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Ⅶتونس - الحبيب األسود 

يوم االثني��ن 26 يونيو 1995، رّن الهاتف في مكتب 

س��فير فرنس��ا بالدوحة، هنري دونيو، س��مع صوتاً 

يخاطبه: 'تعاَل حاالً للديوان، لدينا رس��الة هامة نريد 

إبالغك إّياها'.

س��اعات بع��د ذلك، وج��د الممثل الدبلوماس��ي 

الفرنسي نفس��ه برفقة نظيريه األميركي والبريطاني 

في حوار مغلق مع وزير الخارجية حمد بن جاس��م، 

ال��ذي أبلغه��م أن ول��ي العهد حمد ب��ن خليفة آل 

ثاني، س��يتولى زمام الحكم ف��ي الغد. وطلب منهم 

إخبار ق��ادة حكوماتهم باألمر، ولدى عودته، أرس��ل 

الس��فير الفرنس��ي إلى باريس برقية تخبره حكومته 

باالنقالب الذي س��يقوم به االبن الطموح ذو الثالثة 

واألربعين ربيعاً.

كان حمد آل جاس��م، الذي عين��ه األمير المطاح 

به وزي��راً للخارجية في عام 1992، قد اتصل بلبنانّي 

له صلة قوي��ة باللوبي الصهيوني بالواليات المتحدة 

لكس��ب االعتراف. لكن الرئيس األميركي آنذاك، بيل 

كلينتون، اشترط مقابل ذلك، اعتراف اإلمارة الصغيرة 

بدولة إسرائيل. األمر الذي سيتحقق بعد أشهر قليلة، 

بفتح مركز تجاري للدولة العبرية بالدوحة. 

كان ع��ام 1995 ق��د ش��هد اغتيال رئي��س الوزراء 

اإلس��رائيلي إس��حاق رابين من قبل متطرفين يهود، 

وتم العمل دولياً على االستفادة من الحدث بالترويج 

لفك��رة التطبي��ع بين إس��رائيل ومحيطه��ا العربي، 

خصوص��اً بعد اتفاقية أوس��لو، التي تم إمضاؤها في 

13 س��بتمبر 1993، وكان عل��ى قط��ر أن تقوم بدور 

رئيس يش��رف عليه مهندس التطبيع المباش��ر، حمد 

بن جاسم، ونظراً للدور المهم لإلعالم في بلورة الرأي 

العام، تم إنشاء قناة »الجزيرة«. 

في هذا السياق، كشف كتاب: »قطر هذا الصديق 

الذي يريد بنا ش��ّراً« للصحافيين الفرنس��يين نيكوال 

بو وج��اك ماري بورجي��ه، عن كواليس إنش��اء قناة 

الجزي��رة القطرية، واأله��داف الغامضة لتلك القناة، 

التي أثارت جدالً واس��عاً في الوطن العربي، مشيرين 

إل��ى أنهما أجريا تحقيقات عميقة ومفصلة لكش��ف 

خبايا الصفقات الدولية التي عقدتها قطر، والعالقات 

الس��رية بي��ن أميره��ا حم��د ب��ن خليفة ويوس��ف 

القرض��اوي المقي��م بالدوح��ة، وتفاصي��ل عالقتهما 

بإسرائيل وأميركا.

ويب��رز الكتاب أن حمد بن جاس��م، لم يكن يوماً 

م��ن المتعاطفين مع الفلس��طينيين، حتى إنه ينقل 

ع��ن رج��ل أعمال مق��رب من��ه، قوله إن��ه، وحين 

كان مع��ه يش��اهدان التلفزيون، س��معه يصرخ لما 

رأى المسؤولين الفلس��طينيين: هل سيزعجنا هؤالء 

األغبياء طوياًل؟.

ويق��ول الكت��اب إنه خالفاً للش��ائع، ف��إن فكرة 

إطالق قناة الجزيرة، لم تكن من بنات أفكار الش��يخ 

حم��د، ولكنها نتيجة طبيعية الغتي��ال رئيس الوزراء 

اإلس��رائيلي إس��حاق رابي��ن في ع��ام 1995، فغداة 

االغتيال، قرر األخ��وان ديفيد وجان فريدمان، وهما 

يهوديان فرنس��يان، عمل كل ما في وس��عهما إلقامة 

الس��الم بي��ن إس��رائيل وفلس��طين، وهك��ذا اتصال 

بأصدقائهم��ا من األميركيين األعض��اء في إيباك )أي 

لجنة الشؤون العامة األميركية - اإلسرائيلية(، الذين 

س��اعدوا أمير قطر في االنقالب عل��ى والده، إلقناع 

هذا األخير باألمر. وبالفعل، وجد الشيخ حمد الفكرة 

مثالية، تخ��دم عرابيه من جهة، وتفتح أبواب العالم 

العربي إلسرائيل من جهة ثانية.

