جا�سم بن حممد بن ثاين
م�ؤ�س�س دولة قطر احلديثة
مولده  ،ون�ش�أته :
ولد ال�شيخ جا�سم بن حممدبن ثاين  -رحمه اهلل  -عام ( 1242هـ 1826 -م) ،وعا�ش طفولته الأوىل
يف فويرط  ،ثم انتقل مع والده �إىل البدع ،وقد ا�شتهر والده بالرثاء واحلكمة وال�سيادة ،فكان مطاع ًا
حمبوب ًا ،ومرجع ًا لأهل قطر يف حل خالفاتهم ،وم�ساعدة فقرائهم ،فالتفوا حوله يحبونه ويحتكمون
�إليه .
ن�ش�أ ال�شيخ جا�سم يف بيت علم ،وجتارة  ،و�سيا�سة،وتهي�أ له من الظروف املحيطة بطفولته ما�صقل
مواهبه  ،و�أثرى جتاربه  ،فحر�ص والده على تعليمه �أح�سن تعليم ممكن يف البالد ،حيث در�س القر�آن
الكرمي ،واللغة ،وعلوم ال�شريعة ،وجال�س ال�صفوة من �أبناء جمتمعه  ،وزوار والده  ،وقد وهبه اهلل من
الذكاء ما �ساعده على النجاح يف كل ذلك جناحا كبريا ،حتى �أ�صبح مثاال يحتذى يف جنابته ومعارفه.
وكان يحاور العلماء وال�شعراء والأدباء ،ممن كانوا يفدون �إىل والده ،حتى �أ�صبح يعد من البارزين
يف علمهم و�أدبهم ،فيتقدم ال�صفوف  ،ويخطب اجلمعة ،ويفتي ،وين�صح ،ويحث على مكارم الأخالق.
اهتم بال�شعر ،ونظم الق�صائد يف ال�شجاعة ،واحلكمة ،والفرو�سية ،وت�أمل �أخالق النا�س  ،وطباعهم،
و�أ ّرخ للأحداث التي مر بها ،ونظم الق�صائد يف الرثاء ،والوفاء ،وقد كان �أول من ُطبع له ديوان يف
ال�شعر النبطي.
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�شجاعته  ،وفرو�سيته:
ا�ستعد ال�شيخ جا�سم يف �شبابه حلياة غنية باملجد ،والعلم ،وخري ال�شمائل ،فتعلم الفرو�سية ،والقن�ص
و�أتقن مهاراتهما ،لي�صبح �أملع فر�سان البالد ، ،وذاع �صيته ،و�سطع جنمه  ،ما دفع بع�ض امل�ؤرخني
الغربيني �إىل مرافقته يف رحالت ال�صيد ،والكتابة عنه يف الثالثينيات من عمره يف زمن والده ،وكان
الفر�سان يق ّدرون براعته ،ويالحظون متيزه ،غري �أن احلرب هي امليدان احلقيقي الختبار الفر�سان،
وكانت املنطقة حينذاك ت�شهد العديد من اال�ضطرابات ،وملا غزا �أحد اجليو�ش قطر ،وخرج �أبنا�ؤها
بقيادة ال�شيخ حممد بن ثاين ملواجهته ،جت ّلت فرو�سية ال�شيخ جا�سم ،و�شجاعته يف «معركة م�سيمري»
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� ْإذ تق ّدم فار�س الغزاة ال�صف ،ي�ستعر�ض قوته ،ويدعو للمبارزة على عادة العرب يف مبارزة الفر�سان -
قبل ا�شتباك اجلي�شني  -فتقدم له ال�شيخ جا�سم يبارزه ،وخ�شي القطريون على فار�سهم ،وابن زعيمهم
 ،فت�سابقوا ،يفتدونه �إال �أن ال�شيخ جا�سم �أ�صر على املبارزة  ،وبعد جولة مت ّكن من عدوه ،فعاجله
�،سجل ق�صتها يف ق�صيدة له م�شهورة عن تلك املعركة التي انت�صر فيها  ،وعززت
بطعنة قا�ضية ّ
مكانته فار�سا مدافعا عن بالده ،م�ضيفا جمد االنت�صار �إىل ما نال من �شرف العلم واجلاه .ا�ضطر
ال�شيخ جا�سم �أن يقود مع �أهل قطر حروبا عديدة دفاعا عن بالده  ،فا�شتبك مع جي�ش الأتراك يف
«معركة الوجبة» ،وانت�صر القطريون يف تلك املعركة احلا�سمة التي قادها ال�شيخ على الرغم من تقدمه
يف ال�سن.
