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غرافيك: حازم حسني

24 
مايو

وكالة األنباء القطرية تنرش ترصيحات 
لتميم بن حمد دافع فيها عن إيران

25
مايو

وزير خارجية قطر يصّعد بإنكار 
الترصيحات

28
مايو

أمري قطر يوجه بتعزيز العالقات مع إيران يف 
اتصال هاتفي مع الرئيس اإليراين 

5
يونيو

السعودية واإلمارات والبحرين ومرص 
تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر

6
يونيو

أعلنت طهران دعمها لقطر 
واستعدادها تصدير مختلف 
املحاصيل إليها عرب 3 موانئ

8
يونيو

تركيا تصادق عىل إرسال جنود أتراك 
إىل قطر ضمن مرشوع إنشاء قاعدة 

تركية

9
يونيو

أدرجت مرص والسعودية واإلمارات 
والبحرين 59 فرداً و12 كيانًا يف 
قوائم اإلرهاب املدعومة من قطر

استمرار الحكومة القطرية يف 
نرش وترويج فكر التطرُّف 
واإلرهاب، من القاعدة إىل 

اإلخوان املسلمني، عرب وسائل 
اإلعالم التي بحوزتها

عدم التزام الدوحة باتفاق 
الرياض واالتفاق التكمييل له 

يف عام 2014

استمرار الحكومة القطرية يف 
دعمها للتنظيامت اإلرهابية يف 

ليبيا وسوريا واليمن

استمرار الحكومة القطرية يف 
ل يف الشؤون الداخلية  التدخُّ
لدولة اإلمارات وغريها من 

الدول
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 2010
مولت قطر بأموال إلعادة بناء مسجد للشيخ اليمني عبد الوهاب عبد الرحمن 
عىل  واملدرج  العربية،  الجزيرة  شبه  يف  القاعدة  تنظيم  ممويل  أحد  الحميقاين، 

قوائم اإلرهاب األمريكية.

2013 - 2012 
أرسلت قطر ماليني الدوالرات فدية لتنظيم القاعدة، ما مكن التنظيم من إعادة 

بناء شبكاته وفرض سيطرته عىل املزيد من األرايض.

2015
بدأ مسؤولون قطريون بعقد لقاءات مع قادة جبهة النرصة مبن فيهم زعيمها أبو 

محمد الجوالين، يف إشارة إىل تلقي الجامعة دعامً قطرياً. 

- أرسلت قطر أسلحة وإمدادات وأموال لجبهة النرصة.
- تفاوضت الحكومة القطرية عىل إطالق رساح رهائن لدى جبهة النرصة مقابل 

دفع فدية من قبل حكومات مختلفة.

7.5
قدمت الحكومة القطرية أو أعطت جامعة اإلخوان املسلمني ما مجموعه 7.5 

مليارات دوالر خالل فرتة والية محمد مريس رئيساً ملرص. 

850
قام رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جابر آل ثاين شخصياً بنقل مبلغ 

850 ألف دوالر أمرييك إىل اإلخوان يف مرص يف عهد مريس.

- قدمت قناة الجزيرة تغطية إعالمية إيجابية لإلخوان، خاصة خالل ما يسمى 
بالربيع العريب وصعود وسقوط مريس. 

22
يف يوليو من العام 2013 استقال 22 موظفاً من قناة الجزيرة من مرص بسبب ما 

اعتربوه أجندة منحازة لإلخوان.

- يواصل منظر اإلخوان يوسف القرضاوي العيش بحرية يف قطر يف الوقت الذي 
يبث فيه رسائل متطرفة.

 وهو مدرج عىل قوائم اإلرهاب الدولية، وقد حول ماليني الدوالرات إىل 
تنظيامت تابعة للقاعدة يف العراق وسوريا والصومال واليمن. وهو مقرب 
من العائلة الحاكمة يف قطر، إضافة إىل شغله مناصب بارزة يف العديد من 

املنظامت املدعومة حكومياً.

 ونقل السبيعي مئات اآلالف من الدوالرات إىل كبار قادة تنظيم القاعدة 
يف جنوب آسيا، مبا يف ذلك العقل املدبر ألحداث 9/11 خالد الشيخ محمد. 
قوائم  إدراجه عىل  بعد  اعتقاله يف قطر مارس 2008،  تم  السبيعي  وأن 

اإلرهاب، إال أنه تم إطالق رساحه بعد شهرين من اإلدراج.

لبنان، كام  للقاعدة ونشطاء جبهة النرصة يف  العطية األموال   وقد دفع 
طالب بتربعات لجبهة النرصة عرب وسائل التواصل االجتامعي، إىل جانب 

الترصيح بدعمه ألسامة بن الدن وداعش عرب حسابه عىل تويرت. 

سفر  وسهل  إيران،  يف  القاعدة  إىل  الدوالرات  من  اآلالف  مئات  حول   
تنظيم  من  املعتقلني  عن  اإلفراج  الخارج، وضامن  يف  املتطرفني  املجندين 
القاعدة يف إيران. وتفيد التقارير أن الكواري هو موظف يف وزارة الخارجية 

وما زال حتى بعد وضعه عىل قوائم اإلرهاب الدولية يف العام 2011.
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