
لندن: ما وراء نشر وثائق أمريكية سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر بالذكرى السنوية العشرين؟

  

لندن: أجرت وكالة أنباء العمل الإيراني (ايلنا) مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني دكتور أحمد الزين، المقيم في لندن، مقابلة
صحفية، يوم الاثنين في 2021-09-06، تناولت تداعيات الغزو الامريكي لافغانستان..

      

واخر التحليلات والمعلومات الممكن الكشف عنها من خلال نشر الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر الارهابية في الذكرى
السنوية العشرين، وأحتمال اعلان وقوف السعودية وراء الهجمات.

  

  

  

.السؤال الاول: ارید من فضلکم تشرحوا وجهي نظرکم حول هجمات 11 ایلول/ سبتمبر بعد مرور 20 عاما من هذه الواقعة

  

التي نفذها تنظيم القاعدة في واشنطن ونيويورك، شّنت أمريكا حرب عالميةمع بداية هجمات 11 سبتمبر- أيلول الإرهابية،لجواب:ا
على الإرهاب، بدأتها بالهجوم على أفغانستان، ثم ليبيا والعراق وسوريا.. من أجل القضاء على التهديد الارهابي وحماية المصالح

ولكن بعد 20 عاما من هذه هجمات 11 سبتمبر الارهابية لمالامريكية كما زعمت..
تنجح امريكا من تحقيق اي انتصار حقيقي في حربها على الارهاب، وقد منيت بهزائم كبرى وإخفاقات كارئية داخليا وخارجيا.. لأن

التهديدات الارهابية التي يشكلها تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية "داعش" لم تنته بعد، بل زادت من وتيرتها.. وجاء الرد الامريكي
العسكري غير متناسب مع حجم تلك التهديدات الارهابية الكبرى، ثم ان امريكا لم تكن جادة في مزاعمها في محاربة الارهاب، بل عملت
على احتضان القاعدة و"داعش" واستخدمتهما في تنفيذ أجنداتها العسكرية والسياسية والاقتصادية على الدول المناوئة لسياساتها في

ولفرض سياساتهاإيران والصين وروسيا وفنزويلا..
الاستعمارية في الهيمنة والاحتلال والغزو لدول مثل أفغانستان والعراق وسوريا..

  

وتذكر التقارير الامريكية بان الحرب على الإرهاب كّلفت أمريكا ما يقرب من 5.5 تريليون دولار أمريكي، فضلا عن الخسائر البشرية
إذ تشير التقديرات إلى مقتل 7700 جندي أمريكي حول العالم في الجبهات الرئيسية لتلك الحرب، مما يعني بأن امريكا قد دفعت بالفعل
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تكلفة باهظة جدا ولم تحقق شيئا..

  

  

السؤال الثاني: نشر خبر علی هذا الاساس بأن الرئیس جو بایدن قرر بنشر الوثائق السرية واعلان وقوف السعودية وراء الهجمات. برأیکم
ماذا سیعلن بایدن وماذا تداعیات هذا الاعلان للسعودية؟

  

 مع استعداد امريكا للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره بايدن،الجواب:
تعهد مسؤولون أمريكيون بإجراء مراجعة لنشر وثائق سرية وحساسة متعلقة بتلك الاعتداءات. 

  

وقد رحب الرئيس بايدن بالمراجعة التي تقوم بها وزارة العدل، قائلا "كما تعهدت خلال حملتي الانتخابية، إدارتي ملتزمة بضمان
للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة". ومع امكانيةأقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة

الافراج عن كافة الوثائق والمعلومات السرية التي جمعتها الاستخبارات الامريكية خلال تحقيقاتها، تظهر تورط السعودية وهي
مرتبطة بشكل مباشر بالهجمات وهي من دعمت ومّولت المنفدين الارهابيين، حيث يقوم الناجون

وأقارب وعائلات الضحايا الذين سقطوا في هجمات 11 سبتمبر عام 2001، برفع دعاوى قضائية، ويخوضون حربا قانونية ضد السعودية
يعتقدون أنها متورطة في هذه الاعتداءات إلا أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تتذرع بحماية أسرار الدولة لفرض السرية على

بعض الوثائق خلال هذه المحاكمات، لكن عائلات الضحايا والشعب الأمريكي يصرون ويطالبون بالوصول إلى هذه المعلومات للمساعدة
في بحثهم عن الحقيقة والعدالة والمحاسبة.

