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دفعت قطر هذا املبلغ كفدية 
لتنظيم القاعدة � اليمن بالنيابة 

عن احلكومات ا�وروبية  طالق 
سراح �موعتني من الرهائن

خالد العطية
وزير اخلارجية القطري السابق 

امتدح هذه احلركة باعتبارها 
حركة سورية �لية

عبدالحكيم بلحاج
ا�م� السابق للجماعة ا سالمية
 الليبية املقاتلةالتابعة للقاعدة 

علي الصالبي
عا� دين ليبي وهو قيادي

 با خوان املسلمني

قاما بتأسيس

كتائب الدفاع
 عن بنغازي 

مقابل إطالق سراح 13راهبة 
سورية وثالث نساء أخريات 

مقابل إطالق سراح الكاتب 
ا�مريكي ثيو باندوس

25-3
مليون دوالر 

15
مليون دوالر 

700
مليون دوالر 

20
مليون دوالر 

16
مليون دوالر 

قامت قطر بدفع 700 مليون دوالر 
كفدية للمسؤولني ا يرانيني 

وامليليشيات الشيعية ا قليمية التابعة 
 يران مقابل إطالق سراح أعضاء
  من العائلة املالكة القطريةكانوا

 � رحلة صيد بالعراق

مقابل إطالق سراح جريتا 
راميللي وفانيسا ماسوللو وهما 

إيطاليتان من عامالت ا غاثة

مقابل إطالق سراح 
أعضاء من العائلة 
احلاكمة القطرية

140-120
مليون دوالر 

ليبيا سوريا

إيران
اليمن

يوسف القرضاوي
الزعيم الروحي جلماعة

 ا خوان املسلمني

 2014
 ديفيد كوهين مساعد وزير اخلزانة ا�مريكي لشؤون
الدوحة جهود  بأن  صرح  املالية  واالستخبارات   ا رهاب 

 ملكافحة متويل ا رهاب ال تزال غ� كافية

 2015
حول  للقلق  بواعث  هناك  تزال  ال  كوهين:  ديفيد 

استمرار الدوحة � متويل ا رهاب

 2016
 � ا رهاب  عن  تقاريرها   � اخلارجية  وزارة  كشفت 
وا�شخاص  الكيانات  أن   2015 لسنة  العا�  بلدان 
 Áاملا للدعم  كمصدر  العمل  تواصل  قطر  داخل 

للجماعات ا رهابية ومنها جبهة النصرة 

 2017
 � ا رهاب  عن  تقاريرها   � اخلارجية  وزارة  كشفت 
بلدان العا� لسنة 2016 أن مموÁ ا رهاب ضمن هذا 
 Áاملا النظام  استغالل  على  قادرين  يزالون  ال  البلد 

القطري غ� الرسمي 

عليه  حكمت  اجلزيرة  بقناة  صحفي  علوني  تيسير 
 دانته  سنوات   7 ملدة  بالسجن  إسبانية  �كمة 

مبساعدة فردين من تنظيم القاعدة وهما: 
شبكة  زعيم  وهو  باركوتياركيس  الدين  إيمان 

القاعدة � إسبانيا
محمد بايا وهو هارب ويعتقد أنه � أفغانستان  

كل المصادر موثقة بروابط

سعت قناة اجلزيرة لعقد لقاء مع أبو محمد الجوالني زعيم 
جبهة النصرة التابعة للقاعدة وذلك � �اولة يائسة للËويج 

للجماعة كجماعة معتدلة وعدم تصنيفها كجماعة إرهابية
لكن الجوالني أكد أن: 

عالقاته مع القاعدة � تنته
جبهة النصرة لن تقتل العلويني أو املسيحيني أو الدروز 

إذا تخلوا عن دينهم  

 أفغانستان

سوريا

بواعث قلق الواليات المتحدة

دعم قطر ل¤رهاب من واقع الصحافة ا¡جنبية
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