ويق��ول الكاتب��ان إن األمي��ر أخ��ذ الفك��رة من 

اليهوديْين، وأبعدهم��ا بعد أن راحت الرياض تتهمه 

بالتأسيس لقناة يهودية، ويتوقفان عند تعيين الليبي 

محم��ود جبريل مستش��اراً للمش��روع، بقولهما: إن 

األميركيي��ن غداة إطالق الجزيرة، س��لموه أحد أبرز 

مفاتي��ح القناة، وهذا م��ا يثبت أن هدف القناة كان 

قلب األمور في الش��رق األوس��ط. هذه كانت مهمة 

جبري��ل، الذي أصب��ح بعد 15 عاماً رئيس��اً للمجلس 

الوطن��ي االنتقالي ف��ي ليبيا. وق��د أفصحت إحدى 

وثائ��ق ويكيليكس، الت��ي حملت رق��م 432 بتاريخ 

األول م��ن يوليو 2009، عن اللق��اء الذي جمع بين 

حمد بن جاس��م وقناة الجزيرة، والذي أس��هب فيه 

بن جاس��م عن السياس��ة الخارجية القطرية في عدد 

م��ن الموضوعات، بما فيها المصالحة الفلس��طينية، 

وعملية الس��الم، وش��ن هجوم��اً شرس��اً على مصر 

وسياس��اتها، وبعدها بنحو 110 أي��ام، وتحديداً في 

19 أكتوب��ر 2009، جاء في الوثيقة 677 قوله بنجاح 

تغطية قناة »الجزيرة« في خدمة المصالح اإلسرائيلية 

واألميركية.

وق��د اعت��رف الناطق الرس��مي الس��ابق باس��م 

الخارجي��ة اإلس��رائيلية، ليئ��ور ب��ن دور، أن هن��اك 

تعاون��اً إعالمياً مهماً بين إس��رائيل وقط��ر، وهو ما 

يتمثل في قناة الجزيرة، التي تس��تضيف المسؤولين 

والدبلوماس��يين اإلس��رائيليين، باإلضافة إلى تقديم 

الخارجي��ة اإلس��رائيلية، التعاون ال��الزم الذي ترغب 

في��ه القناة أو فريق مراس��ليها بإس��رائيل، مؤكداً أن 

هناك تفاهماً اس��تراتيجياً واس��عاً بين الطرفين، وأن 

هناك الكثير من القضايا ذات االهتمام المشترك بين 

إسرائيل وقطر في المنطقة.

بوابة إسرائيل في المنطقة 
بقدر مناهضته الفكرية لمطالب الشعب الفلسطيني 

العادلة، عرف عن حمد بن جاسم، حبه لإلسرائيليين 

وتقرب��ه منهم، حتى إنه اختار أن يش��تري قصراً في 

ت��ل أبيب، ليرتاح فيه من مش��اق تآم��ره اليوم على 

الع��رب، وبحس��ب المراقبين، فإن بن جاس��م كان 

عراب العالقات مع تل أبيب، منذ أن تولى اإلشراف 

عل��ى حقيبة الخارجية، فهو ي��رى أن بالده ال يمكن 

أن تك��ون في مأم��ن، إن لم ترتب��ط بعالقات قوية 

مع إس��رائيل، تجعل اللوبي الصهيوني في الواليات 

المتحدة بخدمة مصالحها في واشنطن. 

وفي هذا اإلطار، كش��ف دبلوماس��ي إس��رائيلي، 

المس��ار الذي اتخذته العالقات بين قطر وإس��رائيل، 

ف��ي كتاب بعنوان »قطر وإس��رائيل- ملف العالقات 

الس��رية«، ص��درت له ترجم��ة عربية، ق��ال محمد 

البحيري، الباحث في الش��ؤون اإلسرائيلية، ومترجم 

الكت��اب عن اللغة العبرية، ف��ي مقدمته، إن أهمية 

الكتاب تنبع من أن مؤلفه س��امي ريفيل، يعد واحداً 

ممن كان لهم باع طويل في دفع التطبيع بين إسرائيل 

والعديد من الدول العربية، خاصة إذا علمنا أنه كان 

أول دبلوماسي إسرائيلي يعمل في قطر، وكان رئيس 

أول مكتب لتمثيل المصالح اإلس��رائيلية 

ف��ي الدوحة خالل الفت��رة من عام 

1996 إل��ى ع��ام 1999، وعمل في 

مكت��ب مدير ع��ام وزارة الخارجية 

اإلس��رائيلية، ضم��ن فري��ق كانت 

مهمت��ه تنمية التع��اون االقتصادي 

بين إس��رائيل والعالم العربي بأس��ره. 

ترأس  األخي��رة،  الس��نوات  وفي 

س��امي ريفيل قسم العالقات 

االتح��اد  م��ع  اإلس��رائيلية 

النات��و  وحل��ف  األوروب��ي 

بوزارة الخارجية اإلس��رائيلية، 

ثم عم��ل وزيراً مفوضاً بس��فارة 

إس��رائيل في العاصمة الفرنس��ية 

باريس.

اإلسرائيلي  الدبلوماسي  ويربط 

بين صعود الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثان��ي، أمي��ر قطر، إلى س��دة 

الحك��م، بع��د انقالبه على 

والده وتسريع نمو العالقات 

بين قطر وإس��رائيل. فيقول 

إن األمير س��ارع إلى توطيد 

مع  ب��الده  عالقات 

المتحدة،  الواليات 

عب��ر توقيع اتفاقية 

مش��ترك  دف��اع 

والس��ماح  معه��ا، 

له��ا بإقام��ة قواعد 

عس��كرية أميركي��ة 

األمر  قط��ر،  ف��ي 

ال��ذي وفر حماية 

لإلمارة  أميركي��ة 

مواجه��ة  ف��ي 

ضغ��وط  أي 

له��ا  تتع��رض  ق��د 

الكب��ار  جان��ب  م��ن 

بها، ال سيما  المحيطين 

إيران والسعودية.

