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 الفصل الثالث 

 نادي الطليعة 

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

 -3. الطليعة ناديتأسيس  -2. ة العودة من القاهر-0 :ويتكون من االجزاء التالية.   9199النصف الثاني لعام 

 .لسجنلى اآخر دخول إ إن شاء هللا أول و -2. ةالطليعليلة القبض على نادي 
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3-1 

 العودة من القاهرة
 

حيث ال توجد رحالت  ، الشهادة االعدادية الدوحة بعد نيليإلى بيروت عن طريق  ةمن القاهرعدت 

كانت لسنة واحدة  مساعدتي الدراسية نأ كنت مضطرا الى العودة إذ .آن ذاك ،  طيران مباشر بين مصر وقطر

 ، عندما عدتو. مرهونة بظروفها مساعدة أو عامة وإنما كانت ليست بعثة نظامية ي هف ،تجديدها  يتوقعوال 

ا هالموجة االولى من عصر النفط حد تبعد أن بلغ الرزق سبل بشعبها وبدأت تضيققطر قد تغيرت  الحظت أن

كذلك   كما تضخمت  .0591في عام  أعلى مستوى لهنتيجة لبلوغ إنتاج شركة نفط قطر من حقل دخان  ،

ترك من عائدات ولم ي ، 0595في عام  اماوجه اتوبلغالجارية للحكومة النفقات وألسرة الحاكمة مخصصات ا

 .المتناميةالمجتمع واحتياجات لحكومة ميزانية ال ضروريةالنفط ما يسد الحاجات ال

لشعب القطري والفرص امستويات معيشة  علىضغط مخصصات االسرة الحاكمة  انعكسوبذلك  

أسلوب توزيع  المترتبة علىالسلبية وازدادت اآلثار  ، ينيلقطرل عملالفرص  سيماالبشكل عام و هالمتاحة ل

بداية ل وشك  لوضع السياسي ا الذي أثر على  ألمرا بالظلم وأشعرتهم ننفسية المواطنيعلى  وأثقلت عائدات النفط

تحول دون تفاقم التذمر ، المتصارعة في االسرة الحاكمة على تسوية  البريطانية واألطرافافق سلطة الحماية تو

تولي تلك التسوية  تم بموجب وقد. في وقت تتصارع فيه مراكز القوى في االسرة الحاكمة على السلطةالشعبي 

 . (0)0511 اكتوبر 22في  لحاكما لونائبلعهد ل ايبن حمد ول ةالشيخ خليف أصبحو حمد بن علي الحكم أالشيخ 

الذي  مستوىالتحديد مخصصات االسرة الحاكمة عند  ن من ضمن شروط التسوية ،اه كوجدير بالذكر  أن      

إلى  التوقيعحق  إعطاؤه المالية و بن حمد وزارة تولي الشيخ خليفة كذلك من عائدات النفط و %91 وهو بلغته

في محاولة  تشار االنجليزي الذي ألغي منصبه ،المس  منبدالجانب الحاكم على الشيكات الصادرة باسم الحكومة 

 .لحماية نصف عائدات النفط المتبقية للحكومة 

ط تخصص عائدات النف أن التفاق نص علىاأن ، ( 2) ذاكمدير معارف قطر آنويذكر مصطفى الدباغ      

لبقية  %21و  ،للشيخ علي  %2.9لولي العهد و %2.9 و،  للحاكم% 29للحكومة و %91: كما يلي تصبح ل

ت االسرة الحاكمة على حساب وقد كان هذا االتفاق يهدف لوضع حد لنمو مخصصا. أفراد االسرة الحاكمة

 . المرحلةالميزانية العامة الذي شهدته تلك  نصيب نفقات

****** 

كما كان  ،العمل ومواصلة الدراسة الليلية  أو الثانوية  مدرسةبال اللتحاقا يعندما عدت إلى قطر كان أمام     

مري أإنني بعد تردد قد حزمت ويبدو . عدد ممن هم في مثل سني وظروفي بعد ان أتيحت الدراسة الليلية شأن 

 دخلمصدر ذلك القرار بسبب حاجتي إلى  نت مدفوعا الىوربما ك. عمل والدراسة الليلية وأخذت بفكرة ال

 حجراتومة من بناء ن ضاق بنا بيت الحكومة ومنعتنا الحكأبها بعد  بناء بيت خاص الى سرتيأوكذلك حاجة 

 .االشارة  الى ذلك كما سبقت حوش الواسعإضافية في ال

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

حتى لفترة ستمر ذلك الوضع وقد ا مجلس وزراء أو وزارات أخرىلن وجود في قطر دو تنشأأول وزارة 

فرص العمل  شحوزارة المعارف بسبب في  تأخر ينييتع بيد أن. 0510نوفمبر  9أنشئت وزارة المالية في 

تردد فلم أ في البنك العربي ،متدرب وقد اتيحت لي وظيفة  بحث عن عمل لدى جهة أخرىفأخذت أ ،ين يللقطر

  .في قبولها 

الدكتور حسن كامل المستشار القانوني  قابلت ،عن عمل  أثناء زيارتي دار المستشارية باحثاوأذكر أنني      

 انفاذ ها عنديلإيتم التوصل  ينتظر أن التيوالتشريعات ربما لوضع االتفاقيات  يثا من مصر ،دحالذي قدم آنذاك 

 سبق أن  حسن كامل عن طريق خالد العزي مدير العمل الذيكان لقائي بو. ها أعاله يلإالتسوية السياسية المشار 

ادر قطر وكان يقوم لوقت كان المستشار االنجليزي قد غوفي ذلك ا. في معرض البترول في القاهرة  التقيت به

ة وزيرا للمالية بن حمد بعد التسوي مر ذلك الوضع حتى عين الشيخ خليفةوقد است. هبأعماله مساعده أحمد مال

ويرأس رض الواقع يمارس دور المستشار االنجليزي فأصبح على أ ،إلى جانب تسميته وليا للعهد ونائبا للحاكم 

ن حسن كامل مديرا عاما للحكومة بعد التسوية بفترة وسميت دار المستشارية بدار يحتى تم تعيالدارة العامة ا

أثره  وأزيلمقابل مبنى وزارة الخارجية الذي هدم  ،الراهن  في الوقتالحكومة ومقرها مبنى بلدية الدوحة 

 .وقيمته التاريخية مبنىالم من جمال بالرغ مؤخرا
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التدريب بمختلف أقسام  رةمررت خالل فت، و 0595في أواخر عام  متدربا   التحقت بالبنك العربي       

قد سبقني للعمل في البنك وكان من حسن الصدف ان يكون مبارك بن راشد الهتمي  .بالعمالءات العالقة البنك ذ

صداقة ومودة جعلتني أشاركه في فكرة إنشاء ناد ثقافي في قطر يختلف عن االندية بيننا فنشأت  العربي

 رة القدم التي كانت تستقطب الجهود وتشكل التوجهاتكعن بعيدا  ، من حيث العضوية والغرضية الرياض

 .بين مشجعي االندية الرياضية المتعصبة

راشد بن خليفه على والده  وتعرفت تى يومنا ،مستمرة ح لم تزلو مبارك الهتمي نمت صداقة بيني وبين     

غير وهيبته حتفظ بمكانته ترم الذي عاش في زمن غير زمانه فاالرجل المحنوخذا الغوص المعروف و، الهتمي 

مع هتمي بن  الذي يميلوكذلك تعرفت على شقيقه سلطان الهتمي . في عصر غير عصره  لآلخرينمزاحم 

ما تعرفت ك  .يعمل في وظيفة حكومية في مسيعيدي كان الذو ،لفكر القوي العربيأحمد الهتمي وآخرون الى ا

حتى  ليلة واحدةرق نادي الطليعة االهتمي الذي لم يف( العود )الطيب محمد  ركان نادي الطليعة الرجلأحد أ على

