
أكد فضيلة االم��ام االكبر الدكتور احمد الطيب- شيخ األزه��ر رئيس مجلس حكماء 
المسلمين- أن اإلره��اب الذي تتعرض له العديد من بلدان العالم  بكل أسمائه وألقابه 
والفتاته ال يعرف اإلسالم وال يعرفه اإلسالم، وأن البحث عن أصول هذا اإلرهاب في القرآن 

وشريعته تضليل للناس، وانحراف عن منهج االستدالل المنطقي الصحيح..
لين الذين ينشرون هذا اإلفك أن يبحثوا عن أسباب 

ِّ
وقال الطيب : أولى بهؤالء المضل

اإلرهاب في السياسات المتسلطة التي تكيل بألف مكيال ومكيال، وفي األطماع الدولية 
واإلقليمية، وفي مصانع السالح وأسواق التسليح وقبل كل شيء نسيان الله تعالى، والسخرية 
من أنبيائه وكتبه ورسله. واكد الطيب  على اهمية اللقاء الذي دعا اليه مجلس الكنائس 
العالمي بمعهد المسكوني بسويسرا، ويضم نخبة من قادة األدي��ان السماوية الكبرى 
وعلمائها، ليلتقوا في قلب أوروبا، في جنيف ، ليتحملوا مسؤولياتهم ويسهموا في إعادة 
ن شاءت لهم أقدارهم أن يدفعوا ثمن حروب  البسمة إلى البؤساء واليتامى واألرامل، ِممَّ

ا وليس لهم فيها ناقة وال جمل.
ً

ت عليهم فرض
َ

ِرض
ُ
ف

ات الدولية التي تكشف عن اإلنفاق المرعب إلنتاج  وحذر من خطورة ماتشير اليه اإلحصاء
السالح والتكسِب ببيعه، وإشعال الحروب بين الشعوب الجائعة لضخ األموال في اقتصادات 
أنظمة عالمية كبرى ال تشعر بوخز الضمير، وهي تقتات على دماء القتلى وأشالئهم، وعلى 

صراخ األطفال وعويل النساء.

كما حذر من خطورة السياسات الجائرة التي تعبث بمصائر الفقراء والبؤساء، وتعمل 
على تفكيك مجتمعاتها، وتصادر إرادة شعوبها واختياراتها، وتراهن على حاضرها 
نة ومكشوفة، من أمثال صراع الحضارات ونهاية 

َ
ومستقبلها، بفلسفات ونظريات ُمعل

التاريخ والفوضى الخالقة.
رنا بالنظريات التي كانت تسعى 

ِّ
وأوضح الطيب انها نظريات سوف سطائية حديثة، تذك

ة و  م وُحَماة الُحريَّ
َ
ا نظن أن قاَدة العال نَّ

ُ
ن الُمسَتعَمِريَن.. وقال: ك يِّ

َ
في القرن الماضي، لتز

السالم العالمي وحقوق اإلنسان لن يسمحوا بمصادرة حقوق الشعوب في أن تعيش في أمان 
م في أعقاب الحرب 

َ
َمم العال

ُ
وسالم، وما كان للناس أن يخطر هذا على بالهم بعد أن اجتمعت أ

َست منظمة األمم المتحدة، وأذاعت على أسماع الدنيا ما ُيعرف بإعالن  العالمية الثانية، وأسَّ
ما ُوِضَع من أجل إنقاذ اإلنسانية  حقوق اإلنسان، وزعمت لنا أن هذا اإلعالن، أو الميثاق، إنَّ
وحماية حقوق الشعوب في األمن وفي التقدم والرفاهية.. واضاف الطيب: ولم يدر بخلد 
د بحماية الُمستضَعِفيَن وردع  جيلي الذي أنتمي إليه أن هذا الميثاق العالمي الذي تعهَّ
طين، يصبح حبرًا على ورق حين يتعلق األمر بالشعوب النامية في قارة أفريقيا، 

ِّ
المتسل

والعالمين: العربي واإلسالمي، وأن هذه التعهدات التي صيغت في عبارات وردية الشكل، 
وتعلقت بها أنظار األمم المغلوبة قرابة سبعين عاًما التزال تعجز عن القيام بواجبها في 

الوقوف في وجه السياسات الجائرة الظالمة.

