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 الغاية واألهداف والتقييم والتحّديات: تعاون الواليات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب: المحتويات

 التحّديات تقييم الوآاالت الحكومية األمريكية األهداف  الغاية

تعزيز قدرة  
الحكومة السعودية 

ى مكافحة عل
الجماعات 
 اإلرهابية

الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية عّطلت 
الشبكة اإلرهابية لجماعة القاعدة داخل 

 المملكة

 

اليمن يبرز آقاعدة ُتطلق منها 
جماعة القاعدة هجمات على 

المصالح األمريكية 
 والسعودية

منع الدعم المالي  
من الوصول الى 

الجماعات 
 المتطّرفة

 

تقّدم في منع الدعم المالي من الوصول تحقيق 
الى الجماعات المتطرفة، لكن ما يزال هناك 

قلق إزاء قدرة األفراد والهيئات الخيرية 
السعوديين على دعم اإلرهاب خارج المملكة 

 العربية السعودية 

 

محدودية قدرة الحكومة 
السعودية، واستعمال الممولين 

،  لحاملي النقدية اإلرهابيين  
حايل على قوانين والت

التصريح بالنقد تخلق تحّديات 
 لمكافحة تمويل اإلرهاب

 

 األمريكيةالحكومية تحليل ديوان المساءلة لمعلومات الوآاالت : المصدر

 ديوان المساءلة الحكومية
  وثوقية- نزاهة-مساءلة

 مــالــعــم
 تقرير 883-09معالم ديوان المساءلة 
 لطالبيه من الكونغرس

  الديوان هذه الدراسةأجرىلماذا 
تعتبر الحكومة األمريكية ان المملكة 

العربية السعودية شريك حيوي في مكافحة 
تأّثرت العالقة الدبلوماسية  وقداإلرهاب، 

المتينة بين الواليات المتحدة والمملكة والتي 
 70ما يزيد عن يرجع تاريخ إقامتها الى 

 شّنتهاسنة خلت، بسبب الهجمات التي 
 والتي قام 2001القاعدة في شهر سبتمبر 

بتنفيذها إلى حد آبير مواطنون سعوديون 
 من المواطنين وأّدت إلى مقتل آالف

 .كييناألمري
 

وقد ُطلب من ديوان المساءلة إعداد تقرير 
إستراتيجية الحكومة األمريكية ) 1(حول 

للتعاون مع المملكة ومساعدتها على 
) 2(مكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب، و 

لما الحكومية األمريكية تقييم الوآاالت 
ُأحرز من تقّدم نحو تحقيق أهداف هذه 

عودية اإلستراتيجية وآراء الحكومة الس
وقد قام ديوان المساءلة بتحليل . بشأنها

الوثائق األمريكية والسعودية ذات الصلة 
باإلستراتيجية وبالتخطيط والتقييم والمتعلقة 

، ومناقشة 2005بالجهود المبذولة منذ عام 
هذه الجهود مع الخبراء في المجال ومع 
المسؤولين األمريكيين والسعوديين في 

اض وجّدة واشنطن دي سي وفي الري
 .بالمملكة العربية السعودية

 
وقّدم ديوان المساءلة نسخة من هذا التقرير 

للوآاالت المعنية باالستخبارات والى 
مجلس األمن الوطني والى وزارات الدفاع 
والطاقة واألمن الداخلي والعدل والخارجية 

 .والمالية لمراجعته والتعليق عليه
 

 ما يوصي به ديوان المساءلة
يوان المساءلة بأن تصدر وزيرة يوصي د

الخارجية أوامرها للبعثة األمريكية في 
المملكة العربية السعودية بأن تقّر من جديد 

بعض األهداف المتعلقة بمنع تمويل 
اإلرهاب خارج المملكة، وحظيت هذه 

 .  بموافقة الوزارةالتوصية
 أو مكوناته 883-09-أنظر ديوان المساءلة

 2009سبتمبر 
 

 مكافحة اإلرهاب
  

ك حاجة بأن هناك تقّدما في مكافحة اإلرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، إال أن هنا الحكومية األمريكية تفيد الوآاالت
 لمواصلة الترآيز على جهود مكافحة تمويل اإلرهاب

  
 ما وجده مكتب المساءلة

 
تستخدم إستراتيجية الحكومة األمريكية للتعاون مع المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب الجهود الدبلوماسية الحالية

رة الحكومة السعودية على مكافحة اإلرهابيين ومنع الدعمالمتعلقة باألمن إلنشاء تحالف نشيط ضد اإلرهاب من خالل تعزيز قد
وتندرج هذه األهداف ضمن الخطط اإلستراتيجية لبعثة الوزارة الخارجية في المملكة العربية. المالي من الوصول الى المتطرفين

ة موّجه للكونغرس حول عن وزارة الخارجي2008 ويعكسها تقرير صدر في يناير 2009 إلى 2006السعودية للسنوات المالية 
وتضم الخطط اإلستراتيجية للبعثات أهداف أداء لقياس التقّدم الذي حققته الجهود. إستراتيجيتها بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية

 وتنفيذالمبذولة لمكافحة اإلرهاب وتمويله، مثل توفير التدريب األمني للحكومة السعودية، وتقوية المؤسسات المالية السعودية
 .القوانين السعودية ذات العالقة

 
وأعلن المسؤولون األمريكيون والسعوديون عن حصول تقدّّم في مكافحة اإلرهاب وتمويله داخل العربية السعودية، إال أنهم أشاروا 

 قامت 2009وفي أبريل . الى وجود تحّديات تتعلق خصوصا بمنع التمويل المزعوم لإلرهاب والتطرف العنيف خارج المملكة
الخارجية األمريكية بتقييم التقّدم الحاصل في ما يتعلق بتحقيق هدفها المتعلق بإنشاء ائتالف أمريكي سعودي نشيط لمكافحة 

وأفاد المسؤولون األمريكيون والسعوديون أن هناك تقّدما في ما يتعلق بتعزيز قدرة الحكومة ". آما هو مقّرر"اإلرهاب قائلة أنه يتم 
لى مكافحة اإلرهاب، مشيرين الى أن جهود الحكومة السعودية أدخلت الفوضى في الشبكة اإلرهابية للقاعدة داخل السعودية ع

إال أن هؤالء المسؤولين أشاروا الى أن جار المملكة، اليمن، بدأ يبرز آقاعدة يمكن إلرهابيّي القاعدة أن يطلقوا منها . المملكة
آما أفاد  المسؤولون األمريكيون والسعوديون أيضا بأن هناك تقّدما في ما يتعّلق . يةهجمات ضّد المصالح األمريكية والسعود

بالجهود المبذولة لمنع الدعم المالي من الوصول الى المتطرفين، مشيرين، على سبيل المثال إلى قوانين الحكومة السعودية المتعلقة 
لكن المسؤولين األمريكيين ما . شخاص الذين يقّدمون دعما لإلرهاببإرسال المساهمات الخيرية إلى الخارج، وإيقاف ومحاآمة األ