صامدا صمود أهل  محمد  العود  بقى فقد الزميل محمد العالي ، قولحد ليلة القبض على نادي الطليعة على 

 .قطر الكرام

شهرية من  اشتراكاتجمع قمنا ب إنشاء ناد ثقافي و شاركوني طموحاالتصال بأصدقائي الذين  أعدت     

على صلة  االسويدي وصالح السليطي وفاتحت أحمد الخال وخالد الربان وكان خليفة كل من فاستجاب ،أجل ذلك 

منهم حمد الحميدي  ، عما نعمل له مختلفة سياسية بتوجهات ولكن نفسهبشباب آخرين يعملون من أجل الغرض 

ناصر بن أحمد بن خالد زميل الدراسة في مصر ومحمد العالي  إلينا من ينضوآخرين ، واتفقنا أ واحمد معرفيه

ال يعبر عن  تأسيس ناد ثقافي  أجل التفكير في من وذلك من لهم ميول حزبية استبعدناوشقيقه عبد هللا  بعد أن 

  .هتم بالقضايا الوطنية العامةلون سياسي محدد وإنما ي

 من شباب يتقاربون فيو - يعلم حسب – ر المتحزبينناد ثقافي وطني من غي بدأنا تنفيذ فكرة إنشاء     

 مبارك الهتميوقد بدأت مع . تحضير قائمة بالمرشحين لعضوية النادي  :ولها أ: على ثالثة محاور  السن ،

فإن  ،ورمزيتها السجل  / تلك البكرة وألهمية ، من البنك االمرشحين على بكرة آلة حاسبة أخذناهسماء بتسجيل أ

التفاق مع الجماعة غلب المرشحين للعضوية بعد اوقد دعي أ. نني أراها اليوم ذاكرتي وكألم تفارق  صورتها

اجتماعات مسائية عقد :  هاانيث.  إلدارةاغلبهم الجمعية التأسيسية للنادي التي انتخبت مجلس المؤسسة وحضر أ

:  ثالثها .من الجماعة المؤسسة لوضع دستور النادي بمن حضر راج والد محمد وعبد هللا العالي ، في ك

 لتجهيز مثل الكتبالنادي الثقافي  احتياجاتوأثاث وآلة كاتبة وبقية  شروع في الحصول على تبرعات نقديةال

ومساهمة لجنة التأسيس وخاصة خليفة السويدي الذي وقد تم ذلك بفضل جهد . المقر بعد تأجيره  أثاثالمكتبة و

ألنها في ذلك الوقت  وهي اصعب المطلوبات ا شقيقه سالمين بن خالد السويدي ،بهالتي تبرع  تى باآللة الكاتبةأ

ربما من سحيم وناصر بن  إلدارة الناديمكاتب  كذلك وفر خليفةو . تحمل شبهة النية في إصدار منشورات

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

 .الصديق أبو خالد ويجيده

******* 

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

الشهادة لى وجود فرصة تقديم إضافة ا، ام بسبب االنشغال بالنادي خر العآ امتحانقدم ولم أ ادوامي متقطع

كما شرعت أعاون والدي في تدبير المبلغ الذي نحتاجه لبناء بيتنا في حي أم . الثانوية نظام ثالث سنوات 

من البنك العربي  رضقبالحصول على  ،وقمت من جهتي روبيةالف  ةعشر تكلفته ثماني غويلينه الذي كانت

 .  0511 عام لعمل في المعارف والتحقت بقسم التغذية في أوائلالى ا انتقلتالمعاش بعد ان  بضمان

الكبيسي  هللا جمعة عبدتنقطع صلتي به ابدا ولم تتراجع ، الذي لمصديق العمر  وفي قسم التغذية تعرفت الى

لطيب الرجل ازميلنا في قسم التغذية وكذلك  ،في نادي الطليعة والعمل في قسم التغذية وزميل الدراسة الليلية 

ذاك في دار الكتب الذي كان يعمل آن لخيمة ،من أهل رأس االشيخ محمد غباش  خليفه غباش ابن الرجل الفاضل

 داقات هي زاد الحياةولم تمر فترة التحضير لتأسيس نادي الطليعة دون تنمية عالقات وترسيخ ص .القطرية 

بقيت منه  خراآلوقد استمر عدد من تلك الصداقات متصال حتى يومنا هذا وبعضها  ،والمعنى السامي فيها 

 . الذكريات الجميلة والمعرفة الراسخة المبنية على التقدير واالحترام 

خوال ناصر بن أحمد وكان منهم محمد أبرنامج رحالت بحرية على سفينة يملكها  كان لديناالفترة  وفي تلك     

من الدوحة شرقا  ،جميلة في رحالت بحرية  ا  أياممعهما قضينا  لذانهللا وخميس بن عبد هللا الخليفي ال بن عبد

 م وعبدكما كانت لنا رحالت برية مع جاسم المسل  . االسحاط وشراعوه  جزيرتيتبدأ من مسيعيد إلى وبعضها 
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لخرارة لمشاهدة الجن ، منها رحلة الى اومحمد بن عيسى النصر السويدان  الرحمن الوهيبي وعيسى بن زيد

 !بعد الغروب  لظهورهم تحرينا بالرغم من مهوهلل الحمد لم نر م هناك ولكننايشاع وجوده حيث

 

 مالحظات

 قطر ماضيها وحاضرها: "مصطفي الدباغ :  رسالة كوكرن قائد الشرطة المترجمة في كتاب: أنظر   .1

نه الشيخ أحمد الحكم من الشيخ علي الب انتقالوالتي تصف مراسم االتفاق على ،  211-051ص ، " 

بن حمد وليا للعهد ونائبا للحاكم بحضور ممثلي سلطة الحماية ووجود بارجة  خليفةوتسمية الشيخ 

 .انجليزية أطلقت المدافع معلنة الحدث 

 92ص   ,مصدر سابق ،  مصطفى الدباغ  .2
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3-2 

  الطليعة ناديتأسيس 
 

بدأنا التحضير  ننا قد، إال أنني أذكر أنادي الطليعة  في نشاطالبدء  ليوممؤكد رسمي  لدي تاريخليس      

الخطوات التحضيرية وهي كتابة النظام أهم نكون قد انتهينا من  ، ولعلنا 0595ثقافي في أواخر عام  اء نادإلنش

"  باسمثقافي اطالق نادي وهنا تم االتفاق على . 0511للعضوية في مطلع عام  ناالساسي وإقرار قائمة المرشحي

ذين كانا من ضمن المجموعة الثانية ذات لال ال وخالد الربانأحمد الخ منكل ربما بتأثير  ، "دي الطليعة نا

 على النحوداف النادي أه ديكما تم تحد. تأسيس ناد ثقافي باسم نادي الطليعةوالتي كانت تسعى الى التوجه البعثي 

 االخوي الروح الرياضية والجمعبث همة في المسا -ب. في البلد رفع المستوى الثقافي واالجتماعي -أ " : التالي

الساسي شامال وجيدا وقد كان النظام ا ." واإلخالصوالعمل  ألخالقا" وتحدد شعار النادي في . "بين الشباب 

 (.0) انفناها لحاجتا بنصوص نظم أساسية وكي  ننا استعن  االمر الذي يدل على أ

بيت  قمنا بتأجير. لتحضير لفتح النادي ا استكمالسم النادي ونظامه االساسي بدأنا في بعد االتفاق على ا     

 دهييلتش الالزم الطابوق خذنا، وقد أمسرح النادي بأيدينا بنينا فيه  ،وحوش واسع  ست حجرات فيهعربي كبير 

على  ، فوضعنا أيديناكبار واضعي االيدي على االراضي أحد كان يبنيها  ،في رأس أبو عبود كبيرة ةمن حوط

أما . الدفع عمر ها ناصر كبسيارة جيب يمل ليال قوالطابوقد نقلنا ذلك .  من طابوقالمسرح  يديتش ما يحتاجه

