سم اهلل الرمحن الرحيم
ليمة القبض عمى نادي الطميعة

ذكريات :المهندس محمد يوسف العالي
سكرتير نادي الطميعة

مقدمه
عنوان استميمتو من الفيمم المصري الشيير " ليمة القبض عمى فاطمة" .وكما ذكر أخي
الفاضل الدكتور عمي خميفة الكواري ،فإن فكرة إنشاء نادي الطميعة كانت نابعة من اعتقاد

وايمان كبيرين لدى المؤسسين ورداً عمى عدم وجود نادي ثقافي ينفس عن طاقات الشباب
المثقف والواعي لما كان يدور حولو خاصة وأن فترة الخمسينات،وبعد نجاح ثورة  22يوليو
في مصر ،كانت متأثرة بالمد الثوري العروبي .وأن الشباب المثقف كان متعطشاً لمنابر

يعبر فييا عن ىذا التوجة .وبعدىا قامت الوحدة بين سوريا ومصر األمر الذي اليب

شعور الشباب المثقف وأعطى زخماً إضافيا لمروح العروبيو السائدة انذاك.

وبعد تأسيس النادي تعرض مؤسسوه إلى حممو غير مبررة معتبرين أن ىذا النادي

ما ىو إال حزب سياسي .وأن النادي سياسي حتى النخاع .ولكن الواقع كان غير ذلك ،فقد
كان النادي ثقافي .فيناك المسرح و ىناك مجمة الحائط والمقاءات الشبابية المختمفة
وبرنامج لزيارة مختمف مناطق قطر من شمالو إلى جنوبو مع وجود اىتمام بالسياسة إلى

جانب كل ذلك.

وكنا نتندر عمى األخوة الطالب العرب الذين كانو يدرسون معنا من انيم كانو يقرأون
األىرام بدأ من الصفحة األخيرة ،أي القسم الرياضي  ،في الوقت الذي كنا نحرص عمى
قراءة المقاالت الثقافية والسياسيو خاصة مقاالت االستاذ محمد حسنين ىيكل "بصراحو"

والكتب الثقافية والفكرية.

وكنا قبل شير تقريباً من ليمة المداىمة قد قمنا بعرض مسرحيو عن العمال في

دخان ومشاكميم مع الشركة والوسيط بين العمال والشركة .وأتذكر انو قبل خروجي عمى
خشبة المسرح قام األخ صالح سعيد العمي بتعديل وضع العقال بحيث أصبح شكمو مثل

لبسة الشيخ أحمد بن عمى رحمو اهلل حاكم قطر انذاك .وقام بتمثيل دور مستر جونز(ممثل
الشركة) السيد سالم رزق ،أحد االخوة الفمسطينيين.

وعممنا فيما بعد أن ىذه التمثيميو كانت أحد األسباب اليامو التي أدت الى مداىمة

النادي والقبض عمى اعضائو .حيث كان االعتقاد لدى السمطات ،أن التمثيميو ماىي اال

تجسيد لدور الشيخ أحمد وابنو الشيخ عبد العزيز رحميا اهلل وشركة النفط.

وبعد المداىمة تعددت االشاعات حتى أنيا وصمت إلى حد اتيام النادي بتفجير

خزنة البنك البريطاني با "الصاروخ" الذي قمت بتصميمو ونشرت مجمة النادي صورة لو.
ليمة المداهمة

لقد تمت المداىمة في خريف سنة  6960وكان الوقت يميل إلىى البىرودة وكنىت جالسىاً فىى

غرفتىىي فىىي البيىىت أسىىتمع الىى عىىزف عمىىى العىىود حىين دخ ىل عمىىي والىىدي رحمىىو اهلل وبعىىد
السالم عميو فاجأني بالقول "أنىت وعبىدا هلل ال تروحىون النىادي الميمىة" وكىان قىد حىدث زعىل
بيني وبينو حول عضوية النادي وتم حل ذلىك  .اسىترربت منىو ذلىك وحىين شىرحت لىو ان

النادي اصبح جزء من حياتنا أنا وأخي عبد اهلل خرج مىن الررفىة وىىو يقىول "راح تتأسىفون"

وعممنا فيما بعد ان السيد سرور والسيد بطى(رحميما اهلل) كانا قد حذ ار والدي من أنو سىتتم

مداىمة النادي والقىبض عمىى اعضىائو مشىترطين عىدم افشىاء ىىذا السىر.ولىو أنىو أفشىى لنىا

ىذالسر،لكنا أبمرنا زمالئنا بذلك،لكنو لم يفعل رغم عممو بأن كال ولديو سيتم سجنيما.

