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لقطر   .. اإلرهاب تَُمو ِّ
 وسائل اإلعالمو نتربولات اإلوبيان رسميةوال سريةالوثائق بال

 

 

 كيوبوست -خاص

تهام قطر بدعم وتمويل عديد من التنظيمات اإلرهابية في العالم، وهي ا لىإدلة كثيرة تلك التي تشير أ

من تلك  اية  بد؛ اتقريب  ات يمنتصف التسعين لىإتد حال، بل ربما تم ةتهامات ليست بجديدة على أيا

خالد من لآتهامات بتوفير مالذ اا بستضافة أسامة بن الدن مؤسس تنظيم القاعدة، مرور  ااالتهامات ب

خته رمزي يوسف، العقل المدبر لتفجير برج أبن اسبتمبر، و 11شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 

 يأبوتمويل  منآنات بتوفير مالذ عبر األلفي تهامات أخرىاا ب، مرور  1993التجارة العالمي في 

وتمويل حركة  األب الروحي لتنظيم داعش،زعيم تنظيم القاعدة في العراق ومصعب الزرقاوي، 

ة جيستي لعديد من التنظيمات اإلرهابية في المنطقوالمالي والل ينبتوفير الدعم   نتهاء  احماس في غزة، 

جبهة النصرة )التابعة لتنظيم  وأبرزها ؛2011 -2010 نتفاضات العربيةالعربية في أعقاب اال

جماعات ى لإا قلت جو  ن   وأسلحة، ميليشيات شيعية في سورياى لإ، وتقديم األموال القاعدة( في سوريا

 علنة أو مراسالتم بين ما تكشفه وثائق رسمية دلة تلك االتهاماتأع . وتتنو  ليبيابمصراتة متطرفة في 

 داقيةصتحقيقات وتقارير في صحف ووكاالت غربية تحظى بالمو ما تقره أ رسمية غربية مسربة

ألذى التنظيمات المتطرفة على  جريت في بلدان عربية كانت عرضةتحقيقات داخلية أ   ىأو حت

 .أراضيها

من بينها سبب رئيسي حول مساعي قطر  ؛أسباب عدةا األسباب وراء هذا الدعم ربما تتقاطع فيه

فاعالت ر في تيدوات للتأثمتالك أاو سيع دوائر نفوذها في المنطقةتو، لعقود ىعلى مد، التاريخية

ك ق تأثيرها في العملية السياسية في تلودعم نفوذ تيارات قد يحق   ، األحداث السياسية في المنطقة

وجود قواسم أو تقاطعات  رون، وهوخآخر يرجحه آ بوسب، لمصالح القطرية في المنطقةا البلدان

السياسي  مالتي تتبناها األسرة الحاكمة في قطر وتنظيمات اإلسال الدينية لوجيةيوبين األيد مشتركة

ا خرونآخر يرجحه آع طيفها، وسبب على تنو   أرادت أن تقي نفسها شر تلك  قطر ، وهو أنأيض 

 ارنة  رهابية مقإض قطر لعمليات عدم تعر   ا للنظرفت  الوهنا يبدو  .ض لهجماتهاالتنظيمات أو التعر  

 بأقطار شتى في المنطقة العربية.
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 "ليكسيويك"ومخاطبات رسمية منشورة أو مسربة عبر موقع  وثائقمعلومات عبر  :أولً 

 

الخزانة األمريكية لى وزارة إوالمرسلة من الدوحة  ،والمصنفة "سرية" 08DOHA745_aرقم  الوثيقة -1

، حول زيارة نائب وزير الخزانة األمريكي 2008أكتوبر  23بتاريخ  ووزارة الخارجية األمريكية،

 زراء/رئيس الووجتماعات مع األمير، ا"لقد طلبنا لك  :قائلة  ، يللمتلقث الوثيقة تتحد   ..روبرت كيميت

 .وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي"ووزير الخارجية، 

قطر توفر للجيش ؛ ليا من األهميةالقطرية هي عالقات على درجة ع   -العالقات العسكرية األمريكية"

لعديد( القاعدة الجوية )ا هما: ثنين من المنشآت العسكرية القطرية الكبري،ا إلى ااستثنائي  ا نفاذ   األمريكي

لة عن وؤادة المركزية األمريكية المس)القي سنتكومل ت ينتشغيلي أت ينمنش ومعسكر السيلية، وهما ربما أكثر

 700 لىلنا دفع إيجار، وفي الحقيقية تمول بما يزيد عم   ح  منطقة الشرق األوسط( خارج العراق. قطر ال ت  

 .ل الجيش األمريكي"ب  ستخدام الحصري من ق  لال بناء اتعومليون دوالر مشر

 

بت عبر موقع ر  التي س   2008التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الكونجرس في يناير  حدأكشف ي -2

 Qatar: Background andوعنوان  (RL31718( التقرير الذي حمل أصله رقم، وهو "ويكليكس"

)U.S. Relations) 11و 10 يفي صفحت  ، الواليات المتحدة األمريكية"فة والعالقات مع ي"قطر: خل، 