فسكي  سكو مو " صحيفة  لت  و تنا
"روسيا  ونقلته  كومسوموليتس" 
اليوم"، األوضاع السورية؛ مشيرة إلى أن موجة 
العنف الجديدة أسفرت عن مشادات كالمية 

بين الدبلوماسيين في األمم المتحدة.
وجاء في مقال الصحيفة:

تحول اجتماع مجلس األم��ن ال��دول��ي ح��ول سوريا، 
بمبادرة من البلدان الغربية إل��ى جولة دبلوماسية 
دورية. فقد غادر ممثلو الواليات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا القاعة بعد أن بدأ ممثل سوريا كلمته. وعلى 
الرغم من التصريحات التي أطلقها وزي��ر خارجية 
روسيا سيرغي الفروف حول قدرة االتفاق الروسي-
األمريكي بشأن الهدنة في سوريا على الحياة، فإن 

األحداث تشير إلى عكس ذلك.
خرج ممثلو الواليات المتحدة سامانثا باور وبريطانيا 
ميت رايكروفت وفرنسا فرانسوا ديالتر من قاعة 
االجتماع احتجاجًا على موقف الحكومة السورية، التي 
يتهمونها بقصف مكثف لحلب، بعد أن قال سكرتير 
عام األمم المتحدة بان كي مون إنه "األطول واألكثر 

كثافة" منذ بداية النزاع قبل خمس سنوات.
كما تخللت جلسة مجلس األم��ن ال��دول��ي مشادات 
كالمية بين مندوبي روسيا فيتالي تشوركين والواليات 
المتحدة سامانثا باور التي سمت دعم موسكو للعملية 
العسكرية في حلب "بربريًا".. وقالت إن "روسيا واألسد 
يقصفان قافلة المساعدات اإلنسانية والمستشفيات 
وعمال الخدمات السريعة الذين يبذلون كل ما في 
وسعهم للمحافظة على حياة الناس، بحسب ما نقلته 
قناة "سي إن إن". وك��ان قصف الطائرات األمريكية 

"غير المتعمد" لمواقع جيش األسد في دير الزور 
ومهاجمة قافلة ال��م��س��اع��دات اإلنسانية سببًا في 
المشادات بين تشوركين وباور، بعد أن اتهمت الدول 

الغربية روسيا بذلك.
يقول رئيس مركز الدراسات االستراتيجية "روسيا - 
العالم اإلسالمي" شامل سلطانوف: إن "النزاع حول حلب 
يغدو خارجا عن نطاق السيطرة"، وإن "فشل االتفاق 
الروسي-األمريكي يبين ع��ددا من النقاط المهمة: 
أواًل- عدم قدرة الدول العظمى على التأثير في هذا 
النزاع. وثانيًا- تزداد أهمية الدول اإلقليمية في هذا 
النزاع. وفي حال استمرار هذا الوضع، سيعني تحول 
المواجهات إلى لعبة محصلتها صفر، حيث ال يمكن 
االتفاق، والبديل هو: إما أن ينتصر أحد األطراف تماما 

أو أن يخسر".
لكن سلطانوف واثق من استحالة إحراز أي طرف 
النصر، وهذا ما يثبته استمرار النزاع خمس سنوات 

في سوريا. و"هنا يظهر خطر المغامرة الناجمة عن 
انخراط ال��دول العظمى في هذا النزاع أكثر فأكثر. 
فالبنتاغون يعزز حاليا تأثيره في الخارجية األمريكية. 
ومن جانب آخر هناك قوى في روسيا تعتقد أن الفرصة 
مالئمة لتوجيه ضربة عسكرية قوية لتلك القوى 
المدعومة من الغرب. لكن هذا ضرب من الوهم. ونحن 
اآلن على حافة مرحلة معقدة جدا. إذ قد تبدأ الحرب 