 في وقد شاركته ،  Jack of all tradesفقد كان الزميل محمد يوسف العالي الذي كنا نسميه  ءالبنا (استاد)

  .تصميم المسرح وشكل سقيفة الملقن والستارة

سكرتير النادي فهو  ، احرفيا متميز يجيد كل المهن فأين وضع يده وجدت وفي الحقيقة أن محمد العالي كان     

ع الذي والمختر ، اء والنجار والحداد وعازف العود المتمكن والكاتببن  ، وال في مسرح النادي الممثل االولو

أحد  (نشرت مجلة النادي صورته  قدو)  امتر 21لمسافة البارود بقوة  نطلقاكان تصميمه لصاروخ بدائي 

 .باعتبار ذلك االختراع قد يشجع على صنع متفجرات  النادي الحملة المضادة لوجوداسباب 

ت وبجانبه كان ،الدوسري الحالي غرب سوق  ، مقابل قسم التغذية ، فريج الغانم الجديدفي  يقع النادي      

تلك  ولعل . البلوشا  من جيراننا دمخلفة عد ، بعد مدة احترقتمساكن من الصفيح  تقطن من البلوشجماعة 

 .في قطر اليوم  ( لبدونا)لما يسمى   نواة كانت جرين البلوشان المهالمجموعة م

جار اي ت قيمةو كان( مهاجرون من منطقة جراش في ايران  ) راشيةتاجر من جماعة الج الناديمبنى يملك  

ر بيات في الشهوالتي تحددت بعشر ر ، اعضاء النادي وهي اكثر من مجموع اشتراكات بية ،ور 291 البيت

 .ذي لم تحد منه االمكانيات الماليةال النادي على طموح إدارة وهذا دليل

ن عضاء المؤسسياأل من ا  جمعية عمومية حضرها عشرون عضوعقدنا  في مبنى النادي ، نااستقررن بعد أ     

جابر  وبدر خليفة السادة  و أحمد عبد هللا المالكي الخال و أحمد عبدهللا " : همأعضاء النادي  فإن كرما أذللنادي وحسب

خليفة محمد غباش  وخليفة غانم الكبيسي  و خالد محمد الربان و حمد غانم السليطي و جاسم محمد المسلم و أحمد السليطي

و صالح سعيد العلي و عبد اللطيف الجابر  سيف عيسى النصر و سعد صالح الباكر و سالم رزق راشد حسن الدرهم و و

 مبارك راشد الهتمي  علي خليفة الكواري و عبد هللا يوسف العاليوعبد هللا عبد اللطيف السادة  و عبد هللا جمعة الكبيسي و

 . "ناصر عمر الدفع  و ناصر أحمد بن خالد الثاني و محمد يوسف العالي و عيسى النصر محمد و محمد حمد الهتمي و

كان . بقية أعضاء مجلس االدارة  انتخبت  كما  يرئيس الناد ساسي وانتخبت  ظام األأقرت الجمعية التأسيسية النوقد 

 رئيس منصبلتولي  صوتا  ( 01) على حصلت  قد عضوا مؤسسا و نعشريالجمعية العمومية  اجتماعفي  عدد الحضور

ن تكتال من بين أفيما بعد وقد علمت . بالرغم من عدم وجود منافس  االعضاء الحضور من ت ثالثةلنادي ولم يصو  ا

ن أحمد الخال واتضح فيما بعد أ . " ناإلخوان المسلمو"من اتجاه  قريبني ألنه كان يصنفني بأن ت ليلم يصو  الحضور 

 . التصويت لي ن عنيالممتنع كانوا -اليوم  األصدقاءوهم من أعز  -طيف الجابر لوعبد ال وخالد الربان

وتام  . رئايس الناادي الاى كذلك انتخبت الجمعية التأسيسية بقية أعضاء مجلس االدارة المكون من ستة أعضااء إضاافة      

خالاد  ، رئيساا   يعلاي خليفاة الكاوار :كماا يلاي   الحاق لمجلاس االدارة توزياع مهاام المجلاس علاى أعضاائه اجتماعفي 
احماد  ، أميناا للصاندوق باارك راشاد الهتمايم عاماا ،ا محمد يوسف العاالي ساكرتير ، نائبا  للرئيس محمد الربان
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 الماالكي احماد عبادهللا ، ناصر احمد الثاني ساكرتيرا  للنشااط االجتمااعي ،  الخال  سكرتيرا  للنشاط الثقافيعبدهللا
 . عضو مجلس اإلدارة

مرجئا حفلة االفتتااح   ، نطلق النادي في تحقيق أهدافهمجلس االدارة ا وانتخابالجمعية التأسيسية  انعقادبعد      
النادي لنشاطاته واتضاح مدى اختالفه عن االندية الرياضية التي جاء ناادي الطليعاة ليوجاد باديال  إلى حين تقديم

 0595/0511العاام الدراساي  امتحانااتتام ذلاك وانتهات  وبعاد ان. طالب المدارس خاصةو عنها للشباب عامة
ساتقبل ذلاك الحفال البهايج خيار اساتقبال مان الجمهاور وقاد ا. 0511عاام  ي شهر يوليوافتتاحه فأقام النادي حفلة 

  .عنه ا وقد أشادت مجلة النادي بحفل االفتتاح و نشرت فعالياته وصور. ومن بعض االندية الرياضية أيضا 
يثاار مان إشااعات مغرضاة ضاد ماا كاان تطاور بعاد حفال االفتتااح باالرغم مشاط الناادي يتصااعد ويستمر نا     

كانت السلطات منشغلة عنه في ذلك الوقت بمفاوضات تسوية الخالف باين مراكاز القاوى فاي االسارة  النادي ، و
تاولى الحكام  حياث 0511أكتاوبر  02والذي نتج عنه توافاق  ،سلطات الحماية البريطاني الحاكمة تحت إشراف 

 .بن حمد وليا للعهد ونائبا للحاكم كما سبقت االشارة  الشيخ خليفة وأصبحبموجبه الشيخ أحمد بن علي 
 :رئيسية  حاورفي أربعة ممنذ بدايتها  ات النادي تتركزنشاط توقد أخذ 

 واألمساياتي كان ينسقه أحمد الخال ويتكون من مجلة الناادي والمكتباة والمحاضارات ذالنشاط الثقافي ال : أولها
تحدث في أول محاضرة عامة أحمد علي التاجر وهو طالب حقاوق فاي جامعاة القااهرة ومان مثقفاي  قدو. الثقافية

وأول أمسية . وال اذكر عنوان المحاضرة وان كنت أظن ان ملخصا عنها نشر في مجلة النادي ، شباب البحرين 
لوجاود  ناا عادم دعوتهماا حيث قرر من أعضاء النادي اوحسن النعمة وهما ليس ههللا الجيدا شعرية كانت بين عبد

 خاالل أبياات الشاعر التاي مان بين عبد هللا وحسن توجهاتوقد اتضح اختالف ال. !تماءات سياسية لديهما شبهة ان
 0511فاي العاراق فاي عاام فقد كانت تلك االمساية تعكاس الصاراع الادائر .  خر ا كل منهما على اآليرد بهكان 

فاي العاراق   التقادميين جمياع الاوطنيينهاا عناد قيامالتاي أيادها و 0591ين بعد قياام ثاورة والشيوعي نيبين القومي
ولكنهم كعادة العرب حتى يومنا هاذا اختلفاوا عقائاديا واساتعر بيانهم الصاراع الاذي ادى بثاورة  ، والوطن العربي

عان  يادتالتقدمية في الوطن العربي الاتتي أالعراقي بل أثر على عالقات القوى  تموز ومزق النسيج الوطني 02
أشابه  وماا .ن تتبنااه حكوماة الثاورة م الذي يجب أكحول نظام الح واختلفت تموز في العراق 02بكرة أبيها ثورة 