، انيهللا بن خالد آل ث عضو مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الحالي الشيخ عبدو "العائلة المالكة أن

 بما في ذلك العقل المدبر المشتبه فيه ؛اتيخالل التسعين (القاعدة)المساعدة إلى قادة منة وآقدموا مالذات 

 كرتذ مريكيةتقارير الحكومة األ"أن  ويوثق التقرير. "خالد شيخ محمد، سبتمبر 11مؤامرة اختطاف  في

د هللا ا على الشيخ عبضيف  ، اتيمنتصف التسعين خالل فترة، ينا الدوحة مرت  يض  أسامة بن الدن زار أن أ

 اوقت الحق، وزير   وفي .واألوقاف الدينية والشؤون اإلسالمية بن خالد، الذي شغل منصب وزير قطر

، 1996ر يناي إلى الدوحة في (بن الدن)أثناء زيارة قام بها في ": ويقول التقرير. "للدولة للشؤون الداخلية

السعودية، وعمليات تستهدف مصالح الواليات المتحدة والمملكة  لىإنقل ناجحة لمتفجرات  عملية ناقش

 .القاعدة السرية في المملكة العربية السعودية" باستخدام خاليا؛ والخبر رانظهوالدمام  المتحدة في

خته رمزي أللقبض علي خالد شيخ محمد، وابن " F.B.Iـ"عن فرصة ضائعة على ال ذاتها وتكشف الوثيقة

 يفقطري. ويقول التقرير المسرب " ؤبسبب تواط؛ (مدبر لتفجير برج التجارة العالمي)العقل ال يوسف

خالد شيخ محمد ب فرصة اإلمساك ي(آف بي إدرالي )يالتحقيقات الف، أهدر مسؤولو مكتب 1996يناير 

وكان قد تم استهدافه للقبض  ،في قطر والمياه حيث شغل وظيفة حكومية في وزارة الكهرباء ؛في قطر

 العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمي، ما يتعلق بالتحقيق مع ابن أخته رمزي يوسف يعليه ف

1993". 

https://wikileaks.org/plusd/cables/08DOHA745_a.html
https://wikileaks.org/wiki/CRS-RL31718
https://wikileaks.org/wiki/CRS-RL31718
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ه. بعض من قطر قبل أن يتم اعتقال ا العتقال محمد، لكنه فر  كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أرسل فريق  "

 رقروا اعتقادهم بأن أحد كبار أعضاء الحكومة القطرية حذ  أالمسؤولين األمريكيين السابقين منذ ذلك الحين 

 .ما يسمح له بالفرار من البالد" ؛محمد من استهداف وشيك

مصعب الزرقاوي،  يبأعالقة ما بين قطر واألب الروحي لتنظيم داعش رد التقرير مخاوف حول ويو

آمن  مالذ، واستفاد من 2001سبتمبر  11 قطر بعدب مر  بقوله "الراحل أبو مصعب الزرقاوي قد يكون 

كلينتون أو  إدارة أجرتها مناقشات ةأي" يؤكد التقرير ."من أسرة آل ثاني الحاكمة مه عضوودعم مالي قد  

 .لم تعلن" مع حكومة قطر حول هذه المزاعم بوش

 

، 2008سبتمبر  16بتاريخ  والمصنفة "سرية" (08DOHA664_a)تحمل رقم ى تكشف وثيقة أخر -3

ميداني مشترك لالتجاهات الرئيسية والتحديات تقييم .. والتي حملت عنوان "السنوات الثالث القادمة

المتحدة  ا للوالياتجوزيف ليبارون، الذي عمل سفير   االستراتيجية في قطر"، وهي وثيقة قام بتصنيفها

محاربة تمويل  قوله "تتردد قطر فيعن  ،S تحت البند، 2011و 2008بين  األمريكية في الفترة

مشكلة  الديه ا بأنا ضمني  سيكون اعتراف   تصرفت ضد تمويل اإلرهابيين إذابقوله "، ويرجع ذلك "اإلرهابيين

أن ال تريد ألنها ؛ الجماعات واألنشطة اإلرهابية تمويلكما أن قطر كانت مترددة في مكافحة . في هذا

 ."اإلرهابية خالل معاداة الجماعات تستجلب هجمات من

 

 الكونجرس األمريكي عن الحزب الجمهوريعضو ، ، أرسل بيتر جيمس روسكام2014يوليو  31في  -4

جاكوب ليو وزير الخزانة السابق، وجون كيري وزير الخارجية  من كل    إلىشكوى ، )والية إلينوي(

 :ها بمحاسبتها. ويقول روسكام في خطابومطالب  ، رهابا قطر بدعم وتمويل اإلمتهم  ، األمريكية السابق

 (حماس)ـبين الخارجية األمريكية وقطر، الداعم األكبر ل الشراكةعن قلقي البالغ حول  للتعبير كتبأنا أ"