 قلقين إزاء قدرة األفراد السعوديين والهيئات الخيرية السعودية على دعم اإلرهاب خارج المملكة، مالحظين وجود تحّديات زالوا
ورغم هذا القلق فقد تم حذف بعض . لنقديةحاملي اتتمثل في محدودية قدرة المملكة على فرض القوانين وفي استعمال اإلرهابيين ل

األهداف المتعلقة باألداء في مكافحة اإلرهاب ومكافحة تمويل اإلرهاب من الخطط اإلستراتيجية الحالية لوزارة الخارجية 
فيذ أو بسبب وحسب المسؤولين في الخارجية األمريكية فقد تمت هذه التغييرات إما ألن هدفا معّينا لم يعد قابال للتن. األمريكية

  .حصول تقّدم نحو تحقيق ذلك الهدف
 

بناء تحالف نشيط 
 ضد اإلرهاب 
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 المحتويات
 5 الرسالة
 8  ةالخلفي

المملكة مع  إستراتيجية الحكومة األمريكية في خلق تحالف ضد اإلرهابتتمثل 
 تحقيق  تم حذف بعض األهداف المتعلقة بقياس التقّدم نحوالعربية السعودية، لكن

 15 هذا الهدف

 والمسؤولون السعوديون بأن تقّدما قد تحقق في مكافحة األمريكيةأفادت الوآاالت  
 وتمويله في المملكة العربية السعودية، لكن التحّديات ما تزال قائمة اإلرهاب

 تطّرف العنيف خارج المملكة واللإلرهابخصوصا في مجال التمويل المزعوم 
 ،ما زالت قائمة، إال ان التحديات  المملكةمكافحة اإلرهاب وتمويله داخل
 التمويل المزعوم لإلرهاب والتطرف العنيف  خصوصا في ما يتعلق بمنع

 19  خارج السعودية

 42 الخاتمة

 42 توصيات التخاذ إجراءات تنفيذية

 42  ثالثة، وتقييُمنا، آراء أطراف الحكوميةمالحظات الوآاالت

 44 األهداف والنطاق والمنهجية  : 1الملحق 
 زمني ألهم األحداث في العالقات األمريكية ال الجدول   : 2الملحق 

 46 2004- 1750السعودية، 
 السعودية التي لها وظائف تتعلقالحكومية الوزارات والوآاالت    :3الملحق 

 50  ب اإلرهاتمويلمكافحة و اإلرهاب بمكافحة 
الفنية  التي توّفر التدريب والمساعدةالحكومية األمريكية  الوآاالت    :4الملحق 

 51 2008-2005للمملكة العربية السعودية، 
 52  وزارة الخارجية األمريكيةمالحظات  : 5الملحق 
 54  وزارة الدفاعمالحظات   : 6الملحق 
   الموظفينديوان المساءلة الحكومية وشكرباالتصال   : 7الملحق 

 55 الذين ساهموا في إعداد التقرير
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          المنتجات ذات الصلة بديوان المساءلة

 
 اإلبالغ المرتبطة التزامات  وتشريعات مختارة : 1الجدول      جدول

 تمويل اإلرهاب، بما فيها الجهود مكافحة ب              بمكافحة اإلرهاب و
 14 لكة العربية السعودية المم              التي تبذلها

 
 األشكال

 9  ريطة المملكة العربية السعوديةخ: 1الشكل 
 لألحداث في العالقات  تفاعلي لشك   :الزمني  الجدول: 2الشكل 

 12  2004-1750             األمريكية السعودية 
 األمريكيةغايات وأهداف أداء الخطة اإلستراتيجية للبعثة : 3الشكل 

  العربية السعودية، السنوات المملكةفي   
 13  2009-2006  المالية 

 شهر حتى للتقّدم الذي تم تحقيقه الحكومية األمريكية  تقييم الوآاالت: 4الشكل 
  فيما يتعّلق بأهداف أداء الخطة 2009أغسطس 

 اإلستراتيجية للبعثة، والمتعلقة بمكافحة اإلرهاب، 
 21  2008-2006ية وات المال             بالنسبة الى السن

 الحملة الوطنية السعودية ضد التطرف : 5الشكل  
 26             العامةتوعية ال              واإلرهاب، أمثلة عن 

 عّينة من األدبيات السعودية التي : 6الشكل 
 28   وضعت لمكافحة  إيديولوجيا التطرف

 شهر حتى ذي تحقق للتقدم الالحكومية األمريكية  تقييم الوآاالت: 7الشكل 
     فيما يتعلق بأهداف أداء الخطة 2009أغسطس 

 اإلستراتيجية للبعثة، والمتعلقة بمنع الدعم المالي 
 لسنوات إلى امن الوصول الى المتطرفين، بالنسبة 

 33  2008-2006المالية 
 39  صريح  الرسمية للجمارك السعوديةاستمارة الت: 8الشكل 

 

 

 
ابع للوالي     ل ت ذا عم اج         ه ادة إنت ن إع دة، ويمك ات المتح ل الوالي ع داخ وق الطب ة حق ضع لحماي دة وال يخ ات المتح

ل                ذا العم ى أن ه را إل ن نظ ة، ولك ساءلة الحكومي وان الم ن دي افي م رخيص إض ن دون ت امال م ل آ ع العم وتوزي
وق      ة حق عة لحماي رى خاض واّد أخ ورا وم ضمن ص شر يت أليف والن صول    الت ضروري الح ن ال ون م د يك ى ، فق  عل

 .إعادة إنتاج هذه المواد بشكل منفصلفي حالة ترخيص من مالك هذه الحقوق 
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 ديوان المساءلة الحكومية
  وثوقية- نزاهة-مساءلة

  2009 سبتمبر 24
 

 هاّري ريدالموقر 
 زعيم األغلبية

 مجلس الشيوخ األمريكي،
 بيرمن.  هاورد ألالموقر 

 رئيس
 الهتينن-ة إليانا روزالموقر 

  األقليةعضاء حزب أ ةآبير
 لجنة الشؤون الخارجية 

 النواب مجلس 
تعتبر حكومة الواليات المتحدة أن المملكة العربية السعودية شريك حيوي في 

االرتقاء بأولويات أخرى في السياسة الخارجية األمريكية   فيمكافحة اإلرهاب و
ينيين وإسرائيل، مثل تحقيق األمن في العراق، والتقّدم بعملية السالم بين الفلسط

وقد شهدت العالقات الدبلوماسية . وضمان االستقرار في أسواق النفط العالمية
القوية بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي تعود نشأتها إلى أآثر 

 2001 سنة خلت توّترا بسبب هجمات القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر 70من 
إلى حّد آبير مواطنون سعوديون وأّدت الى مقتل آالف من التي قام بتنفيذها و

ومع ذلك فإن الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية . المواطنين األمريكيين
تخوضان حوارا حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمكافحة اإلرهاب يشمل 

 .مناقشات عالية المستوى وتعاونا على المستوى العملي

لجنة ( اللجنة الوطنية للهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة وقد تم إنشاء
 11/9 إلعداد تقرير آامل عن الظروف التي أحاطت بهجمات 2002عام ) 11/9