التحركات العربية في  أو شاركت التي قامت ستقطاب والشقاق بين القوىليوم حدة االاليوم بالبارحة عندما نرى ا
 .2100في عام  من أجل الديمقراطية

أعداد هي مان أهام  خمسةمنها  إليناوصل التي  و" الوطن " التي اطلق عليها   ة الحائطانت مجلو قد ك     
كنا نطبع .  والقومي وعيهم الوطني تورفع الكتابة لدى أعضاء النادي ملكة التي طورت الثقافية لنادينشاطات ا
فضاال نضاعها فاي مكتباة الناادي  للحصول علاى نساخة إضاافية الكربونخدمين مست ةكاتبلة المجلة على آبأنفسنا 
كاانوا مان  ،انم الكبيساي بن غا وخليفةان مبارك الهتمي وخليفه غباش  وأظن. العدد المعروض على الحائط  عن

بعاض تاواريخ صادور المجلاة وفقدنا ننا قد ومما يؤسف له أ. ذاك آن لة الكاتبةبين الذين يعرفون الطباعة على اآل
علاى النساخة  الجميال كان يكتب العنااوين بخاط يادهن أحمد الخال وأل.  الكتاب بعض وأسماءعناوين ما تم نشره 

 . االن كيف وصلت إلي وال أذكر ، ر في نسخة الكربون التي وصلت إليظهلم ت فإنها المنشورة على الحائط فقط
العادد االول تضامن  نجاد أن "لوطن ا"  باسمالتي اصدرها النادي لقينا نظرة سريعة على المجلة وإذا أ     
. ى المساتوى الثقاافي لهااعلا تعتذر فيها عن تاأخر صادورها بسابب الحارص ، أسرة تحرير المجلة باسم افتتاحية
الزياارة  01/1/0511أماس  نتهاتا" فاي أحاد أخبارهاا  تاذكر ألنهاا 0511و يامجلاة صادرت فاي يونلن او أويبد

  . "الرئيس جمال عبد الناصر لليونان  لتي قام بهاالرسمية ا
الكبيساي  وخالد الربان ومحمد العالي وخليفاةأحمد الخال  أذكر  حسبماألكثر مساهمة امن بين كتاب المجلة 

 إقاامتيأواخار أياام القصة القصايرة التاي كتبتهاا  األولفي العدد  لي المجلة نشرت وقد .الكبيسي  عبد هللا جمعةو
وكاان موضاوع مخااطر الهجارة االيرانياة علاى  .ي فاي قطار نحول ما يعجبني وما ال يعجبوخواطر في القاهرة 
المحلياة  واألحاداثلثاورات العربياة وأخباار ا ل العربي من أجال الوحادة والتقادم ،وموضوع النضا قطر والخليج

لموقاف الشايوعية وقد كتب خالد الرباان فاي العادد االول نقادا  .في كافة االعدادمن أكثر الموضوعات المطروقة 
 .ن أقاموا حضارة عظيمة أسباب تخلف العرب بعد أ وتناول محمد العالي ة ،من القومي
كتاب عبادهللا و . غاانم الكبيساي عان نضاال الشاعب العرباي مان أجال الوحادة خليفاة كتابوفي العدد الثااني  

وكتب أحمد الخال باب مشااكل . ق  تغرة ن كانت تحكي قصة سفينانها وإتبين عنوأ الكبيسي قصة العدد والتي لم
أحماد الخاال المشارف علاى  -ن فيهاا باي  نقدياة للعادد االول مان المجلاة  اءةقارأيضاا قدم أحمد الخاال و. وخواطر 
محتويااات المجلااة ومضاامون أبااواب المجلااة  وتناااول الموضااوعات المطروحااة مشاايدا بااالروح الثوريااة ل -المجلااة 
نني اسهبت فيهاا االول وتناولها بالنقد وتمنى لو أ دنشرت لي في العدوتوقف عند القصة القصيرة التي  المقاالت،

 . وأوضحت ما بين السطور 
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عان الاوطن كتب ساعيد نااجي لمحاة و"  واجب الوحدة والتعاون "تمي عن رك الهاكتب مبوفي العدد الثالث 
 اءةقار ويبدو أنني أنا الذي قادم .اسم كاتبها نيتبلم أنقدية للعدد الثاني  اءةقر أيضاوهناك .  ليمنيةاالعربي والديار 

 .التي نشرت في العدد الرابعوالثالث  العدد اءةالعدد السابق كما تبين قر
هللا جمعاة الكبيساي عان  كتب عبدكما  ، واالستعمار الجزائرغانم الكبيسي عن  خليفة كتبوفي العدد الرابع 
أن الكاالم  تتكلماواقاوم ال  ايا" صاافي رتضامن العادد ناص قصايدة التلفون والدبابة وومنها ال المخترعات الحديثة

نقدية  للعادد  اءةك قروكذل" خوي  ؟ ماميش ياثوم يا جمعة ايش صار يا" صة قصيرة بعنوان وتوجد ق " .محرم 
المصاادف لاذكرى ثاورة  0511تموز  02في  النادي افتتاح توجد تغطية لحفلو  .الثالث  لم أتحقق من كاتبيهما 

 . 0591العراق لعام 
نجاد ناص ،  وقد يكاون هنااك أعاداد تالياة فقادت  -وصلت لي عداد التي وهو آخر األ -وفي العدد الخامس  

والخليج العربي بقلام محماد يوساف العاالي  إيرانومقال عن "رض البطوالت تباركت أ" قصيدة لسليمان العيسى 
 حااول كااوارث الساايارات ةومقالاا ،علااى قطاار  ةيااااليران الهجاارة  ول خطاارحاا لااي ةومقالاا. وكااذلك قصااة قصاايرة 

لام  نقدياة للعادد الراباع اءةوقار ، "فائادة فاي العلام بادون عمال  ال" بعناوان  ةحول مستقبل الرياضة وثالث ىخروأ
 .أتبين أسماء كتابها 

وكااان وساايلة لطاارح القضااايا  ، أقباال عليااه الجمهااور، قطاار  أهاال علااى جديااد نشاااط وهااونشاااط المساارح   :ثانيااا 
فاي المسارحية  مشااهد 211 فقاد كاان الحضاور كثيفاا نااهز ة كما كان مصدرا لتمويل النااديالوطنية واالجتماعي

الاذي سااعد الناادي علاى  ألمارا. بياات وبخماس رتبااع التاذكرة كانت و" قطر بين الماضي والحاضر  "االخيرة 
إليارادات الذاتياة امان معتبار  بفضال وجاود فاائض  همصروفاته واالستمرار في تطاور ومواجهةتمويل نشاطاته 
بتوقياع مان أماين الصاندوق ومناي عنادما قمنا بسحب ذلك الفاائض مان البناك  وقد. النادي  عند للنشاط المسرحي

مجهاود الحرباي حتى تبرعناا باالمبلغ للعند أمين الصندوق مبارك الهتمي  بالمبلغواحتفظنا  ، النادي قغالإ جرى
 . 0511في مصر عام 

حية روأذكار انناا قادمنا مسا. أنفساهم موضوعات المسرح فقد كانت من كتابة وإخراج وتمثيل أعضاء الناادي أما 
  آلفاةاوكانات تلاك  ،مان النسااء خاصاة  بتحضير الجن وطردهم ممن يتلبساهم مدعي العالج وهو" الفتاش " عن 

 .كما قدمنا مسرحية عن ثورة عمان  ،ظاهرة متفشية في قطر اردنا تحذير الناس منها 
 "فهاي مسارحية  ،على النادي  ضب السلطةفي تنمية غ مباشرا لتي ربما كانت سبباأما المسرحية الهامة وا      

