقالهم

 . العالي، التي قال لها والدهما ان ابنيك لن يعودا تلك الليلة وذهب لينام دون ذكر السبب
عضياء النيادي بنشياط فيي محييط عالقية وفي صباح اليوم التالي لليلة القبض على نادي الطليعة قيام أ

فذهبنا ناصر بن أحمد وأنا إلى مريخ لمقابلة جّده خاليد بين أحميد ، كبيير آل أحميد وكيان شييخا ، كل منهم
و شرحنا له الوضع ونشدناه التدخل من أجيل أن يعاميل ، كبير السن سمح الوجه من رجاالت قطر الكبار
وقيد وعيدنا . ن يقدموا الى محاكمة عادلة في القريب العاجلزمالؤنا بالعدل وأن يطلق سراحهم فورا أو أ

 . الرجل الكريم خيرا وهدئ من روعنا على زمالئنا ولم يأل جهدا فيما وعد به
وفي صباح اليوم الثالث لليلة القبض على نادي الطليعة أتاني والدي داخل البيت وطلب مني الذهاب 

رجال الشييخ أحميد يتنياول القهيوة ميع الواليد فسيلمت  وهو أحد( سرور)وهناك وجدت ، معه إلى المجلس
،  الشييخ أحميد يرييد أن يقابليك، خيير إن شياء هللا: قال الرجل وهو يبتسيم . خيرا إن شاء هللا : عليه وقلت

 . فتأكد لي ما توقعته وكنت مستعدا له



وجيدت ذهبت مع سرور في سيارته واتجه بي إلى حيي الجسيرة القرييب مين دييوان الحياكم، وهنياك 
محمد العطية ينتظر في سيارته ومعه عبد هللا يوسف الجيده فنزلت من السييارة وبعيد السيالم علييه طليب 

تأكييد أميير السييجن . منييي الركييوب معهمييا فييي سيييارته وانطلييق باتجيياه قلعيية الشييرطة حيييث سييجن زمالؤنييا
 .  سراحنا وطلبت من محمد العطية ان يبلغ الشيخ أحمد بضرورة محاكمتنا دون تأخير أو إطالق

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4-4 

 أول وآخر دخول الى السجن إن شاء هللا

 

سلًمنا محمد بن .  -الزميل عبد هللا الجيدة وأنا  –وصلنا الى السجن في قلعة الشرطة بالرميلة       

الذي سكنت ، عبد هللا العطية إلى مأمور السجن الذي كان بالصدفة ابن خالي أحمد بن راشد الكواري

 . كما سبقت االشارة ، معه غرفة واحدة  في دخان

جتاز امتحان وأحمد بن راشد في مقدمة أهل الغارية وشباب دخان الذين اهتموا بالدراسة حيث ا

وبعد ذلك استقال من شركة نفط ، عندما كنت ال أزال في االول إعدادي 1591الشهادة االبتدائية في عام 

كما " مستشفى حمدة "قطر والتحق بالحكومة في إدارة الصحة مسئوال إداريا في مستشفى النساء وهو 

مصرية مشهورة جدا في قطر  بسبب وجود الطبيبة الدكتورة اقبال حمدي وهي طبيبة، سماه أهل قطر

لدرجة تسمية المستشفى على اسم عائلتها بعد تأنيثه وقد أصبحت مديرة للمستشفى بعد صراع مع مديره 

 .الطبيب االنجليزي

بشرطة قطر برتبة وكيل ضابط وعين مأمورا للسجن حتى  -بعد مدة  -التحق أحمد بن راشد   

يش بعد االستقالل وبلغ أعلى الرتب العسكرية فيه قبل أن أصبح مديرا إلدارة المرور ثم انتقل إلى الج

 . يتقاعد

أخذني أحمد إلى زنزانة انفرادية كان بها خالد الربان وكانت فرحة خالد بي عظيمة بعد يومين       

االمر الذي ، من السجن االنفرادي الذي ال يتحمله خالد بحكم طبيعته االجتماعية وخلقه الودود للناس

 .يتصور الحياة منفردايجعله ال 

كان في السجن أعضاء نادي الطليعة الذين قبض عليهم في النادي وقد سبق لي ذكر اسمائهم وأنا  

اما بقية االعضاء الذين لم يكونوا ، العضو الوحيد الذي تم سجني بعد ذلك ربما بسبب كوني رئيس النادي

 . على أهبة االستعداد وفي االنتظاروان كانوا ، في النادي ليلة المداهمة فلم يسجن منهم احد

