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املقدمة
على مدى قرون خلت ،كانت قطر مثل كل مناطق اجلزيرة العربية ،ميدان ًا تت�صارع فوق رماله القبائل على النفوذ واملرعى ،وم�سرح ًا ل�صراع
�أطماع الدول اال�ستعمارية العظمى ،يف فت رة كانت فيها قبائل اجلزيرة العربية تعي�ش �أ�صعب ظروفها التاريخية ،حيث العي�ش يكدر �صفوه الفقر،
والنهب ،وال�سلب ،والظلم ،يف �صحراء يغيب عنها الأمان ،والعدل ،وال�سالم ،وحال قطر مل يكن ب�أح�سن من حال اجلزيرة العربية ،حيث تكالبت
عليها الدول اال�ستعمارية وغزوات القبائل ،ويف خ�ضم تلك الأحوال قدر اهلل �أن يهب لهذه الأر�ض الطيبة مولود ًا ،ا�سمه جا�سم.
هو طف ٌل كتبت له الزعامة ،وقدر له �أن يكون العنوان والقائد ،مليالد دولة قطر ،التي وحد قبائلها ون�شر فيها العدل ،واالح�سان ،والكرامة ،لي�صبح
بذلك الفعل رمز ًا ،من رموز �أمة العرب والإ�سالم ،وواحد ًا من رجالها ،واحلاكم الذي جمع ثمار احلكمة و�شجاعة الفر�سان ،حتى ذاع �صيته يف
اجلزيرة العربية ،بعدما جنح والقطريون من حوله ،يف مواجهة كثري من ال�صعاب واملخاطر واملحن ,التي كانت تهدد قطر و �أهلها ،الذين توحدوا
حتت رايته ،وبايعوه على الوالء لقيادته ،لتبقى قطر وت�ستمر ،وطن ًا عزيزا ن�ش ُرف باالنتماء �إليه ولرايته ونفتخر بالوالء لقادته.
كانت تلك خال�صة ق�صة ميالد وطننا قطر ،الق�صة التي عا�ش بطولتها �أجدادنا على هذه الأر�ض ،حتت راية زعيمهم ال�شيخ جا�سم م�ؤ�س�س
دولة قطر.
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ميالده وطفولته
قبل مئة وخم�سة وثمانني عام ًا ،ولد م�ؤ�س�س دولة قطر ال�شيخ جا�سم بن حممد بن ثاين ،ويف منطقة فويريط ،كانت ن�ش�أته يف بيت والده ال�شيخ
ملتقى لزعماء القبائل ،وال�شعراء ورجال الر�أي واحلكمة،
حممد بن ثاين ،الذي كان واحد ًا من �أكرب جتار الل�ؤل�ؤ يف منطقة اخلليج ،وكان جمل�سه ً
و�ضيوف قطر من جتار الل�ؤل�ؤ من �شعوب متعددة.
من ذلك املجل�س الذي كان يحر�ص على التواجد فيه ،تفتحت عينا ال�شيخ جا�سم على الدنيا من قبل �أن يتجاوز العا�شرة من عمره ،حيث كان
ي�صغي ،ويتعلم من كالم الكبار درو�س َا عن احلياة ،وعن �أحوال النا�س يف قطر واجلزيرة العربية ،مما كان ي�سمعه من ق�صائد ال�شعر ،وكالم
التفاخر مبكارم الأخالق والقيم العرببة الأ�صيلة ،وعن ق�ص�ص البحر ومعاناة الرجال يف �صيد الل�ؤل�ؤ وجور القبائل على بع�ضها البع�ض بالغزو !
من �أحاديث الرجال يف جمل�س والده ،بد�أ جا�سم يتعرف على ما كان يجري يف العامل و يف اجلزيرة العربية يف ذلك الزمان ،من تلك الق�ص�ص بد�أ
جا�سم ال�صغري ي�شعر بفطرته النقية� ،أن هناك حقوق ًا مه�ضومة ،و�أمان ًا غائب ًا يحتاجه �أهل اجلزيرة العربية ومنهم �أهل قطر!