عائادات الانفط  قتتادفبين أهال قطار بعاد ان  ي ظهرتوكانت تطرح الفروق الت" . قطر بين الماضي والحاضر 
ن الذين كانوا عماد المجتمع ين القطريبل إ. منها  استفادةاالقل  الشعب القطري هووتم تخصيصها بطرق جعلت 

يتعرضاون للتساريح مان قبال شاركة نفاط قطار فاي  ؛والنشاط االقتصادي واالجتماعي فيه أصبحوا على الهامش 
مان  فكارة المسارحية وتأليفهاا كانات .القادمون الجادد إلاى قطار ن نافسهم فيها ت فيه فرص العمل بعد أوقت شح  
للحاوار والحاذف  اإلضاافةالسليطي وقمت بإخراجها بعد ان شارك معظم المشاركين في التمثيل في محمد صالح 

 .ت المسرحية امنه خالل بروف
ن قبال أ اكتشافنالي الاذي الزميال محماد العاا -أحماد بان علايالشيخ وكان في ذلك الوقت  - قام بدور الحاكم       
ر فوجدنا الصديق صاالح ساعيد ي الحضور ففأخذنا ننظ ا  أو عباءة ،نه لم يحضر بشتعلى المسرح أ الظهوريبدأ 

ن لبساها محمااد وبعاد أ. ة سارحيليلبسااها بطال الم هاان يعيرناا إيافطلبناا مناه أ، فاااخرة ساوداء عبااءة  سالعلاي يلاب
ة)تعديل وقام صالح بالعالي  وقاد قاام صاالح الساليطي بادور . حااكم صبح صورة ناطقة من الأ عقال محمد ،( رز 

صابحت أ وهناا. ك اذلبساه المرزوقاي ساكرتير  الحااكم آناي كاان والبشات مثلمااالفتل سكرتير الحاكم فلبس العقال 
وأذكار . تنجح وتصبح حديث المجالس في قطار الذي جعلها ألمرا .وموضوعاصة لفكرتها شكال مشخ  لمسرحية ا

كماا قاام . الذي يسرح العماال القطاريين من فلسطين  قام بتمثل دور مدير الشركة االنجليزي  أن سالم رزق وهو
بالماضاي  مكياذكرون الحاا االاذين كاانو قطار مان العااملين فاي الشاركةبتمثيال أهال  نوآخاروحمد غانم السليطي 

 . بها قطر من باطن االرضالثروة التى حبا هللا في ظل  ويؤكدون على حقوقهم في الحاضر
 البرية والبحرياة وقد نظم النادي سلسلة من الرحالت الثالث  يتمثل في نشاط الرحالت ، النشاط الرئيسي  :ثالثا 

والخاوير والزباارة  وقلعاة مريار وهاي أطاالل  ياةزرناا خاللهاا الجميل. شملت منطقة شمال قطار  ،أالستطالعية 
خاذ أوهذه االطالل أزيلت بعاد زيارتناا لهاا و .وكان أمامها مدافع قديمة ظني حسبقلعة برتغالية مبنية من الطين 

التاريخياة فاي محاولاة لطماس  قلعاة الزبااره جارى فياه ازالاة الاذي ذاتاه ربما في الوقت ، ها بأعوام قليلةلصور 
 . سافليةال ةجزير، رحلة بحرية إلى رحالت النادي  حدىكانت ا و .(أنظر الصور )  ثراأل
 واأللعاابت مليئاة بالمفاجا  ،خاالل فصال الشاتاء خاصاة ورياضاية رحالت ترفيهياة أيضا وقد كانت هناك       

حياث يقاوم شخصاان  ؛ الفريساةشكل حيوان كبير يسامى بتجسيد  زمالئنا النائمين في الخيام  التقليدية مثل مفاجأة
ن غطاى نفساه فهنااك ما ، متبايناةانات فعل زمالئناا ك واذكر ان ردة. ل جسم ذلك الحيوان مغطيان ببطانية بتشكي

موعاد  تحسار علاىهنااك مان و باللحاف وترك اآلخارين يواجهاون الاوحش ، وهنااك مان صارخ ينشاد المعوناة ،
 .فعل زميلنا سعد الباكر الذي كان على وشك الزواج  ما كانت ردةمثل ! عرسه الذي ربما لن يبلغه
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العشاء بوقات    ةبعد صال حتىالعصر  ةفي النادي من بعد صاللرئيسية كنا نلتقي النشاطات ا جانب تلكوإلى      
عض وقتاا فاي المكتباة  او فاي نقااش ويقضاي الاب دي من مجلة ومسرح وأعمال إدارياة ينشغل بعضنا بأعمال النا

قاد كاان ل. م العربياة واألجنبياة التاي تبثهااكما يشاهد بعضنا محطة ارامكو واألفال .النادي صالونفي لشأن العام ا
يتفاعال فاي أركاناه االعضااء والازوار  ، والعمل والمنزل امتدادا للمدرسة عام ونصفي الذي عاش حوالالنادي 
  .ذاك يختلف عن كافة االندية الرياضية السائدة في قطر آنبشكل 

ياضيا ال شاطا رن يؤسس نرة القدم  بأي شكل من االشكال بل إن النادي فكر أولذلك كان النادي ال يتعاطى مع ك
 بادر ، رساة صاالح الادينفاي مد دعا زمالؤناومن أجل ذلك . وإنما كرة السلة وكرة الطائرة  يتضمن كرة القدم 

اساتاذ الرياضاة البدنياة  ،االساتاذ عمار الخطياب دعاوا ،وعبد هللا عبد اللطيف السادة خليفة السادة وراشد الدرهم 
يستثني كارة القادم  ، خاص بهرياضي  نشاطمن اجل مساعدة النادي في تأسيس زيارة النادي ، الى  في المدرسة

فقد تمت مداهمة النادي أثناء زيارة االساتاذ عمار الخطياب الاذي  سوء الحظلو. ويركز على كرة السلة والطائرة 
ن االساتاذ عماار الخطياب كارثاة فهاو غيار قطاري بااي اعتقاالوقاد كاان  .اعتقال ماع مان كاان حاضارا فااي الناادي 

بشااكل  ذلك نشااط الحضااورلاا قااد كاناات مسااألة إبعاااده عاان الاابالد محتملااةو نيقطااري كااانوا جميعااا ذينالمعتقلااين الاا
ساراح وقد كان لنا ذلك حيث تام إطاالق االستاذ من الورطة التي شاءت الصدفة ان تضعه فيها  استثنائي إلخراج

مدرساة  الشيخ عبد هللا االنصاري ماديربوساطة حميدة من ، قبل وصوله السجن  جرى ذلك ربما و االستاذ عمر
 . ذاكصالح الدين االبتدائية آن
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  نادي الطليعة / المبادرات :  نافذة االلكتروني ، نظر موقعيلالطالع على نص النظام األساسي ا .0
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يظهر في الصورة الزمالء من اليمين محمد  0511رحلة نادي الطليعة الى قلعة مرير عام  (3.2.1)

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  0511رحلة نادي الطليعة عام  (3.2.2)

 . قلعة الزبارة الذي ازيل مع اث ر القلعة كلها 
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، ( العود)محمد الهتمي : يظهر في الصورة من االعلى  0511رة عام رحلة نادي الطليعة الى قلعة الزبا  (3.2.3)

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

 .الماء في القلعة 

( العود)اعضاء نادي الطليعة يتفحصون مدفع قديم في قلعة الزبارة يظهر في الصورة من اليمين محمد الهتمي   (3.2.4)

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

 .محمد العالي ، 
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التي ارعبتهم في الليل يظهر في هذه (تصغير فرس)يحيطون بالفريسة  0510اعضاء نادي الطليعة عام  (3.2.5)

 .الصورة ايضا احمد المالكي 

 .0510اعضاء نادي الطليعة يسحبون الماء من البئر خالل رحلة  (3.2.6)
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 .اعضاء نادي الطليعة في زيارة اطالل قرية العريش في شمال قطر امام مدرستها المهجورة   (3.2.7)



