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 الطميعةعمى نادي   ضقبليمة ال
 المهندس محمد يوسف العالي: ذكريات

 سكرتير نادي الطميعة
 مقدمه

وكما ذكر أخي ".  عمى فاطمة ضقبليمة ال" الفيمم المصري الشيير  يمتو منمعنوان است
 اعتقادابعة من كانت ن يعةالطمنادي  إنشاء ، فإن فكرةخميفة الكواري يكتور عمالدالفاضل 

يمان كبيرين لدى المؤسسين وردًا عمى عدم وجود نفس عن طاقات الشباب يثقافي  دينا وا 
يوليو  22ورة ثبعد نجاح و ور حولو خاصة وأن فترة الخمسينات،يدالمثقف والواعي لما كان 

ابر نلم متعطشاً وأن الشباب المثقف كان .  في مصر، كانت متأثرة بالمد الثوري العروبي
اليب وبعدىا قامت الوحدة بين سوريا ومصر األمر الذي .  يا عن ىذا التوجةفي يعبر

 .عروبيو السائدة انذاكلا وحلمر  إضافيا ماً زخ وأعطىشعور الشباب المثقف 
أن ىذا النادي  معتبرين ةممو غير مبرر حعرض مؤسسوه إلى توبعد تأسيس النادي  

فقد ، قع كان غير ذلكاولكن الو . اعخسياسي حتى النوأن النادي . سيال حزب سياإما ىو 
 والمقاءات الشبابية المختمفة ئطالحا ةمجمىناك  فيناك المسرح و .ي ثقافيادالن انك

لى إالسياسة ب وبرنامج لزيارة مختمف مناطق قطر من شمالو إلى جنوبو مع وجود اىتمام
 .  جانب كل ذلك

 يقرأونين كانو يدرسون معنا من انيم كانو العرب الذ الطالب األخوةعمى  رندتن وكنا
حرص عمى ن، في الوقت الذي كنا  أي القسم الرياضي، خيرةاأل ةحفالصمن أ داألىرام ب

" صراحوب"ين ىيكل نقراءة المقاالت الثقافية والسياسيو خاصة مقاالت االستاذ محمد حس
 .والكتب الثقافية والفكرية

مال في عاىمة قد قمنا بعرض مسرحيو عن الالمد ةًا من ليمقبل شير تقريب وكنا 
انو قبل خروجي عمى  تذكروأ. مال والشركةعال بيندخان ومشاكميم مع الشركة والوسيط 

شكمو مثل أصبح حيث بال قخشبة المسرح قام األخ صالح سعيد العمي بتعديل وضع الع
ممثل )ونزتر جسوقام بتمثيل دور م.م قطر انذاك حاكالشيخ أحمد بن عمى رحمو اهلل  ةسلب

 .طينيينسأحد االخوة الفم، السيد سالم رزق (الشركة



مداىمة  التي أدت الى وعممنا فيما بعد أن ىذه التمثيميو كانت أحد األسباب اليامو 
أن التمثيميو ماىي اال  ،لدى السمطات االعتقاد حيث كان.  ادي والقبض عمى اعضائوالن

 .نفطلاهلل وشركة ا ايالعزيز رحموابنو الشيخ عبد  لدور الشيخ أحمد تجسيد
تفجير النادي ب ماتيا إلى حدنيا وصمت أاعات حتى تعددت االشوبعد المداىمة  

 .صورة لو ونشرت مجمة النادي الذي قمت بتصميمو" لصاروخا"خزنة البنك البريطاني با 
 

 ليمة  المداهمة 
فىى  دة وكنىت جالسىاً لىى البىرو إالوقت يميل كان و 6960لقد تمت المداىمة في خريف سنة 