اإلرهابية بما في ذلك االرتباطات المزعومة للمملكة العربية السعودية بهذه 
 أدلة على أن  إلى أنه ليس هناك2004 لسنة 11/9وتوّصل تقرير لجنة. 1الهجمات

الحكومة السعودية قامت بتمويل القاعدة، إال أن التقرير أشار الى ان الجماعات 
اإلرهابية مثل القاعدة جّمعت أمواال من أفراد سعوديين ومنظمات خيرية سعودية 

إلى جانب ذلك، ما زالت .  الرئيسية في المملكة العربية السعوديةمقراتهاتوجد 
الهيئات ن مزاعم بأن بعض األفراد السعودّيين وبعض التقارير اإلعالمية تتضّم

وفي العامين . الخيرية السعودية يدعمون اإلرهاب والتطّرف العنيف خارج المملكة
 تم القيام بسلسلة من الهجمات اإلرهابية على المصالح السعودية 2004 و 2003

ها لمكافحة واألمريكية في المملكة، مما دفع الحكومة السعودية إلى تكثيف جهود
 .اإلرهاب، بما في ذلك استهداف مصادر التطّرف العنيف داخل البالد

 بأن تدعو الواليات المتحدة حكومة المملكة 11/9 أوصت لجنة2004في العام 
وفي شهر . العربية السعودية علنا إلى إقامة عالقة تعاونية لمقاومة اإلرهاب

ق بتنفيذ توصيات لجنة  المتعل2007 وّقع الرئيس على قانون 2007أغسطس 
                                           

 المتحدة هي هيئة مستقلة أنشأها الكونغرس وتمّثل الحزبين اللجنة الوطنية الخاصة بالهجمات اإلرهابية على الواليات.  1
  .الديمقراطي والجمهوري
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الذي يقضي بأن يقوم رئيس الواليات المتحدة بإعداد تقرير حول و 11/9
إستراتيجية طويلة المدى للعمل مع الحكومة السعودية يكون من أهدافها مكافحة 

اإلرهاب من خالل إجراءات مثل الحيلولة دون تمويل اإلرهابيين من قبل 
وباإلضافة إلى ذلك، يقضي القانون .  2ديينالمؤسسات السعودية والمواطنين السعو

. 2001بأن يقّدم التقرير تقييما للتقّدم الذي حّققته المملكة في هذه المجاالت منذ عام 
 تقريرا حول المزاعم القائلة بأن 2005آذلك وبطلب من الكونغرس قّدمنا في عام 

.  3ف العنيفهيئات سعودية خاصة وأفرادا سعوديين قاموا بتمويل أو بدعم التطّر
وأشرنا في تقريرنا الى أن خطر انتشار التطرف العنيف على المستوى العالمي آخذ 
في البروز ليس من مصادر سعودية فقط بل أيضا من مصادر في بلدان أخرى مثل 

وفي عام . إيران والكويت وسوريا وآذلك من جماعات محّلية داخل بعض البلدان
ل الجهود التي تبذلها الواليات المتحدة في مكافحة  قمنا أيضا بتقديم تقرير حو2005

 ومساعدات فّنية في اتتمويل اإلرهاب في الخارج شمل وضع معايير وتنظيم تدريب
عبر الحدود ، وهو ما يشير إلى تحريك أموال  حاملي النقدية لمجاالت مثل التصّدي
  4.يقوم به المجرمون

 تبذلها الواليات المتحدة والمملكة ويقّدم هذا التقرير معلومات عن الجهود التي
تمويل اإلرهاب المزعومين منذ مكافحة وإلرهاب مكافحة االعربية السعودية في 

إستراتيجية الواليات المتحدة للتعاون مع ) 1(، فأبلغنا بالخصوص عن 2005عام 
عن تقييم ) 2(المملكة ومساعدتها على مكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب، و 

نحو حرزته أالتقدم الذي آلراء الحكومة السعودية وحكومية األمريكية ال الوآاالت
 . تحقيق أهداف اإلستراتيجية األمريكية للتعاون مع المملكة ومساعدتها

ولمعالجة هذه األهداف قمنا بمراجعة وتحليل الوثائق ذات الصلة باإلستراتيجية 
مملكة العربية السعودية في والتخطيط والتقييم المتعلقة بجهود الواليات المتحدة وال

 .2005ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب وبمكافحة تمويل اإلرهاب منذ عام 

ومع أننا لم نقم بتقييم العناصر الرئيسية لإلستراتيجية آما حددها ديوان المساءلة 
بالنسبة إلى اإلستراتيجية األمريكية لمكافحة اإلرهاب والمتعلقة بالمملكة العربية 

 تنّص على ذلك الخطط اإلستراتيجية للبعثات، إال اننا استعملنا أهداف السعودية آما
إلى جانب . األداء الواردة في هذه الوثائق آمحّكات لتقييم التقّدم الُمحرز في ضوئها

ذلك، حصلنا على وثائق من المسؤولين السعوديين تتعلق بنشاطاتهم لمكافحة 
بمناقشة الجهود آما قمنا . وثائق هذه القمنا بدراسةو تمويلهمكافحة اإلرهاب و

األمريكية السعودية في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب مع مسؤولين أمريكيين من 
وزارات الخارجية والمالية واألمن الداخلي والدفاع والعدل والطاقة ومجلس األمن 

سفارة في ، ومع مسؤولين سعوديين يةاالستخبارات ئردواالمجموعة والوطني 
، ومع خبراء في الموضوع من  العاصمةية السعودية في واشنطن المملكة العرب

باإلضافة إلى ذلك، . مجموعة من المؤسسات الجامعية والمنظمات غير الحكومية
سافرنا إلى الرياض وجّدة في المملكة العربية السعودية، حيث قمنا بزيارة مرآز 

نامج إرشادي  وهو بر–األمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض 
والتقينا مع مسؤولين أمريكيين من وزارات . إلعادة تربية المتطرفين العنيفين

 الخارجية والمالية  والعدل والدفاع واألمن الوطني، ومسؤولين سعوديين من 
، ومن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون مؤسسة النقد العربي السعودي

الهيئات مية للشباب المسلم، وهي إحدى الندوة العالعن اإلسالمية ومع ممثلين 

                                           
 ).2043، القسم 53-110القانون العام رقم  (2007 أغسطس 3، 11/9 المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة 2007قانون عام .  2
األمريكية في معالجة  الحكومية آاالتمعلومات حول جهود الو: ديوان المساءلة للواليات المتحدة، الشؤون الدولية.  3

 ).2005 سبتمبر 16: واشنطن دي سي (852-05-التطّرف اإلسالمي، الديوان 
الحاجة إلى تخطيط أفضل لتنسيق جهود الواليات المتحدة لتقديم : ديوان المساءلة للواليات المتحدة، تمويل اإلرهاب.  4

 ).2005 أآتوبر 24واشنطن دي سي  (19-16- في الخارج، الديواناإلرهاب لغرض مقاومة التدريب والمساعدة الفّنية
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 لالّطالع على وصف آامل لنطاق ومنهجية 1أنظر الملحق . (الخيرية السعودية
 .)تقريرنا

