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تقرير

تقرير الكونغرس عن « 11أيلول»:
«اإلرهاب» عن طريق «الحليف السعودي»
بعد  15عامًا على إبقائها
في مكان محصن في
مبنى الكابيتول ،نشرت
اإلدارة األميركية ،الجمعة،
الصفحات الـ 28من تقرير
الكونغرس ،التي تربط بين
السعودية وأحداث 11
أيلول .يومها ،سارع اإلعالم
السعودي إلى الحديث عن
تبرئة تضمنتها للسعودية،
إال أن ّ
التمعن في الصفحات
يوحي بأن ما تضمنته
يدين السعودية ،أكثر مما
يبرئها ،بل يطرح المزيد من
التساؤالت عن دورها
إعداد ــ نادين شلق

ً
ّ
ي ـشــكــل أم ـ ــا لـتـعـمـيـمــه الح ـق ــا ن ـحــو كل
سوريا».
ي ـك ـشــف ك ــاه ــان ــا أن ال ـخ ـطــة مــوضــوعــة
عـلــى طــاولــة ج ـهــات إســرائـيـلـيــة رفيعة
املـسـتــوى ،و«اجتمعنا لـهــذه الغاية مع
وزراء واع ـض ــاء كـنـيـســت اســرائـيـلـيــن،
وتلقينا منهم ردودًا ايجابية» .وحول
تـفــاصـيــل أك ـثــر لـلـخـطــة ،يـشـيــر كــاهــانــا
ّ
إلى أن «االتجاه بأن ال نقيم معسكرات
الجئني ضمن خيم ،بل استغالل البنية
التحتية املــوجــودة في املنطقة املحددة
لجلب الالجئني اليها ،خاصة مع وجود
 20قرية قائمة حاليًا فيها ،يمكنها ان
تستوعب عشرات اآلالف من الالجئني،
وم ـئ ــات اآلالف ف ــي امل ــراح ــل الــاح ـقــة».
وي ـك ـشــف أي ـض ــا ع ــن ال ـن ــواح ــي االمـنـيــة
لـلـمـنـطـقــة املـ ـقـ ـص ــودة ،ف ـي ـش ـيــر إلـ ــى أن
الــاج ـئــن انـفـسـهــم هــم امل ـســؤولــون عن
أمـنـهــم ،فعليهم أن ي ـخ ـتــاروا ممثليهم
ومــن يــدافــع عنهم وعــن ح ــدود املنطقة،
من بينهم.
البارز أيضًا في حديث كاهانا ،الكشف
عـ ــن خ ـط ــة ش ـب ـي ـهــة ب ــال ـخ ـط ــة ال ـحــال ـيــة
للجنوب ال ـســوري ،عمل على تنفيذها
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ــديـ ـن ــة ادل ـ ـ ــب فـ ــي ش ـم ــال
ســوريــا ،إال أنها منيت بالفشل نتيجة
ما قال إنه تردد وفشل لسياسة اإلدارة
ّ
األمـيــركـيــة ه ـنــاك ،مـعــربــا عــن أم ـلــه بــأن
ن ـت ـي ـجــة ال ـخ ـط ــة امل ــوض ــوع ــة لـلـجـنــوب
السوري مغايرة .وقال« :بدأنا العمل في
منطقة ادلب ،وأرسلنا إلى هناك سالحًا
للمتمردين وإم ـ ــدادات إنـســانـيــة ،وكــان
التوجه واألمل في النتائج مبنيني ايضًا
على إمـكــان الـتــدخــل االمـيــركــي السريع
ل ــإط ــاح ــة ب ـن ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــوري
ب ـ ـشـ ــار) األسـ ـ ـ ــد .ل ـك ــن ك ـل ـم ــا مـ ــر ال ــوق ــت
كـلـمــا ّ
أج ـلــت إدارة (الــرئ ـيــس االمـيــركــي
بـ ــاراك) اوبــامــا خطوطها الـحـمــراء إلــى
أن انتهت اإلمــدادات .انتقلنا الى جانب
آخــر ،وســرنــا سوية الــى جانب (تنظيم
ال ـقــاعــدة فــي س ــوري ــا) جبهة ال ـن ـصــرة...
ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا مـتـقـلــب ،والـشـعــب
ينتظر من يساعده».

