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 1375هـ  1956 -م

معــارف قــطــر

بســم هللا الرحــمن الرحيــم
تـقـريـــر
عن التعليـــم بقـطــــر
لقد اكن ساكن ش به جزيرة قطر من قدمي الزمان عىل درجة طيبة من الفضل والاستنارة ابلنس بة ملا جاورمه من البدو اذلين يعمرون
ساحل اخلليج ،ومل ختل البالد يف اترخيها احلديث من رجال هنضوا فهيا ينرشون العمل يف حلقات أو يف مدارس ش به نظامية ،وقد خترج
عىل أيدهيم عدد ال بأس به من الفقهاء والمئة ورجال الدب والعمل وادلليل عىل ذكل أن البالد الآن – ومل تكد املدارس احلديثة خترج
أفواهجا اجلديدة – هبا من كبار السن وأواسط الناس عدد ال بأس به من العلامء واخلطباء وأهل احلديث ومهنم من يقرضون الشعر
وحيفظون التارخي والنساب وهلم املام طيب ابلكتابة واحلساب واذا جلست يف أي جامع سواء يف ادلوحه (العامصة) أو يف القرى
وجدت املاكن يدوي بأصوات الذلين يتلون كتاب هللا  .ما يدل عىل أن القارئني يبلغون نس بة عالية يف اجملمتع.

وقد رافق ظهور البرتول الاجتاه القوي اىل تنظمي التعلمي يف البالد فأنشئت أول مدرسة نظامية يف قطر عام  1370جهرية (1951
ميالدية) مبدينة ادلوحه وسامهت يف تأثيهثا رشكة النفط القطرية حينذاك كام أهدهتا احدى الس يارات لنقل التالميذ.
واكن قوام هذه املدرسة ( )120تلميذا وهلم أربعة معلمني  .ومل يكن هناك مهناج حمدد وامنا أمكن اختيار مجموعة مناس بة من الكتب من
مقررات البالد اخملتلفة.
ويف الس نة التالية (س نة  )1371أنشئت مدرسة أولية يف قرية اخلور واجمتع لها ( )17تلميذا ومعمل واحد – أما يف س نة  1372فقد
بلغت مجةل التالميذ ( )320تلميذا واملعلمون ( )10ويف س نة  1372اختري الاس تاذ موىس أبو السعود (مفتش املعارف حاليا)
لالرشاف عىل املدارس فاس تطاع أن يدخل كثريا من التحسينات يف الربامج والنظمة عىل مدرس يت ادلوحه واخلور وبلغ عدد التالميذ
يف هذا العام ( )460والاساتذة ( )16واتسعت نقليات املدارس وأخذ التعلمي خيطو حنو التقدم والاس تقرار.
ويف س نة 1374هـ اختري الاس تاذ عبدالبديع صقر الدارة املعارف (ومل يكن قد وجدت بعد) ويف هذا العام بلغ عدد التالميذ ()550
والاساتذة ( )25ومتت بعض املرشوعات العامة مهنا -/
 -1وضع مهناج لدلراسة الابتدائية (مقتبس من خمتلف مناجه البالد العربية مبا يالمئ البيئة القطرية)
 -2وضع قانون نظام مدارس قطر الرمسية "وقد ساعد عىل اعطاء هذه ادلائرة شالك اس تقالليا ومستا واحضا كام أصدرت ادلائرة
مجموعة ال بأس هبا من اللواحئ التنظميية واملنشورات.
 -3بدأ رصف رواتب (مساعدات) للتالميذ لتشجيعهم عىل اكامل ادلراسة بدال من الاجتاه للتوظف قبل الوان  ،ويه ترتاوح
ما بني  70 – 30روبيه.
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بدأ العمل بنظام تغذية الطالب (عىل نطاق حمدود)
نشأت أول مدرسة روضة ابدلوحه فمتزي التعلمي الابتدايئ عام سواه واعتربت مدرسة اخلور روضه.
نشأت نواة املكتبة العامة للمعارف لتكون مرجعا لالساتذة وتسلية انفعة للتالميذ.
نظمت حمارضات شعبية ابمس (الندوة الثقافية للمعارف) اكن حيرضها الاساتذة والعلامء ،وقد بدأ امس املعارف يظهر يف اجملمتع
تدرجييا بسبب توحيد زي التالميذ ومشاركهتم ابلظهور يف بعض الاحفال الرمسية الهامة.