 يجب أن تثير على األقل (حماسـ)مساعدات قطر ل جنبي..أرهابي إنها تنظيم أأمريكا على  تهاصنفالتي 

هي التنظيم اإلرهابي  (حماس)قابلية قانون العقوبات األمريكي للتطبيق.. ليست  ىأسئة جادة حول مد

 تنها "تمكنأب قطر  يتهم روسكام، وفي الشكوى نفسها .أنه يستفيد من السياسات القطرية" بدوي الوحيد الذي

والجماعة اإلرهابية  ،جبهة النصرةو ،لى كل من فرع تنظيم القاعدة في سورياإالتمويل الخاص  قدفمن 

 . المعروفة اليوم بالدولة اإلسالمية"

 

 الديمقراطي عضو بالكونجرس األمريكي عن الحزب شيرمانبراد : من م كل  ، قد  2014ديسمبر  10في  -5

جاك ليو وزير  إلىا خطاب  ، لينوي(إعضو عن الحزب الجمهوري )والية  وبيتر روسكام، )كاليفورنيا(

http://wikileaks.org/plusd/cables/08DOHA664_a.html
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ات المؤسسو وعقوبتها لألفراد د مراقبتها"تصع    فيه اإلدارة األمريكية بأن ينطالب  م ،الخزانة األمريكي

همة مويشكف الخطاب عن معلومات ، تنظيمات التي ترعى اإلرهاب في قطر"الخيرية وغيرها من ال

 ه:بنص   

مواطنيها ومنظمات أهلية، لطالما دعمت الجماعات  إلىفة اباإلض، "أعضاء األسرة الحاكمة القطرية

 رة.القاعدة وجبهة النصو حماس: أمريكا إرهابية تهاصنفالتي المتشددة بما في ذلك التنظيمات  سالميةاإل

لت حركة تمويالت للقاعدة، وأن ، تم إعالم الكونجرس أن مؤسسات أهلية قطرية سه  2003في بداية عام 

بما في ذلك مخطط هجمات ؛ روا وظائف ووثائق لقادة رسميين في القاعدةولين قطريين رسميين وف  ؤمس

 سبتمبر، خالد شيخ أحمد. 11

عب مص يإلرهابيين، وسربوا مليون دوالر ألب امن  آ ان  روا سكورد أنهم وف   أعضاء األسرة الحاكمة في قطر

التي ولدت في نهاية المطاف تنظيم الدولة اإلسالمية ، وقاالزرقاوي، المؤسس ورأس القاعدة في العر

 .اإلرهابي"

 

، يقول في 2016، والصادر عن اإلدارة األمريكية في يونيو 2015تقرير الدول لمكافحة اإلرهاب لعام  -6

ا للدعم المالي للجماعات مصدر   ونشكلي ونزالي"الكيانات واألفراد داخل قطر ال  :حول قطر 212صفحته 

 ".ةمثل جبهة النصر، ال سيما الجماعات اإلقليمية التابعة لتنظيم القاعدة؛ اإلرهابية المتطرفة العنيفة
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 ين لإلرهابيقوائم دولية رسمية حول أسماء ممولين قطر :ثانيًا
 

نتربول الدولي ومجلس األمن ومعلومات موقع اإل 2018عام  ئم األمم المتحدة المحدثة في فبرايراقو :المصدر
 الدولي

    

 
 سمال

 
المعلومات 
فق الواردة و  

قوائم األمم 
 المتحدة 

 
نتربول فق موقع اإلتهام و  ال

 الدولي

 
فق موقع األمم و  تهام حول الضافية معلومات إ

 المتحدة ومجلس األمن 

 الملك عبد
 يوسف محمد
 عبد عثمان
 السالم

د يوليو يموال
1989. 

يحمل بطاقة 
هوية قطرية 

 :رقم
289400006

02 

تقديم الدعم المالي والمادي 
 والتكنولوجي لتنظيم القاعدة

 .وجبهة النصرة
 

 
، ألقت السلطات اللبنانية القبض 2012في مايو 

أثناء محاولته في على عبد الملك في بيروت 
أثناء القبض عليه، كان في المغادرة إلى قطر. و
إيصالها إلى تنظيم  بغرضيحمل آالف الدوالرات 

 ظل قناة   ؛ فإنهالقاعدة. وعلى الرغم من احتجازه
لالتصاالت بين المحتجزين في لبنان ومقاتلي جبهة 
النصرة الموجودين في الجمهورية العربية السورية 

، كان أفراد جبهة 2013ولبنان. وفي أوائل عام 
النصرة يحاولون تيسير اإلفراج عن عبد الملك من 

 السجن في لبنان.
جبهة النصرة ى لإوكان الدعم المقدم من عبد الملك 

، أعطى آالف 2012أوائل عام ا. ففي كبير  
ا ألحد األفراد المرتبطين ا مادي  الدوالرات ودعم  

 ؛بتنظيم القاعدة في الجمهورية العربية السورية
عناصر في جبهة النصرة. ى لإبهدف إيصالها 

سفر متطرفين إلى جبهة  ار عبد الملك أيض  ويس  
وعمل  ،النصرة في الجمهورية العربية السورية

وريين في تركيا يعارضون النظام ا مع ستحديد  
في محاولة لتجنيدهم للعمل مع جبهة ؛ السوري

 ، وافق عبد الملك،2012النصرة. وفي أوائل عام 
والمواطن القطري إبراهيم عيسى حاجي محمد 

واألشخاص المرتبطون بهما  ،(QDi.344البكر )
المقيمون في لبنان، على شراء ونقل أسلحة 
 ،ومعدات أخرى إلى الجمهورية العربية السورية

بمساعدة أحد األفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة في 
 الجمهورية العربية السورية.