سـ ــاعـ ــات ق ـل ـي ـلــة ك ــاف ـي ــة ل ـل ـت ـمـ ّـعــن فــي
الصفحات الـ 28من تقرير الكونغرس
بشأن أحداث  11أيلول ،التي خصصت
ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق فـ ـ ــي ع ـ ــاق ـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
بــالـهـجـمــات ،كــذلــك فــإنـهــا تكفي لفهم
السبب الــذي دفــع واشنطن إلــى إبقاء
ال ـســريــة ع ـلــى ه ــذه ال ـص ـف ـحــات ط ــوال
 14ع ــام ــا« ،م ـن ـع ــا إلح ـ ــراج ال ـح ـكــومــة
الـسـعــوديــة» على حــد تعبير سيمون
ه ـ ـنـ ــدرسـ ــون ف ـ ــي «مـ ـعـ ـه ــد واش ـن ـط ــن
لسياسات الشرق األدنى» .أبو زبيدة،
الشيخ فهد الثميري ،أســامــة بسنان،
نـ ــواف ال ـح ــازم ــي ،كـلـهــا أس ـم ــاء كــانــت
ق ــد حـفـلــت ب ـهــا ال ـص ـحــف األم ـيــرك ـيــة،
خــال الفترة املاضية ،وربــط بعضها
وغيرها من الكيانات بشخص واحد
هو بندر بن سلطان ،السفير السعودي
في واشنطن آنــذاك .وإن كانت وسائل
اإلعــام السعودية قد انبرت ،مباشرة
بـعــد نـشــر ه ــذه الــوثــائــق ،إل ــى اإلع ــان
أن مـضـمــونـهــا ي ـبــرئ ال ــر ًي ــاض ،فهي
َّ
بذلك قد نقلت الواقع مجزأ ،فيما عمل
اإلعالم األميركي خالل األيام املاضية
ّ
التورط
على إلقاء الضوء على مكامن
الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ال ـه ـج ـم ــات« .امل ــذك ــرة
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات
األميركية ،في تموز  ،2002تقول بما
ال لبس فيه إن الـصــات بــن خاطفي
ال ـط ــائ ــرات وال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة في
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن والـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي لـ ــوس
ً
أنـجـلــس ،تشكل دلـيــا ال يقبل الجدل
على أن هناك دعمًا لهؤالء اإلرهابيني
ّ
من داخل الحكومة السعودية» ،علقت
ص ـح ـي ـفــة «نـ ـي ــوي ــورك ب ــوس ــت» عـلــى
مضمون الوثائق.
الصفحات أيضًا ،المست جانبًا آخر،
ال يـقــل أهـمـيــة عــن ال ـحــدث بـحــد ذات ــه،
ب ــل يـتـخـطــاه ،وه ــو ال ــدع ــم الـسـعــودي
لتنظيم «القاعدة» ،الذي رأت صحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» أن الــوثــائــق تعد
تـ ـص ــويـ ـرًا واض ـ ـحـ ــا ل ـج ـه ــود امل ـم ـل ـكــة
لعرقلة املـحــاوالت األميركية ملحاربة
«ال ـقــاعــدة» فــي الـسـنــوات الـتــي سبقت
« 11أي ـل ــول» ،مـشـيــرة فــي الــوقــت ذاتــه
إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـحـ ـت ــوي «عـ ـ ـل ـ ــى ف ـه ــرس
م ــن االج ـت ـم ــاع ــات وال ـ ـصـ ــدف امل ـث ـيــرة
للشكوك».