العالمية الثالثة في سوريا مستقبال".
أما كبير باحثي مركز الدراسات العربية واإلسالمية 
في معهد الشرق األوسط قسطنطين ترويفتسيف، 
فيميل إلى االعتقاد بأن لضرب مواقع القوات السورية 
في دي��ر ال��زور عالقة بمهاجمة قافلة المساعدات 
اإلنسانية في حلب، ويقول: "أنا ال أتحدث عن تعزيز 
القوى اإلقليمية في حلب من جانب واحد على حساب 
القوى الدولية. فالوضع متقلب. ومن الواضح أن دور 
المملكة السعودية تقلص في سوريا خ��الل بعض 

الوقت. كما أن غزو القوات التركية غامض. فتركيا 
هاجمت األكراد و"داعش". وعندما نسأل عن دير الزور 
هل كانت الضربة مقصودة أم نتيجة خطأ،؟ يقول حتى 
الفروف إنها مقصودة، وإنها رد فعل على االنتصارات 
التي حققها الجيش السوري في حلب.. والحقًا كل شيء 
سيكون مرتبطًا بتطور األوض��اع بحلب، بيد أن هذا 

التطور يضع العالم على حافة الهاوية".
أما نائب مدير معهد رابطة الدول المستقلة، الخبير 
العسكري فالديمير يفسييف، فيقول: "عمومًا الكفة 
حاليًا تميل إلى جانب الجيش السوري. ويبدو أن قطر 
قلصت من مساعداتها للمعارضة، والسعودية تحاول 
البحث عن موقع في سوريا المستقبلية والتعاون مع 
روسيا. كما ظهر العب آخر وهو الصين المستعدة 
للوقوف إلى جانب الجيش السوري. وفي هذه الظروف، 
ل��والي��ات المتحدة بعد فشل سياستها  اتجهت ا
في سوريا، إلى استفزاز متعمد، تسليم دير الزور 
ل� "داع��ش".أن��ا ال أرى للصين دورا رئيسا في المجال 
العسكري. لقد أرادت الصين الحصول على خبرة قتالية 
في سوريا، ولكن دوره��ا الرئيس سيكون في الدعم 

السياسي واالقتصادي في إعادة بناء سوريا". 
من جانبه يقول كبير الباحثين في معهد االستشراق 
بوريس دولغوف: "ال يمكن أن تندلع الحرب العالمية 
الثالثة. ألن الذين يفترض أن يشاركوا فيها يعلمون 
جيدا أنها تعني االنتحار.. ولكن ستكون حربا هجينة. 
ه��ذه الحرب تجري في سوريا وف��ي أوكرانيا. أي أن 
ا من القيادة  ما يجري في سوريا يجب أن يعفي جزء
الروسية عن التفكير بسياسة ال��والي��ات المتحدة 
وال��ت��ع��اون معها. لقد ح��ان ال��وق��ت للتخلي ع��ن هذه 

األوهام، ولكن هذا ال يعني المواجهة في كل شيء". 
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العفو الدولية:  نظام البشير استخدم أسلحة كيماوية في دارفور
قالت منظمة العفو الدولية إن نظام البشير استخدم أسلحة كيميائية في 
هجمات على قرى في إقليم دارفور ما تسبب في مقتل أكثر من 200 مدني 

بينهم أطفال، في الفترة بين يناير- سبتمبر 2016م..
وأضافت المنظمة في تقرير نشر الخميس: "إن الهجمات الكيميائية تمت 
كجزء من الحملة المكثفة للقوات الحكومية ضد متمردي حركة تحرير السودان 
جناح عبدالواحد نور في منطقة جبل مرة خالل الفترة من يناير وحتى سبتمبر.
وأضافت المنظمة في تقريرها: أن محققي المنظمة جمعوا أدل��ة على 
استخدام متكرر لما يرجح أنه أسلحة كيميائية ضد المدنيين بمن فيهم 

األطفال بواسطة قوات الحكومة السودانية في واحدة من المناطق النائية 
بإقليم دارفور خالل األشهر الثمانية الماضية"، وقدرت أن ما بين 200 و250 
شخصًا غالبيتهم من األطفال قد يكونون ماتوا نتيجة النفجار أسلحة كيميائية.
وقالت مديرة أبحاث األزم��ات في المنظمة تيرانا حسن في التقرير: إن 
"عشرات اآلالف قد أجبروا على الفرار من جبل مرة منذ أن بدأت الحملة الجوية 
تل جراء النزاع 300 ألف شخص وتم تهجير 2.5 

ُ
واألرضية في يناير".. وق

مليون آخرين وفق تقديرات األمم المتحدة.