وأش��ار إل��ى تصريح أدلى به الش��يخ 

حمد بعد ثالثة ش��هور فق��ط من توليه 

الحكم، قال فيه: »هناك خطة لمشروع غاز بين قطر 

وإسرائيل واألردن، ويجري تنفيذها«، داعياً إلى إلغاء 
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ساعي بريد بين إسرائيل واإلخوان 
وجسر لتمرير العالقات بينهما

Ⅶ تونس - البيان

قال عض��و المجل��س المصري للش��ؤون الخارجية، 

الس��فير نبيل بدر، إن االتصاالت القطرية اإلسرائيلية 

هدفها القيام ب��دور ما في المنطقة، خاصة أن قطر 

أصبحت ركيزة أساس��ية للتنظيم اإلخوانى الدولى، 

مبيناً أن هذه العالقات تثير تساؤالت عما إذا كانت 

قطر تثق لهذه الدرجة في اإلخوان وهل هناك ميزة 

بعينها س��يقدمها اإلخوان لقطر مستقباًل لذلك تقوم 

برعايتهم في المنطقة.

وأوضح أن التدخالت القطرية في الشأن المصري 

تبعث رس��الة مفادها أن قطر يتم استخدمها لصالح 

ط��رف خارج��ى ال يري��د الخير لمصر، وال ش��ك أنه 

س��يكون هن��اك خطر على قطر نفس��ها من الناحية 

العربية والدولية والعالمية ألنها س��محت لنفس��ها 

أن تك��ون مخل��ب قط ض��د العالم العرب��ي، مبيناً 

أن تدخله��ا مرفوض، خاص��ة أن دويلة صغيرة بهذا 

الحجم تتعمد اس��تفزاز دولة ف��ي حجم مصر تمثل 

ركيزة للعالم العربي.

وق��ال الس��فير ب��در، إن التحركات االس��تفزازية 

القط��ري��ة تحت��اج لم���راجع��ات ف�وري��ة وأمنية 

تس��تهدف في األساس مص��الح شعب قطر وتمكين 

هذا الش��عب بحك����ومة وطني��ة تقوم فيه وإثبات 

دور له��م كم��ا يطم��حون ولي��س دوراً اس��تفزازياً 

وتع���ري��ض أم��ن المنطق��ة لخط��ر ومصال��ح غير 

محسوبة.

عراب العالقات بدوره، يش��ير المحلل السياس��ي 

التونس��ي من��ذر ثاب��ت إل��ى أن حمد بن جاس��م 

عراب العالقات القطرية اإلس��رائيلية عبر دائماً عن 

استعداداته لخدمة المشروع الصهيوني، وعن قدرته 

على تحقي��ق تحالف بين الدول��ة العبرية وجماعة 

اإلخ��وان الت��ي تقارب��ت حس��اباتها المصلحية مع 

اإلسرائيليين في ما يتعلق بمخطط إسقاط األنظمة 

الوطنية وتدمير الجيوش وتمزيق المجتمعات ضمن 

ما س��مي بالربيع العربي، وقد أفلح حمد بن جاسم 

وخاص��ة في الفترة ما بين 2006 و2012 في تنظيم 

لقاءات بين مسؤولين صهاينة وقيادات إخوانية في 

باريس ولندن وواشنطن والدوحة لترتيب مخططات 

العمل المشترك بين الطرفين، والتي كان بن جاسم 

يطرح خاللها في كل مناسبة مقوالت منها أن الدولة 

اليهودي��ة لن تتحق��ق إال بالدولة اإلس��المية، وأن 

المس��تقبل يكمن في التحالف بي��ن ثروات العرب 

وعق��ول اليهود، وأن م��ا يجمع بين اإلس��رائيليين 

واإلخوان أكثر مما يفرق، خصوصاً في صراعهما مع 

األنظمة التقليدية وقدرتهما على تحقيق السالم بين 

الدول��ة العبرية وحركة حماس التي كان بن جاس��م 

يقدمها على أنها الممثل الش��رعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني.

Ⅶ إطالق قناة الجزيرة نتيجة طبيعية الغتيال إسحاق رابين 
في عام 1995

 Ⅶ بن جاسم اشترى قصرًا في تل أبيب ليرتاح فيه
من مشاق تآمره على العرب

بن جاسم نظم لقاءات
 بين مسؤولين صهاينة 

وقيادات إخوانية
 في الغرب

حمد بن جاسم مخاطبًا العرب في نوبــــــــــــة جنون: ليس أمامكم إال أن تتبعوني!