ولدى عبد الملك تاريخ طويل في جمع أموال لتنظيم 
قام بتدبير وجمع  ،2012القاعدة. ففي أوائل عام 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243
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أموال لتنظيم القاعدة من مانحين في الخليج عن 
 ق نقل عشرات اآلالف منطريق اإلنترنت. ونس  

 هو اليورو من مواطن قطري ممول لتنظيم القاعدة،
بهدف  ؛(QDi.253خليفة محمد تركي السبيعي )

دعم تنظيم القاعدة وكبار قادتها. وعمل عبد الملك 
لى ع، م القاعدة في إيرانمع ميسرين لتنظي اأيض  

تقديم إيصاالت تؤكد أن تنظيم القاعدة حصل على 
، 2011تمويل من مانحين أجانب. وفي أواخر عام 

ري تنظيم م آالف الدوالرات إلى أحد ميس  قد  
القاعدة، هو محسن فاضل عايد عاشور الفضلي 

(QDi.184.في إيران ) 
بدعم ، بصورة مباشرةا، وقام عبد الملك أيض  

نشطة التنفيذية لتنظيم القاعدة والمشاركة فيها. األ
ا في معسكر تدريب في ، قضى وقت  2012في عام 

وزيرستان، في المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة 
، كان 2012االتحادية لباكستان. وفي أوائل عام 

 عن تجنيد عناصر وتوفير دعم عبد الملك مسؤوال  
وسط، في الشرق األ "القاعدة"ألفراد  لوجستي

وسافر إلى الخليج والشام وإيران وجنوب آسيا 
وجنوب شرق آسيا في إطار عمله مع تنظيم 

 القاعدة.
اقتناء وثائق هوية لدعم تنظيم القاعدة. ا ر أيض  ويس  

، شارك عبد الملك في هجوم على 2011وفي عام 
 قوات الواليات المتحدة في أفغانستان.

 
 

 محمد شرفأ
 يوسف
 عبد عثمان
 السالم

مواليد عام 
1984. 

يحمل بطاقة 
هوية قطرية 

 :رقم
284400005

26 

 تهام السابق نفسه.اال
 

قام أشرف محمد يوسف عثمان عبد السالم، وهو 
ل منذ أوائ، يقاتل في الجمهورية العربية السورية

، بتوفير الدعم المالي والمادي 2014عام 
وجبهة  (QDe.004) والتكنولوجي لتنظيم القاعدة

وتنظيم القاعدة  (QDe.137) النصرة ألهل الشام
 . (QDe.115) في العراق

ط عبد السالم لنقل أموال إلى جبهة النصرة وخط  
، 2012. وفي أوائل عام 2012في منتصف عام 

مرتبطين بالتنظيم إلى الجمهورية ر سفر أفراد يس  
لتدريب عناصر جبهة النصرة ؛ العربية السورية

الموجودين في الجمهورية العربية السورية. وفي 
، عمل عبد السالم وأحد خبراء 2012أوائل عام 

ا وسعي  ، المتفجرات العراقيين مع جبهة النصرة
 .إلى استخدام متفجرات في أعمال إرهابية اأيض  

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
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 2012في منتصف عام  السالم أيض  وعمل عبد ا
على تيسير نقل مئات اآلالف من الدوالرات من 

الموجود  (QDi.253) محمد تركي السبيعي خليفة
يستخدمها تنظيم القاعدة في باكستان.  كي؛ في قطر
 في تنظيم ا، كان عبد السالم عضو  2012وفي عام 
 .القاعدة

تنظيم وفي أول األمر، بدأ عبد السالم العمل مع 
. وفي عام 2005القاعدة في العراق في عام 

، فتح متاجر لتيسير اتصاالت مسؤولي 2007
، 2007وفي أواخر عام  في العراق. تنظيم القاعدة

ر عبد السالم نقل مئات اآلالف من الدوالرات يس  
 .لدعم عمليات تنظيم القاعدة في العراق

 
 

 براهيمإ
 عيسی
 محمد حاجي

 لبكرا

مواليد يوليو 
1977. 