ذىبنا الى النادي وبعد أن قمنا بتظبيط (أريل التمفزيون) في النادي اسىتعداداً لمشىاىدة فىيمم

انىىور وجىدي ونعيمىىو عىىاكف (عمىىى مىىاأ ذكىىر) فىىى محطىىة ارامكىىو .جمسىىنا نشىىاىد التمفزيىىون

وم ىىاىى االلحظى ىات حت ىىى فوجئن ىىا بى ىدخول (الفداوي ىىو) م ىىن ب ىىابى الررف ىىة وى ىىم يوجي ىىون لن ىىا
االوامر بالخروج ويضربوننا بالمشاعيب .وكان أول المقتحمين من الفداويىة ىورشىيد مفتىاح
.وبعىىد ان أجمس ىونا عمىىى األرض فىىي الررفىىة قىىام الفىىداوي نصىىيب بىىن مايقىىو ،بكس ىر شاشىىة
التمفزيون فقمت لو " لماذا كىل ىىذه العنتريىات والتمفزيىون لىو مفتىاح يمكىن تسىكيره منىو" .فمىا

كان منو إال ان ضربني عمى أرسي بكعب البندقية فسال الدم عمى وجيي.

اخرجونا واحداً واحداً الى "الميوان" وكان كل من لطفى سمارة وحسين زيدان (رجىال شىرطو
عرب) يفتشىون حتىى الكنبىات حيىث تىم تمزيقيىا بحثىا عىن أشىياء مثىل األسىمحة والمتفجىرات

.بعدىا دخىل الضىابط كىوكرين قائىد شىرطة قطىر والضىابط بىريكس فقىال لطفىى سىماره ليىم

وىو يؤدي التحية "لقد قمنا بتفتيش كل شئ سيدي" .

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

المداىمىىة اشىىترك فييىىا كىىل مىىن الفداويىىو والشىىرطة والجىىيش .كىىل ىىىذه القىىوة لمقىىبض عمىىى

حوالي  20شخصاً عزل .لقد أخبرنا أحد الفداوية فيما بعد،بأنيم حذروا من انيم سىيواجيون
أناسا مسمحون تسميحا قويا وأن ىناك احتمال بأن يتعرض بعض منيم لمقتل!

وحىىين اقتربنىىا مىىن منطقىىة الرميمىىة عممنىىا اننىىا ذاىبىىون إلىىى قمعىىة الرميمىىة (مركىىز قيىىادة
الجىىيش) وىنىىاك تىىم انزالنىىا حيىىث كىىان فىىى انتظارنىىا احىىد الضىىباط الكبىىار واسىىمو شىىاكر
السروجي  .كما كان ىناك اشخاص يمبسون المباس القطري ومتخفين فى الظالم .

تم توزيعنا عمى الزنزانات وبعدىا حضر كوكرين يتففد الوضع ،وكنت فى الزنزانة األولى

(بالصىىدفة) ،والزلىىت ات ىذكر صىىوت حذائ ىو العسىىكري عمىىى أرضىىية السىىجن .توقىىف ليسىىألني

قائالً " أنت ابن مين ؟ "أجبتو أنا فالن " ،ىا ....أنت ابىن يوسىف الىذي يعمىل لىدى شىركة
شل" ،بمرة عربية ال بأس بيا" .قال "ىل تريدني ان اخبر ابوك قمت "ال  .شك ار ابوي عنده
خبر" وبعدىا بساعة تقريباً أحضروا السيد احمد عبىدا هلل الخىال وادخمىوه فىي نفىس الزن ازنىة
التي كنت أنا فييا.

رجىىع وال ىىدي ال ىىى البي ىت تم ىىك ألميم ىىو وقىىال لموال ىىدة "ال تنتظى ىرين عيالىىك ألميم ىىو...تى ىراىم مي ىىب

جايين".

أصىىيبت والىىدتي بالىىذعر،وترجت ىو أن يخبرىىىا بمىىا جىىرى لنىىا.وذىىىب الوالىىد لينىىام تاركىىا الوالىىده
تضىىرب أخماسىىا فىىي أسىىداس.فىىي تمىىك الميمىىة إلىىى أن مىىر األخ الىىدكتور عمىىي خميفىىة الك ىواري
والشىىيخ ناصىىر بىىن أحمىىد بىىن خالىىد عمىىى الوالىىده وأخب ارىىىا بمىىا جىىرى وطمئناىىىا عمىىى حالتنىىا

جزاىم اهلل خي ار.

اسىىتمر اعتقالنىىا لمىىدة  26يومىىا وقمنىىا بإض ىراب عىىن الطعىىام بىدءا مىىن اليىىوم السىىادس عشىىر

اوالسابع عشر .وتم االتفاق بيننا عمى ان ال نفك االضراب اال في المستشفى .

