
 
 

 العمم القطري: رمز العزة والفخر
 ‘ألدعم‘ مراحل تطور توفر وثائق تاريخية عن فترة من أهم مكتبة قطر الوطنية

 ىويتيا تعكس التي والمرآة ومجدىا، عزتيا رمز ىو دولة ألي الوطني العمم - 5102 ديسمبر 9 الدوحة،
  وترابو. ألرضو واالنتماء بالوطن االعتزاز روح الشعوب منو تستمد الذي الفخر ومصدر وتاريخيا،

 قطر دولة تاريخ في الفارقة األحداث من الكثير عمى الضوء قطر لدولة الوطني العمم ونشأة تطور قصة مقيتُ 
 معروف ىو كما "دعم"ل أو ،العنابي العمم بيا مر التي المختمفة التاريخية المحطات عن تكشف كما والمنطقة،

 المعاصرة. صورتو إلى وصل حتى القطريين، عند

 وتاريخ نشأة تتبع خاللو من مكنيُ  أساسياً  عممياً  اً مصدر  الوطنية قطر لمكتبة التابعة الرقمية قطر مكتبة ُتمثِّلُ 
 لمجميور المتاحة األرشيفية والمواد الوثائق آالف عمى الرقمية قطر مكتبة تحتوي حيث الوطني، قطر عمم

 المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو الوطنية، قطر مكتبة إنجازات أىم أحد تمثلو  ،مجاناً 
 مستقبل.وال واإلسالمي العربي والعالم قطر تراث بين المعرفة جسور لمد جيودىا ضمن

 قطر مكتبة "تقدم الوطنية: قطر مكتبة في والتخطيط اإلدارية الشؤون مدير السعيد، سعدي الميندس يقول
 في الميتمين لكل التاريخية والمخطوطات الوثائق من كنزاً  إطالقيا، عمى عام من أكثر مر   التي الرقمية،

 العربية الحضارة وتراث الخميج ومنطقة قطر دولة تاريخ عمى بعمق التعرف ليم تتيح والعالم قطر
 "واإلسالمية.

 من شاممة مجموعة عمى االطالع إمكانية المنطقة في مرة ألول الرقمية قطر مكتبة "تتيح قائاًل: وأضاف
 مثلوت قة.شيِّ الو  القيِّمة بالمعمومات مميئة يافي والمقيمون قطر دولة سكان سيجدىا التي الرقمية المصادر
 وتَذكُّر المجيد بالدىم وتاريخ تراثب لالحتفاء القطريين لكل عظيمة مناسبة لمدولة الوطني ماليو  احتفاالت
 التاريخ اىذ ُتوثِّق التي المصادر وأفضل أىم من الرقمية قطر مكتبة ُتعتبرو  ،وأجدادىم آبائيم نضاالت
 ".والتراث

 تاريخيا يعود قطر( شيخ رفعيا )أعالم بعنوان األرشيفية الوثائق من مجموعة عمى الرقمية قطر مكتبة تحتوي
 حول حينيا البريطانيين المسؤولين بين المراسالت من مجموعة بدورىا تضم والتي ،9191 أغسطس إلى



 
 

 الوثائق ىذه وجميع قطر، دولة عمم وتطور لنشأة التوضيحية الرسوم من مجموعةً  تضم كما القطري، العمم
 .الفترة تمك في اليند في تحدةالم المممكة حكومة مكتب سجالت من مأخوذة

 التي لمدماء يرمز األحمر المون الو  لمسالم يرمز ال قطر عمم في األبيض المون فإن الشائع، العتقادل اً خالف
 بصبغة األحمر بالمون أعالميم يصبغون كانوا الماضي في قطر دولة سكان ألن بل ،الحرب في تسيل

 لتتحول الصبغة ألوان تبيت لمشمس، التعرض طول ومع ،الخور من بالقرب الواقعة غنام بن جزيرة مصدرىا
  .)العنابي( األرجواني األحمر إلى

 عام من أبريل وفي الحضاري. وُبعدىا وبيئتيا الدولة تاريخ مع قطر عمم في األرجواني األحمر الجزء يتوافق
 المون استخدام رفضت قطر كنول األحمر، بالمون القطري العمم يكون أن البريطانية البحرية تاقترح ،9199
 التاريخ. مرِّ  عمى بو وتعتز تفتخر الذي )العنابي( األرجواني األحمر بمونيا واستبدلتو األحمر،

 فترة وبعد الحالي. العمم شكل كبير حد إلى يشبو 9199 عام منذ قطر ترفعو الذي العمم أن يتبين وىكذا
 أضافت كما وآخر، رأس كل بين تفصل التي جوانياألر  األحمر المون ذات الماسات قطر أضافت قصيرة،

 الشيخ حينو في قطر حاكم قام ،9191 عام وفي األرجوانية. الحمراء الخمفية عمى األبيض بالمون قطر اسم
 واألحمر األبيض المونين أبقى حيث الوطني العمم عمى طفيف بتغيير -اهلل رحمو- ثاني آل عبداهلل بن عمي