محل الميالد 
ويحمل  ،قطر

جواز سفر 
 :قطري رقم

01016646 
 

يقدم الدعم المالي والخدمات 
  .المالية إلى تنظيم القاعدة

 
 
 

الدعم ، البكرر إبراهيم عيسى حاجي محمد يوف   
 المالي والخدمات المالية لحساب تنظيم القاعدة

 ا له.ودعم  
، عمل البكر لحساب 2012وفي منتصف عام 

  عن جمع األموال لكل   وكان مسؤوال  ، تنظيم القاعدة
من تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وبهذه الصفة، 
عمل كحلقة وصل بين الجهات التي تمول تنظيم 
القاعدة في الخليج وأفغانستان. وفي أواخر عام 

، سافر البكر إلى وزيرستان في المناطق 2012
القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية لباكستان، في 

 إطار عمله مع تنظيم القاعدة.
م البكر جواز سفر مزور إلى ، قد  2002وفي عام 

 لعاما أحد العناصر البارزة في تنظيم القاعدة. وفي
ى البكر عشرات اآلالف من الدوالرات ، تلق  نفسه

من أحد عناصر تنظيم القاعدة في المملكة العربية 
وقام بإرسالها إلى أحد الميسرين ، السعودية

 .الموجودين في باكستان
 
 

 سعد بن سعد
 شريان محمد
 الكعبي

 15مواليد 
 .1972فبراير 

الجنسية قطري، 
ويحمل جواز 

 سفر رقم:
00966737 

ميسر مقيم في قطر، ويقوم 
بتقديم الدعم المالي لجبهة 

 .النصرة
 

 ،ركميس، يعمل سعد بن سعد محمد شريان الكعبي
ا من قطر، ويوفر الدعم المالي والخدمات انطالق  

ا له من أو دعم   لتنظيم جبهة النصرة ألهل الشام
خالل تحويل األموال إلى التنظيم، وجمع األموال 

 ه.يلإلصالحه وتنسيق التبرعات المقدمة 
، قال الكعبي إنه 2014ا من أوائل عام واعتبار  

ة في جمع ع في قطر للمساعدم حمالت تبر  نظ  
لطلب من أحد األفراد المرتبطين  تلبية  ؛ األموال

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240
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بجبهة النصرة للمال من أجل شراء األسلحة 
والغذاء. وفي الفترة نفسها، طلب أحد المسؤولين 

ض ا لقبفي جبهة النصرة أن يعمل الكعبي وسيط  
لدى جبهة النصرة،  ةالرهائن المحتجز ىحدإفدية 

وعمل لتيسير دفع فدية مقابل إطالق سراح رهينة 
 لدى جبهة النصرة. ةمحتجز

، ارتبط الكعبي بعالقات عمل 2013وفي عام 
وثيقة مع جامع األموال الكويتي لصالح جبهة 

وحصل منه على ، النصرة حامد حمد حامد العلي
تمويل لدعم جبهة النصرة. ويقدم الكعبي الدعم 

 2012النصرة في سوريا منذ أواخر عام لجبهة 
 على األقل.

 

 اللطيف عبد
 هللا عبد بن

 محمد صالح
 الكواري

 28مواليد 
 .1973سبتمبر 

الجنسية قطري، 
ويحمل بطاقة 
هوية قطرية 

 :رقم
273634006

84  

 قطر،ميسر قطري مقيم في 
يقوم بتقديم الدعم المالي 

 لجبهة النصرة.
 

يعمل عبد اللطيف بن عبد هللا صالح محمد الكواري 
ا من قطر، ويوفر الدعم المالي كميسر انطالق  

ا له من خالل أو دعم   والخدمات لتنظيم القاعدة
تحويل األموال إلى التنظيم، وجمع األموال لصالحه 

 ه.يلإوتنسيق التبرعات المقدمة 
 ري، عمل الكواري مع ميس  2012ي أوائل عام وف

لتنسيق تسليم األموال المقدمة من ؛ تنظيم القاعدة
ممولين قطريين لدعم تنظيم القاعدة، ولتسليم 

ألموال اإشعارات بالدفع تؤكد استالم تنظيم القاعدة 
المقدمة من مانحين أجانب من المتطرفين المقيمين 

اصل ، و2012ا من عام في قطر. واعتبار  
الكواري جمع الدعم المالي لصالح تنظيم القاعدة. 

ا، وفي وقت سابق من ذلك العام، السفر ر أيض  ويس  
الدولي لناقل كان يحمل عشرات اآلالف من 

 الدوالرات المخصصة لتنظيم القاعدة.
 عمل وفي أوائل العقد األول من األلفية الثانية،
وهو ، الكواري مع أحد عناصر تنظيم القاعدة

مصطفى حاجي محمد خان )واسمه البديل حسن 
والميسر القطري لتنظيم ، (QDi.306غول( )
براهيم عيسى حاجي محمد البكر إ القاعدة

(QDi.344) لتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة في ؛
 اباكستان. وفي ذلك الوقت، حصل الكواري أيض  

واستخدمه  ،ر باسم حسن غولعلى جواز سفر مزو  
 .قطر بصحبة الكواري والبكرغول للسفر إلى 

 
 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896805
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896805
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896805
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عبد الرحمن 
بن عمير 
 النعيمي

 .1954مواليد 
يحمل جواز سفر 

 :قطري رقم
00868774 

ممول لتنظيم القاعدة وتنظيم 
 القاعدة في العراق.