عىىد بل عمىىي والىىدي رحمىىو اهلل و دخىىين  حىى عىىزف عمىىى  العىىودى سىىتمع الىىالبيىىت أ فىىيغرفتىىي 
دث زعىل حى كىان قىدو  "ون النىادي الميمىةوحىتر  ال  دا هللوعبى أنىت" القولبالسالم عميو فاجأني 

لىو ان  ت منىو ذلىك وحىين شىرحتباسىترر . م حل  ذلىك  تبيني وبينو حول عضوية النادي و 
  "ونفتتأسى راح"د اهلل خرج مىن  الررفىة وىىو يقىول بعأخي و  أنااصبح جزء من حياتنا  النادي

سىتتم  ن أنوذرا والدي محكانا قد  (اهلل ارحميم)والسيد بطى سرور وعممنا فيما بعد ان السيد
ولىو أنىو أفشىى لنىا .سىرىىذا المشىترطين عىدم افشىاء عمىى اعضىائو   قىبضمداىمة النادي وال

 .رغم عممو بأن كال ولديو سيتم سجنيما لكنو لم يفعل،ا زمالئنا بذلكلكنا أبمرن،ىذالسر
 ميمفىلمشىاىدة   اسىتعداداً  النادي في (التمفزيون ريلأ) بتظبيطقمنا  أنذىبنا الى النادي وبعد 

جمسىىنا نشىىاىد التمفزيىىون  .حطىىة ارامكىىومفىىى  (ذكىىر أعمىىى مىىا)مىىو عىىاكف يي   ونعدجىىو انىىور 
بىىىابى الررفىىىة  وىىىىم يوجيىىىون لنىىىا  مىىىن( يىىىوو الفدا)دخول حتىىىى  فوجئنىىىا بىىى تالحظىىىاالومىىىاىى 

رشىيد مفتىاح وكان أول المقتحمين من الفداويىة ىو .بالمشاعيب   نااالوامر بالخروج ويضربون
ر شاشىىىة سىىبك ،بىىن مايقىىىو ي نصىىىيبو الررفىىىة قىىام الفىىدا فىىي األرضنا عمىىىى و جمسىىأوبعىىد ان .

فمىا  ."ه منىور تسىكييمكىن ن لىو مفتىاح والتمفزيىو  يىاتل ىىذه العنتر كىلماذا  " التمفزيون  فقمت لو
   .ل الدم عمى وجييساالبندقية فكعب سي بأربني عمى ر ضان   الإكان منو  

رجىال شىرطو ) يدانز  حسينو   ةلطفى سمار من وكان كل  "يوانمال"الى  واحداً  جونا واحداً خر ا
 راتمثىل األسىمحة والمتفجى شىياءبحثىا عىن أ يىاتمزيقتىم  حيىث بىاتالكنشىون حتىى  يفت (عرب

س فقىال لطفىى سىماره ليىم بىريك  الضىابطو  قائىد شىرطة قطىر  كىوكرينالضىابط ا دخىل ىبعد.
   . "سيدي شئلقد قمنا بتفتيش كل "ة تحيال يؤدي وىو

 .رحمو اهلل ىمام بعدىا قادونا الى سيارة لورى وكان سائقيا راشد 



مقىىبض  عمىىىى كىىل ىىىذه القىىوة ل . الشىىرطة والجىىيشو  الفداويىىو مىىنرك فييىىا كىىل شىىتالمداىمىىة ا
بأنيم حذروا من انيم سىيواجيون ،لقد أخبرنا أحد الفداوية فيما بعد.عزل  شخصاً  20حوالي 

 !  عرض بعض منيم لمقتليتأناسا مسمحون تسميحا قويا وأن ىناك احتمال بأن 
مركىىىز قيىىىادة ) لىىىى قمعىىىة الرميمىىىةإىبىىىون  امنطقىىىة  الرميمىىىة  عممنىىىا اننىىىا ذ  مىىىناقتربنىىىا   نوحىىي