 2102-2-2: دبي : علي خليفه الكواري : الفصل الثالث : مذكراتي مشروع  14

 

 

3-3 

 ليلة القبض على نادي الطليعة

 

السكرتير العام لنادي الطليعة  من الزميل محمد العالي تعيرهسعنوان ا ،" ليلة القبض على نادي الطليعة "

قائد  عسكرية بقيادة قوةحاكم قطر والشيخ أحمد  فداوية حاضرا وقت مهاجمة النادي من قبلوالذي كان  ،

حتج على ية على الرأس عندما اوكان نصيبه ضربة بكعب بندق ، وضباط عرب ،كوكرن ونائبه بركس  شرطةال

 . (0)من المفتاح  غالقهإ  منكسر تلفزيون النادي إلسكاته بدال

 

قياادات الشارطة وأركاان  و الحاكماة لسالطةامان  عناه مرض   قد يكون غيرمنذ بداية إنشائه  الطليعة  نادي       
ه فااي ذلاك الوقاات يحتاااج إلااى إنشااائ الااذي لام يكاان -الق النااادي غاالتفكياار فااي إ وربماا جاارىاالمان ماان االنجليااز 

رشاايف الوثااائق االنجليزيااة يجاادون ماان ولعاال الباااحثين فااي أ .0511ن باادأ نشاااطه فااي عااام منااذ أ -تاارخيص 
يبات انتقال الحكم مان الشايخ علاي الاى ترتخاصة ذاك وولكن ظروف قطر آن . قارير ما يفيد ذلكتالمراسالت وال

. إلاى حاين  القغقد أخرت قرار اال -سلطات الحماية البريطانية  إشرافتحت  كانت تجريوالتي  -لشيخ أحمد ا
ولياا للعهاد ونائباا للحااكم فاي أكتاوبر  يخ أحماد الحكام وتسامية الشايخ خليفاةتمت تلك التسوية بتولي الشا بعد أن و

ناادي  بعد أن استقرت أوضاع الشراكة بين أقطاب األسرة الحاكمة ، أصبح اغالقو ، كما سبقت االشارة 0511
وقاد جااء  .0592فاي حاوالي عاام  " المكتباة االساالمية"  ةالسلط أن أغلقتكما سبق  حل أوانه محتما و الطليعة

صاورة  قاد نشارت مجلاة النااديكانات و " قطار باين الماضاي والحاضار " مسارحية عارض الوقت المناسب بعد
ة لتجرباوذلاك ابتهاجاا بتلاك ا امتار 21ة لقطعة الصفيح التي مألها الزميل محمد العالي بالباارود وانطلقات لمسااف

 . العلمية 
بعد  ابريل أي/شهر نيسان أواخر 0510في الربع الثاني من عام  -تقديري في - اديتمت مداهمة النلقد   

 ا  لمايفي الناادي يشااهدون ف كانت المداهمة بعد صالة المغرب وكان الحضورو. على إنشائه  حوالي عام ونصف
فاي داخال  ة المغاربالازمالء بعاد صاالمان  عادد تواجاد. لفزياون أرامكاو مان محطاة ت يباثألنور وجدي  ا  عربي
بدر خليفه السادة ،  جابر أحمد بن خمايس الساليطي ، خالاد محماد الرباان ، خليفاه غاانم الكبيساي ، : هم و النادي

هاذا  .ساف العاالي محماد يو،  ( محماد العاود)محماد حماد الهتماي   يوسف العالي ،عبد هللا  راشد حسن الدرهم ،
المجااور  صااحب الادكان أيضاا حاضارا معهام وكاان. عمار الخطياب كماا سابقت االشاارة  ألساتاذالى ا باإلضافة
 . لم أنور وجدييور لزوم السهرة مع فطلبها بعض الحض قد الذي جاء يستوفي دين مشروبات غازية و للنادي
فاي جااء هجاوم . الزمالء بهجوم كاسح على الناادي وعلاى الغرفاة التاي يشااهدون التلفزياون فيهاا  فوجئ 
مقاوماة مسالحة متاوقعين و لحكام الخطر الذي يمثله الناادي علاى اجسامة مشحونين ب ءواجا الذين الفداويةمقدمته 

وعلى راس الحملة نائب القائد العام للشرطة  يليهم عدد من رجال الشرطة وضباطها العرب ،من أعضاء النادي 
بترك الكراسي والجلاوس علاى االرض  الزمالءبدأ المهاجمون يأمرون . ركس يقود الهجوم العسكري المباغت ب

ب بندقياة كماا حصال ماع الزميال محماد عاق بكلماة ضارب بكومان نطا مين كل ما يقع في طريقهم من أثااثمحط
يخرج ورقة صغيرة مان جيباه  أحد الزمالء أىان انه رويذكر خالد الرب .يون حتج على كسر التلفزالعالي الذي ا

 تكاون تلاك انبلعهاا احتارازا  المضاغووضاعها فاي فماه وبعاد  التقطهااويرميها على االرض فما كان مناه إال ان 
 .الشرطة  الى علمصل ي سرا يجب أالمل تحالورقة 
، والحاوش وخشابة المسارح  ، الناادي توزعاوا يفتشاون حجارات ، بعد ان سيطر المداهمون علاى الحضاور     

، المكتباة  أرفاف كسارونالكراساي ويقلباون الطااوالت وي مزقاوني كاانواو. يفتشونه  لكي لسطحوارتقى بعضهم ا
 انتهاوا دون ان يحصالوا علاى ماا كاان يتوقعاونن وبعاد أ. رض قبال جمعهاا ومصاادرتها ناثرين الكتاب علاى اال
 هم إلى السجن في قلعة الشرطةالزمالء في سيارة للشرطة ورحلو جمعوا سلحة ومتفجرات ،الحصول عليه من أ

 ، فاي ضاوء الوسااطة  ن الضاباط العاربولحسن الحظ أ. توجد قيادة الشرطة حيث ، شمال غرب حي الرميلة  ،
تفهموا سبب زيارة عمار الخطياب وأطلقاوا ساراحه وكاذلك صااحب الادكان المجااور الاذي أصاابته ضاربة علاى 

 .على اثرها الدم  رأسه سال
كر أحماد ما ياذاساتمرت قاوة مان الشارطة تسااندها مصافحة حساب ،لساجن الازمالء إلاى ا ان تام ترحيالبعد و

ير يتفرج من الخارج علاى برجال الشرطة وجمهور كبطا فوجد النادي محا متأخرا لناديالخال الذي وصل الى ا
الناادي فاعترضاته الشارطة مادخل الاى  اهامتوج بثقاة ن شاق الصافوفما يحدث ، فما كاان مان أحماد الخاال إال أ

في ليكاون ماع زمالئاه ن يدخل إلى النادي ألنه عضو مجلاس إدارة وساكرتير النشااط الثقاامتسائلة فقال انه يريد أ
تاه فاي لياوان الناادي اماام المكتباة فاي انتظاار ترحيلاه إلاى زفكان صايدا ثميناا للشارطة التاي احتج أعضاء النادي

وعلى  الحجرات داخل  وتمزيق االثاث جاريا والبحث جار   التفتيش مستمرا أىر هنويذكر أحمد الخال أ. السجن 
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ن مع نائبه وعملية التفتايش قبال أ المكان وتفقده، لنادي انه شهد وصول قائد الشرطة كوكرن الى اسطح النادي و
 .لسجن حمد الخال في سيارة شرطة إلى اأ ليرح  

. ى بيتاه وإزعااج والدتاه وأهلاهومن باب الشهامة وتجنبا لذهاب الفداوياة إلا عاطفياحمد الخال كان تصرف أ
منهم إال حدث فما كان  وشاهدوا ما متأخرين جاءواتصرف عدد من أعضاء النادي الذين  على خالف وكان ذلك