 
 

 م عبد الرحمن بن عميرظ  ، ن2013في عام 
إلى ، دوالر 600000 حونعملية نقل ، النعيمي

عن طريق أبو خالد  ،(QDe.004تنظيم القاعدة )
السوري )متوفى(، أحد ممثلي تنظيم القاعدة في 

، وكان النعيمي يعتزم نقل مبلغ إضافي يقد ر اسوري
 دوالر. 50000 حونب

 من الدعم المالي لتنظيم اكبير   اويس ر النعيمي قدر  
(، واضطلع بدور QDe.115لعراق )القاعدة في ا

ق المحاور بين قادة تنظيم القاعدة في العرا
قد  يفيد بأن النعيموالمانحين المقيمين في قطر. وأ  
لى إ اي دوالر شهري  أشرف على نقل أكثر من مليون 

 .تنظيم القاعدة في العراق على مدى فترة من الزمن
 
 

خليفة محمد 
تركي 
 السبيعي

 
 

مواليد يناير 
1965. 

مواليد قطر، 
ويحمل جواز 

 :سفر قطري رقم
00685868 

م الدعم ممول مقره قطر. قد  
وعمل إلى "القاعدة"  المالي
بما في ذلك  ه؛نيابة عن
نقل المجندين إلى  ليةومسؤ

 "القاعدة"معسكرات تدريب 
 في جنوب آسيا.

 
 

هو ممول وميسر  ،خليفة محمد تركي السبيعي
إرهابي يقيم في قطر، قدم الدعم المالي إلى كبار 

 الجيش اإلسالمي قادة تنظيم القاعدة/
(QDe.004)  ،.وقدم المساعدة  وتصرف باسمهم

 لقاعدةإلى خالد شيخ محمد أحد كبار قادة تنظيم ا
. ومنذ ذلك 2003مارس  قبل إلقاء القبض عليه في

الحين، ما فتئ يقدم الدعم المالي إلى كبار قادة تنظيم 
ي رالقاعدة في جنوب آسيا. كما عمل مع كبار ميس  

لنقل المجندين المتطرفين إلى معسكرات ؛ التنظيم
اعد وس، التدريب العائدة للتنظيم في جنوب آسيا

عمل كمبعوث وصلة  هم. كماعلى توفير األموال ل
اتصال بين تنظيم القاعدة وأطراف ثالثة في الشرق 

 .األوسط
، وكجزء من القضية التي 2007وفي أكتوبر 

علق ، التي تت"قضية األسطول الخامس"عرف باسم ت  
ن فيهم عبد الرحمن محمد جعفر بأفراد آخرين، بم  

 ،ه المدعي العام في البحرين إلى السبيعيوج   ،علي
عاقب عليها بموجب تهمة ارتكاب جرائم ي  ، اغيابي  

 .أحكام قانون العقوبات المتعلقة بأعمال اإلرهاب
، حكمت محكمة الجنايات العليا 2008وفي يناير 

اب أعمال بارتك، اغيابي  ، في البحرين بإدانة السبيعي
منها تمويل اإلرهاب وتيسير سفر آخرين إلى 

مال اإلرهاب. وألقي ي التدريب على أعالخارج لتلق   
 ، وهو2008مارس  عليه في قطر في القبض

 .2008 ويوني يقضي مدة حكمه منذ
 
 

https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817985
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817985
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817985
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5834918
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5834918
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 معلومات واردة في أبرز الصحف والوكالت األجنبية ذات المصداقية :اثالثً 

 

 هيئة اإلذاعة البريطانية ومعهد الخدمات المتحدة الملكي ببريطانيا: -1

 ،ت األمنية بمعهد الخدمات المتحدة الملكي ببريطانياال الجرائم المالية والدراسوقال توم كيتينج مسؤ، يونيو 13في 

بليون دوالر  1أن قطر دفعت فدية قدرها  فادتأن هناك تقارير : "إوفي مقال نشره بموقع هيئة اإلذاعة البريطانية

كجزء  ،وإلى مسؤولي أمن إيرانيين، للقاعدة في سوريا ةعباالتنظيمات الت حدأسترليني( إلى إون جنيه ملي 790)

اختطفوا على يد ميليشيات  أفادت تقارير أنهم من أفراد األسرة المالكة 26من صفقة أسفرت عن إطالق سراح 

. "ال جهاديين في سوريب  مساك بهم من ق  شيعية عراقية مدعومة من إيران، وعشرات المقاتلين الشيعة الذين تم اإل

البيئة "المتساهلة" في ب 2014في عام  اه األخيرما سم  ، كما نقل عن ديفيد كوهين، نائب وزير الخزانة األمريكية

دم آه قرأ. وما مثل القاعدة وما يسمى بالدولة اإلسالمية؛ قطر التي سمحت لحشد التبرعات للمجموعات المتطرفة

بأن قطر "تفتقر إلى اإلرادة السياسية الالزمة والقدرة على إنفاذ  )من تال كوهين في الموقع( 2016زوبين في عام 

 قوانينها المالية لمكافحة اإلرهاب بفعالية ضد جميع تهديدات تمويل اإلرهاب".

