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إعداد: عبدالرحمن دوار - غرافيك:حسام الحوراين

تأوي الدوحة عدداً من املرصيني الهاربني والذين تحفل السري الذاتية الخاصة 
بهم بتاريخ من اإلرهاب والتحريض عىل العنف واستهداف الدولة املرصية 

أبرزهم 

امللقب بشيخ الفتنة من مواليد املحلة الكربى عام 1926، وأحد أبرز أمئة جامعة 
اإلخوان اإلرهابية، وصدر ضده حكم باإلعدام يف مرص

أحد أبرز عنارص الجامعة اإلسالمية، وشقيق خالد اإلسالمبويل، قاتل الرئيس الراحل 
أنور السادات، وأبرز املطلوبني أمنيٍّا يف مرص عىل ذمة عمليات إرهابية

رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجامعة اإلسالمية، وأحد العقول 
املُدبِّرة لهذا التنظيم، الذي له باٌع طويٌل من العنف داخل مرص

أحد أكرب فقهاء ومشايخ الدعوة السلفية يف مرص، وممن حرضوا باستمرار يف اعتصام 
رابعة العدوية، وكان له العديد من الفتاوى املثرية للجدل

أحد أقطاب جامعة اإلخوان، وصدر بحقه حكٌم باإلعدام شنًقا غيابيٍّا

عضو مجلس شعب سابق عن جامعة اإلخوان، ومن أبرز الوجوه اإلعالمية للجامعة

أبرزهم 

من مواليد املحلة الكربى عام 1926، وأح

 –
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غرافيك:حسام الحوراين

2001
عالقة قطر باإلرهايب خالد شيخ محمد، العقل املدبر لهجامت 11 سبتمرب2001.

 2006
بعد حرب 2006 دخلت قطر بكل ثقلها لدعم «حزب الله»، بل طرحت نفسها 

كرشيٍك يف الحرب، لتدمري لبنان.

2009
وصفت وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون يف مذكرة لها عام 2009، تعاون 

قطر يف مجال مكافحة اإلرهاب بـ «األسوأ يف املنطقة».

2011
قطر تدعم املليشيات والتنظيامت اإلرهابية املسلحة يف ليبيا منذ اندالع ثورة 17 

فرباير وحتى اآلن، الفتاً إىل أن هذا الدعم يتخطى املليار دوالر

 750
مليون يورو قدمتها قطر لجامعات إرهابية، من بينها الجامعة الليبية املقاتلة 

وأنصار الرشيعة املحظورة ومجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي 
درنة ورسايا الدفاع عن بنغازي.

2012
تورط قطر يف تجهيز نحو 1800 مقاتل من شتى دول املغرب العريب وشامل أفريقيا، 

للقتال ضمن صفوف الجامعات املتطرفة يف العراق.

2013
يف نوفمرب 2014، كشف مسؤول أمرييك، معني بالعقوبات الخاصة باإلرهاب، عن 

منح قطر الحصانة الثنني من املوضوعني عىل القامئة السوداء العاملية لإلرهاب، ومن 
أكرب ممويل تنظيم القاعدة.

2014
رصّحت حركة طالبان بأّن مكتبها السيايس يف قطر، هو املقر الوحيد املخول إجراء 
مفاوضات بالنيابة عنها، عىل الرغم من أّن املكتب أُغلق رسمياً عام 2013. ومام ال 

شك فيه، أّن عدداً من أعضاء الحركة بقوا يف قطر عام 2014. 

2017
ذكرت التقارير أن قطر دفعت فدية تقدر بنحو مليار دوالر (790 مليون جنيه 

اسرتليني)، إىل فصيل سابق كان مرتبطاً بتنظيم القاعدة يف سوريا، ومسؤولني أمنيني 
إيرانيني، كجزء من صفقة إلطالق رساح 26 من أفراد األرسة الحاكمة يف قطر، قيل 

إنهم ُخِطفوا من قبل مليشيات عراقية مدعومة من إيران.

5
تنطلق قطر عرب 5 مؤسسات خريية، تتخذ من الدوحة مقراً لها، أكرب عمليات 

التمويل اإلرهايب العابر للقارات، ما جعل من هذه الدولة الصغرية، تتحول إىل أكرب 
بنك مركزي لتمويل اإلرهاب العابر للقارات.

دعم قطر لإلرهاب ليس جديداً، فالشواهد عديدة، ويف مقدمتها احتضانها لقادة 
التنظيامت اإلرهابية، والذي يدل عىل وجود اتفاقيات عدة بينهام.

غرافيك: محمد أبوعبيدة

محكمة الجنايات كل ماذكر
الدولية

محكمة العدل 
الدولية

مجلس األمن 
الدويل

% 81% 8% 8 % 3
محكمة الجنايات كل ماذكر

الدولية
محكمة العدل 

الدولية
مجلس األمن 

الدويل

% 80% 8% 9 % 3
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