اخبار متفرقـة

الفايننشال تايمز: قانون "العدالة ضد رعاة اإلرهاب"
 يزيد الضغط على السعودية

حول تصويت الكونغرس األمريكي بإقرار قانون يسمح لعائالت ضحايا 
تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، نشرت صحيفة الفايننشال تايمز 
البريطانية الخميس تقريرًا للكاتبين، جيوفري داير، وسيميون كير.ويصف 
الكاتبان إقرار القانون في مجلس الشيوخ بأنه صد للسعودية، التي طالبت 
الواليات المتحدة بالوفاء لعالقاتهما.ويرى الكاتبان، حسبما نقلت لهما بي بي 
سي عن الصحيفة، أن التشريع األمريكي الجديد ربما يكون جزءًا من تغير 
عميق في عالقات السعودية بالغرب بسبب مزاعم ارتباطها بالتشدد الديني، 
وتصرفها في الحرب باليمن.  ويضيفان: أن الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين 
األمريكية والبريطانية شريكًا مهمًا في عمليات مكافحة اإلرهاب، وفي الحرب 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، ولكنها ستواجه انتقادات أكثر صراحة في العديد 

من عواصم العالم.
وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس ميرفي، قوله 
بشأن السعودية: "لقد رجوناهم أن يحرصوا في تحديد أهداف الغارات الجوية، 
ضرب، فلم يستمعوا لنا، والرسالة 

ُ
نا لهم ما هي األهداف التي ال ينبغي أن ت وبيَّ

التي نوجهها لهم اليوم هي أن دعمنا لهم مشروط".
ويضيف ميرفي حسب تقرير الفايننشال تايمز: "هناك ارتباط تناسبي بين 
األموال السعودية والوهابية التي تذهب إلى مناطق معينة في العالم ونجاح 

القائمين على تجنيد اإلرهابيين في مهمتهم".
ويذكر الكاتبان أن شركات، مثل جنيرال إلكتريك وداو، حذرت من إقرار 
القانون، دعمًا لموقف السعودية، بينما قال االتحاد األوروب��ي إن القانون 
"يتعارض مع المبادئ األساسية للقانون الدولي". ويأتي إقرار هذا القانون، 
حسب الكاتبين، وسط تزايد القلق من ارتفاع عدد ضحايا الحرب في اليمن، 

بعد 18 شهرًا من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية.
ً
الشرطة البريطانية تقبض على  وهابي اغتصب طفال

دانت محكمة بريطانية إمام أحد المساجد التي تديرها الفرقة الوهابية 
بأموال آل سعود، بتهمة اغتصاب طفل في حمام المسجد بالسجن لمدة 6 
سنوات.وألقت الشرطة البريطانية القبض على إمام المسجد بعد أن أبلغت 
عائلة طفل عن اغتصاب ابنهم في حمام المسجد بواسطة اإلمام بمنطقة 
"ووركشاير"، وذلك بعد عدة سنوات من وقوع الحادثة، بحسب "الديلي ميل" 
البريطانية.وتعود تفاصيل القصة إلى أن إمام المسجد الذي يدعى "نور واليلي" 
38 عامًا، بعد أن اغتصب طفاًل نصحه شيوخه بالخروج من بريطانيا ليتجنب 

السجن، خاصة أن الطفل لم يتحدث عن الحادثة.
وأدين "نور" بالسجن لمدة 6 سنوات بعد أن عاد سرًا بعد الحادثة بسنوات 
ليمكث مع أهله وزوجته البريطانية، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه 

في مدينة "ليستر" بعد أن تحدث الطفل إلى محققي الشرطة.
ن منه ولم يستمع إلى صوت ضميره، 