  

العلاقات الدبلوماسية الامريكية السعودية، قد يؤدي الىواذا ثبت تورط السعودية، فان ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل
فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين، وقد توقف امريكا دعمها لمحمد بن سلمان ونظامه والحيلولة دون تمكينه للوصول الى

عرش المملكة بعد أبيه الملك، وقد تشدد وتقوى المعارضة السياسية الداخلية والخارجية وتكثر الاصوات ضد النظام السعودي
الوهابي التكفيري، وقد تبدأ الحملات الشعبية للمطالبة بإسقاطه وتغييره الى نظام اكثر

عدالة واستقرارا وأمنا وإنسانية.. وقد تعمد امريكا الى وقف الصفقات والاستثمارات السعودية في امريكا، وفرض حظر لبيع الاسلحة
الى السعودية، وقد يفتح الباب امام المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية للتحقيق بجرائم السعودية من مقتل خاشقجي الى

جرائمه في اليمن، ودعمه للارهاب في سوريا والعراق وليبيا..
الى تورطه بانتهاكات حقوق الانسان والمرأة السعودية التي طالتهم الاعتقالات التعسفية والقمع والاضطهاد والتعذيب وإعدام

القاصرين في السجون.. مما قد يؤدي الى اصدار قرارات إدانة من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن وفرض عقوبات اقتصادية وتضرر
مصالحه ومشاريعه السياسية والاقتصادية والامنية في المنطقة..
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السؤال الثالث: برأیکم إن کان للسعودية دور فی هذه الهجمات فماذا کان هدف السعودية من هذه الهجمات؟

  

 ُيعرف عن السعودية تاريخيا بانها دولة راعية للعنف والتطرف والارهاب، تقوم ايديلوجيتها على العقيدة الوهابية التكفيريةالجواب:
التي تكفر الاخر المختلف، وتهدر دماء المسلمين وغيرالمسلمين الذين لا يؤمنون بعقيدتهم، وتصدر الفتاوى الدينية من قبل

السلاطين وعلماء السوء المؤيدين للحكام السعوديين، التي تفتي بقتلهم وإبادتهم وغزوهم واحتلال بلدانهم ونهب ثرواتهم كما تفعل
في اليمن الان.. كما تقوم سياستها على الغزو وشّن الحروب والتدخل بشؤون دول الجوار وفرض سياستها ورؤيتها الدينية المتطرفة

عليها وعلى شعوبهم كما تفعل في لبنان وسوريا والعراق.. 

  

وبحسب التقارير الامريكية، فان السعودية هي من أنشئت تنظيم القاعدة و"داعش" ودعمتهما ومولتهما بالمال والسلاح والعتاد،
واستعمالهما كوسيلة لتنفيذ اجندات سياسية وعسكرية واقتصادية.. لذلك من نظرتها العدائية المتشددة للدول الغربية الكافرة حسب

عقيدتها، قامت بالهجوم الإرهابي على واشنطن ونيويورك في امريكا في 11 سبتمبر 2001، بهدف زعزعة الامن والاستقرار الدوليين،
وتوجيه أصابع الإتهام الى الجمهورية الإسلامية في إيران بتنفيذ الهجوم، لإستفزاز الرأي العام الامريكي للضغظ على حكومته

بالقيام بالرد العسكري ومهاجمة إيران، والقضاء على برنامجها النووي السلمي وضرب المفاعل والمنصات والابار النفطية، وتقليص
قوته العسكرية والاقتصادية والعلمية، بما يخدم اهداف ومصالح السعودية في منطقة الشرق الاوسط، والحفاظ على تفوق قوتها

العسكرية والاقتصادية، وسيطرتها على أسواق الطاقة والنفط، وهيمنتها على المنطقة.. ولتبقى المرجع الاول لشؤون الحّج والاماكن
المقدسة في مكة والمدينة، والممثل الوحيد للدول العربية والاسلامية وشعوبهم والناطقة بأسمهم في العالم.