 وسبتمبر 2008وقمنا بتنفيذ عملية الرقابة على األداء هذه في الفترة ما بين يوليو 
المعايير أن وتتطلب هذه . ، وفقا لمعايير الرقابة الحكومية المقبولة عموما2009

نخّطط للعملية الرقابية وننّفذها للحصول على أدّلة آافية ومالئمة لتوفير أساس 
ونعتقد أن أدلة اإلثبات التي . معقول لنتائجنا واستنتاجاتنا بناء على أهدافنا الرقابية

 .حصلنا عليها توّفر أساسا معقوال لنتائجنا واستنتاجاتنا بناء على أهدافنا الرقابية

في هذا التقرير بأن تأمر وزيرة الخارجية البعثة األمريكية في المملكة ونوصي 
الحكومية األمريكية  العربية السعودية بأن تقّر من جديد، بالتعاون مع الوآاالت 

المعنية، إجراءات األداء المتعلقة بمنع تدّفق الدعم المالي المزعوم من خالل آليات 
 .طرفين خارج المملكة العربية السعوديةلإلرهابيين والمت حاملي النقدية مثل

ولدى تعليقها على مسّودة لهذا التقرير وافقت الخارجية األمريكية على توصيتنا 
والتزمت بإعادة إقرار مؤشرات األداء المتعلقة بتنفيذ السعودية لقوانين نقل النقد في 

زارة الدفاع وعّبرت و.  المملكة العربية السعودية فيمخططها االستراتيجي للبعثة 
الطاقة وآما تلّقينا مالحظات فّنية من وزارات الدفاع . عن موافقتها على توصيتنا

باإلضافة إلى . والخارجية والمالية ومن مجلس األمن الوطني ومجتمع االستخبارات
ذلك، وتماشيا مع بروتوآوالتنا، قّدمنا نسخة من مسوّدة التقرير للمسؤولين 

تقرير بأنه يمثل مراجعة عادلة ومفّصلة للجهود السعوديين الذين وصفوا ال
 .األمريكية والسعودية، وقّدموا مالحظات فّنية قمنا بإدماجها حسب ما هو مالئم
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 الخلفية
 

اإلسالم وموقع الحرمين نشأة  ُتعرف المملكة العربية السعودية بأنها مكان 
أنظر الشكل ]. (المنّورة[والمدينة ] المكّرمة[الشريفين لإلسالم الموجودين في مّكة 

يقوم ماليين المسلمين من آافة .)  لالّطالع على خريطة المملكة العربية السعودية1
 وتمّثل الزآاة، شأنها 5.للقيام بالحّج والعمرة] المكّرمة[أرجاء العالم بزيارة مّكة 

 والزآاة التي هي شكل 6.شأن الحّج، واحدا من أرآان أو واجبات اإلسالم الخمسة
ن أشكال ضريبة العشر او اإلحسان ُتدفع للمحتاجين، هي معّدل سنوي ثابت قيمته م

والزآاة هي مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم .  من رأس مال المسلم القابل للتقدير2,5
اإلحسان في الفكر الغربي، وتعمل آشكل من الضريبة على الدخل، ومن المساعدة 

 . التربوية، والمساعدة األجنبية

 

                                           
 قدري الخمسة وواجب القيام به مّرة واحدة على األقّل في العمر بالنسبة لكل مسلم اإلسالم أرآان دهو أحسنوّي و الحّج . 5

 على عكس الحج، في أي وقت من يسّمى العمرة، ويمكن القيام بها،] المكّرمة[ مّكة إلىوهناك ّحج آخر  .ا وماليبدنيا عليه
 . السنة وال تعتبر إجبارية

اإلعالن عن اإليمان (الشهادة :  له خمسة أرآان او فرائض يقوم بها آل المسلمين الممارسين، وهذه الواجبات هي اإلسالم. 6
سنوي  وهورب وغيرهما االمتناع عن األآل والش(، والصوم )العطاء الخيري(، والزآاة )خمس ٍمّرات في اليوم(، والصالة )
 ]) . المكّرمة[ مّكة إلى(، والّحج )

المملكة العربية 
 السعودية
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 خريطة المملكة العربية السعودية: 1ل الشك

 
 

 

 

 
 2009تقديرات ) أ (
 2008تقديرات ) ب (

 آتاب الحقائق لوآالة االستخبارات المرآزية، بتكييف من ديوان المساءلة الحكومية: المصدر

 )أ (29 000 000: عدد السكان

: حصة الفرد من إجمالي اإلنتاج الداخلي
000 21$US)  ب(   
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اإلسالم هو مصدر للشرعية السياسية واإلرشاد بالنسبة إلى الحكومة السعودية، 
وبالرجوع حتى إلى .  اساس القانون اإلسالمي أي الشريعةويتم حكم البالد على

منتصف القرن الثامن عشر تحالف مؤسس العائلة الحاآمة، محمد ابن سعود، مع 
المفّكر المحافظ محمد بن عبد الوهاب، حيث تشّكل تعاليم عبد الوهاب التي تدعو 

المواطنين في إلى التفسير المتشّدد لإلسالم أساس اإلسالم الذي تمارسه غالبية 
 7.المملكة

يرأسها ملك المملكة العربية السعودية الذي نظام ملكي الحكومة السعودية هي 
خادم الحرمين الشريفين في مكة  يحمل لقبيشغل أيضا منصب رئيس الوزراء و

وينتظر من . والملك الحالي هو الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود. والمدينة
جماع العناصر الهامة في المجتمع السعودي، مثل العائلة الملك أن يحافظ على إ

وتتكّون العائلة الملكية السعودية من آالف . الملكية السعودية والقيادات الدينية
 . بعضهم وزارات في الحكومةيرأساألعضاء 

في منتصف األربعينات من القرن الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية إنتاج 
اسع، وبحلول السبعينات أّدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع النفط على نطاق و

سريع في دخل الفرد السعودي، مما جعله يضاهي الدخل الفردي في الدول المتقّدمة 
 وقد أّدى هذا االزدهار جزئيا، مضافا إلى التزام الدين اإلسالمي 8.خالل الفترة ذاتها

 الرئيسية في المملكة العربية تجاه الزآاة، إلى إرساء منظمات خيرية مقّراتها
وقد ُأحدثت . بأنها منظمات خيرية متعددة األطرافالهيئات السعودية، وُتعرف هذه 

، اإلسالمي  للشباب ة العالميالعالم اإلسالمي والندوة هذه المنظمات، ومنها رابطة 
بأمر ملكّي سعودّي لنشر اإلسالم ] من القرن الماضي[خالل الستينات والسبعينات 

وتوفير المساعدات اإلنسانية في آافة أنحاء العالم، وتلّقت أمواال من الحكومة 
 .السعودية ومن المواطنين السعوديين

                                           
 الكتاب المقّدس لإلسالم، وفي حياة ،الكريم دعا محمد بن عبد الوهاب إلى العودة إلى أسس اإلسالم آما تجّسدت في القرآن.  7

