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إعداد: أنس مأمون - غرافيك: محمد أبوعبيدة

 تســـتمر قطر يف لعبة املامطلة ومحاولة ربح الوقت يف مســـعى لإليهام بأّن ما تتعرّض له «حصاراً» وليس «مقاطعة». تســـتميت الدوحة يف تشويه الحقائق والوقائع 
السياسية عرب أوراق أضحت مكشوفة للجميع 

الرغم  عىل 
من وضوح قامئة مطالب 

الـــدول التي قاطعـــت قطر، 
وعىل رأســـها اململكة العربية 
الســـعودية ودولـــة اإلمارات 
إىل  البحرين ومرص  ومملكـــة 
جانـــب خمـــس دول أخرى، 
وهي وقـــف متويل املنظامت 
اإلرهابيـــة، ووقف التدخل يف 
شـــؤون تلك الـــدول، ووقف 
الدوحـــة  أّن  إّال  التحريـــض، 
املناورة  لعبـــة  يف  مســـتمرة 

وإطالة عمر األزمة

الجامعات  لتمويل  ثروتها  تستغل 
منصات  واســـتخدام  اإلرهابيـــة 
بتمويلها  تقـــوم  متعددة  إعالمية 
تحظى  منظّمـــة،  حمالت  لشـــن 
جامعات  مؤيّـــدي  مـــن  بالدعم 
اإلخوان  رأســـها  عـــىل  إرهابيـــة 

املسلمني وحزب الله

تعـــول قطر عىل إحـــداث صخب 
إعالمي ســـواء يف وســـائل اإلعالم 
التواصل  التقليديـــة أو شـــبكات 
االجتامعي، إذ ظهر ذلك من خالل 
املقاطعة عىل  محاولة تصوير قرار 
اقتصادي وسيايس، عىل  أنه حصار 
الرغم من أّن قرار املقاطعة يقترص 
عـــىل الحـــدود الربيّـــة والطريان 
القطـــري، حيث مـــا زالت حركة 
الســـفن والطائرات من وإىل قطر 

مستمرّة

تســـتند 
قطـــر إىل ورقتـــني 
تناقضان بعضهام البعض وفق 
خرباء، ففيـــام تعّول عىل ورقة 
الحليـــف الرتيك حيـــث تلتقي 
عباءة  تحـــت  اإليديولوجيـــة 
عىل  أيضاً  تلعـــب  «اإلخوان»، 
ورقة الحليف الشـــيعي إيران، 
التـــي تبدو للمراقبـــني، كآخر 
الدوحة،  إليهـــا  تلجأ  قد  ورقة 

لالستمرار يف املناورة

التواصـــل  مواقـــع  يف  انتـــرش 
لقطر خطاب  املوالية  االجتامعي 
أمام دعوات  املظلومية  ادعاءات 
الدول املقاطعة، لالســـتجابة إىل 

مطالب واضحة
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رغم كل املحاوالت التي بذلها األشقاء من أجل كف قطر عن سياستها التآمرية وتدخلها يف شؤون دول املنطقة إال أن الدوحة مرصة عىل االستمرار يف سياستها 
الهادفة لزعزعة األمن واالستقرار

مليون يورو مولت بها 
الدوحة الجامعات 
اإلرهابية يف ليبيا

الدوحة تقدم جوازات قطرية لقيادات يف 
حزب البعـــث العراقي املنحل لتســـهيل 

دخولهم السعودية

قطر تدعم ومتول 
الحوثيني يف هجومهم 

عىل األرايض 
السعودية

عام الحزم والشـــدة يف وجه 
قطر لوقف دعم اإلرهاب 

خادم الحرمني امللك سلامن بن 
عبدالعزيز يبدأ صفحة جديدة 

مع الدوحة

والبحرين  والســـعودية  اإلمـــارات 
تسحب سفراءها من الدوحة

فرصـــة أخرية لقطـــر ومكاشـــفتها بكل 
تجاوزاتها خالل إعالن الرياض

الكشف عن اتفاق أمري قطر السابق حمد بن خليفة 
والرئيس اليمنـــي املخلوع عيل صالح والعقيد الليبي 

الراحل معمر القذايف ضد السعودية

عىل  تآمـــري  لقـــاء 
قمة  السعودية خالل 

رست

بكل فتها كاش

 65
مليار دوالر حجم التمويل 

القطري لإلرهاب بني
 2010 و2015

 750

إعداد: عبدالرحمن دوار - غرافيك محمد أبوعبيدة
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