ورغم �أن جا�سم يعرف �أنه عربي وينتمي لكل �أمة العرب ،ف�إن قطر كان لها يف نف�سه حمب ٌة واعتزا ٌز و�أنتما ٌء �أكرب .لأنها وطنه الذي ن�ش�أ فيه ،فكان
دائم التفكري فيها ويف �أهلها ،و�ضرورة توحيدها حتت راية واحدة ،لتنعم قطر بالعزة ،ويعي�ش �أهلها بكرامة و�سالم .تلك كانت �أمنية جا�سم التي
متناها ،وظل يفكر فيها �إىل �أن �أ�صبحت حلمه الأكرب وهدفه يف احلياة ،الذي �سيعي�ش من �أجله ،ومن �أجل وطنه قطر !
ولأن جا�سم كان يف �سن �صغرية وقتذاك ،مل يكن يعرف كيف ميكن له �أن يحقق حلمه يف ن�شر العدالة ،وال�سالم ،والأخ ّوة ،والوحدة بني �أهل قطر
وقبائلها.
ما �أن التحق جا�سم بامل�سجد ،حلفظ القر�أن وتعلم معانيه ،بد�أ جا�سم ي�ستك�شف �أن كل القيم واحلقائق واملعاين العظيمة ،من كرامة ،وعدالة،
وحمبة ،و�سالم ،موجودة يف القر�أن ،عندها بد�أ جا�سم يدرك ب�أن اال�سالم هو دين العلم ،واملعرفة ،والتفكري ،والرحمة .ودين الأخوة ،والكرامة،
واحلرية لكل الب�شر.
من هذا الذي �أكت�شفه جا�سم تولد لديه االميان ب�أن ال�سبيل �إىل حتقيق كل ما متناه للعرب ،وللم�سلمني ،ولقطر ،البد �أن يبد�أ مبحاربة اجلهل،
بتح�صيل العلم واملعرفة �أو ًال ،و�أن اخليل وال�سالح القيمة لهما� ،إذا غاب الإميان باهلل ،والإخال�ص للفكرة ،والوالء لقائد واحد ،واالنتماء لأر�ض
واحدة ،وهي التي يعي�ش عليها الإن�سان ،ومن هنا عرف �ضرورة �أن يكون للقطريني وطن يعتزون ويفخرون باالنتماء �إليه.
يف ظل هذا الوعي ،ن�ش�أ الفتى جا�سم حمب ًا للعلم والكتاب ،متعط�ش ًا للمعرفة ،مقب ًال على تعلم الفرو�سية وال�صيد ،وال�شعر وفنون القتال ،وكلما
تقدم �سنه وا�شتد عوده ،كان حلمه بتوفري احلياة الكرمية لأهل قطر يكرب معه ،فبد�أ بتعليم من َج َه َل منهم ،وت�أمني اخلائف ،ورد الظلم عن
املظلومني ،وردع الظاملني باحلق �إىل جانب القوة! ..
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�شبابه ( يف الدوحة) والطريق �إىل الزعامة
ملا بلغ احلادية والع�شرين ،انتقل ال�شيخ جا�سم مع والده ،من فويريط �إىل الدوحة ،و�سرعان ما برز بعلمه ،و�أدبه ،وخلقه ،وتقواه ،بني �أقرانه من
ال�شباب .ولأن نظام احلياة و�أحالم ال�شعوب ال ميكن حتقيقها بدون قيادة ،وحكومة ،وحاكم قائد ،بد�أت �أنظار �أهل قطر تتجه �إىل ال�شاب جا�سم،
فبد�أو يلتفون حوله ،وي�ؤازرونه!
كبار ال�سن وبعدما ر�أوا �أن ال�شاب جا�سم ،يحفظ كتاب اهلل ،ويعرف الكثري عن الفقه و�ش�ؤون الدين والدنيا ،قدموه ليكون �إمامهم يف ال�صالة
ُ
وخطب اجلمعة ،فقد تو�سموا فيه �صورة احلاكم والإمام العادل الذي �سريفع عنهم الظلم ويرد املعتدين ،ويقيم بينهم العدل.
و�أما �شباب قطر ،وبعدما تكررت مواقف جا�سم البطولية ،يف الفرو�سية واملعارك ،و�صد العدوان عن قطر و�أهلها ،جعلوه فار�سهم القائد ،و�شاعرهم
الذي يلهمهم بق�صائده قيم الرجولة واحلمية للوطن.