 والماسات. قطر كممة دون من ولكن سننة،المُ  والرؤوس األرجواني

 العضو ىي قطر ألن تاريخية قيمة المونين بين يفصل الذي المسنن الجانب عمى التسعة الرؤوس تمثل
 منذ الحالية بصورتو عمميا برفع قطر وتفخر .9199 عام قعتوُ  التي المتصالح الساحل اتفاقية في التاسع
 تاريخ بين يصل جسراً  مشكالً  والحرية، والكرامة العزة سماء في شامًخا عالًيا يرفرف وسيظل ،9191 عام
 وحاضرىا. األمة

 مدولةل الوطني باليوم لالحتفال قطر في الرئيسية المعالم كل المميز العنابي بمونيا األعالم آالف زينتُ  بينما 
 عام من التاريخ ىذا في قطر دولة توحيدل إحياءً  ديسمبر من عشر الثامن يوم في سنوياً  بو االحتفال يتم الذي

 أصيل. شعب وأمجاد عريق وطن تاريخ لتذكر أخرى محطةٌ  المناسبة ىذه ُتمثل ،9181

 بإتاحة ن،اإلنسا قدرات إلطالق تسعى التي رقط مؤسسة لرسالة دعميا إطار يف ،الوطنية قطر مكتبة وتفخر
 مختمف في اإللكترونية المصادر من ديدالع عبر قطر دولة سكان لكل المعرفية المصادر من الثمينة ذخائرىا



 
 

 المصادر ىذه استخدام مىع المنتظمة التدريب برامج من العشرات تنظم كما والتخصصات، العموم فروع
 المجتمع. خدمةو  التفاعل بيدف والمبادرات الفعاليات من والعديد المعرفية

 موقع زيارة يرجى وثقافتيا، المنطقة ودول قطر دولة تاريخ حول التاريخية الوثائق من المزيد عمى لالطالع
 http://www.qdl.qa :الرقمية قطر مكتبة

  www.qnl.qa لممكتبة: اإللكتروني الموقع زيارة يرجى الوطنية، قطر مكتبة عن المزيد لمعرفة

 

 
 

 تعليق الصور

 االطالالع الرقمية قطر مكتبة وتتيح القطريين، بين "ألدعم" باسم المعروف الوطني قطر عمم صورة :9 الصورة
 العشرين القرن مطمع منذ التاريخي تطوره مراحل من ىامة مرحمة تحكي التي األرشيفية الوثائق عمى

 فالي واألثريالة التاريخيالة المواقالع مالن وغيرىالا الزبارة مدينة فييا تظير قطر دولة لخريطة عام مخطط :9 الصورة
 قطر

 الطوسي الدين نصير بتحريره قام والذي  إلقميدس "المعطيات" كتاب من صفحة :9 الصورة

 
  

 ** انتهى **
 

 مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل. –نبذة عن مكتبة قطر الوطنية 
ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير 

الوطنية دولة قطر في مسيرة تحوليا من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، وذلك مالن خالالل إتاحالة 
سالالواء. وقالالد تفضالالمت صالالاحبة السالالمو الشالاليخة مالالوزا بنالالت  المصالالادر الالزمالالة لمطالالالب والبالالاحثين وأفالالراد المجتمالالع القطالالري عمالالى حالالدٍ 

 ۱٩ناصالالر، رئالاليس مجمالالس إدارة مؤسسالالة قطالالر لمتربيالالة والعمالالوم وتنميالالة المجتمالالع، بالالاإلعالن عالالن مشالالروع مكتبالالة قطالالر الوطنيالالة فالالي 
  .٠٢۱٠نوفمبر 
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البحثيالة، والمكتبالة العامالة. تضطمع مكتبة قطالر الوطنيالة برسالالتيا مالن خالالل ثالالث وظالائف: المكتبالة الوطنيالة، والمكتبالة الجامعيالة و 

وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمالع وتسالييل الوصالول إلالى مصالادر المعرفالة العالميالة ذات الصالمة بدولالة قطالر والمنطقالة. كمالا 
تاحتيالالالا لمميتمالالالين  تقالالالوم المكتبالالالة الوطنيالالالة كالالالذلك بجمالالالع المنشالالالورات والوثالالالائق التراثيالالالة التالالالي تتنالالالاول دولالالالة قطالالالر والمنطقالالالة وحفظيالالالا وا 

عتيا. أّما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعماليم والبحالث عمالى جميالع المسالتويات مالن خالالل تالوفير المالواد بمطال
المطبوعالالة والرقميالالة المتطالالّورة لمطالالالب والبالالاحثين. وتبالالرز وظيفالالة المكتبالالة العامالالة فالالي تالالوفير الخالالدمات المكتبيالالة والمعرفيالالة لمجميالالع 

 جميع بالمعارف الالزمة.بيدف نشر المعمومات وتزويد ال
 

 لمتواصل اإلعالمي
 لممزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية، يرجى التواصل مع:

 + 184 44049194جييان محسن بركة عمى الياتف 
 gbaraka@qf.org.qaأو البريد اإللكتروني 

 
 مكتبة قطر الوطنية عبر اإلنترنت، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:لمعرفة المزيد من المعمومات عن 

ar-http://www.qnl.qa/home 
  QNLib@ أو متابعتنا عمى تويتر:

  www.facebook.com/QatarNationalLibraryوفيسبوك 
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