جاسام وحيطاة عقال تالذين تصارفوا ب الزمالءومن .  في السجن م طواعيةن يلقوا بأنفسهعادوا أدراجهم دون أن أ
 أصادقاءه الاذين عطلاوا سايارته لكايالر كدراجه عندما وجد الشرطة تحاصر النادي وذهب ليشاالمسلم الذي عاد أ

محماد  أيضاا وهاذا ماا ذكاره . سايجري كان بما مسبق معلعلى  ما يبدوعلى  كانوا يذهب إلى النادي مبكرا ألنهم
ساببا لتلاك  دون أن يبادي لاك المسااءذ فاي إلاى الناادي ايذهب بأال وشقيقه بأن والده نصحه هو  قالف يوسف العالي
ا كاان والادهم هللا حسابا باأن وشاقيقه عباد ا  لكان محماد باحتمال مداهمة النادي سر إلى والدههناك من أ. النصيحة 
ويقاول . ااجتماعيا الومجاا انتمااء   ألعضاائهل كشاصبح يا من الذهاب الى النادي الذي أهممنع  -كعادته  – يحاول
وذهب لينام دون ، أوالدك الليلة  تنتظريوقال لها ال  لدتهعلى وا لبيت متأخرا مر  ن والده عندما عاد الى امحمد أ

  .ذكر السبب 
 خرجات ماع مباارك الهتماي بعاد صاالةفاي ذلاك الياوم  بعاد العصار، ثام  كنات فاي النااديفاإنني  بالنسبة لاي

س أباو عباود والدوحاة فاي سايارة مباارك قوم بنقل الركااب باين رأن المغرب كعادتنا في بعض االحيان حيث كنا 
 (ذياذ لقطع من اللحم مقلية مع البصال ال) وكان غرضنا جمع مبلغ من المال يكفي لوجبة مقلقل. االوستن القديمة 

  علمنا ما جرى للنااديوال أذكر كيف وصل الى .  بنك العربي في مطعم الصومالي في قلب الدوحة بقرب التعد 
التقيناا بزميلناا بعاد ذلاك .  وانساحبت الشارطةأالمنياة  ن انتهت الحملةوصلنا متأخرين بعد أ في ذلك المساء حيث
دين ونتشااور معهام وننقال الاى عاائالت ونمر على مناازل زمالئناا نتفقاد الموجا ناني وقررنا أناصر بن أحمد الث

من األمهات الالتي لام يغماض لهان جفان فاي تلاك الليلاة ، والادة و. منازلهم احتمال اعتقالهم الذين لم يعودوا الى 
دون ذكار لاة وذهاب ليناام لان يعاودا تلاك اللي ا ان ابنياكالتي قال لها والدهم ، تلك محمد وعبد هللا العالي الزميلين
 . السبب 
بنشاط في محيط عالقة كال مانهم  لليلة القبض على نادي الطليعة قام أعضاء النادي التالي في صباح اليومو

هإلى مريخ لمقابلة  اصر بن أحمدن نا أنا وذهبف سامح وكاان شايخا كبيار السان  كبيار آل أحماد ، خالد بان أحماد جد 
 بالعادل وأن التادخل مان أجال أن يعامال زمالؤناا وناشادناهرحنا لاه الوضاع شا الوجه من رجاالت قطار الكباار و
مان  وهاد وقد وعدنا الرجل الكريم خيرا . كمة عادلة في القريب العاجل امحيطلق سراحهم فورا او يقدموا الى 
  . به فيما وعد روعنا على زمالئنا ولم يأل جهدا
 ، لمجلاسوالدي وطلب مني الذهاب معه الى ا انيلطليعة أتلقبض على نادي اا وفي صباح اليوم الثالث لليلة

شاء هللا  إن اخير :يتناول القهوة مع الوالد فسلمت عليه وقلت وهو أحد رجال الشيخ أحمد( سرور)وجدت  وهناك
. ن يقابلك  فتأكد لاي ماا توقعتاه وكنات مساتعدا لاه الشيخ أحمد يريد أ. شاء هللا خير إن : قال الرجل وهو يبتسم. 

وهناك وجادت محماد العطياة  القريب من ديوان الحاكم ،ذهبت مع سرور في سيارته واتجه بي إلى حي الجسرة 
هللا يوسف الجيده فنزلت من السيارة وبعاد الساالم علياه طلاب معاي الركاوب معهماا  ينتظر في سيارته ومعه عبد

مر السجن وطلبت من محمد العطياة ان يبلاغ تأكد أ. قلعة الشرطة حيث سجن زمالؤنا  تجاهبافي سيارته وانطلق 
   .الشيخ أحمد بضرورة محاكمتنا دون تأخير او إطالق سراحنا 
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 هللا أول وآخر دخول الى السجن إن شاء

 

عبد هللا بن سلمنا محمد  . - زميل عبد هللا الجيدة لاأنا و –بالرميلة لسجن في قلعة الشرطة لنا الى اوص      

 غرفة واحدة  همع تالذي سكنود الكواري بن خالي أحمد بن راشى مأمور السجن الذي كان بالصدفة االعطية إل

ان الذين اهتموا بالدراسة حيث وأحمد بن راشد في مقدمة أهل الغارية وشباب دخ .في دخان كما سبقت االشارة 

وبعد ذلك استقال من  في االول إعدادي عندما كنت ال أزال 0591في عام جتاز امتحان الشهادة االبتدائية ا

 "مستشفى حمدة "وهو   داريا في مستشفى النساءبالحكومة في إدارة الصحة مسئوال إشركة نفط قطر والتحق 

لدرجة  مشهورة جدا في قطرمصرية رة اقبال حمدي وهي طبيبة الدكتو الطبيبة وجود ر بسببهل قطسماه أكما 

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

صبح كيل ضابط وعين مأمورا للسجن حتى أبشرطة قطر و - بعد مدة - حمد بن راشدأالتحق  وقد. االنجليزي 

 . ن يتقاعد على الرتب العسكرية فيه قبل أوبلغ أمديرا إلدارة المرور ثم انتقل إلى الجيش بعد االستقالل 

وكانت فرحة خالد بي عظيمة بعد يومين من  نة انفرادية كان بها خالد الربانأخذني أحمد إلى زنزا      

لذي يجعله ال يتصور االمر ا وخلقه الودود للناس لذي ال يتحمله خالد بحكم طبيعته االجتماعيةا يالسجن االنفراد

 وأنااسمائهم  ذكرلي سبق  كان في السجن أعضاء نادي الطليعة الذين قبض عليهم في النادي وقد. الحياة منفردا

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

وإلى جانبهم تم سجن عدد  .النتظاراالستعداد وفي اهبة ا على أالمداهمة فلم يسجن منهم احد وان كانوالنادي ليلة 

حمد الحميدي :  في النادي وهم همشتراكم اأن لهم ميوال سياسية بالرغم من عدبمن الشباب الذين تعتقد الحكومة 

     قضيت مع الزمالء يومهم الثالث مسجونين بشكل منعزل عن . وأحمد معرفيه وعبد هللا الباكر وعبد هللا الجيده 

 .دون إجراء أي تحقيق مع أي منا ودون ان نقابل أي مسئول غير مسئولي السجن  بعضنا بعضا 

وبذلك بدأت حياتنا االجتماعية في  عا حرية التواجد المشتركيوتركت لنا جم الزنازينوفي اليوم الرابع فتحت 

أصبح بدر السادة مسئول مخزن التموين حيث نضع كل  .إلى رحلة من رحالت النادي  السجن وتحول السجن

بقيادة وتشكلت فرقة الموسيقى والغناء  جيات لديه لتكون تحت تصرف الجميعأكل وحا أهالينا من ما يردنا من

ا علي صوت أنا  ي" وكان بدر السادة من خفة ظله وفكاهته ينهض كلما غنى الزمالء  مطرب النادي محمد العالي