  

  

السؤال الرابع: برأیکم هل حققت أهداف محاربة الارهاب فی الافغانستان؟

  

 بعد إنسحاب القوات الامريكية من أفغانستان في 31 آب/ أغسطس 2021، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده حققت أهدافهاالجواب:
في مكافحة التهديد الإرهابي في أفغانستان، بينما يسخر المحللون والباحثون من تصريحات بايدن، لانها لا تجافي الحقيقة، حيث
سمح لحركة طالبان بالعودة والسيطرة على مقاليد السلطة والحكم في أفعانستان، بعد 20 عاما من هروبها وانهزامها.. مما قد ينذر

إمكانية عودة تنظيم القاعدة، وببقلق شديد على صعود تيارات متشددة وجماعات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم
و"داعش" للظهور والعمل والقيام بنشاطات إرهابية تهدد الامن والاستقرار العالمين.

  

لم تنته، وبان امريكا ارتكبت خطأ فادحا بسماحها لأفغانستان بالوقوع في أيدي الجماعاتوهناك اعتقاد راسخ بأن الحرب على الإرهاب 
الإرهابية، لانه لا فرق بين طالبان والقاعدة وداعش، وربما تتعاون هذه التنظيمات وتنسق مع بعضها البعض ويقوى عودها وتتعاظم

قوتها ويكثر شّرها وتعيث في الارض مكرا وفسادا وطغيانا..

  

ونعتقد جازمين بان امريكا خسرت الحرب على الارهاب في أفغاستان لانها لم تنجح في القضاء على الإرهاب، بل عملت على التفاوض
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في قطر مع الارهابين من حركة طالبان الذين تقاتلهم لسنوات، واعترفت بهم كجماعات سياسية، وسمحت لهم للوصول الى مقاليد
السلطة، بالاضافة ان امريكا لم تستطع من بناء دولة ديمقراطية تعتنق أيديولوجية معتدلة في أفغانستان، ولم تؤمن حكومة وطنية

قوية تستطيع ان توفر الامن والاستقرار وحياة كريمة لشعبها، وتمنع من تبني أفكار متشددة ومتطرفة.

  

لذلك امريكا أساءت التقدير، عندما سمحت لنفسها التفاوض والمصالحة والحوار مع الارهابيين، واعتقدت خطئًا بان ذلك يمكن ان
يحقق الامن والاستقرار والسلام، لان المشكلة مع حركة طالبان وغيرها من الجماعات المنطرفة أنهم لا يومنون بالحدود الجغرافية،

ويعتبرون ان افغانستان بلاد رباط، اي مقر وممر ومنطلق للتوسع والهيمنة والسيطرة على دول الجوار وصولا الى اوربا وامريكا وكل
العالم.. لذلك الحرب على الارهاب لم تنتهي.. والارهاب لم ينحسر ولم يهزم، بل سيبقى الارهاب مصدر توتر وقلق وخوف لدى الدول

وشعوب العالم، ربما سنشهد هجمات إرهابية واعتداءات خطيرة في المستقبل..

  

  

السؤال الخامس: الولايات المتحدة التي هاجمت أفغانستان بزعم القضاء على الإرهاب لماذا لا تزال إمكانية وجود القاعدة وداعش؟

  

 في إطار رد امريكا على هجمات 11 سبتمبر، وفي سعيها للدفاع عن امنها القومي ضد التعرض لمزيد من الهجمات، أساءتالجواب:
واشنطن للقيم الديمقراطية ومبادئ العدالة الأمريكية الأساسية، ومن الأمثلة على ذلك معتقل جوانتانامو، والغرف السوداء

للاستخبارات الأمريكية، وسجن أبوغريب في العراق وغيرها.. وقامت بارتكاب مجازر بشرية كثيرة في العراق واليمن وأفغانستان
خلال الاحتلال والغزومنذ 2001، فقد شّوهت هذه الاعمال الاجرامية صورتها، وأضرت بالسمعة والمكانة العالمية لامريكا، واصبحت بنطر

العالم هي راعية الارهاب وداعمة للتنظيمات الارهابية من القاعدة و"داعش" وغيرها، بل ذهبت هيلاري كلنتون الى القول بان امريكا هي
من صنعت "داعش"، بتمويل من السعودية وقطر والامارات، وتدريب مقاتليه في تركيا. 