وإلى جانب أعضاء النادي تم سجن عدد من الشباب الذين تعتقد الحكومة بأن لهم ميوال سياسية 

 .حمد الحميدي وأحمد معرفيه وعبد هللا الباكر وعبد هللا الجيده: بالرغم من عدم اشتراكهم في النادي وهم

دون إجراء أي تحقيق ، شكل منعزل عن بعضنا بعضقضيت مع الزمالء يومهم الثالث مسجونين ب 

وفي اليوم الرابع فتحت الزنازين وتركت لنا . مع أي منا ودون ان نقابل أي مسئول غير مسئولي السجن

وبذلك بدأت حياتنا االجتماعية في السجن وتحول السجن إلى رحلة من ، جميعا حرية التواجد المشترك

 . رحالت النادي

مسئول مخزن التموين حيث نضع كل ما يردنا من أهالينا من أكل وحاجيات لديه أصبح بدر السادة 

وكان ، وتشكلت فرقة الموسيقى والغناء بقيادة مطرب النادي محمد العالي، لتكون تحت تصرف الجميع

حتى " يا علي صوت أنا  بالصوت الرفيع"بدر السادة من خفة ظله وفكاهته ينهض كلما غنى الزمالء 

وكان يحضر إلى العنبر الذي نسجن فيه رجل رقيق المشاعر اسمه سعيد زايد وكان . ائماولو كان ن

"  هجرتك يمكن انسى هواك"صاحب صوت جميل يحفظ اغاني ام كلثوم ويردد في كل مرة أغنية 

 .للسيدة أم كلثوم والدموع تغرق عينيه

نا ان تطول المدة ومعظم وبعد أسبوعين تقريبا خف، بعد فترة سمح بزيارة االهل لنا في السجن

زمالئنا من الطالب الذين ستفوتهم امتحانات آخر العام ومنهم أحمد الخال وعبد هللا الجيدة في الثانوية 

وجاءت فكرة االضراب عن الطعام في مقدمة ما يجب أن ، بدأنا نناقش االمر وما يحسن بنا عمله. العامة



الطالب في كلية الطب في القاهرة اننا لن نموت فجأة خالل  وقد شرح لنا الزميل عبد هللا الباكر. نقوم به

 .االضراب ولكننا سوف نشعر بالجوع واإلرهاق في اليوم الثاني أو الثالث وعندها ننقل إلى المستشفى

وينقلوا الخبر بعد زيارتهم لنا يوم ، قررنا االضراب عن الطعام يوم الجمعة حتى يعرف ذوينا باألمر     

ورفضنا ، قررنا توزيع كل ما لدينا من أكل في مخزن بدر السادة على السجناء اآلخرين كما.  الجمعة

وقد حاول عبد العزيز بن ثاني آل ثاني الذي كان محتجزا في قسم آخر من . قبول الوجبات المقدمة لنا

دخول الطعام ولكننا بقينا على قرارنا وطلبنا من إدارة السجن أال تسمح ب، السجن ان يكرمنا بوليمة دسمة

 . إلى عنبرنا إال بطلب منا

وقد بدأت زيارات لنا من قبل بعض شخصيات قطر من بينهم عبد ، مر يومان ونحن صامدون

يحثوننا على فك االضراب ويعدون بإطالق ، العزيز بن خالد الغانم وآباء وأقرباء عدد من زمالئنا

قلنا لزمالئنا من يجد منكم صعوبة في ولكننا أصررنا على االضراب و، سراحنا في القريب العاجل

 . االستمرار، فعليه التظاهر باإلعياء حتى ينقل الى المستشفى ويفك االضراب

كان اول المستفيدين من هذه الرخصة عبد هللا الجيداه حيث سقط بيننا مغشيا عليه في اليوم الثالث 

ومن الطريف أن مدير السجن عندما . واستدعينا إدارة السجن فجاء احمد بن راشد وأخذه الى المستشفى

في هذا االثناء و، وصل الى المستشفى حمل عبد هللا على ظهره متجها به الى غرفة الطبيب المناوب

أه " فصرخت ، !كانت السيدة الفاضلة الحنون أم عبد هللا الجيداه في المستشفي ربما في انتظار عبدهللا 

األمر الذي احرج مدير السجن أحمد بن راشد و ". ال تخافين يمه أنا بخير"فأجابها عبد هللا  " على ولدي 

 ". خير امش إلى غرفة الطبيبإذا كنت ب" جعله يضع عبد هللا على االرض ويقول له 

وبعد دخول عبد هللا الجيداه المستشفى أدخل محمد يوسف العالي المستشفى وبعض من زمالئنا 