الملف السوري أشعل خالفه مع عزمي بشارة

Ⅶ تونس - البيان

كس��ب حمد بن جاس��م ث��روة ومكانة من 

عمله في سمس��رة صفقات الس��الح، إال أنه 

واج��ه عقبة ف��ي وقت الح��ق بصعود نجم 

تمي��م بن حمد وظهور ص��راع داخل العائلة 

الحاكم��ة انته��ت ف��ي النهاية بخ��روج بن 

جاسم من الحكم، ظاهرياً، وتفرغ للصفقات 

والمؤامرات. 

في »قطر.. أسرار الخزينة« الصادر في باريس 

عن دار ميش��يل الف��ون، يخص��ص الكاتبان 

الفرنس��يان جورج مالبرونو وكريستيان شينو 

فصوالً ع��ن أدوار حمد بن جاس��م والصراع 

داخ��ل العائل��ة الحاكم��ة. يق��ول الكت��اب 

الفرنس��ى: »إن أمي��ر قطر ص��ار يعتمد على 

ابنه أكثر فأكثر إلدارة الملفات الدبلوماس��ية 

المهمة التي كانت في األس��اس مهمة رئيس 

الوزراء. وخ��الل الحرب ضد نظ��ام القذافي 

ف��ي ليبي��ا، كان األمير تميم هو المس��ؤول 

عن االتصاالت بالقبائ��ل الليبية، التي لعبت 

دوراً ش��ديد األهمية والحس��م في اإلطاحة 

بالقذافي«.

كان ما اعتبره األمير السابق حمد بن خليفة 

نجاح��اً لنجله تميم ف��ي إدارة الملف الليبي 

س��بباً في أن يعتمد عليه وال��ده من جديد 

ف��ي تعامل قط��ر مع األزمة الس��ورية، وهو 

المل��ف الذي أش��عل الصراع بي��ن حمد بن 

جاسم وعزمي بشارة، رجل تميم في الملف 

السوري، على حد وصف الكتاب وقد أوردت 

إحدى البرقيات الدبلوماس��ية الس��رية التي 

أرس��لتها السفارة الفرنس��ية في الدوحة إلى 

حكومته��ا ف��ي باريس أنه »في أزمة س��وريا 

س��عت قط��ر لحش��د التأييد الدول��ي لدعم 

المعارضة الس��ورية بكل الوس��ائل والسبل: 

حش��د الفناني��ن، تقدي��م الدع��م المال��ي 

والسياسي للمجلس الوطني السوري، تحريك 

رج��ال األعمال الس��وريين.. باختصار، كل ما 

يمكن أن يجعل الدوح��ة عاصمة المعارضة 

الس��ورية الت��ي يت��م التخطي��ط لمس��تقبل 

س��وريا فيه��ا، وكما ح��دث في ليبي��ا، فإن 

رج��اًل واح��داً لع��ب دوراً محوري��اً في هذا 

التحرك، هذا الرجل هو عزمي بشارة، النائب 

الس��ابق في الكنيست اإلس��رائيلي، والرجل 

ال��ذي تم نفيه من إس��رائيل بس��بب صالته 

بحزب الله، واس��تضافته الدوحة بعدها لكي 

يدي��ر أحد مراك��ز األبحاث فيه��ا. إن عزمي 

بش��ارة، المق��رب من األمير تمي��م، منخرط 

م��ع المعارضة الس��ورية منذ بداي��ة األزمة، 

لكنه اضطر الحقاً إلى أن يتراجع أمام رئيس 

الوزراء حمد بن جاس��م، ال��ذي انتزع ملف 

األزمة السورية وأحكم قبضته عليه«.

عنجهية بن جاسم
كان واضحا أن الصراع الذي يجري على أرض 

س��وريا س��تنعكس آثاره حتماً عل��ى الصراع 

الدائر ف��ي قل��ب العائلة المالك��ة القطرية 

بين حمد بن جاس��م واألمير تميم بن حمد، 

خاصة في حالة فش��ل ابن جاس��م في وضع 

حد لألزمة، يقول مؤلفا كتاب »قطر.. خزينة 

األسرار«: »إن الوضع في سوريا شديد التعقيد 

بالنس��بة لقطر، خاصة في ظ��ل وجود دول 

أخ��رى لها مصلحة في االنتق��ام، فالعراقيين 

مثاًل يقول��ون إنهم يملك��ون دالئل على أن 

القطريي��ن يقومون بتموي��ل اإلرهابيين في 

جماعة جبهة النصرة، وهي االمتداد السوري 

لتنظيم القاعدة في العراق. مثل هذا الكالم 

هو أس��اس االنتقادات المبطنة التي يوجهها 
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الحصار االقتصادي المفروض من جانب 

العرب على إسرائيل.

وبحسب س��امي ريفيل، 

فإن إقبال قطر على التطبيع 

الغاز  وتصدير  إسرائيل،  مع 

إليها تحديداً، كان يس��تهدف 

الترويج عالمياً للحقل الش��مالي 

الموجود في قطر، والذي يوصف 

بأن��ه اكبر حق��ل للغ��از الطبيعي في 

العالم، ويقدر حجم الغاز الموجود فيه، 

بما يزيد على 25 تريليون متر مكعب، الفتاً 

إلى صعوبة نسج العالقات القطرية اإلسرائيلية، 

التي شارك فيها هو بنفسه، لوال المساعدة التي 

حظي بها من مس��ؤولين كب��ار في قصر األمير، 

ووزارة الخارجية القطري��ة، وفي مقدمهم حمد 

بن جاسم، إضافة إلى شركات قطرية 

رئيسة. ويقول: »عملت خزائن قطر 

الممتلئ��ة على تحويله��ا إلى العب 

مهم ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، 

بما يتعدى أبعاده��ا الجغرافية وحجم 

سكانها«.