 ].صلى اهللا عليه وسلم[الرسول محّمد 
، حسب تقرير 1992 و 1980نسبة للفرد السعودي في الفترة ما بين على العكس من ذلك، فإن إجمالي الناتج القومي بال.  8

 . بالمائة سنويا3.3للبنك الدولي، انخفض بمعّدل 
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تندرج العالقات بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضمن سياق 
، وطيلة فترة الحرب 1932تاريخي طويل، فمنذ قيام الدولة السعودية الحديثة عام 

الباردة، قامت حكومتا الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتطوير عالقة  
 على 9.مبنية على المصالح المشترآة، بما في ذلك إنتاج الطاقة ومقاومة الشيوعية

سبيل المثال، فقد أصبحت المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة داعمين 
 إال أن 1979.10 السوفييتي عام  الغزو ضدآبيرين لكفاح المجاهدين األفغان

السياسات الخارجية للواليات المتحدة بخصوص الشرق األوسط، مثل الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني، وضعت العالقات بين الواليات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية على المحّك أحيانا وغّذت شعورا معاديا متزايدا تجاه الواليات المتحدة 

ى بعض فئات المجتمع السعودي وآذلك في العديد من البلدان العربية ذات لد
 لمزيد من المعلومات حول التطّور 2أنظر الشكل . (األغلبية السكانية المسلمة

 فإن هذه النظرة 11وآما ذآرنا سابقا،.) التاريخي للعالقات األمريكية السعودية
عوامل أخرى، مثل الرآود السلبية للسياسة الخارجية األمريكية، إلى جانب 

 وحكومات 12،الكبارنسبة وجود نسبة سكانية عالية من الشباب مقابل االقتصادي و
تّتصف بالقمع والفساد في بعض أقطار الشرق األوسط، ساهمت آلها في انتشار 
إيديولوجيا متطّرفة، على مستوى عالمي، تدعم مشاعر الحقد والتعّصب والعنف 

 .منية األمريكيةالتي تهّدد المصالح األ

                                           
خلفية المملكة : مصلحة البحوث التابعة للكونغرس:  السعودية أنظر أيضااألمريكيةلمزيد من المعلومات حول العالقات .  9

 ]باللغة اإلنجليزية. [2009 أغسطس 13لمتحدة، العربية السعودية وعالقتها مع الواليات ا
 

انضّم مسلمون من أقطار عديدة، بما فيها المملكة العربية السعودية، إلى المجاهدين األفغان تعبيرا عن تضامنهم الديني .  10
 .ولمقاومة الشيوعّية أيضا

 
 .852-05-ديوان المساءلة الحكومية.  11
 

 .راء اإلرهاب بأن األشخاص المنجذبين إلى اإلرهاب هم عادة من الشبابأفادنا المسؤولون السعوديون وخب.  12

العالقات األمريكية 
 السعودية
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الجدول الزمني التفاعلي ألهّم األحداث في العالقات األمريكية السعودية : 2الشكل 
1750-2004 

1750          1900 –1920       1930      1940          1950    1960    1970        1980           1990       2000  2010  

منتصف 
 القرن

 18الـ 
تحالف بين 

 مد مح
بن سعود 

 وقائد 
 مسلم محافظ

1902- 
1926 
 توّسع 
 سلطة 
 ونفوذ 

 السعودية
 

1932 
نشأة 

 المملكة 
 العربية 

 السعودية 
 الحديثة

 ات1940
 المملكة  

 تبدأ في 
 إنتاج

 النفط على
 نطاق 
 واسع

 ات1950
 المملكة  

 تتحالف 
مع 

 الواليات
 المتحدة 
 لمقاومة 
 الشيوعية

 ات1960
تأسيس أّول 

ة خيرية منظم
متعددة 

األطراف في 
المملكة العربية 

 السعودية

 ات1970
 إنتاج النفط

يخلق ثروة 
آبيرة في 

المملكة 
العربية 
 السعودية

 ات1980
المملكة 
العربية 

السعودية 
والواليات 

المتحدة 
تساعدان 

المجاهدين 
ضد 

السوفييت في 
 أفغانستان

1991 
الواليات المتحدة 

تحدث منشآت 
 ةعسكرية في المملك

2000  
 انطالق االنتفاضة •

  الفلسطينية يحدث
  توّترا في العالقات
  األمريكية السعودية

 هجوم على  •
 الـ يو إس إس آول

 

   1933  
إقامة 

العالقات 
الدبلوماسية 

بين 
المملكة 

 والواليات 
 المتحدة

1945 
 العاهل 
 السعودي

 يلتقي 
 بالرئيس 
 األمريكي

1953 
 أول بعثة 
 تدريبية 

 عسكرية 
تنّظم 

 بموجب 
شروط 

 االتفاقية 
حول 

 الدفاع 
 المتبادل

 1979 
إنشاء إيران 

آدولة 
 إسالمية

 1993 
تفجيرات المرآز 
التجاري العالمي 

  قتلى6تخّلف 

2001 
القاعدة تهاجم الواليات  •

 المتحدة
 المملكة العربية  •

 11السعودية تدين هجمات 
سبتمبر على الواليات 

 المتحدة
وات وق الواليات المتحدة •

طالبان التهاجم  التحالف
 والقاعدة في أفغانستان

 
    1948 

 إنشاء دولة 
 إسرائيل

    1994 
الحكومة السعودية  •

تجّرد أسامة بن 
الدن من جنسيته 

 السعودية
إيقاف إسالميين في  •

المملكة العربية 
 السعودية

2003 
تبدأ   الواليات المتحدة •

 عمليات 
أحداث  حربية في العراق

 إرهابية 
 العربية  امة في المملكةه

 السعودية

1995 
 هجمات إرهابية في 

المملكة العربية 
  الىتؤّديالسعودية 

  أمريكيين5مقتل 

  الى الحاضر2003
تهاجم  المقاومة العراقية 

 المقاتلين 
األجانب بمن فيهم السعوديين 

1996 
 تفجيرات في المملكة 

 19 إلى مقتل تؤّدي
 أمريكيا

2004 
اإلرهابية   جمات تزايد اله

في المملكة العربية السعودية 
 ترّد  والحكومة السعودية

 الفعل
1997 

تعترف  المملكة  
طالبان في البنظام 

 أفغانستان

 

 

1999  
مجلس األمن األممي 
يصادق على القرار 

1267 

 

 ديوان المساءلة الحكومية: المصدر
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بعض األفراد السعوديين حسب الحكومة األمريكية والخبراء األمريكيين فإن 
الخيرية السعودية قّدموا، عن علم أو عن غير علم، مساعدة مالية الهيئات وبعض 

على سبيل المثال، وحسب ما ورد في تقرير للجنة . لإلرهاب والتطّرف العنيف
الخيرية، آمؤسسة الحرمين اإلسالمية التي اّتخذت من الهيئات  فإن بعض 11/9