َّ
وعزا "نور" فعلته إلى أن الشيطان تمك

معترفًا بأنه مذنب، وقال للمحكمة: "أنا آسف".
وقال محامي الدفاع عن "ن��ور": إنه ظل لسنوات إمام مسجد في منطقة 
ووركشاير ولم يشتِك أحد منه أو يفعل أي فعل مخالف، إال أن القاضي أبلغ 
"نور" أنه يشكل خطرًا على المجتمع البريطاني وسيقضي مدة العقوبة مع 

األشغال الشاقة.
غاز إسرائيل يشعل الشارع األردني

خرج حشد من األردنيين- الجمعة- وسط عمان في مسيرة تندد وتستنكر 
توقيع اتفاقية الغاز واستيراده من إسرائيل لمدة 15 عامًا بصفقة تقدر 
قيمتها بنحو 10 مليارات دوالر..وجاءت المسيرة التي دعت إليها االحزاب 
والحركات الشبابية والشعبية والنقابية، بالتعاون مع "اللجنة التنسيقية 
للمجموعات المناهضة الستيراد الغاز"، تحت شعار "اتفاقية الغاز احتالل".
وفي مدينة المفرق تم تنظيم وقفة احتجاجية بعد صالة الجمعة من أمام 
مسجد المفرق الكبير ضد اتفاقية الغاز رفع خاللها المشاركون شعارات 

نددت باالتفاقية ومخاطرها على الشعب األردني.
ووقعت شركة الكهرباء األردنية- االثنين الماضي- اتفاقية لشراء الغاز من 

إسرائيل على مدى 15 عامًا، وذلك بدءًا من عام 2019 م..
وأث��ارت الصفقة غضبًا في األوس��اط الشعبية ب���األردن.. وأش��ار مناهضو 

التطبيع مع إسرائيل إلى أنه غاز فلسطيني منهوب.

صحيفة روسية: الحرب العالمية الثالثة قد تبدأ من سوريا

شيخ األزهر: اإلرهاب هو أن  تقتات الدول المصدرة لألسلحة من دماء وأشالء قتلى الشعوب المستضَعفة
هاجم األمم المتحدة وخدعة ميثاقها

اشراف / احمد الرمعي

بين الفصل األول والفصل األخير بمسرحية ال��دم التي يلعب النظام 
السعودي اليوم بطولتها على مسرح األحداث العربية والدولية، براعة 
فعل مبلل بالدم والعنف والقتل، وخيانات تهدف إلى تدمير ثوابت العروبة 

واإلسالم..
النظام السعودي اليوم أكثر من أي وق��ت سابق مصاب بالغطرسة 
يمسك بأحقاده على العرب والمسلمين، ليدّمر أمة رسم أع��داء األمة، 
وفي مقدمهم )الصهيونية(، مخطط تدميرها، وبعثرة قواها الروحية، 
والمادية والبشرية، لتكون إسرائيل سيدة هذا الفضاء الجغرافي من طنجة 

إلى بنغالدش. 
من أين لإلرهاب كل هذه القدرة على ممارسة القتل والتدمير في البلدان 

العربية..؟! 
من أين تلك المصطلحات الصاخبة المغلفة بالنفاق السياسي والديني 
للخطاب السعودي .... أهي الوهابية، أم التوافق الوهابي الصهيوني 

الغربي؟! 
تؤكد األحداث في المنطقة العربية والعالم.. أن الوهابية تشكل تاريخيًا 
الرحم الحقيقي لإلرهاب الذي يقيم سطوته، ومشاريعه على برك الدم 
في العالم العربي الذي يختزن )النفط، والتاريخ، والجغرافيا، واألحالم(.. 
ويتفشى في الغرب الذي راح يواجه شره وهو يغمض عينيه عن مصدره 
الحقيقي بتأثير جاذبية المال السعودي.. الوهابية تتشابه مع الصهيونية 

في المنشأ التاريخ والماضي والحاضر. 