وقد تفضل مسو احلامك (الش يخ عيل بن عبدهللا الثاين) بزايرة املدرسة الابتدائية الثانوية ووزع الهدااي عىل التالميذ والاساتذة فساعد
ذكل عىل توجيه انظار امجليع لفكرة التعلمي.
ويف هذا العام وافقت احلكومة عىل اقرتاح ابنشاء ثالث مدارس رايض جديدة ابدلوحه بدال من الصورة الرتكزيية الوىل (اذا اكنت
الفكرة أن حترص املدارس لكها يف هجة واحدة ابملدينة) ويف س نة  1375اس تؤجرت ثالث مدارس مؤقتة للرايض اجلديدة ابدلوحه
وابلرمغ من التشدد يف القبول لعدم توفر الاماكنيات فقد زاد الاقبال عىل التعلمي حىت بلغ عدد التالميذ  1082تلميذا ومه موزعون
عىل  14مدرسة كام يتضح من اجلدول الآيت -/
عدد التالميذ

عدد املعلمني

رمق
1

الابتدائية الثانوية

291

19

2

روضة رشق

88

3

3

روضة البدع

112

4

4

روضة الوسط

160

5

5

الروضة القدمية

154

5

6

مدرسة أم صالل

19

1

7

مدرسة مسيسمة

13

1

8

مدرسة اخلور

103

5

9

مدرسة الغارية

30

1

10

مدرسة أاب الظلوف

10

1

11

مكتب الرويس

18

1

12

مكتب العريش

54

1

حتت التكوين

13

املعهد ادليين

10

3

= =

14

مدرسة الصناعة

20

5

حتت التكوين

1082

55

14

امس املدرسة

مالحظات
مهنا أول واثين اثنوي
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هذا عدا مدرسة البنات الرمسية اليت تقوم بعض الش يخات ابلتعلمي فهيا ويبلغ عدد التلميذات فهيا ( )65تلميذه وهناك عدد أآخر من
الكتاتيب للبنات.
ويالحظ أن للمعهد ادليين – وهو مرشوع جديد – وضع خاص ،اذ يعترب فضيةل القايض (الش يخ عبدهللا بن زيد) هو املرشف العام
عليه وتعاونه ادارة املعارف يف التنفيذ كام أن ملدرسة الصناعة وضع خاص ،اذ أن الش ئون الفنية هبا مولكة اىل جلنة فنية أخرى هبا ممثل
من دائرة املعارف . . . . .
وقد نشأت يف هذه الس نة وظائف جديدة ابلرضورة – كوظيفة "مفتش املعارف" و "سكرتري املعارف" و "مرشف التغذية وأمني
اخملازن" و "وكيل املدرسة" كام اتسعت املكتبة وأخذت شالك أكرث شعبية.
وكذكل الندوة الثقافية اليت انتقلت من بيت مدير املعارف اىل مدرسة الوسط حيث تذاع حمارضاهتا مبكربات الصوت وأمكن تأمني
وسائل مواصالت اكفية – من تليفوانت وس يارات ودراجات ملعظم املدارس وأبناء القرى القريبة من العامصة  .وأنشأت احلكومة ()16
مسكنا جديدا للمدرسني كام اس تأجرت أربعة مساكن أخرى – واذلين مل يتيرس هلم مسكن أو ال يرغبون فيه من العزاب يعطون عنه
بدال نقداي لك شهر (حنو  50روبيه) أما املزتوجون فلهم مساكن خاصة مبنية أو مس تأجرة تعطى بعد ميض عامني عىل القل).