 المتمثل هدفهملتحقيق آأداة ت قد اسُتغّلت من قبل متطّرفين السعودية مقرا لها، آان
وقد ربطت تقارير للحكومة األمريكية . في القيام بأعمال عنف ضّد غير المسلمين

وأخرى لخبراء بعض الهبات السعودية بنشر التعّصب الديني على المستوى 
ألسامة بن الدن على سبيل المثال فإن . العالمي وبتوفير الدعم لألنشطة اإلرهابية

والقاعدة جذورا سعودية وأنهما قاما بتجميع ماليين الدوالرات مستعملين في ذلك 
خيرية شرعية ومنظمات غير حكومية ومساجد، إلى جانب مؤسسات مؤسسات 

تجارية آالبنوك وغيرها من المؤسسات المالية لتساعدهم في الحصول على 
، في نهاية األمر، على أنه من الصعب إال أن الخبراء يتفقون . األموال وتحريكها

التصّرف في األموال التي   تحديد مدى وعي المانحين بالطريقة التي يتّم بها
  13.يقّدمونها

 

 11رغم أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات لمكافحة اإلرهاب بعد هجمات 
ملكة سبتمبر، فإن هجمات القاعدة على المواطنين السعوديين واألمريكيين في الم

 شّكلت نقطة تحّول بالنسبة الى الجهود التي تبذلها 2004 و 2003في عامي 
المملكة لمكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب، حيث أصبحت الحكومة السعودية 

وأعلنت الحكومة السعودية . تنظر إلى القاعدة على أنها تمثل تهديدا للنظام السعودي
 لمكافحة 2005 و 2003 ما بين عامي أنها اتخذت عددا من اإلجراءات في الفترة

اإلرهاب وتمويل اإلرهاب داخل المملكة، البعض منها بمساعدة الواليات المتحدة، 
 تعاونت مثل الزيادة في حجم قوات األمن السعودية وتدريبها ومهنّيتها، آما 

الخيرية فروع لمؤسسة الحرمين على إدراج عّدة  الحكومتان السعودية واألمريكية 
 لمجلس األمن 1267، وذلك في ضوء القرار إلرهابة لمّوللمقائمة الجهات اعلى 
السعودية الرئيسية الحكومية  بالنسبة إلى الوآاالت 3أنظر الملحق  (14.األممي

 .)تمويل اإلرهاب داخل المملكةفي مكافحة المشارآة في مكافحة اإلرهاب و

 

ظيم دورات تدريبية وبتوفير أمريكية بتنحكومية  قامت عّدة وآاالت 2005منذ عام 
. المساعدة الفّنية لتحسين قدرة الحكومة السعودية على مكافحة اإلرهاب وتمويله

 قدرة الوزارات السعودية على وشملت هذه الجهود، من ضمن ما شملت، تعزيز
 وشملت الوآاالت.  تقييم أمن المنشآت النفطية السعوديةإجراء التحقيقات وعلى

المشارآة في هذه الجهود وزارات الدفاع والطاقة واألمن ة الحكومية األمريكي
 4أنظر الملحق  (15.الوطني والخارجية والمالية وآذلك المجتمع االستخباراتي

التي قّدمت التدريب والمساعدة الفنية للمملكة الحكومية األمريكية  لمعرفة الوآاالت
 .) تمويل اإلرهابمكافحة من أجل مكافحة اإلرهاب و

 

 

                                           
:  انظر مصلحة البحوث التابعة للكونغرس،لمزيد من المعلومات حول قضايا تمويل اإلرهاب ذات الصلة بالمملكة.  13

 ]باللغة اإلنجليزية. [2008 يونيو  11قضايا تمويل اإلرهاب، : المملكة العربية السعودية
إلى تشكيل لجنة  قامت بإعداد قائمة تدرج عليها  ) 1999 أآتوبر 15 (1267ّدى قرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم أ.  14

 .أو بالطالبان/أسماء أفراد وهيئات لها ارتباط بالقاعدة وبأسامة بن الدن و
 و 2005المملكة في الفترة ما بين  األمريكية للتعاون مع نرّآز في هذا التقرير على الجهود التي بذلتها  الحكومية.  15

 .2005 األمريكية للمملكة عام الوآاالت الحكوميةوقد سبق أن قّدم ديوان المساءلة تقريرا عن المساعدة التي قّدمتها . 2009
 

جهود الحكومة 
السعودية لمكافحة 

اإلرهاب وتمويل 
 اإلرهاب،

 2003-2005 
 

 المساعدة األمريكية
  للمملكة العربية

 السعودية لمكافحة
 رهاب وتمويل اإل

  اإلرهاب 
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بإعداد الحكومية األمريكية  الكونغرس عّدة قوانين تقضي بأن تقوم الوآاالت سّن
تقارير حول القضايا المتعلقة باإلرهاب وبتمويل اإلرهاب، بما فيها القضايا المتعلقة 

 بالنسبة 1أنظر الجدول . (بتعاون الواليات المتحدة مع المملكة العربية السعودية
 .)لقوانين مختارة ومقتضياتها

 
 اإلبالغ المرتبطة بها حول مكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب، بما فيها الجهود المتعلقة بالمملكة العربية التزامات  وتشريعات مختارة : 1الجدول 
 السعودية

 ة الوآالة الرئيسية               جواب الوآال   التقارير التزامات                          التشريع               

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ديوان المساءلة : المصدر

 دوالر أمريكي آتمويل للمساعدة 400 000الخارجية األمريكية عن توفير ما يقارب وزارة أعلنت ) أ(
عبر حسابها )  2008 دوالر في السنة المالية 99 000 و 2007 دوالر في السنة المالية 300 000(الخارجية 

 .ق بمنع االنتشار النووي  ومكافحة اإلرهاب وإزالة األلغام وغيرها من البرامجالمتعل

قانون المساعدات األجنبية 
 489م  القس1961لعام 

آونغرس الواليات (وتعديله 
 )2291 القسم، 22المتحدة 

تحقيق آل قطر او "تقرير حول مدى 
 8الفصل  هيئة تلقى مساعدة في إطار

 من قانون المساعدات 1من الجزء 
األجنبية خالل السنتين الماليتين 

أأل أ

القسم المتعلق بغسل األموال والجرائم  الخارجية
المالية من تقرير وزارة الخارجية 
السنوي حول اإلستراتيجية الدولية 

لمراقبة المخدرات الذي يتضمن التقرير
 .عن العربية السعودية

 المتعلق 2004قانون 
باصالح نظام 

االستخبارات ومنع 
القانون العام (اب اإلره
 7120، القسم108-458

)3 ( 

باإلضافة الى ذلك، فّوض الكونغرس للتقرير مهمة 
قانون ( التي تقوم بغسل األموال  الرئيسيةتحديد البلدان

ج والنتائج 3 أ489المساعدات الخارجية، القسم 
 قوانين وتنظيمات تمنع غسل األموال بإصدارلمتعلقة ا