عالقة الرياض

ت ـفـ ّـصــل ه ــذه ال ــوث ــائ ــق ال ـع ــاق ــات بني
مسؤولني سعوديني وعدد من منفذي
الهجمات ،كذلك فإنها تكشف عن آالف
الــدوالرات من أفــراد في األســرة املالكة
إلـ ــى أشـ ـخ ــاص ع ـلــى ع ــاق ــة بـمـنـفــذي
الهجوم وغيرهم من مشتبهي تنظيم

«القاعدة» .وعلى الرغم من أن الكثير
م ـ ــن مـ ـضـ ـ ُم ــون ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـفـ ـح ــات قــد
ُحجب أو أعيدت صياغته ،إال أن ذلك
ال يمنع من إيجاد هذه الصالت التي
يـمـكــن وصـفـهــا بــأنـهــا «واسـ ـع ــة» إلــى
درج ـ ــة دف ـع ــت م ـك ـتــب الـ ـ ـ ــ«اف ب ــي اي»
فــي واشنطن إلــى إنـشــاء فرقة خاصة
للتحقيق بالشق املتعلق بالسعودية.
ولكن بحسب بول سبيري في صحيفة
«نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك بـ ـ ــوسـ ـ ــت» ،إن ال ـت ــرك ـي ــز
األساسي على السعودية بدأ متأخرًا
بعد هجمات  11أيلول ،وذلك «بسبب
مــوقــع ال ـس ـعــوديــة كـحـ ُلـيــف لـلــواليــات
املـتـحــدة» ،األم ــر ال ــذي ذك ــر م ــرات عدة
في الصفحات.
ُ
تـ ـظـ ـه ــر مـ ـلـ ـف ــات م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
ال ـف ـيــدرال ـيــة امل ــذك ــورة ف ــي الـصـفـحــات
ال ـ ـ ـ ــ 28أن ع ـم ــر ال ـب ـي ــوم ــي ال ـ ـ ــذي ك ــان
ً
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤوال ع ـ ـ ــن إدارة م ـ ـس ـ ـجـ ــد ف ــي
ّ
كــالـيـفــورنـيــا قـ ــدم «م ـس ــاع ــدة كـبـيــرة»
للخاطفني الـسـعــوديــن خــالــد املــدهــار
ون ــواف ال ـحــازمــي ،بـعــدمــا وص ــا إلــى
سان دييغو في شباط  .2000الحازمي
ك ـ ــان ق ــائ ــد ال ـخ ـل ـيــة الـ ـت ــي اس ـت ـهــدفــت
مبنى «البنتاغون» ،بينما كان املدهار
أح ــد األعـ ـض ــاء األق ــوي ــاء ف ــي الـخـلـيــة،
وقـ ــد نـ ــزل االثـ ـن ــان ف ــي ش ـقــة ب ـيــومــي.
أي ـض ــا ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان يـســاعــد
ف ـيــه ال ـخــاط ـفــن ،ك ــان ب ـيــومــي يتلقى
زيـ ــادات كـبـيــرة عـلــى رات ـبــه مــن شركة
أم ــن سـعــوديــة لـهــا عــاقــة بــأســامــة بن
الدن و«الـقــاعــدة» .عــاوة على ذلــك ،إن
أحد موظفي االستخبارات املزعومني،
ُ
ويدعى أسامة بسنان ،ساعد مدبري
أح ــداث  11أي ـلــول ،وعـمــل عــن قــرب مع
بـ ـي ــوم ــي .وم ـ ــا ي ـث ـي ــر الـ ـشـ ـك ــوك أك ـث ــر،
هــو أن ــه «وزوج ـت ــه تلقيا دعـمــا مــاديــا
م ــن الـسـفـيــر ال ـس ـعــودي ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة وزوجته» ،أي من األمير بندر
بن سلطان وهيفا بنت فيصل.
ملفات الـ ــ«اف بــي آي» ومــذكــرة وكالة
االس ـت ـخ ـب ــارات ،تـشـيــر أي ـض ــا إل ــى أن
م ـن ـفــذي األحـ ـ ــداث كــانــت لــدي ـهــم صلة
م ــع الـشـيــخ فـهــد ال ـث ـم ـيــري ،ال ــذي كــان
مــوظـفــا فــي القنصلية الـسـعــوديــة في
ل ــوس أنـجـلــس .وتـظـهــر الـسـجــات أن
الدبلوماسي السعودي املعتمد ،أجرى
ع ـش ــرات امل ـح ــادث ــات الـهــاتـفـيــة ول ـق ـ ً
ـاء
واحدًا على األقل مع بيومي ،وذلك قبل
ق ــدوم منفذي هـجــوم  11أي ـلــول .األمــر
ق ــد يـصـبــح أك ـث ــر سـ ــوءًا ع ـنــدمــا تــذكــر