كان آمىر السىجن ىىو الضىابط احمىد بىن ارشىد الكىوارى وكىان عىادالً وغىم صىارمتو العسىكرية
وكىىان الشىىيخ عبىىدالعزيز بىىن ثىىاني رحمىىو اهلل مس ىجونا فىىى قسىىم آخىىر .وعنىىدما أعمنىىا عىىن

االض ىراب كىىان يحض ىر الىىى قسىىمنا بمىىا لىىذ وطىىاب مىىن المىىأكوالت لكىىى يختبىىر مىىدى جديىىة
اضى ىرابنا عى ىن الطع ىىام .بع ىىدىا طمبن ىىا م ىىن الس ىىيد احم ىىد ارش ىىد الكى ىوارى جى ىزاه اهلل خيى ى اًر ان
اليسمح لو بالحضور الى قسمنا وتم ذلك.

غالبيتنا تحممو االضراب لمدة  3ايام وبالفعل تم فك االضراب فى مستشفى الرميمة وكان

الطبيىىب المعىىالج ىوالىىدكتور عبىىدالمطيف .لىىم يكىىن دكتىىو اًر ،بىىل كىىان ممرض ىاً ولكىىن الشىىيخ
عمى رحمو اهلل سماه دكتور ومشى عميو االسم.

ثىىم وضىىعنا فىىى غرفىىة واحىىدة فىىى الطىىابق االول فىىى المستشىىفى وأمىىام الررفىىة التىىي كنىىا فييىىا

كان ىناك شيخ من شيوخ العبد الرحمن .وفي اليوم التالي دخل عمينا احد ابنائو (محزما)

وقال "انتو المي تبون تسون انقالب عمى الشيخ أحمد .المفروض يرسمونكم لنا في الوكير

حتى نراويكم السنع" !!!

تجاىمنا تيديده ولم يرد عميو احد .

وفى اليوم  26من االعتقال حضر كل من عبدالعزيز بن خالىد الرىانم ومحمىد خالىد الربىان

رحميما اهلل والسيد عمى بن خميفة اليتمي وشخص اربىع ال اتىذكره ( قىد يكىون مىن البىادى)
وقال لنا السيد عبدالعزيز الرانم مايمي -:

"الشىىيخ احمىىد عفىىا عىىنكم ويحىىذركم مىىن التىىدخل فىىى السياسىىة وانىتم مرخصىىين " .واتىىذكر انىىي

قمت لو" بس انروح بيوتنا بعد االعتقال !احنا نبري محاكمة عمنيو" .

ورد عمى محمد الربان رحمو اهلل بريض " قم شيل اغراضك وروح بيتكم ،فىاكر نفسىك فىي

سوسي ار".

وعدنا الى بيوتنا ولكن القصة لم تنتيى عند ىذا الحد بل امتدت الى المدرسة حيث كان
المدرس ىىون م ىىن ( االخى ىوان) لن ىىا بالمرص ىىاد وأص ىىبحنا موض ىىوع ط ىىابور الص ىىباح وموض ىىوع
الد ارسىىة فىىى الفص ىول .صىىبرنا عمىىى كىىل ذلىىك لكىىن فوجئىىت فىىى يىىوم مىىن االيىىام باألسىىتاذ

محم ىىد مرس ىىى م ىىدير المدرس ىىة الثانوي ىىة رحم ىىو اهلل يس ىىتدعيني لمقابمت ىىو .ق ىىال ل ىىي" يؤس ىىفني
ابالغىىك بىىان الشىىيخ جاسىىم بىىن حمىىد وزيىىر المعىىارف سىىوف يمرىىي اسىىمك مىىن البعثىىة الد ارسىىية
بسىىبب نىىادي الطميعىىة ولتفىىادي ذلىىك عميىىك الىىذىاب معىىي الىىى الشىىيخ جاسىىم واالعتىىذار منىىو".

قمىىت" :اعتىىذر عمىىى مىىاذا وعىىن مىىاذا !!" .ونظىىرت اليىىو وقمىىت لىىو بىىالحرف الواحىىد  ":سىأذىب
لمدراسة فى الخارج سأغسل االطباق وامسح االرض .وسأقشر البطاطا وسىوف ارجىع الىى
بمدي بالشيادة ان شاء اهلل.

ذىب ىىت ف ىىى بعث ىىة د ارس ىىو ال ىىى انجمتى ى ار وبع ىىدىا ال ىىى امريك ىىا حي ىىث حص ىىمت عم ىىى ش ىىيادة

البكالوريوس فى اليندسو الكيربائية (كأول ميندس قطري في ىذا التخصص).

وبعد تخرجي اذكر اني فاتحت الشيخ جاسم رحمو اهلل بما قال لو لىي االسىتاذ محمىد مرسىي
ونفى صحة ذلك ،وانا اصدق كالم الشيخ جاسم.

وعمى ما أذكر أن الذين تم اعتقاليم في النادي ىم اإلخوان التالية أسمائيم:
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خميفة غانم الكبيسي

أحمد الخال

محمد يوسف العالي
عبداهلل يوسف العالي
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