قانون المساعدات الخارجية (الناجمة عن المخدرات 
 .ج7 أ489القسم 

 حول هذا الموضوع هو 2009وتقرير 
 . من نوعه26 الـالتقرير 

تراتيجية الواليات المتحدة لتوسيع التعاون وصف إلس
مع حكومة المملكة في المواضيع ذات االهتمام 
واألهمية المتبادلة، بما في ذلك التعاون األمني 

 في والمملكةاالستخباراتي بين الواليات المتحدة 
 التطّرفمقاومة 

. التقارير القطرية حول اإلرهاب الخارجية
 عّوض هذا 2004بدءا من عام 

التقرير السنوي التقرير الذي آان 
أنماط يصدر في السابق تحت عنوان 

 اإلرهاب العالمي

تنفيذ توصيات قانون 
المتعلق ) 2007(

القانون  (11/9بلجنة 
القسم ) 53-110العام 

ج2043

 إلستراتيجية الواليات  لمّرة واحدةوصف
المملكة العربية شراك إلالمتحدة طويلة المدى 

ة اإلرهاب وتوفير تقييم كافحالسعودية في م
 2001 في هذا المجال منذ عام الحاصلللتقّدم 

إستراتيجية الواليات المتحدة تجاه  الخارجية
 السعودية المملكة العربية

   

متطلبات تقارير 
الهيئة التشريعية 
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، رفعت 11/9 المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة 2007 واستجابة لقانون 2008يناير  في شهر 
وزارة الخارجية للكونغرس تقريرا حول اإلستراتيجية األمريكية للتعاون مع المملكة 

 16.ها في مجاالت تضّم مكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهابالعربية السعودية ومساعدت
 مع خطط التعاون مع المملكة 2008يناير وتتطابق الغايات واألهداف الواردة في وثيقة 

 State’s)وزارة الخارجية لبعثة العربية السعودية الواردة في الخطط اإلستراتيجية 
Mission Strategic Plans)الى 2006السنوات المالية ، بالنسبة الى   في المملكة 

ولقياس التقّدم الذي تم إحرازه لتحقيق بناء تحالف نشيط ضد اإلرهاب، تضّمنت . 2009
الخطة اإلستراتيجية للبعثة عددا من أهداف األداء، إال أنه تم حذف بعض من األهداف 

ذه معالجتها لهالحكومية األمريكية  المتعلقة بمكافحة اإلرهاب رغم مواصلة الوآاالت
 .القضية بالتعاون مع الحكومة السعودية

 

 

، أعلنت البعثة األمريكية في 2001 سبتمبر 11إثر الهجمات اإلرهابية التي جرت في 
حكومة المملكة  المملكة العربية السعودية أنها تقوم بتوسيع جهودها الحالية للتعاون مع

والتي (ابعة لوزارة الخارجية وتتضّمن الخطط اإلستراتيجية للبعثات الت. لمكافحة اإلرهاب
 2009 الى 2006، بالنسبة الى السنوات المالية )آانت تسّمى في السابق خطط أداء البعثات

تتضّمن أهدافا تتعلق بتوسيع قدرة الحكومة السعودية على مكافحة اإلرهاب ومنع الدعم 
 . المالي من الوصول الى المتطرفين

ة فإن الخطة اإلستراتيجية للبعثات ُتطّور آل سنة الخارجية األمريكيوزارة حسب وثائق و
من قبل البعثات الخارجية وذلك لتسهيل التخطيط الدبلوماسي والتعاوني وتوفير خطة 

الموارد وتحديد إستراتيجية لتحديد أهداف السياسة األمريكية على المستوى القطري 
تستند إلى الخطط وتفيد وزارة الخارجية ان مكاتبها في واشنطن . وأهداف األداء

 .اإلستراتيجية للبعثات لقياس فعالية السياسات والبرامج ميدانيا ولصياغة طلبات الموارد

، رفعت وزارة الخارجية إلى الكونغرس تقريرا عن إستراتيجية 2008يناير في شهر 
الواليات المتحدة للتعاون مع المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب  ومكافحة 

 وحسب هذه 11/9.17 المتعلق بلجنة توصيات 2007عمال بقانون وذلك ل اإلرهاب، تموي
الوثيقة، فإن الهدف المتمثل في تقوية شراآة الحكومة األمريكية مع المملكة العربية 

السعودية في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب  ينبغي أن يتحقق من خالل التعاون الثنائي لتعزيز 
لى مكافحة اإلرهابيين ومنع الدعم المالي من الوصول إلى قدرة الحكومة السعودية ع

 مع خطط التعاون 2008  ينايروثيقة  وتتطابق الغايات واألهداف الواردة في 18.المتطرفين
وحسب .  المملكة فيمع المملكة العربية السعودية الواردة في الخطة اإلستراتيجية للبعثة 

 19لدفاع ومكتب مدير االستخبارات الوطنيةالمسؤولين في وزارة الخارجية فإن وزارة ا
إضافة الى ذلك، أشار المسؤولون الذين التقينا معهم من وآاالت . 2008وافقا على وثيقة 

 الى أنهم يشارآون – بما فيها وزارات المالية والعدل واألمن الداخلي –مختلفة حكومية 
وآاالت حول التعاون مع الهذه بشكل نشيط في المناقشات اإلستراتيجية التي تجري بين 
 .تمويل اإلرهابمكافحة المملكة العربية السعودية بخصوص مكافحة اإلرهاب و

وحسب المسؤولين السعوديين فإن الحكومة السعودية تتفق مع الواليات المتحدة بخصوص 
تمويل اإلرهاب في المملكة، الى جانب ذلك، مكافحة األهداف المتعلقة بمكافحة اإلرهاب و

                                           
قانون من ال) ج(2043الخطة األمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، تقرير بموجب القسم . وزارة الخارجية األمريكية.  16

 ]باللغة اإلنجليزية. [1، ص 2008 يناير 30، بتاريخ 53-110القانون العام . 11/9المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة 
 ).ج(2043 القسم 53-110القانون العام رقم .  17
ادية ، مثل اإلصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصاإلستراتيجيةفي هذا التقرير لم نقم بمراجعة جوانب أخرى من .  18

 في  االمريكية الواسعة التي تمت في المملكة العربية السعودية، وجهود الواليات المتحدة المتعلقة بنظام رصد التأشيرات
: ديوان المساءلة: لمزيد المعلومات حول معالجة التأشيرات في المملكة العربية السعودية أنظر. المملكة العربية السعودية

ديوان .  المعلومات تبادل ة التأشيرات من شأنها أن تستفيد من التحسينات في التوظيف وتقوية معالج:  الحدودياألمن
 ]باللغة اإلنجليزية.) [2005 سبتمبر 13واشنطن دي سي،  (859-05المساءلة 

  
] الواليات المتحدة[يضطلع مدير االستخبارات الوطنية برئاسة مجتمع االستخبارات ويعمل آمستشار رئيسي لرئيس .  19

 . الداخلي في ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة باألمن الوطنياألمن الوطني ومجلس األمنومجلس 

تتمثل إستراتيجية 
الحكومة األمريكية في 

خلق تحالف ضد 
مع المملكة  اإلرهاب

العربية السعودية، لكن 
تم حذف بعض األهداف 
المتعلقة بقياس التقّدم 
 دفنحو تحقيق هذا اله