قطريــة  لقــاءات 
إسرائيلية 

اللق��اءات  تع��ددت   

اإلس��رائيلية،  القطرية 

الت��ي كان لحم��د بن 

في  مهم  دور  جاس��م 

واإلع��داد  برمجته��ا 

زار  لها، فف��ي ع��ام 1998، 

رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي، 

الدوحة  بيري��ز،  ش��معون 

االقتصادي  المؤتمر  لحضور 

للش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقي��ا، وق��د أهداه 

األمي��ر حم��د س��يفاً 

م��ن الذه��ب، مرصعاً 

الكريم��ة،  بالحج��ارة 

وف��ي 2001، أعل��ن ع��ن 

قبول طالب إس��رائيليين 

للدراس��ة ف��ي جامعة 

األميركي��ة  كورني��ل 

للطب ف��ي قطر، وفي 

ماي��و م��ن الع��ام ذاته، 

التقى وزير خارجية قطر، 

حمد بن جاسم، مع وزير 

الخارجية اإلس��رائيلي في واشنطن، 

وبع��د خمس��ة أش��هر، أدى وزي��ر 

التعاون اإلقليمي اإلس��رائيلي، روني 

ميلو، زيارة إلى الدوحة، لحضور اجتماعات 

منظمة التجارة العالمية في قطر.

وفي أغسطس 2001، أكدت مصادر صحافية أن 

وزير الخارجية القطري حمد بن جاس��م، التقى في 

زيارة سرية إلس��رائيل، رئيس الوزراء أرييل شارون، 

ووزير الخارجية ش��معون بيريز، وقد اصطحب بن 

جاس��م في هذه الزي��ارة، نجليه اللذي��ن بقيا في 

إس��رائيل للقيام بجولة سياحية، حيث شوهدا في 

حيف��ا برفقة رج��ل أعمال عربي، وتحت حراس��ة 

مش��ددة.  وفي مايو 2002، اقترح بن جاسم على 

المجمعي��ن في القمة العربي��ة بالعاصمة اللبنانية 

بيروت، تكليفه بالذهاب إلى إس��رائيل، والتوسط 

لدى رئيس الوزراء أرييل شارون، الصطحاب الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى بيروت، لحضور 

القمة العربية، وضمان عودته إلى رام الله، غير أن 

القم��ة رفضت اقتراحه، وفي يولي��و 2002، التقى 

بن جاسم مرة أخرى مع وزير الخارجية اإلسرائيلي 

آنذاك ش��معون بيريز في باريس، وفي مايو 2003، 

التقى وزي��ر الخارجية القطري، الذي قال إن بالده 

تبحث إبرام معاهدة س��الم مع إس��رائيل، إذا كان 

ذلك يخدم مصالحها، مع وزير الخارجية اإلسرائيلي 

سليفان شالوم في باريس. 

وف��ي أغس��طس 2005، قال��ت صحيفة هآرتس 

اإلس��رائيلية، إن أمير قطر الش��يخ حمد بن خليفة 

آل ثان��ي، تب��رع ب��� 10 ماليي��ن دوالر لفريق كرة 

قدم ينش��ط داخل إس��رائيل. وفي 30 يناير 2007، 

اس��تقبل أمير قطر، الش��يخ حمد ب��ن خليفة، في 

الدوحة، ش��يمون بيريز، الذي زار الدوحة للمشاركة 

في مناظ��رات مع الطالب، وقام بيري��ز بزيارة مقر 

قن��اة »الجزيرة«، حيث حظي بحفاوة الترحيب من 

قب��ل العاملين فيها، وفي ع��ام 2008، قامت وزيرة 

الخارجية اإلس��رائيلية آنذاك، تسيبي ليفني، بزيارة 

لقطر، استغرقت ثالثة أيام، وألقت الكلمة المركزية 

في منتدى الدوحة للديمقراطية والتطوير والتجارة 

الحرة. والتقت وزيرة الخارجية اإلس��رائيلية آنذاك، 

بأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس 

وزرائه الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وف��ي2009، تداول��ت تقارير معلوم��ات، بأن 