وقد تيرس يف هذا العام انشاء املطعم املدريس اذلي يتسع لـ ( )300طالب من املدرسة الابتدائية الثانوية يألكون سواي وجبة واحدة
مطهية لك يوم وتقدم عىل أسس علمية برشوط دقيقة أما تالميذ الرايض فيتقاىض لك واحد مهنم روبيه واحدة يوميا كبدل غذاء.
وقد أاتح ذكل الدارة املدرسة فرصة الانتفاع بفسحة الظهر يف خمتلف أنواع النشاط املدريس واملذاكرة وتقام صالة الظهر والعرص
جامعة بلك التالميذ واملدرسني يف مسجد املدرسة الكبري – اذن فاملدارس تس تمل التلميذ من بيته يف الصباح الباكر بس ياراهتا وتعيده
اىل أههل يف بيته بعد صالة العرص مامل يكن دليه أي نشاط مدريس أآخر.

فكـرة عن املنـاهـج -/
تعترب مناجه التعلمي يف قطر – عىل حداثهتا – انعاكسا صادقا للروح اليت تسود البالد ،فالتدين هنا حقيقي ،وهو رضورة اجامتعية
للبالد وذلكل اعطيت عناية كبرية حلصص ادلين وفروعه وعناية أكرب مهنا للتدقيق يف خشصية
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املدرس نفسه – واجلدول الآيت يوحض توزيع احلصص يف الرايض ويف املدرسة الابتدائية الثانوية حاليـا -/

قرأآن

علوم

تربية

رمس

العاب

وطنية

أشغال

وهواايت

1

2

28

2

34

34

عريب

حساب

اجنلزيي

روضه

6

12

6

-

1

أوىل ابتدايئ

8

10

6

-

2

1

اثنية ابتدايئ

8

10

6

-

2

1

2

اثلثة ابتدايئ

6

7

6

5

2

1

2

-

رابعة ابتدايئ

6

7

6

5

2

1

2

-

2

خامسة ابتدايئ

5

6

6

6

2

2

2

1

2

2

سادسة ابتدايئ

5

6

6

6

2

2

2

1

2

2

34

أول اثنوي

5

6

6

6

3

2

2

1

1

2

34

اثين اثنوي

5

6

6

6

3

2

2

1

1

2

34

ودين

وحصه

امجلةل

جغرافيا

اترخي

-

-

-

2

-

3

-

3

2

2

3

34

3

34

34
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واننا جند صعوبة كبرية يف حتديد املقررات يف الوقت احلارض – فان ضيق نطاق التعلمي عندان ال يشجع عىل طبع كتب مس تقةل يف لك
فن – كام أن الاجتاهات اخملتلفة اليت تس يطر عىل التعلمي يف البالد العربية جتعل القطريني يرتددون يف قبول انتاهجا العلمي قضية مسلمة
 .وذلكل فقد شلكت "جلنة البحوث الفنية" برئاسة "الس تاذ فؤاد محوده" العادة النظر يف لك الربامج مبعاونة حرضات املتخصصني من
رجال املعارف لتحضري مرشوع متاكمل يعمل به يف العام اجلديد ان شاء هللا.
عىل أن كثريا من العلوم (اكلرايضيات ،مثال) تعترب مما ال حيتاج لتعديل كبري  . .وتقدم اللجنة انتاهجا دلائرة املعارف ملراجعته مع جلنة
املعارف أو مع فضيةل القايض (يف المور املتصةل ابلعقيدة) قبل تقدميه للطباعة.
وجتدر الاشارة هنا اىل أمرين -/
 -1أن زايدة حصص العلوم ادلينية يف قطر عهنا يف أي بدل عريب يلقي عىل التلميذ القطري عبئا زائدا من العمل – لنه مطالب
بتحصيل نفس العلوم اليت حيصلها زميهل يف تكل البالد.
 -2أن لتعلق عواطف أهل البالد مبرص وايثارمه اايها يف تعلمي أبناهئم ابخلارج قد جعلنا نفكر يف الاجتاه ابلربامج اىل حنو ما
تأخذ به مرص من انحية القوة العلمية حىت يسهل عىل تالميذان سبيل الالتحاق ابملعاهد املرصية دون حاجة المتحاانت
املعادةل ،ونعتقد أن الكويت والبحرين قد اجتهتا ملثل ذكل وأصابتا فيه جناحا يذكر.
وأيضا ميكن القول بأن البيئة السعودية يه أقرب البيئات لنفوس أهل قطر ،وذلكل فنحن نتأثر هبا كثريا من انحية الرتبية الروحية.