سمه سعيد الذي نسجن فيه رجل رقيق المشاعر القسم وكان يحضر إلى ا. نائما  كان حتى ولو" يع صوت الرفبال

للسيدة أم كلثوم   "يا مسهرني"يردد في كل مرة أغنية زايد وكان صاحب صوت جميل يحفظ اغاني ام كلثوم و

 .والدموع تغرق عينيه

في السجن وبعد أسبوعين تقريبا خفنا ان تطول المدة ومعظم زمالئنا من الطالب  بزيارة االهل لنا سمحبعد فترة 

اقش االمر وما بدأنا نن. هللا الجيدة في الثانوية العامة  خر العام ومنهم أحمد الخال وعبدآ امتحاناتم هالذين ستفوت

وقد شرح لنا الزميل عبد . فكرة االضراب عن الطعام في مقدمة ما يجب أن نقوم به  اءتوج يحسن بنا عمله 

جوع لولكننا سوف نشعر با خالل االضراب فجأةلطب في القاهرة اننا لن نموت هللا الباكر الطالب في كلية ا

 . الثالث وعندها ننقل إلى المستشفىالثاني أو واإلرهاق في اليوم 

وينقلوا الخبر بعد زيارتهم لنا يوم  باألمر هاليناأ يوم الجمعة حتى يعرفعن الطعام قررنا االضراب      

خرين ورفضنا قبول مخزن بدر السادة على السجناء اآل زيع كل ما لدينا من أكل فيوقررنا تو . الجمعة

ر من السجن ان خآل ثاني الذي كان محتجزا في قسم آعبد العزيز بن ثاني وقد حاول . الوجبات المقدمة لنا 

تسمح بدخول الطعام إلى عنبرنا إال  ارنا وطلبنا من إدارة السجن أالعلى قرولكننا بقينا  يكرمنا بوليمة دسمة

 . بطلب منا 

 باءوآيومان ونحن صامدون وقد بدأت زيارات لنا من قبل بعض شخصيات قطر من بينهم عبد العزيز الغانم  مر

ولكننا ،  لعاجلبإطالق سراحنا في القريب ايحثوننا على فك االضراب ويعدون  عدد من زمالئنا وأقرباء

باإلعياء حتى ينقل عليه التظاهر ، فصعوبة في االستمرار منكم نا على االضراب وقلنا لزمالئنا من يجد صررأ

وكان اول المستفيدين من هذه الرخصة عبد هللا الجيداه حيث سقط بيننا مغشيا . ستشفى ويفك االضراب لمالى ا

ومن الطريف أن مدير . لمستشفى السجن فجاء احمد بن راشد وأخذه الى ا واستدعينا إدارةفي اليوم الثالث عليه 
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وفي هذا  حمل عبد هللا على ظهره متجها به الى غرفة الطبيب المناوبالمستشفى  الى السجن عندما وصل

أه  "رخت فص !عبدهللا  انتظارجيداه في المستشفي ربما في الهللا  كانت السيدة الفاضلة الحنون أم عبد ءاالثنا

جعله  وأحمد بن راشد الذي احرج مدير السجن  ألمرا" . يمه أنا بخير  ينفال تخا"فأجابها عبد هللا  " على ولدي 

 " . إلى غرفة الطبيب  إذا أنت بخير امش" لى االرض ويقول له  عيضع عبد هللا

وفي . خرين زمالئنا اآلالي المستشفى وبعض من أدخل محمد يوسف العالمستشفى هللا الجيداه  وبعد دخول عبد

و أنا أحمد الخال وخالد الربان   ، سوا اليوم الرابع الحظنا ان هناك ميال لدى البعض لفك االضراب ولم يبق

حسب الخطة والبعض على وشك بلمستشفى الى االبعض  فيه مصرين على استمرار االضراب في وقت انتقل

واختلفنا على من يتظاهر باإلعياء االضراب إال في المستشفى نفك  بأالعندها قررنا نحن الثالثة .  فك االضراب

في صباح اليوم الرابع  حيث سقط أولنا ، ا قرعة والتزمنا بهاخير فأجرينيريد أن يكون األمنا كل  أوال ، منا

في اليوم الرابع من االضراب عن وبذلك نقلنا للمستشفى  في ساعة الغروب في وقت الظهر واألخير والثاني

 . الطعام 

مشكورة وكانت الشخصية القطرية التي سعت . االضراب  بدأت االتصاالت معنا إلقناعنا بإنهاءفي المستشفى 

وعبد العزيز الغانم من شخصيات .  الغانم هو عبد العزيز بن خالدوليس لها بين المعتقلين ابن أو قريب بذلك 

من بقية باقية استمرت تحافظ على عادات أهل قطر في التدخل عندما يكون هناك ما  قطر المحترمة جدا وهو

رئيس لمجلس الشورى في ول ن أكانة عبد العزيز الغانم عي  ولم.  ذات البين صالحإليستحق التدخل من أجله 

عبد  تمرواس، التي أستولى فيها الشيخ خليفه على الحكم " الحركة التصحيحية "بعد   0512عام  في قطر

الهتمي الذي كان  على عقد من الزمن  وخلفه في ذلك المنصب علي بن خليفة دزيلمدة ت في مكانه العزيز الغانم 

ومثله عدد من مد الهتمي هو محمد بن ح معنا تم سجنه شخصيات التي زارتنا في السجن وله قريبمن ضمن ال

 .باء أذكر منهم محمد خالد الربان وأحمد بن خميس السليطي ووالدي اآل

نا كنا واضحين معهم ولكنيطمئنونا على قرب إطالق سراحنا ن الى أ باء من اآل سعى عبد العزيز الغانم ووفد

 20 وبعد أن قضينا في السجنوبعد ايام قليلة . لسجن بأننا سنعود الى اإلضراب عن الطعام  حال عودتنا الى ا

عاد الطالب إلى مدارسهم  حيث ق ودون تبعات على أي مناتم إطالق سراحنا دون محاكمة او تحقي يوما

كل قرار حكومي يتخذ  عند منهم يرجع إليه ن إلى أعمالهم  دون فتح ملف أمني مركزي أليوالموظفو

 .بعد ذلك  عليه صبح الحالبخصوصه كما أ

النادي بل صادرت كل امالكه ومنها الكتب وباعتها في المزاد العلني د فتح ولكن المؤسف ان الحكومة لم تع

إلى الشيخ  - نائب الرئيس رئيس النادي و – أنا و خالد الربان لذلك ذهبناو. واحتفظت لنفسها بقيمتها الهزيلة 

من أي  لم يثبت عليه فتح النادي حيث إعادةالسماح بنناشده ولي العهد ونائب الحاكم آنذاك  بن حمد خليفة

 .القه بالشكل العنيف الذي تمت به مداهمة النادي بحثا عن أسلحة ومتفجرات االشاعات التي كانت سببا في إغ

ن التسوية التي تمت بينه وبين في مجلسه الخاص ووعدنا خيرا ولكن يبدو أ به منفردين إلينا الشيخ خليفة ستمعا

 . النادي  الستعادةطلب رسمي من قبلنا  خرتعد تسمح بتلبية طلبنا الذي كان آالشيخ أحمد لم 

 

ومواصلة نشاطاته عودته العمل على ون يسعوا إلى إحياء تراث نادي الطليعة الشباب أ تمنى علىاليوم أ وأنني

ليقوم بدوره الثقافي بين الطالب والشباب خاصة وبشكل عام ، على شبكة المعلومات فتراضي بشكل مادي او ا

األهلية  المبادرة روح وانكسرت طمست اليوم معالمه تحت مد التوسع السكاني الخطر في المجتمع القطري الذي

 .   الجزرة في أغلب االحيانتوظيف العصا أحيانا وبستخدام اسبب ب ، الوطنية السلمية المسئولة عند أهل قطر
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