األس��لحة والقناب��ل والمع��دات األميركي��ة تصل 

إس��رائيل من قطر، و ليس من أوروبا، والمقاتالت 

اإلس��رائيلية تعتمد علي زي��وت ومركبات بترولية 

قطرية فقط. وفي أغسطس2011، كشفت وثائق 

ويكيليكس، أن حمد بن جاس��م، أبلغ إسرائيل أن 

الدوحة تتبني خطة لضرب اس��تقرار مصر بعنف، 

واللعب بمشاعر المصريين إلحداث الفوضي عن 

طريق قن��اة الجزيرة، باعتبارها عنصراً محورياً في 

الخط��ة، ثم بعد ذلك بش��هر واح��د، وبعد نهاية 

الهجوم اإلسرائيلي على غزة، أدى أمير قطر ووزير 

خارجيته، زيارة س��رية خاصة إلى إس��رائيل، التقيا 

خالله��ا بعدد م��ن الش��خصيات الصهيونية، من 

بينهم��ا زعيمة حزب كاديما تس��يبي ليفني، وفي 

نفس العام أيضاً، ق��ررت قطر ضخ الغاز الطبيعي 

إلى إس��رائيل، بدالً من مصر، وبأسعار أقل.  وفي 

الع��ام ذاته، تم، وألول مرة، اإلعالن عن تدش��ين 

مستوطنة إس��رائيلية في الضفة الغربية، أنشئت 

بتموي��الت قطرية، وهو ما أثار ردود فعل صاخبة 

بي��ن الفلس��طينيين والعرب، وف��ي يناير 2013، 

كشفت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية 

السابقة، التي مني حزبها بهزيمة في االنتخابات، 

بأن الس��بب يكمن في تموي��ل دولة قطر لبعض 

منافسيها في االنتخابات التشريعية، وأشارت إلى 

أن رئي��س ال��وزراء، بنيامي��ن نتنياه��و، قد تلقى 

ماليي��ن الدوالرات من نظام الدوحة، في حين أن 

حزب »إس��رائيل بيتنا«، ال��ذي يتزعمه أيضاً وزير 

الخارجية األس��بق، أفيغ��دور ليبرمان، تلقى مبلغ 

1,5 مليون دوالر.

عراب العالقات مع إسرائيل
وبحس��ب مراقبين، ف��إن حمد بن جاس��م، يعتبر 

عّراب العالقات القطرية اإلسرائيلية، كما أنه صديق 

وف��ّي للصهاين��ة، وه��و ال يخفي ذل��ك، ويرى أن 

هناك صفات عدة تجمع بين الكيانين اإلس��رائيلي 

والقطري، فكالهما بلدان صغيران، ويطمحان إلى 

أدوار إقليمي��ة ودولية تتجاوز حجمهما، إضافة إلى 

أن بن جاس��م خاطب اإلسرائيليين، بأن قطر توجد 

في محيط معاٍد لها، مثلها مثل إسرائيل.

ويش��ير مصدر دبلوماس��ي عربي، إلى أن حمد 

ب��ن جاس��م، كان مندفعاً بقوة لرب��ط عالقات مع 

إس��رائيل، مدفوع��اً بقناعته ب��أن العالقات مع تل 

أبيب تضم��ن نيل رض��ا اإلدارة األميركي��ة، مروراً 

باللوب��ي الصهيوني المتحكم في القرار السياس��ي 

األميرك��ي، إضاف��ة إلى أن بن جاس��م، كان يعتقد 

أن طموحاته أقرب إلى النموذج اإلس��رائيلي، منها 

إلى النموذج الخليج��ي والعربي، وهو ما يبرز من 

ممارس��اته العنجهية، التي كانت تنطلق من رؤيته 

المعادي��ة للق��وى الفاعلة على الصعي��د العربي، 

ومنها المملكة العربية السعودية ومصر. 

ويب��رز المص��در أن م��ا س��مي بث��ورات الربيع 

العربي، كان مش��روعاً ش��اركت ف��ي التخطيط له 

دوائر أميركية، والتحالف القطري اإلخواني، بدعم 

إس��رائيلي واضح، وأن بن جاسم كان ينقل رسائل 

قوى اإلسالم السياس��ي بالمنطقة إلى سلطات تل 

أبي��ب، ونجح في ربط عالقات ثقة بين إس��رائيل، 

وتنظي��م جبه��ة النصرة ف��ي س��وريا، وكذلك بين 

إس��رائيل وجماعة اإلخ��وان المصرية، والجماعات 

اإلرهابية في سيناء، وبين إسرائيل ومليشيات ليبية 

مس��لحة، كما أن منظمة اإليباك التي تمثل اللوبي 

الصهيوني في الوالي��ات المتحدة، فتحت ذراعيها 

الس��تقبال زعماء التيارات السياس��ية و»اإلرهابية« 

المرتبط��ة باإلخوان وتنظيم القاعدة.  ويستش��هد 

المراقب��ون بإعالن إس��رائيل، عن اس��تقبالها ألكثر 

من 2500 جريح من مس��لحي تنظيم جبهة النصرة 

المدع��وم من قطر، وتمكينهم من الرعاية الصحية 

واإلسعاف الطبي في مشافي صهيونية.
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عودة إلى المشهد من بوابة تصعيد 
األزمة وتهميش تميم

Ⅶ تونس - البيان

في الداخل القطري، كان على خالف واضح مع الش��يخ 

تمي��م الذي س��عى لدع��م وتكوين س��لطته في قلب 

س��لطة بن جاس��م، داخل مجلس الوزراء نفس��ه. ففي 

ع��ام 2011 تم تعيين نائبين جديدي��ن لرئيس الوزراء، 

كالهما من المقربين لألمير تميم بش��كل بدا معه ولي 

العهد وكأنه يدعم س��لطته في مجلس الوزراء، أو كأنه 

يس��عى لتش��كيل حكومة ظل أو مجلس وزراء تابع له 

في مواجهة خصمه حمد بن جاس��م رئيس الوزراء، كما 

فعل أبوه األمير حمد عندما كان في مثل عمره تقريباً.