قـانــون املـعــارف /
نصت املادة الثانية من هذا القانون عىل أن "جلنة املعارف" اليت يعيهنا مسو احلامك لتتوىل – ابلنيابة عنه الارشاف عىل س ياسة التعلمي
ابلبالد يه املرجع العىل الدارة التعلمي من الناحية الفنية واالدارية – أما الناحية املالية مفرجعها للمستشار اذلي ينظم سائر ادلوائر
احلكومية – وقد أصبحت املشالك املالية يسرية بعد أن وضع يف العام املايض الاكدر العام ملوظفي احلكومة والاكدر اخلاص للمعلمني
اذلي حيدد املعاشات حسب املؤهالت واخلربات.
وتتشلك جلنة املعارف حاليا برئاسة الش يخ قامس ادلرويش خفرو – وعضوية الش يخ عبدهللا بن تريك والش يخ يوسف أمحد حيدا
والس تاذ خادل ادلحاين (والس تاذ خادل هو املعمل اخلاص لبناء الش يخ أمحد بن عيل الثاين انئب احلامك – وهو من ذوي الثقافة العالية).

ص6 /
وقد اكن لهذه اللجنة أكرب الفضل يف ما أصاب التعلمي من جناح ملموس يف البالد  .فضال عن التقاليد االسالمية الصاحلة اليت معلوا
عىل تركزي التعلمي عىل أساسها حبمد هللا.
مبا أن اجلهات الرمسية مل تبخل عىل التعلمي ابملال ويكفي أن تعمل بأن مزيانية هذا العام تضاعفت مرتني ونصف مرة عهنا يف العام املايض.

بعـض مميـزات القانــون /
( سنـوات الــدراســة )
وقد أشار القانون اىل اعتبار مرحةل الروضة س نة واحدة والابتدايئ ست س نوات – مث يبدأ املس توى الثانوي ،وقد ترك حتديد
س نواته مؤقتا.
( جمــانيـة التعليــم )
نصت املادة  11 /عىل أن ادلراسة جمانية يف مجيع مراحل التعلمي – كام أن اللغة العربية الفصحى يه لغة ادلراسة يف مجيع املدارس
الرمسية.
( ســلوك الـتـالميــذ )
يف املادة " 45 /ال جيوز للتالميذ الاس تعامل لك ما حرمه ادلين وكذا اجللوس يف املقايه وأماكن اللهو العامة والاختالط ابلشخاص
املعروفني برداءة الخالق".
( العـقــوبـــات )
أشار القانون اىل عدة وسائل زجرية للتالميذ ومنع العقوابت البدنية اال يف حاالت قليةل حمددة ،واشرتط أن يقوم بعقوبة الرضب مدير
املدرسة حبيث ال تتعدى بضع رضابت عىل ابطن اليد أو القدم برشط أن يكون العقاب مؤثرا ال قاس يا  . . .أما فصل التالميذ هنائيا
فيلزم أن يصدر به قرار من جلنة املعارف ذاهتا.

( واجبـــات الســاتذة )
تعترب املادة  83 /فريدة يف نوعها ابلنس بة ملا هو متعارف عليه يف قوانني التعلمي مبختلف البالد ،وهذا نصها "املعلمون مطالبون بتثقيف
عقول الطلبة وهتذيب أخالقهم وغرس العقائد الصحيحة يف قلوهبم ابلقول والعمل ،ولهذا ال تفرق ادارة املعارف بني معل املعمل وبني
سلوكه ،وجتعل ملدير لك مدرسة احلق يف تذكري اخوانه ابلفضائل وحماسبهتم عىل الزتاهما ،وأما مدير املعارف فهل هذا احلق عىل مجيع
رجال التعلمي  .ومن انحية التطبيق ينفذ ذكل فعال ويشعر املعمل يف قطر أنه انسان فا ضل وأن عليه أن حيتفظ ابملس توى املفروض هل
من السلوك املثايل ويطالبه اجملمتع مبا ال يطالب به غريه
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مطـوع".
من الناس ،ولهذا ينادون غالبا بقوهلم "اي ّ
( مــربــي الصــف )
أشار القانون اىل الخذ بنظام "مريب الصف" وهو حتديد الس تاذ اذلي يتكفل بدراسة الش ئون اخلاصة بتالميذ صفه وحيتفظ مبلفاهتم
ليسجل فهيا ما يلزم ويعاجل مشالكهم الاجامتعية والعلمية.
( املكــتبــات )
وأشار القانون اىل رضورة انشاء مكتبة عامة للمعارف ومكتبات فرعية مبختلف املدارس.