ً
إحــدى صفحات التقرير أن «مسؤوال
ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــوديــة بقي
ف ــي ال ـف ـنــدق ذاتـ ــه ف ــي فـيــرجـيـنـيــا ،مع
الـحــازمــي وغـيــره مــن منفذي الهجوم
على البنتاغون ،في الليلة التي سبقت
االستيالء على الطائرة».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إحـ ـ ـ ــدى
الصفحات إلى صالح الحسني ،وتفيد
بأن وكالء الــ«اف بي اي» شعروا بأنه
«كذب بشأن عدم لقائه أو عدم معرفته
بـ ـم ــدب ــري الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،ولـ ـك ــن ع ـنــدمــا
ح ــاول ــوا اس ـت ـجــوا ُبــه م ــرة أخـ ــرى ،كــان
الوقت قد تأخر ،وأخرج من البالد مع
غ ـيــره مــن املـشـتـبــه فـيـهــم الـسـعــوديــن
الـ ـكـ ـب ــار ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب م ــن ب ـن ــدر،
وبموافقة البيت األبيض».
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى بـ ـن ــدر ،ف ـقــد ُوج ـ ــد رقــم
هــات ـفــه ع ـلــى دف ـتــر م ـس ــؤول كـبـيــر في
«ال ـقــاعــدة» ُيــدعــى أب ــو زب ـي ــدة ،عندما
ألـقــي الـقـبــض عليه فــي بــاكـسـتــان في
عــام  .2002أيـضــا ،حــدث أن ُوج ــد رقم
حارس بندر على دفتر أبو زبيدة.

العالقة بتمويل اإلرهاب
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،عـ ـمـ ـل ــت ص ـح ـي ـفــة
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ــايـ ـم ــز» عـ ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز
ع ـلــى ت ـمــويــل ال ـس ـعــوديــة ل ــ«ال ـت ـطــرف
اإلسالمي في املساجد وفي الجمعيات
الـخـيــريــة» ،وه ــو أم ــر ب ــدا واض ـحــا في

السعودية عمدت
َ
إلى غسل األموال عبر
المساجد

ال ـص ـف ـحــات ال ـتــي ن ـشــرت أخـ ـيـ ـرًا .وقــد
رأت هذه الصحيفة أنه «بالنسبة إلى
مــراق ـبــي ال ـح ــرك ــات ال ـج ـه ــادي ــة ،تــؤكــد
ه ــذه ال ـص ـف ـحــات ال ـت ـهــم ال ـتــي وجـهــت
إلــى الحكومة السعودية ومواطنيها
األغنياء بتمويل التعاليم املتطرفة في
أميركا» .وفي هذا اإلطار ،تشير وثائق
ال ـك ــون ـغ ــرس إلـ ــى «م ـس ـجــد ف ـه ــد» فــي
كاليفورنيا ،ال ــذي كــان إمــامــه الشيخ