وإن كان ب��ن جاس��م ق��د س��يطر عل��ى الملف��ات 

الدبلوماس��ية والعالق��ات بين الدول، ف��إن تميم كان 

أثناء واليته للعهد، يملك ما هو أخطر: صفقات السالح 

وعالقات قطر العسكرية مع باقي الدول، حتى أن أحد 

المسؤولين العس��كريين الفرنسيين قال:»إن تميم هو 

صاح��ب الي��د العليا في هذا األمر، مس��تعيناً في ذلك 

بمنصب��ه كنائب رئي��س األركان في الجي��ش القطري، 

وهو المنصب الذي يمنحه أفضلية وش��رعية للتفاوض 

مع العالم في صفقات التس��ليح، على حساب حمد بن 

جاسم الذي لم يعد يملك الحق في الحديث باسم قطر 

في هذه األمور«. 

خروج إلى الظل
ف��ي 2012، كان حمد بن خليفة قد حدد موعد تخليه 

عن السلطة لفائدة نجله تميم، وعندما سئل عن مصير 

حمد بن جاس��م، قال: »سيخرج معي من دائرة الحكم، 

ال مجال لبقائه في السلطة«. لقد كان الوضع دراماتيكياً 

بشكل ال يوصف، فاألمير السابق كان يثق في حمد بن 

جاس��م ثقة تجعله مرتبطاً به أّيم��ا ارتباط، بل ويدين 

ل��ه بالفضل في إتمام نجاح االنقالب عام 1995، حيث 

قام بحش��د األفراد المؤثرين في عائلة آل ثاني لصالح 

اب��ن عمه، ولكن عندما يتعلق باس��تمرارية الحكم في 

ش��خص االب��ن، كان على الش��يخ حمد ب��ن خليفة أن 

يس��تبعد حمد بن جاس��م، فاالبن أهم وأقرب وأغلى 

مم��ن كان يعتبر الحليف والقري��ب والصديق والذراع 

اليمن��ى والقوة الضارب��ة، يضاف إلى ذل��ك أن جناحاً 

داخل األسرة الحاكمة تقوده السيدة األولى موزة بنت 

المسند كان اشترط على األمير الوالد أن يصطحب معه 

في حال تخليه عن الحكم حمد بن جاسم إلى مساحة 

الظ��ل التي س��يتجه لالحتماء بها.  وي��رى مراقبون أن 

حمد بن جاس��م حاول اس��تغالل أزمة بالده مع الدول 

الداعية لمكافحة اإلرهاب للعودة إلى صدارة المش��هد 

بعد أربع س��نوات من طرده من دائ��رة الحكم، ليظهر 

وكأن��ه عاد ليدع��م نظام تميم، أو كأن��ه الطرف الذي 

يمكن االس��تنجاد ب��ه للخروج من العزلة، بينما تش��ير 

تسريبات عدة إلى أن نظام تميم لم يتخل عن سياسات 

والده، وأنه اس��تمر على ذات الطريق السابقة اعتمادا 

على العالقات الوطيدة مع اإلدارة األميركية الس��ابقة، 

وأن نقطة التحول الفعلي في المنطقة كانت بانتخاب 

دونال��د ترامب، وانهيار حكم حكام الدوحة في وصول 

حليفتهم هيالري كلينتون إلى البيت األبيض. 

سياسات تآمر
ويضي��ف المراقب��ون أن األمي��ر الس��ابق ع��اد ليقود 

األح��داث م��ن وراء الس��تار، ليدفع بنجل��ه تميم إلى 

االس��تمرار في التصلب في مواصلة سياسات التآمر ضد 

الدول العربي��ة والخليجية، وأن حم��د بن خليفة كان 

يستمع إلى مواقف حمد بن جاسم الذي كان يشير في 

كل م��رة بالتصعيد، حيث إن ما يهمه هو مزيد توريط 

األمير الحالي في مستنقع سياساته السابقة. 

ثم جاء الظهور العلني لحمد بن جاس��م عبر شاشات 

التليفزيون لتجاوز صلته باألمير الوالد نحو األمير الحالي 

عارضا خدماته التي س��تدفع نحو تفاق��م األزمة، فابن 

جاس��م لم ينس أن تمي��م حاصره وطارده وأخرجه من 

الحكم وأعّد ملفات تدينه للضغط عليه، وس��اومه على 

س��المته مقابل عدم التدخل في دائرة القرار السياسي، 

قبل أن يجد ثقبا في الجدار، دخل منه متظاهرا بالدفاع 

عن نظام تميم، ليتس��لل من جديد إلى صدارة الحدث 

في قطر.

Ⅶ الدوحة ضمنت »عالقات آمنة« مع إسرائيل بعد إقامة 
قاعدة العديد األميركية 

Ⅶ في 2011 حمد بن جاسم أبلغ إسرائيل أن الدوحة تتبنى 
خطة لضرب استقرار مصر 

حمد بن جاسم مخاطبًا العرب في نوبــــــــــــة جنون: ليس أمامكم إال أن تتبعوني!

