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  وثائق عربية
  

    ديث صحايف لوزير اخلارجية القطري،ح
  الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاين،

  بشأن قضية بيع الغاز القطري إلسرائيل
  ]مقتطفات[ .الدوحة

  
  

  [.......]  
ما هو موقفكم من إسرائيل ومن . اتُّهمت قطر بأنها تسرعت يف إقامة عالقات مع إسرائيل ذات طابع مميز ■

  على املسارين اللبناين والسوري ثم قضية بيع إسرائيل غازاً قطرياً؟املفاوضات 
إسرائيل الغاز، لقد أجزنا لشركة أميركية نبيعها الغاز أن تبيعه هي إلسرائيل إذا أرادت أوالً يف ما يتعلق ببيع  □

هناك اتفاق . ديةلكن املوضوع حتى اآلن ال يزال يف مراحل اإلعداد ودراسات اجلدوى االقتصا .2000بحلول سنة 
هو تشجيع السالم ثم ال بد لنا أن ندرك  لكن الهدف الرئيسي الذي نضعه نصب أعيننا .مبدئي مع الشركة األميركية

وبذلك حتقق شركات النفط الغربية مكاسب طائلة على حسابنا ألننا  سرائيل بترولياً يف الوقت احلاضرأننا نقاطع إ
على صعيد آخر تعرف أن إسرائيل . رها ومن هناك يعاد تصديره إىل إسرائيلنصدر النفط والغاز إىل روتردام وغي
يفوق ملياري دوالر سنوياً وذلك من طريق نحاء منطقة اجلزيرة العربية بما تبيع سلعاً وبضائع ومنتجات يف أ

لذا نعتقد أن . أن ينكرها هذه حقيقة ال يمكن أحد. املصدر إعادة التصدير عبر جزيرة قبرص بعد تغيير اإلشارة إىل
ننا نريد أن يشعر اإلسرائيليون أنه إذا اكتمل السالم سيكتمل إثم . ائق القائمة وأالّ نتعامى عنهاـا أن ندرك احلقـعلين
أن موضوعي واإلسرائيليون يعلمون أننا نؤكد لهم دائماً ويف كل اجتماعاتنا معهم . اون العربي ـ اإلسرائيليـالتع

  .وهما الشرط الذي ال بد منه من أجل التوصل إىل عالقات كاملة بيننا وبينهم. مهمان بالنسبة إليناسورية ولبنان 
إنما املشكلة أنه حصل تركيز على قطر، مع العلم أن هناك دوالً عربية سبقت قطر يف هذا املوضوع ويف   

  .ننا مع ذلك نطرح السؤاللك. نحن نعرف ملاذا. هذا أريد أن أسأل ملاذا هذا التركيز املتعمد على قطر
  [.......]  

  
 

                                                 
 "وقد أجرى الحديث جبران التويني. 18/1/1996، )بيروت" (النهار. 
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