وفي اليوم الرابع الحظنا ان هناك ميال لدى البعض لفك االضراب ولم يبق سوا  أحمد الخال . اآلخرين

نتقل فيه البعض الى المستشفى بحسب في وقت ا، وخالد الربان و أنا مصرين على استمرار االضراب

عندها قررنا نحن الثالثة بأال نفك االضراب إال في المستشفى . الخطة والبعض على وشك فك االضراب

واختلفنا على من يتظاهر باإلعياء منا أوال، كل منا يريد أن يكون األخير فأجرينا قرعة والتزمنا بها، 

وبذلك نقلنا ، لثاني في وقت الظهر واألخير في ساعة الغروبحيث سقط أولنا في صباح اليوم الرابع وا

 . للمستشفى في اليوم الرابع من االضراب عن الطعام 

وكانت الشخصية القطرية التي سعت . في المستشفى بدأت االتصاالت معنا إلقناعنا بإنهاء االضراب

وعبد العزيز الغانم . خالد الغانممشكورة بذلك وليس لها بين المعتقلين ابن أو قريب هو عبد العزيز بن 

من شخصيات قطر المحترمة جدا وهو من بقية باقية استمرت تحافظ على عادات أهل قطر في التدخل 

 . عندما يكون هناك ما يستحق التدخل من أجله إلصالح ذات البين

حركة ال"بعد  1514ولمكانة عبد العزيز الغانم عّين أول رئيس لمجلس الشورى في قطر في عام 

واستمر عبد العزيز الغانم  في مكانه لمدة تزيد ، التي أستولى فيها الشيخ خليفه على الحكم" التصحيحية 

على عقد من الزمن وخلفه في ذلك المنصب علي بن خليفة الهتمي الذي كان من ضمن الشخصيات التي 

عدد من اآلباء أذكر منهم ومثله ، زارتنا في السجن وله قريب تم سجنه معنا هو محمد بن حمد الهتمي

 .محمد بن خالد الربان وأحمد بن خميس السليطي ووالدي 

ولكننا كنا واضحين ، سعى عبد العزيز الغانم ووفد اآلباء أن يطمئنونا على قرب إطالق سراحنا

وبعد ايام قليلة وبعد أن قضينا في . معهم بأننا سنعود الى اإلضراب عن الطعام  حال عودتنا الى السجن

عاد الطالب إلى ، يوما تم إطالق سراحنا دون محاكمة او تحقيق ودون تبعات على أي منا 41السجن 



مدارسهم والموظفون إلى أعمالهم  دون فتح ملف أمني مركزي ألي منهم يرجع إليه عند كل قرار 

 .وزاد هذه أأليام، كما أصبح الحال عليه بعد ذلك، حكومي يتخذ بخصوصه

ومنها الكتب وباعتها في ، كومة لم تعد فتح النادي بل صادرت كل امالكهولكن المؤسف ان الح

رئيس النادي و نائب  –ولذلك ذهبنا أنا و خالد الربان . المزاد العلني واحتفظت لنفسها بقيمتها الهزيلة

حيث إلى الشيخ خليفة بن حمد ولي العهد ونائب الحاكم آنذاك نناشده السماح بإعادة فتح النادي  -الرئيس 

لم يثبت عليه أي من االشاعات التي كانت سببا في إغالقه بالشكل العنيف الذي تمت به مداهمة النادي 

ولكن ، استمع إلينا الشيخ خليفة منفردين به في مجلسه الخاص ووعدنا خيرا. بحثا عن أسلحة ومتفجرات

بنا الذي كان آخر طلب رسمي يبدو أن التسوية التي تمت بينه وبين الشيخ أحمد لم تعد تسمح بتلبية طل

 . من قبلنا الستعادة النادي

 

وأنني اليوم أتمنى على الشباب أن يسعوا إلى إحياء روح نادي الطليعة والمحافظة على تراثه 

ليقوم بدوره ، والعمل على عودته ومواصلة نشاطاته بشكل مادي او افتراضي على شبكة المعلومات

بما يعزز دور المجتمع القطري الذي طمست اليوم ، اليوم عامةالثقافي بين طالب وطالبات وشباب 

تحت مد التوسع السكاني الخطير حيث انكسرت روح المبادرة ، معالم هويته وأنكرت مصالح شعبه

بسبب استخدام العصا أحيانا وبتوظيف الجزرة في ، األهلية الوطنية السلمية المسئولة عند أهل قطر

 .  أغلب االحيان
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