األمي��ر تميم، األكثر حذراً، لطريقة التعامل مع 

الملف السوري، إال أنه في نهاية األمر ال يملك 

ذلك الملف تحت يده«.

وأوض��ح الكتاب: »أن مجال الدبلوماس��ية، 

ال��ذي كان يتح��رك فيه حمد بن جاس��م منذ 

20 عام��اً ويمث��ل قل��ب تحركات��ه كله��ا، هو 

المج��ال الذي تفجرت في��ه كل طاقاته، ليضع 

نفس��ه بوضوح في قل��ب المجتم��ع الدولي. 

وفي اجتماع لمجل��س األمن، أرادت فيه قطر 

أن تف��رض عقوبات عل��ى س��وريا، بينما أصر 

وزير الخارجية الروس��ي س��يرغي الفروف على 

االعت��راض باس��تعمال ح��ق الفيت��و على أي 

مش��روع قرار في هذا الصدد، فسأله حمد بن 

جاس��م: كم تريد مقابل رف��ع اعتراضكم بحق 

الفيتو؟ فرد عليه الفروف: إياك أن تتخيل أنكم 

قادرون على ش��راء كل ش��يء بالمال. وتعجب 

الحاض��رون من ه��ذا النقاش ال��ذي جرى في 

غير محله، ما تس��بب في توت��ر العالقات بين 

روسيا وقطر«.

المغاربة، في  الدبلوماس��يين  ويروي أح��د 

مقابل��ة م��ع مؤلفي الكتاب يوم 12 ديس��مبر 

2012، ع��ن واقع��ة حدثت ف��ي قلب جامعة 

ال��دول العربية في المغرب، وجه خاللها حمد 

بن جاس��م تهدي��داً صريح��اً لوزي��ر الخارجية 

الجزائ��ري مراد المدليس��ي، ال��ذي كان رافضاً 

بش��دة تبني موقف معارض للنظام الس��وري 

بالطريقة التي تريدها قطر، فصاح فيه حمد بن 

جاسم: اس��كت أنت، دورك سيأتي! ثم استدار 

للحاضرين الذين صمت��وا مبهوتين قائاًل: على 

كل ح��ال، ليس أمامك��م إال أن تتبعوني، ألن 

األميركان ورائي أنا«.

لكن، ربما كانت نظرة األميركيين أنفس��هم 

لحمد بن جاس��م تختل��ف، يقول الكتاب: »إن 

حمد بن جاس��م يضغ��ط منذ زمن طويل على 

أعص��اب نظرائ��ه، فبع��د الحرب اإلس��رائيلية 

عل��ى ح��زب الله ف��ي لبنان ع��ام 2006، كان 

م��ن المفترض أن يك��ون هناك غ��داء يختتم 

اجتم��اع في نيويورك عقدت��ه وزيرة الخارجية 

األميركي��ة وقتها، كوندوليزا راي��س، مع وزراء 

الخارجية العرب، لكن كوندوليزا رايس هتفت: 

كال أرجوكم، ال أريد حمد بن جاس��م تحديداً، 

سيس��تمر في اس��تعراضه! ولم يب��ذل أي من 

الوزراء الع��رب أدنى جهد لمحاولة تغيير رأيها 

أو اإلص��رار عل��ى أن يحض��ر حمد بن جاس��م 

الغداء«. لقد تميزت تصرفات حمد بن جاس��م 

بكثير من العنجهية طيلة ممارس��ته للس��لطة، 

ما جعل��ه منبوذاً عل��ى الصعيدي��ن اإلقليمي 

والدولي، وبحسب أحد الدبلوماسيين العرب، 

فإن بن جاسم »كان يبدو متقلب المزاج، وهو 

عنجهي في خطابه، يتعامل مع نظرائه وخاصة 

م��ن العرب بكثير من التعالي، حتى كأنه يريد 

اإليح��اء بأنه يحظى بدعم ق��وى عالمية، وأن 

ال أحد يس��تطيع الرد عليه، وهو يتميز بالحقد 

عل��ى كل م��ن يخالفه الرأي، وكذل��ك بالغرور 

ال��ذي يبدو من س��لوكه وحركات��ه ومواقفه«، 

ويضيف الدبلوماس��ي »لقد كان أغلب القادة 

العرب يدركون أن حمد بن جاس��م ش��خصية 

معق��دة، تجمع بين الجش��ع للمال والجش��ع 

للس��لطة وللنجومية، لذل��ك كان يقوم بأدوار 

استعراضية في كل المناسبات ويحاول الظهور 

بمظهر الحاكم الفعلي لقطر والقادر على تغيير 

مصير المنطقة، وبعد اإلطاحة بأنظمة بن علي 

ومبارك والقذافي بدا وكأنه تحول إلى الحاكم 

الفعلي له��ذه الدول، فقطر اإلم��ارة الصغيرة 

أصبحت قوة امبريالية توسعية بفضل مؤامراته 

التي يعرف الجميع كيف كانت تحاك ومن كان 

يقف وراءها«.

■ الحرب السورية فرصة حمد بن جاسم إلطالق يد المتطرفين  |   أرشيفية  

حمد بن جاسم مهندس مؤامرة االنقـــــــالب.. والثمن االعتراف بإسرائيل
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