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مؤامرات قطر عىل السعودية وجريانها الخليجيني قدمية ومتتد منذ سنوات خلت، وكشف تسجيالن هاتفيان مهاجمة كالً من األمري السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء ووزير 
الخارجية السابق حمد بن جاسم اململكة واألرسة الحاكمة يف محادثة مع الزعيم الليبي الراحل معّمر القذايف. ويظهر التسجيالن مخطّطات قطر لزعزعة األوضاع يف السعودية .

جميع املعارضة لنا عالقة معها ونحن أكرث دولة 
سّببت إزعاجاً للسعودية

ال بد أن يكون لدينا قوة يخافون منها، ونحن ال 
نستطيع عمل قّوة يخافونها

السعودية سنية وقطر سنية ملاذا قطر بها حرية 
إعالم واملرأة بها لها حق االنتخاب

قل يل كيف نحن أسأنا، وكيف أحسنا لألّمة 
العربية يف عالقتنا مع أمريكا وإرسائيل

لو نجح األمريكيون يف العراق فالخطوة التالية عىل 
السعودية

عالقتنا مع إرسائيل أنّها إذا ما زاد الضغط السعودي 
عىل األمريكان هم يخّففون الضغط علينا

خالل 12 عاماً فقط لن تكون هناك عائلة سعودية 
وسأذكرك بهذا الكالم

املنطقة مقبلة عىل بركان والسعودية مقبلة عىل 
ثورة شئنا أم أبينا

هناك غضب يف املنطقة الرشقية يف السعودية، ويف 
جازان وعسري وحائل، وتستمر املواجهة

األمريكان لديهم اسرتاتيجية لتهدئة العراق خالل 
عامني ويفكّرون يف تقسيم السعودية

نحن من أنشأنا قناة الحوار يف لندن، ونحن من 
نغّذي قناة الجديد يف لبنان

اجتمعت مع املخابرات الربيطانية واألمريكية يف 
لندن إذ طلبوا مني تحليل الوضع يف السعودية

أصبح العمود الفقري ضد العائلة الحاكمة، كيف 
تتصور إذاً أن يكون املستقبل

قلت لهم إّن الوضع صعب، وهناك حكومة هرمة 
وال ترتك فرصة ألحد إلدارة األمور

خالفاتهم ال تسمح لهم بالتحكّم، ال بد من التدّخل 
وتشكيل محور لتشجيع الحركات الداخلية بهدوء

نجحنا يف سحب القواعد األمريكية من السعودية 
إىل قطر لنحدث خلالً 

غرافيك: حازم حسني
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غرافيك: حازم حسني

وّقعت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014 اتفاقاً يف الرياض، تضمن خريطة 
طريق إللزام قطر بالكف عن دعم جامعة اإلخوان وإثارة القالقل يف دول الخليج، 

ومل تلتزم الدوحة بأي بند من بنودها التي تضمنت النقاط التالية:

وقف حمالت التحريض يف اإلعالم القطري 
ضد مرص

التوقف عن دعم جامعة 
اإلخوان املسلمني

توقف قطر عن 
التدخل يف الشؤون 

الداخلية لدول 
الخليج والدول 

األخرى

إبعاد الدوحة جميع 
العنارص املعادية لدول 
مجلس التعاون خالل 

شهرين

عودة سفراء اإلمارات والسعودية 
والبحرين إىل الدوحة 

■

 ■
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عدم السامح 
لشخصيات دينية يف 
قطر بالهجوم عىل 

دول التعاون

يتابع أمري قطر 
شخصياً تنفيذ ما جرى 
االتفاق عليه يف وثيقة 

الرياض

■

 ■
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