ُ
وجد رقم هاتف بن سلطان على دفتر مسؤول كبير في «القاعدة» (أرشيف)

ف ـهــد ال ـث ـم ـيــري ،الـ ــذي ذك ــر أي ـض ــا أنــه
دبـلــومــاســي س ـعــودي عـمــل فــي مهمة
في لوس أنجلس« .عــرف هذا املسجد
ب ــدعـ ـم ــه ل ـ ـلـ ــرؤى امل ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـغ ــرب»،
تضيف.
أم ــا «م ـس ـجــد اب ــن تـيـمـيــة» ف ــي كــولـفــر
س ـي ـت ــي فـ ــي ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا ،فـبـحـســب
تقرير الكونغرس «هو موقع تقام فيه
نشاطات ترتبط باإلرهاب .ويبدو أنه
يتعاون مع مسجد امللك فهد».
في إحدى املقابالت التي تتطرق إليها
ال ـص ـف ـحــات الـ ـ ـ ــ ،28ي ـق ــول أحـ ــد عـمــاء
الــ«اف بي آي» إنه يعتقد أن الحكومة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ك ــان ــت ت ـع ـم ــد إل ـ ــى غـســل
األمـ ـ ـ ــوال ،ع ـبــر هـ ــذا امل ـس ـج ــد .وتـشـيــر
ال ـص ـف ـح ــات إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــ«اف ب ــي آي»
تعتقد أن جزءًا من التمويل الذي كان
يأتي مــن السعودية ،كــان يجري عبر
مسجدي ابن تيمية في لوس أنجلس
وامل ــرك ــز اإلس ــام ــي ف ــي س ــان ديـيـغــو.
واش ـت ـب ــه الـ ـ ـ ــ«اف ب ــي آي» بـ ــأن املــركــز
اإلســامــي كــان يـقــوم بغسيل األم ــوال
ملصلحة «الـقــاعــدة» ،وهــو املركز الذي
قــام أحــد موظفيه بمساعدة الحازمي
وامل ــده ــار ف ــي االن ـض ـمــام إل ــى مــدرســة
ل ـت ـع ـلــم الـ ـطـ ـي ــران ،ك ــذل ــك ع ـم ــل مـعـهــم
مترجمًا.
«مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـ ـح ـ ــرم ـ ــن»« ،ال ـج ـم ـع ـي ــة
اإلسالمية لشمال أفريقيا» ،وغيرهما
مـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات اإلس ــامـ ـي ــة امل ـمــولــة
مــن الـسـعــوديــة ،تـطــرق إلـيـهـمــا تقرير
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ـ ّـى أن مـكـتــب
التحقيقات الفيدرالية حذر من أنهما
تـعـمــان عـلــى نـشــر اإلسـ ــام املـتـطــرف
والـ ـعـ ـقـ ـي ــدة ال ـس ـل ـف ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة وفي العالم .ويذكر املكتب أن
هاتني الجمعيتني حصلتا على تمويل
مــن شيوخ متطرفني سعوديني ،ومن
جمعيات غير حكومية مشتبه فيها.
ك ــل م ــا ذك ــر ســاب ـقــا دف ــع كـثـيــريــن إلــى
انـتـقــاد الـسـعــوديــة كحليف لـلــواليــات
املتحدة ،وهو ما ّ
عبر عنه عميل الـ«اف
بي آي» السابق جون غاندولو ،بقوله
ً
إن «السعودية أنفقت مــاال في تمويل
الحركة اإلسالمية العاملية أكثر من أي
دول ــة أخ ــرى على األرض» .وقــد نقلت
عـنــه «واش ـن ـطــن تــايـمــز» مــا م ـفــاده أن
«وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة وجـهــاز
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ي ـجــب أن ي ـن ـظ ــرا إلــى
الـسـعــوديــة عـلــى أن ـهــا ع ــدو لـلــواليــات
املتحدة».