التنظيـامت التعلمييــة امللحقـــه /
ميكن القول بأن هذا البيان السابق ميثل التعلمي الرمسي اذلي يشغل هنار الس نة ادلراس ية ،ولكن هناك تنظاميت أخرى اتبعة الدارة
التعلمي ويه -/
 -1املــــدارس الليــليــة /
ويه تعمل ابجملان لك من فاته سن التعلمي وتش به اجلامعات الشعبية مبعىن أنه اذا تقدم عرشة من طاليب العمل الدارة املدرسة
الليلية واكنوا عىل ثقافة متقاربة – ميكن اعتبارمه فصال دراس يا ويقدم هلم ما يليق مبس توامه العلمي مما يساعد عىل حتسني
مزنلهتم يف اجملمتع أو يف الوظيفة ،وقد ثبت أن هذا النوع من التعلمي انفع ورضوري جدا ،فقد اكنت هناك مدرسة ليلية
واحدة يف 1374هـ قواهما حنو من ( )250طالبا ،ويف س نة  1375أصبح دلينا ثالث مدارس تضم حنوا من ( )540طالبا
ليليا.
وتعطى ادلروس هبا بواقع مثانية حصص لك أس بوع ويعمل الساتذة هبا بأجور اضافية (ابحلصة) حسب جدول يمتىش مع
املرتب الصيل للمعمل.
 -2اللغـــة العربيــة للجانـــب /
ابلبالد عدد من املوظفني من غري العرب بعضهم من الهنود والباكس تانيني وبعضهم من الاجنلزي ،وهؤالء يف حاجة اىل التفامه
مع الشعب حبمك أعامهلم – لهذا بدأت فكرة اعطاء دروس عربية لغري العرب مع التعلمي اللييل والآن أصبحت معال مس تقال
مدرس منتدب من املعارف ،وقد اس تدعي أخريا معمل أآخر خصيصا لهذا الغرض.
هناراي – يقوم به ّ

ص8 /
 -3التعليــم الصيــفي /
ثبت أن التالميذ حيتاجون ملذاكرة مس مترة أثناء اجازة الصيف (ويه عندان ثالثة أشهر) وحيث أن التعلمي مؤمم اكلطب وغريه
– ذلكل رؤى انشاء مدرسة صيفية يتقاىض املدرس فهيا راتبا اضافيا (اكمال أو جزئيا) وادلراسة ابجملان  .وعىل لك حال ال
تس متر هذه املدرسة سوى شهرين لترتك فرصة شهر اكمل لراحة املعلمني والتالميذ  .وقد بدأت هذه الفكرة يف العام املايض
( )1374فقط واكن عدد التالميذ هبا قد جاوز الـ ( )150طالبا.

 -4التعليــم ابخلــارج /
هناك ثالثة تالميذ قطريني يتعمل اثنان مهنم يف بريوت والثالث ابلقاهرة عىل نفقة احلكومة القطرية  .والقاعدة أنه جيوز لي
تلميذ قطري أن يطلب النفقة احلكومية لتعلمه ابخلارج اذا اكن يف مس توى علمي ال يوجد مثيهل ابلبالد.