 

 اإلسرائيلية: "رتسآه"صحيفة  -2

ادات بأن إف التي نقلت ،ايض  أ اإلسرائيلية "رتسآه"صحيفة المعلومة السابقة حول الفدية التي دفعتها قطر، نقلتها 

من  رينوالعش قطر دفعت مئات الماليين من الدوالرات إلى ميليشيا شيعية تدعمها إيران واختطفت الرهائن الست

 افق الصحيفة نفسها، فإن عدد  من معسكر في جنوب العراق. وو   2015ديسمبر  16األسرة المالكة القطرية في 

ا للمجموعات اإلسالمية في سوريا، بما في ا ضخم  ا مبلغ  ن قطر دفعت أيض  إ" :قالوا من المقربين من المفاوضات

 .مرتبطة بتنظيم القاعدة" ذلك مجموعة

 

 :"ورك تايمزالنيوي" -3

 ثت الصحيفة عن السلوك المزدوج لبعض الدول، تحد  2017يونيو  19شر في ن  الذي  مقال هيئة التحريرفي 

مثل  ؛ا الراديكاليين في سورياقطر أيض  مت "دع  : ! وقالت الصحيفةنفسه الوقت وتمويله( في )محاربة اإلرهاب

 .دول عربية أخرى"وجماعات في ليبيا و، جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة

 

 البريطانية: "الجارديان"صحيفة  -4

 20شر في ن  ، ديفيد بلير وريتشارد سبنسر من ه كل  أعد  ، البريطانية "الجارديان"صحيفة  نشرته هممتحقيق في 

 :تياآل إلى" يشير المقال ؟قطر صعود المتطرفين اإلسالميين، تحت عنوان "كيف تمول 2014سبتمبر 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40246734
https://www.haaretz.com/middle-east-news/fact-check-is-qatar-supporting-terrorism-1.5484124
https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/saudi-arabia-qatar-isis-terrorism.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-rise-of-Islamist-extremists.html
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شتري قطر ممتلكات لندن في الوقت الذي تعمل فيه ضد المصالح البريطانية في ليبيا وتسليح أصدقاء الجهاديين ت"* 

لك رئيسي لإلسالميين العنيفين، بما في ذ ر كراع  وتؤكد الصحيفة أن "وضع قط، الذين حاولوا قتل أحد سفرائنا"

 الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، واضح للدبلوماسيين والخبراء".

بما في  ؛ث الصحيفة عن مظاهر الدعم القطري لإلرهاب في عدد من مناطق الشرق األوسطفي المجمل تتحد  * 

 اهت قطر عمد  "وقد وج   :األسد. وهنا تقول الصحيفةد بشار ض نذلك سوريا، ورعاية قطر للمتمردين المسلحي

وعن الجماعة تقول . ال سيما مجموعة تصف نفسها بأحرار الشام"؛ األسلحة والمال إلى المتمردين اإلسالميين

ا في تحويل الثورة المناهضة لألسد إلى انتفاضة إسالمية. وقاتل ا رئيسي  دور   (أحرار الشام)"لعبت  :الصحيفة

ا إلى جنب مع جبهة النصرة، وهي منظمة تابعة للقاعدة، خالل معركة حلب، واتهموا بمجزرة طائفية نب  رجالها ج

 .المتمردين في سوريا" إلىن ليبيا مفائضة  سلحةأواحدة على األقل". ويتهم المقال قطر "بنقل 

هي ، لها المتمردين المفضلين"في حالة سوريا، فإن الطريقة التي اختارتها قطر لدعم  :* وعن سوريا يقول التقرير

رواتيا، ال سيما ك؛ األموال لشراء أسلحة من بلدان ثالثة ثم تستخدم هذه، تمرير مبالغ كبيرة للوسطاء في تركيا

 .وترتب لنقلها إلى المتمردين في سوريا"

 نقلمرار ستا حول )لم يكشف التحقيق عن اسمه( *وفي ليبيا، يكشف التحقيق عن تصريحات دبلوماسي غربي

 .في مطار مصراتة ا تهبطسلحة جو  قطر كميات من األ

يتحدث التقرير عن أربعة فروع للحكومة القطرية تتعامل مع الجماعات المسلحة في سوريا وليبيا:  وبشكل عام *

مد األمير تميم بن ح وكالة االستخبارات في البالد، والمكتب الشخصي للحاكمووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، 

 ثاني. آل

ه في ودور، )الوارد اسمه في الجدول السابق( عبد الرحمن النعيمي ىط الصحيفة بشكل خاص الضوء عل* وتسل   