أحد الكتاب الغربيين أطلق على اإلره��اب الوهابي تسمية )الحداثة 
اإلرهابية( أي الحالة القصوى للسلوك اإلرهابي ،والثقافة الغربية ، وبمعرفة، 
ورعاية من الغرب االستعماري.. فالوهابية اقتنصت من الصهيونية ثقافة 
إجرامها، ونهضت بمهمة تحقيق مافشل الغرب والصهيونية في تحقيقه.. 
وذلك بتدمير تاريخ المنطقة، فابتكرت أساليب لسفك دماء البشر والحجر 
والتاريخ.. فإسرائيل لم تفعل مايفعله أبناء الوهابية الدواعش، وجماعة 
القاعدة من وحشية .. وقتل ، وتدمير ، ومن الموجع أنها تمارس دمويتها 

باسم الدين. 
إننا نجد اليوم في سوريا، والعراق، واليمن وليبيا .. مشاهد يصعب على 
اإلنسان متابعتها حتى على التلفاز .. مشاهد يفور منها دم اإلجرام الذي 
يتجاوز في غزارته ووحشيته ووسائل ارتكابه حدود الخيال ..وهذا اإلجرام 
هو ثقافة في المعتقد الديني والسياسي للوهابية، وهي ثقافة تتطور ، 
وتبتكر اساليب،وتتوالد أسماء عدة كلها ولدت من رحم الوهابية التي 

صنعتها بريطانيا. 

قبل تسلم النظام السعودي مهمة تدمير العرب والمسلمين.. كانت 
الوحشية الصهيونية تمارس القتل بالطائرات والقنابل، ولكن الوحشية 
الدموية ألبناء الوهابية اتجهت نحو القتل ذبحًا، واغتصابًا، وتدميرًا للكائن 
البشري فكرًا، وعالقة باألرض والمعتقد والتاريخ والثقافة«، قبل أن تقتله 
جسديًا .. إنه الشر الناتج عن تالقي التكفير، مع التدمير الكلي.. وتالقي 
شهوة الدم ، مع شهوة االغتصاب والسبي، وكل ذلك يكتب فصواًل في 

رواية نظام قام على الدم واإللغاء في خدمة الغرب االستعماري. 
إن الفصل األول لنظام آل سعود ، كتب في مدن الحجاز ، مدن االنبياء، 
بحبر التدمير .. واالغتصاب، الذبح .. في مدينة النبوة مكة انتشر جنود آل 
سعود يغتصبون النساء ويقتلون ، ويروعون في عملية هي األكثر دموية 

ووحشية في التاريخ.
ودون الدخول في تفاصيل رواية أل سعود الدموية فهي تتشابه اليوم 
تمامًا، مع الفصل الذي تكتبه فصائل اإلرهاب في سوريا والعراق.. فصل 
ينز دمًا وبشاعة: قتل، وذبح، ودمار، واغتصاب، وسبي، وتدمير للمساجد، 
والمقامات ، وأضرحة األولياء، وهدم ألوابد التاريخ ، وتكفير لآلخر، ومقابر 
جماعية، ولحى ، وصيحات تكبير ، وأحالم مشبعة بالجنس الفاحش، ليس 
ثمة فرق بين الفصل الدموي الفاحش الذي كتبه آل سعود في بالد نجد 
والحجاز وعسير ونجران، وبين مايكتبه الدواعش اليوم سوريا والعراق 
ولبنان واليمن وليبيا ونيجيريا، ولكن السؤال »من اين جاءت تلك األفكار 

التي تكتب فصول الدم في هذا العالم الذي راح يتماوج دمًا ورعبًا؟«.

الوهابية اقتنصت من الصهيونية ثقافة إجرامها:

 للغرب االستعماري
ً

النظام السعودي قام على القتل واإللغاء خدمة

ال فرق بين الفصل الدموي الفاحش 
الذي كتبه آل سعود في نجد والحجاز 

وبين ما يكتبه الدواعش اليوم

أول دعوى أمريكية ضد السعودية 
بعد إقرار "جاستا"

رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون 
دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار قانون "جاستا" الذي 

يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
وبحسب وكالة بلومبرغ األمريكية، فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس 
بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي 
لمنفذي الهجمات اإلرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك 

دون، إذ كانت حامال عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
وكان الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك 
أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب" المعروف 
اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائالت ضحايا هجمات 11 سبتمبر 

2001 اإلرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون 
الجنسية السعودية، وأن بعض االتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين 

الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.