وىنىىىاك  تىىىم  انزالنىىىا حيىىىث  كىىىان فىىىى انتظارنىىىا احىىىد الضىىىباط الكبىىىار واسىىىمو شىىىاكر  (الجىىىيش
 .خفين فى الظالم توم  القطريسون المباس بميكما كان ىناك اشخاص   .   السروجي

ى األولوكنت فى الزنزانة   ،الوضع دفتفرين  يكر كو ضوبعدىا ح الزنزاناتتم  توزيعنا عمى 
ي نتوقىىف ليسىىأل .عمىىى أرضىىية السىىجن و العسىىكريذائىىح تذكر صىىو تىىوالزلىىت ا  ،(بالصىىدفة)

لىدى شىركة  ي يعمىلبىن يوسىف الىذأنت ا ....ىا" جبتو أنا فالن، أ"ابن مين ؟  أنت" قائاًل  
ابوي عنده شكرا . ال "تريدني ان  اخبر ابوك قمت ىل "قال  ."بأس بيا ة عربية الربم" ،شل
 الزنزانىةنفىس  فىيوادخمىوه الخىال  بىدا هللعالسيد احمد  او حضر أ ساعة  تقريباً بوبعدىا   "ربخ

 .فييا أنا التي  كنت
تىىىراىم ميىىىب ...ألميمىىىورين عيالىىىك ال تنتظىىى"ت تمىىىك ألميمىىىو وقىىىال لموالىىىدة رجىىىع والىىىدي الىىىى البيىىى

 ".نيجاي
وذىىىب الوالىىد لينىىام تاركىىا الوالىىده .لنىىا ىجىىر  بمىىا يخبرىىىاأن  ووترجتىى،والىىدتي بالىىذعر أصىىيبت

مىىر األخ الىىدكتور عمىىي خميفىىة الكىىواري  إلىىى أن الميمىىةفىىي تمىىك .تضىىرب أخماسىىا فىىي أسىىداس
وطمئناىىىا عمىىى حالتنىىا  والشىىيخ ناصىىر بىىن أحمىىد بىىن خالىىد عمىىى الوالىىده وأخبراىىىا بمىىا جىىرى

 .جزاىم اهلل خيرا
 عشىىر اليىىوم السىىادس مىىن ءادبىىعىىن الطعىىام   بإضىىرابيومىىا وقمنىىا  26اسىىتمر اعتقالنىىا لمىىدة 

 .المستشفى  ياب اال فضر ى  ان ال نفك   االوتم  االتفاق بيننا عم   .والسابع عشرا
تو العسىكرية مار صىم غىو  احمىد بىن راشىد الكىوارى وكىان عىادالً  الضىابطان آمىر السىجن ىىو ك

عنىىىدما أعمنىىىا عىىىن و  .ونا فىىىى قسىىىم آخىىىرجسىىىموكىىىان  الشىىىيخ عبىىىدالعزيز بىىىن ثىىىاني رحمىىىو اهلل 
مىىدى جديىىة بمىىا لىىذ وطىىاب مىىن المىىأكوالت لكىىى يختبىىر ر الىىى قسىىمنا  ضىىكىىان يحاالضىىراب 
ان  السىىىيد احمىىىد راشىىىد الكىىىوارى جىىىزاه  اهلل  خيىىىراً  بعىىىدىا طمبنىىىا مىىىن . ن الطعىىىامعىىى اضىىىرابنا

 .اليسمح لو بالحضور الى قسمنا وتم ذلك
   



اب فى مستشفى الرميمة وكان  ضر اال فكايام  وبالفعل تم  3اب  لمدة ضر اال تحمموغالبيتنا 
ولكىىن  الشىىيخ  ممرضىىاً بىىل  كىىان  ،كتىىوراً لىىم يكىىن د.الىىدكتور عبىىدالمطيف ىو الطبيىىب المعىىالج 