ا دوالر شهري   يبتحويل ما يصل إلى مليون   ن النعيمي قام: "إتقول الصحيفة رهاب. وبشكل أكثر تفصيال  تمويل اإل

 .في الصومال" الشباب، وهي الحركة التابعة للقاعدة ألف دوالر إلى حركة 250و(، القاعدة في العراق)إلى 

 

 :"24نس افر" -5

"هل تمول قطر الجماعات المسلحة في شمال  :ل فيهاء، وتس2013في يناير  ،"24نس افر"لمقال نشره موقع ا فق  و  

ينقل المقال عن أندريه بورجو، وهو باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية ومتخصص في شؤون ، مالي؟"

ن هناك بعض ؛ فإر أدلة دامغة عن وجود رابط بين الجماعات المسلحة وقطرالرغم من عدم توف  على مالي "أنه 

 .المؤشرات واالحتماالت التي تدل على ذلك"

 عن مصادر استخباراتية ، "نقال  2012في يونيو، أنشينه" الفرنسية الساخرةأسبوعية "لوكانار  وينقل المقال عن

فرنسية أن أمير قطر منح مساعدات مالية للجماعات المسلحة التي احتلت شمال مالي، دون أن تذكر قيمة هذه 

 .لي"االسلطات الفرنسية كانت على علم بتصرفات القطريين في شمال م"أن  ، مضيفة"المساعدات وطريقة منحها

قطر ى لإ ،2012يوليو  اتهامات وجهها في عن سادو ديالو، عمدة مدينة غاو في شمال مالي، "24نس افر"وتنقل 

 "إن الحكومة الفرنسية تعرف ر تي إيل":آدين في هذه المدينة. وقال ديالو على إذاعة "وبتمويل اإلسالميين الموج

http://www.france24.com/ar/20130124-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
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غاو  يا مساعدات غذائية إلى شمال مالي عبر مطار  ترسل يومي    إمارة قطر التيفهناك مثال  ؛ ن يساند اإلرهابيينم  

 .وتمبكتو"

  

 :"سييفورين بول" -6

 International crisis، المحللة األولى بمجموعة األزمات الدولية ليزابيث ديكنسونإ تكتب، سبتمبر 30 في

group ،  ضح الكاتبة بشكل وا قالتو. تحت عنوان " القضية ضد قطر" "فورين بوليسي" في دورية  مطوال  مقاال

 ات"ضخت اإلمارة الصغيرة الغنية بالغاز عشرات الماليين من الدوالرات من خالل شبك: في مقالها عن قطر

هذه الشبكة القطرية " :. وتضيف الكاتبةلمتمردين السوريين المتشددين والسلفيين المتطرفين"ى الإالتمويل الغامضة 

ة في المنطقة وتسريع نمو الفصائل الراديكالي تا في زعزعة استقرار كل بقع المشكالا رئيسي  نفسها لعبت دور  

قة في من المساعدات القطرية: ليبيا غار والجهادية. وقد تراوحت النتائج من سيئة إلى كارثية في البلدان المستفيدة

تطفت من واخعليها االقتتال الداخلي  طغىل الوكيل، والمعارضة السورية قد ب  حرب بين الميليشيات الممولة من ق  

 .المتطرفين" لب  ق  

  

 :"أوراق قطرية" كتاب -7

ونو وجورج مالبر"، فرنسا الدولية"من إذاعة ، من كريستيان شينو لفه كل  أ، الذي "وراق قطرية"أربما يعد كتاب 

الذراع غير الحكومية - ، من أهم المراجع الموثقة لدور قطر، عبر مؤسسة قطر الخيريةو"لوفيغار"من صحيفة 

الدينية ذات األهداف السياسية على األراضي الفرنسية.  اتعوفي تمويل عدد كبير من المشر -لألمير القطري

ن المؤسسة قامت بتمويل شبكات ضخمة تابعة لجماعة إبجدل كبير حوله في فرنسا، ف يفق الكتاب الذي حظوو  

قافية وجمعيات مساجد ومؤسسات ث خرى ذات صلة. وتضم تلك الشبكةأخوان المسلمين، وجماعات متشددة اإل

بما فيها  النرويج ودول البلقانو سويسراو ألمانياو بلجيكاو إيطالياو من بينها فرنسا ؛دينية في بلدان أوروبية عدة

ا في أوروبا وكندا مشروع   140لت أن مؤسسة قطر الخيرية مو  عن وحدها  2016صربيا. وتكشف أرقام عام 

حول أن مؤسسة  يورو! وعلى الرغم من مزاعم السلطات القطريةمليون  72بما يزيد مجموعه على ، وأستراليا

وان مثل الدي، ن الكتاب يكشف قائمة بأهم الجهات المانحة؛ فإقطر الخيرية هي مؤسسة غير حكومية يمولها أفراد

شيخ الوالشيخ خالد بن حمد بن عبد هللا آل ثاني، ول ثاني، آالشيخ جاسم بن سعود بن عبد الرحمن واألميري، 

  المكتب الخاص لألمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني.وعود جاسم أحمد آل ثاني، س
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