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جمل�سه:
كان جمل�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ جا�سم عامرا بالزوار من زعماء املنطقة  ،ومن العلماء والأدباء
وال�شعراء يفدون �إليه من ال�شرق والغرب ،وكانت ُت�سمع يف ذلك املجل�س �أخبا ُر العامل ،ويجتمع عنده
�أفذاذ البالد ،والوفود القادمة من كل مكان و ُتناق�ش يف ح�ضوره العلوم واملعارف ،وحينما �شكى له بع�ض
املثقفني نق�ص الكتب ب�أيدي املتعلمني � ،أمر بطباعة الكتب املهمة ،وا�ستقدم �سفينة منها ،ووزعها على
العلماء والطالب يف كثري من مدن ال�شرق
وكان –رحمه اهلل� -شديد الفخر برجال الإ�سالم الكبار  ،وب�أخبار العرب ،وتاريخهم و�أجمادهم،
حمبا للم�صلحني منهم ،وكان يق ّدر رجال الإ�صالح يف ع�صره حق قدرهم .وجعل من الدوحة يف
زمنه �أهم حا�ضرة علمية ،وثقافية يف اجلزيرة العربية .وقد ترك �أعماال خريية وا�سعة ،و�أوقافا
كثرية يف قطر وجند وغريها ،وعهد بنظارتها والإ�شراف عليها �إىل عدد من الوجهاء والأمناء،
فرعوها وحفظوها ،فبقيت عائداتها �أكرث من قرن تد ّر النفقة على الطالب واملعلمني  ،وتعني الفقراء
واملحتاجني.
كانت جتارته  -التي مناها بعد والده  -عون ًا له يف حتقيق الإ�صالح الكبري ،فقد ُعرف عنه ح ُّبه رفع
الظلم  ،وفك الأ�سرى الذين يقعون يف �أيدي القوى اجلائرة ،وي�سعى �إىل جمع الفدية لتحريرهم من
امل�ستعمرين ،وكما كان يكرم الالجئني ،ويغيث �ضحايا املظامل  ،واخلالفات القبلية والع�شائرية،
واجتهد يف حترير العبيد ،فحرر واحدا وخم�سني منهم وكان هذا عمال جليال  ،ومكلفا يف ذلك
الزمان.
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�سيا�سته :
توىل ال�شيخ جا�سم العديد من م�س�ؤوليات البالد يف عهد والده ،وناب عنه قبل وفاته ،وملا تويف والده
عام 1878م �أ�صبح حاكما لقطر ،وكان عمره �آنذاك  53عاما.
كانت منطقة اجلزيرة العربية واخلليج ميدانا ملواجهات دولية ،ولفو�ضى حملية ،فك ّر�س ال�شيخ جا�سم
قيادته الفذة وحكمته الفريدة لتثبيت الأمن واال�ستقرار ،ما جعل قطر يف زمنه ذات �أهمية �سيا�سية
ر�سخت عالقات ال�سلم والت�ضامن يف البالد و ما حولها ،وقد حر�ص على وجود
كبرية يف املنطقة ّ
حكومة حملية تقر العدل  ،وترفع الظلم .كما عمل على ت�أ�سي�س الق�ضاء ،واال�ستقرار االقت�صادي
،وزيادة التعاون  ،والت�ضامن بني �أبناء املجتمع ،واهتم برعاية التعليم ف�أكرم املعلمني والطالب ،وبرز
اهتمامه �أي�ضا ب�سالمة التجارة ،و�إدراك �أهمية الوحدة واال�ستقرار والتعاون لتحقيق امل�صالح  ،ونبذ
�أ�سباب الفرقة واخلالف.
تويف رحمه اهلل يف الو�سيل عام 1331هـ املوافق 1913م تاركا بعده �سرية ح�سنة  ،و�سمعة طيبة يف
الداخل واخلارج وبلدا م�ستقرا �آمن ًا  ،ومنوا اقت�صاديا وجتاريا و�شعبا وذرية تقتدي به.
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الر�سومات للفنان القطري ح�سن احلداد