 .عميو االسم مشىعمى رحمو  اهلل سماه دكتور و 
الررفىىة التىىي كنىىا فييىىا   أمىىاماالول فىىى المستشىىفى و  قثىىم وضىىعنا فىىى غرفىىة واحىىدة  فىىى الطىىاب

 (محزما)دخل عمينا احد ابنائو   في اليوم التاليو  .العبد الرحمن شيوخ منكان  ىناك شيخ 
 يرالوك فيروض  يرسمونكم لنا فالم. أحمدانقالب عمى الشيخ   تبون تسون المي انتو"وقال 
 .ولم يرد عميو احد  تيديدهتجاىمنا         " !!! السنعنراويكم حتى 

االعتقال حضر كل من عبدالعزيز بن خالىد الرىانم ومحمىد خالىد الربىان   من 26وفى  اليوم 
(  ادىبىال مىنيكىون قىد ) اتىذكره   ال رابىعميفة اليتمي وشخص خاهلل والسيد عمى بن  ارحميم

- :وقال لنا السيد عبدالعزيز الرانم مايمي 
واتىىذكر انىىي   ". مرخصىىين متالشىىيخ احمىىد عفىىا عىىنكم ويحىىذركم مىىن التىىدخل فىىى السياسىىة وانىى"

 . "يونمحاكمة عم  احنا نبري!س انروح  بيوتنا بعد االعتقال ب "لوقمت 
، فىاكر نفسىك فىي كمتوروح  بي شيل اغراضك م ق" ض ريبحمو اهلل ر ورد عمى محمد الربان 

   ".سوسيرا
الى المدرسة  حيث  كان   امتدتىذا الحد بل لم  تنتيى عند  صةالى بيوتنا ولكن الق وعدنا

موضىىىوع  طىىىابور الصىىىباح وموضىىىوع  وأصىىىبحنا لنىىىا بالمرصىىىاد  (االخىىىوان ) مىىىنالمدرسىىىون 
سىىتاذ األبئىىت فىىى يىىوم مىىن االيىىام  صىىبرنا عمىىى كىىل ذلىىك لكىىن  فوج . ولفصىىالدراسىىة فىىى ال

يؤسىىىفني   "قىىىال لىىىي  .مقابمتىىىويسىىىتدعيني لمحمىىىد مرسىىىى مىىىدير المدرسىىىة الثانويىىىة رحمىىىو اهلل  
الدراسىىية يىىر المعىىارف سىىوف يمرىىي اسىىمك مىىن البعثىىة وز ابالغىىك بىىان الشىىيخ جاسىىم بىىن حمىىد 

 . "نىىوبسىىبب نىىادي الطميعىىة ولتفىىادي ذلىىك عميىىك الىىذىاب معىىي الىىى الشىىيخ جاسىىم واالعتىىذار م
ذىب أسىى ":اليىىو وقمىىت لىىو بىىالحرف الواحىىد  تونظىىر  ."!!اعتىىذر عمىىى مىىاذا وعىىن مىىاذا " :قمىىت

البطاطا وسىوف ارجىع الىى  وسأقشر.وامسح االرض  قابطل   االسغأفى الخارج س لمدراسة
    . الشيادة ان شاء اهللب بمدي
ادة  دراسىىىىو الىىىىى انجمتىىىىرا وبعىىىىدىا الىىىىى امريكىىىىا حيىىىىث حصىىىىمت عمىىىىى شىىىىي بعثىىىىةذىبىىىىت فىىىىى   

             (. ىذا التخصص فيكأول ميندس قطري )البكالوريوس فى اليندسو الكيربائية 
قال لو لىي االسىتاذ محمىد مرسىي  الشيخ جاسم رحمو اهلل بما تاذكر اني فاتحوبعد تخرجي 

 .الشيخ جاسم مالك اصدقوانا  ، صحة  ذلك نفىو 
 :خوان التالية أسمائيموعمى ما أذكر أن الذين تم اعتقاليم في النادي ىم اإل
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