صعــوبــات قــائــمة /
ال شك أن هناك بعض الصعوابت اليت حنس هبا أثناء العمل – مهنا أن التعلمي مل يؤت مثرة تدفع للتنافس فيه واحلرص عليه كام هو
حاصل يف البالد الخرى لهذا ترى الطالب كمنا جياهد لغاية جمهوةل وال ياكد يصرب عىل الواجبات املزنلية اذ ال عهد هل هبا مع صعوبة
الربامج نسبيا وطولها  . . .ومهنا أن اجلو العلمي غري متوفر للتلميذ فهو خيرج من املدرسة اىل داكن وادله أو أمام داكن صديقه – فال
توجد طليعة من اخلرجيني هتئ اجلو لهذه القافةل اجلديدة  .ومهنا صعوابت النقل اىل قطر من خمتلف البالد خصوصا نقل املهامت الثقيةل
اليت تس تغرق شهورا لوصولها واليت تتأثر مبختلف العوامل يف البالد املصدّ رة  .ومهنا صعوبة تأليف كتب خاصة للسبب اذلي أرشان
مدرس عرايق وأآخر
اليه سابقا  .ومهنا اختالف ألس نة الساتذة املنتدبني للتدريس من خمتلف البدلان فقد يدخل عىل الفصل الواحد ّ
مرصي واثلث لبناين ورابع سوري يف يوم واحد ،وللك انسان لهجة خاصة ولهجة التالميذ ختالفهم مجيعا – ولهذا فقد طالبت االدارة
مجيع املدرسني ابلزتام اللغة العربية الفصحى أو رشح ادلروس بلهجة أهل اخلليج – ومعلوم أن ذكل ال حيل املشلكة هنائيا – هذا ،وقد
أمكن التغلب عىل كثري من الصعاب يف املايض والزمن كفيل ،بتوفيق هللا حيل ما بقى مهنا.

ص9 /

أهـــــــدافـنــا يف التعليـــــم /
الناس متفقون هنا عىل أن البقاء عىل الفطرة خري من التعلمي اذلي يورث االحلاد أو التحلل  .وذلكل فهم يراقبون التعلمي
مبنهتئى احلذر ،وال زلت أذكر يوم أن ذهبت مع رئيس جلنة املعارف لتوديع مسو احلامك عند سفري الختيار املعلمني اجلدد
– فقال ،حفظه هللا" / ،اي مدير املعارف – ان اختيار املدرسني أمانه يف ذمتك ،وأان أريد أن أخربك مبا عندي حىت
أختلص من املس ئولية اليت أحاججمك علهيا أنت ورئيس اللجنة بني يدي هللا  .حنن ال نريد معلام حيرض اىل هذه البالد
يكون اتراك للفرائض أو عنده زيغ يف العقيدة أو اس هتتار يف الخالق  .ان أبنائنا مه أغال يشء عندان ،فاس توصوا هبم
خريا واجهتدوا غاية الاجهتاد يف اختيار املعلمني الصاحلني الكفاء  .وحس يب هللا ونعم الوكيل"  – .وكثريا ما يردد
املس ئولون عن التعلمي هذا املعىن  .وحنن ال ندّ عي أننا وصلنا يف ذكل اىل الكامل .
ولكنا نعتقد أن هذه الهداف حمل العناية الاكمةل وأن املدرسني احلاليني عىل درجة من الدب والفضل بتوفيق هللا.
وقد شهدت موقفا مشاهبا عندما جاء أحد الضيوف من كبار رجال التعلمي يقرتح عىل حرضة رئيس جلنة املعارف أن
يعمل عىل انشاء مدارس يف بعض مناطق اخلليج – فأجابه بقوهل "اننا عىل أمت اس تعداد لنرش التعلمي ومساعدة اخواننا
احملتاجني اليه يف لك ماكن  .ولكنا قد دخلنا يف هذا المر حديثا ولنا أهداف ومبادئ يف التعلمي تعترب ممتزية عن غريها .
فنحن ندعو حلضارة اسالمية  .وال بد أن نراقب التجربة يف بالدان أوال يف صرب وهدوء حىت نتبـيـَن معامل الطريق
ولنس تمكل الاماكنيات مث مند أيدينا هبا اىل غريان من بعد وحنن مطمئـنــــون".

هبـــــــــــــذه الـــــــــــروح البســــــــيطـــة الهـادئـــــــــــــة يســـــــــــــري التعــليـــم يف قطـــــــــــــــــــر .
ويل التوفـيـــــــــــــــــق .
واللـــــــــــه ّ
مديـــــــر معـــارف قطـــــر