  

لم تكن شفافة وصادقة، بل كانت تكذب وتناورلذلك امريكا عندما ذهبت الى افغانستان بحجة محاربة الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر،
وتتذرع بحجج واهية للهيمنة والسيطرة على الدول العربية والاسلامية واحتلالها ونهب ثراواتها، ولحصار إيران وفرض عقوبات
اقتصادية عليها، ولمجابهة محور المقاومة وحلفائه وأصدقائه الروس والصين، من اجل ضمان امن "إسرائيل" المحتلة، وحماية

قواعدها المنتشرة في دول الخليح، وحماية أبار النفط والغاز، لتحقيق مصالحها الجيو- سياسية والاقتصادية والامنية.. 

  

لذلك نرى ان حركة طالبان والقاعدة و"داعش" قد تكاثروا وتعاظموا وانتشروا في المنطقة في ظل الوجود القوات الامريكية في
أفغانستان، بينما كانت امريكا تدرب الجيش الافغاني وتسلحه للقيام بمهام قتال هذه التنظيمات الارهابية، التي انفقت عليها

المليارات من الدولارات على مدى 20 سنة.. وقد تحدث بايدن عن واقعية السياسة الامريكية في افغانستان حيث حّث القادة الافعان
والحكومة الافغانية على القتال من أجل وطنهم، وقال بايدن بانه لا يمكن للقوات الامريكية ولا ينبغي لها ان تقاتل في حرب وتموت في

خوضها بنفسها!! والهدف هو انقاذ القوات الامريكية من تداعيات المواجهة مع مقاتلي التنطيماتحرب لا ترغب القوات الافغانية
الارهابية واستباق الخسائر البشرية للقوات الامريكية والهزيمة المحتملة، وتحويل الحرب على الارهاب من الصراع الدولي الى

الصراع الداخلي بين الجيش الافعاني وحركة طالبان، او الصراع القبلي في حرب أهلية مدمرة للشعب الافغاني.
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الالذلك لا يمكن التعويل على قوات الاحتلال الامريكية في إيجاد حلول وطنية بديلة وحماية شعبه من الفوضى والارهاب، لان المحتل
مريكي دائما ينظر الى مصالحه وامنه ومنافعه اولا.

  

  

فی الختام برأیکم متی یمکن أن یختم ملف هجمات 11 سبتمبر و ماذا سیکون مستقبله؟

  

 اعتقد ان ملف هجمات 11 سبتمبر ملفا شائكا حساسا، ورغم إتهام السعودية وتورطها فيها، يمكن ان لا تصل الى خواتيم نهائيةالجواب:
عادلة وشفافة ترضي جميع المتضررين والناجين وعائلات الضحايا في امريكا بتطبيق قيم العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء،

لانه يؤخذ بالحسبان دوما مصالح الدول وعلاقاتهما التاريخية وتتداخل القضايا القضائية بالمصالح السياسية والامنية والاقتصادية
وقد رأينا كيف حمت الادارة الامريكية المجرم محمد بن سلمان، وأبعدت الشبهة عنه في جريمة قتل الصحافيلكلا البلدين.

خاشقجي وهو المسؤول المباشرعنها، ومنعت محاكمته ومعاقبته، وعطلت مفاهيم العدالة والعقاب وحقوق الانسان. 

  

وقد نصل الى مكان ترفض فيه الادارة الامريكية او الحكومة الفيدرالية رفع كامل السرية عن وثائق قد تلقي الضوء على أي دور
للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية في هجمات 11 سبتمبر. لذلك هذا الملف سيكون مصيره ومستقبله كمصير ملف

خاشقجي.

  

وبعد تراجع الرئيس بايدن عن مواقفه المتشددة تجاه السعودية بفرض عقوبات على المسؤولين السعوديين، وخفض المساعدات
العسكرية للمملكة، بدأ بايدن بالحديث عن ضبط العلاقات مع السعودية، لانها حليف استراتيجي ضمن محور يحوي ملفات كبيرة

تتعلق بالشرق الاوسط وعلاقات التطبيع مع "إسرائيل"، وحليف اقتصادي مهم لامريكا فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمارات
السعودية في امريكا، والاقتصاد العالمي فيما يتعلق باستقرار سوق النفط والطاقة وأمن الخليج والمنطقة، والعلاقات الدبلوماسية

القائمة فيما يتعلق يالسياسة الخارجية الامريكية وقضايا تتعلق بمزاعم محاربة التطرف والارهاب..
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