هكذا �أ�صبح كل �أهل قطر ي�شريون �إىل جا�سم بالبنان ،على �أنه القائد الذي كانوا بانتظاره لينظم فو�ضى حياتهم ،ويوحد �أهدافهم لتحقيق �أمانيهم
ورد العاديات عنهم ،وهكذا وباحلب واالحرتام الكبري� ،أ�صبح كل القطريني ب�شيبهم و�شبابهم ،ينظرون �إىل ال�شيخ جا�سم ب�أنه رمزهم وقائدهم،
الذي �أحبوه والتفوا حوله ،و�أمنوا مب�شروعه يف بناء الدولة.
�أما الأطفال فيما بينهم ،فراحوا ين�سجون الق�ص�ص عن البطل جا�سم ،ويتفاخرون ببطوالته و�أ�ساليب قتاله ويقلدونها!
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ح�صاد الوحدة وبناء الدولة
ببلوغة اخلام�سة والثالثني� ،صار حلم جا�سم يف حتقيق ا�ستقالل قطر ،حلم ًا لكل القطريني ،الذين �ساندوه ووقفوا �إىل جانبه وقفة رجل واحد،
و�آمنوا جميع ًا بر�ؤيته لتحقيق وحدة قطر وعزتها ،وهكذا �أ�صبح جا�سم �شيخ ًا وحاكم ًا ،وقائد ًا و رمز ًا لكل �أهل قطر.
كرب جا�سم ،وكرب معه حلمه الذي حمله يف نف�سه ،و�أ�صبحت لديه ر�ؤية ،وخطة مل�ستقبل قطر و�أهلها ،الذين تكاتفوا جميع ًا حتت قيادته ،يف ظل راية
واحدة ،ل�صد غزوات قبائل اجلزيرة العربية ،والقوى اال�ستعمارية الطامعة يف احتالل قطر وقهر �أهلها .وكلما كانت املحن ت�شتد على قطر ،كان
القطريون يلتفون حوله ،اىل �أن جنحوا يف �صد الغزوات و�إف�شالها ،ومع كل جناح يف الدفاع عن �أر�ضهم ،كان حلم القطريني بقيام دولتهم يكرب
وي�صبح �أقرب ،وباتوا يف انتظار ميالد الدولة ،براية عزيزة ،وحدود معروفة ،وقد حتقق لهم ما �أرادوه وما حلم به جا�سم وحلموا به.
وهكذا ولدت قطر الوطن ،بعد �إميان �أهلها بر�ؤية قائدهم ال�شيخ جا�سم بن حممد بن ثاين ،الذي �أحبوه ووثقوا فيه ،و�ساندوه لتحقيق ما كانوا
يرجونه من عزة وكرامة ،وحتقق للقطريني ما حلم به جا�سم وهو طفل ،و�أمن به وهو فتى ،ثم �سعى �إىل حتقيقه وهو �شاب بحكمتة يف القيادة،
وبت�ضحيات ،و�شجاعة �أجدادنا الذين بذلوا �أرواحهم من �أجل �أن تبقى لنا قطر دولة ،ووطن ًا حر ًا م�ستق ًال ،يخفق علمه عالي ًا بني رايات الدول
وال�شعوب.
رحل ال�شيخ جا�سم عن الدنيا ،وترك لنا �سريته وديوان �شعر ،ومعه رحل �أجدادنا بعز وكرامة ،وقد �أدوا �أمانتهم جتاه قطر ،وبذلوا الت�ضحيات من
�أجلها ومن �أجلنا.
رحلوا وبقيت لنا قطر �أمانة ووطن ًا ،ي�ستحق منا الوالء ،والوفاء ،والعطاء ،لأر�ضنا و�أهلنا وقيادتنا ،لتكرب قطر التي �ستعلوا بالعلم والعمل ،من �أجل
كرامتها وم�ستقبلها ،الذي هو �أنتم .وفاء ًا منا لأجدادنا وقائدهم جا�سم بن حممد بن ثاين م�ؤ�س�س دولة قطر ،ولأننا �أحفادهم ولأننا م�سلمون،
فيجب �أن ن�صون هذه الأمانة من �أجل م�ستقبل �أبنائنا ،كما فعل �أجدادنا لنا.
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