تتمثل إستراتيجية 
الحكومة األمريكية في 
إنشاء تحالف نشيط مع 

المملكة العربية 
السعودية ضد اإلرهاب 
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الحكومية   بين الوآاالتا قوياسؤولين السعوديين أخبرونا أن هناك، بشكل عام، تعاونفإن الم
المعلومات وتدريب تبادل السعودية، مبرزين مجاالت مثل الحكومية والوآاالت األمريكية 
لكن المسؤولين السعوديين أشاروا الى وجود بعض القلق في ما يتعّلق بتنفيذ . قوات األمن

على سبيل المثال، فقد .  لبعض الجهود المبذولة لمكافحة تمويل اإلرهابالواليات المتحدة
الجهات على قائمة الهيئات بعض األفراد إدراج عّبر المسؤولون السعوديون عن قلقهم إزاء 

 المعنيين في تطبيق عادل ذلك قد يكون انتهاآا لحق لإلرهاب، مقترحين خاصة أن  الراعية
 المسؤولون السعوديون الى ان هناك قلقا إزاء تصريحات الى جانب ذلك، أشار. للقانون

 أبريل سابقة لمسؤولين آبار في وزارة المالية، مثل تلك التي صدرت عنهم في شهر 
 المصادر الممّولة يأتون في مقّدمة بأن أفرادا مقيمين بالمملكة العربية السعودية 2008
لمسؤولين السعوديين فمنذ أن عّينت لكن، حسب ا.  وغيرها من المنظمات اإلرهابيةللقاعدة

ازديادا المعلومات تبادل  شهد ، 2008وزارة المالية ملحقا باإلنابة في الرياض في ديسمبر 
 .  القضايا مصدر القلقفيما انخفضت آبيرا 

باإلضافة الى ذلك، قامت الحكومة السعودية بتطوير إستراتيجية خاصة بها لمكافحة 
: السعوديون بأنها ترّآز على ثالثة مجاالت او أعمدة هياإلرهاب وصفها المسؤولون 

لهذه اإلستراتيجية على إيقاف اإلرهابيين " اإلنسان"يرّآز عماد ." اإلنسان والمال والعقلية"
لهذه اإلستراتيجية فيرّآز على اإلجراءات التي ينبغي اّتخاذها " المال"او قتلهم، أما عماد 

التي يقوم بها المالية د أنظمة الرقابة على المعامالت لمكافحة تمويل اإلرهاب، مثل تشدي
الخيرية التي يوجد مقّرها في المملكة الهيئات  إلى جانب فرض قيود على   النقديةحاملو

بمقاومة الذي يرّآز على منع التطّرف " العقلية"وأخيرا عماد . العربية السعودية
وأّآد . هم تلك اإليديولوجياتوتلقينتملين اإلرهابيين المحلتجنيد التي تستعمل اإليديولوجيات 

في إستراتيجية صعوبة هو الجانب األآثر " العقلية"المسؤولون السعوديون أن عماد 
مكافحة اإلرهاب وسوف يبقى آذلك ألمد طويل، إال ان المسؤولين السعوديين أخبرونا بأن 

ل برامج مثل حمالت الحكومة السعودية ملتزمة بمكافحة اإليديولوجيات المتطرفة من خال
 .اإلعالم العامة وبرامج إعادة تأهيل اإلرهابيين

 

 

تتضّمن الخطة اإلستراتيجية للبعثة األمريكية في المملكة العربية السعودية غايات 
ومع أن . ومؤشرات وأهداف أداء بالنسبة الى الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب في المملكة

رجية إال أن مسؤولين من وزارات الدفاع واألمن الداخلي الخطة وثيقة تابعة لوزارة الخا
وحسب الخطة . والعدل والمالية أخبرونا أّنهم آانوا على علم بأجزاء منها ذات صلة بهم

 والمتعلقة بالعربية السعودية فإن الهدف األمريكي ذي 2009اإلستراتيجية للسنة المالية 
ويقاس . متحدة مع السعودية ضّد اإلرهاباألولوية القصوى هو تقوية تحالف الواليات ال

فعالية المملكة العربية السعودية بخصوص اإلجراءات المتعلقة " أداء هذا الهدف بالمؤّشر 
ولبناء تحالف نشيط ضد اإلرهاب مع حكومة ." بمكافحة اإلرهاب وأنشطة تمويل اإلرهاب

تعزيز قدرة الحكومة ) أ: (ة بـالمملكة، ترّآز البعثة األمريكية للمملكة على األهداف المتعلق
. منع الدعم المالي من الوصول إلى المتطرفين) ب(السعودية على مكافحة اإلرهاب،  و

 ولقياس التقّدم نحو بناء تحالف نشيط ضد اإلرهاب، تتضّمن الخطة اإلستراتيجية عددا من 
 3أنظر الشكل (.  آل سنة ماليةبالنسبة الى) أهداف األداء(األهداف التي ينبغي تحقيقها 

 .)2009 إلى 2006لالّطالع على الغايات واألهداف بالنسبة إلى السنوات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

وضعت البعثة األمريكية 
أهدافا لقياس فعالية الجهود 
المبذولة لمكافحة اإلرهاب 

تمويله؛ وتم حذفمكافحة و
بعض من أهداف األداء 
المتعلقة بمكافحة تمويل 

 اإلرهاب
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  2009 الى 2006وأهداف األداء للخطة اإلستراتيجية للبعثة بالنسبة الى المملكة العربية السعودية، السنوات المالية غاية : 3الشكل 

  الغاية  األهاف
 2006السنة المالية هدف  2007السنة المالية هدف  2008السنة المالية هدف  2009السنة المالية هدف 

 تعزيز قدرة الحكومة السعودية على مكافحة اإلرهاب: الهدف
 وضع حّد للضربات  •

اإلرهابية الناجحة في 
 المملكة

ازدياد تبادل البيانات  •
 القوانين المتعلقة بتطبيق

غير االستخباراتية وغيرها 
 من المعلومات

 على 250بداية محاآمة  •
األقل مّمن يشتبه في أنهم 

إرهابيون، ونهاية محاآمة 
50 

تدريب أمريكي ألمن البنية  •
 التحتية

تعاون حكومي سعودي  •
يمني للقبض على 

المتطّرفين وإعادتهم الى 
 أوطانهم

 وضع حّد للضربات  •
 اإلرهابية الناجحة في

 المملكة
تعاون أمريكي سعودي في  •

 حماية البنية التحتية 
 الحيوية

قادة الرأي السعوديون  •
 يدينون اإلرهاب 

توفير التدريب األمني  •
 للحكومة السعودية

السلطات السعودية تواصل  •
أآثر المطلوبين  نشر قائمة 

 للعدالة
تعاون أمريكي سعودي في  •

  الحيويةحماية البنية التحتية 

ريب األمني توفير التد •
 للحكومة السعودية

السلطات السعودية توقف  •
 اإلرهابيين المشتبه فيهم 

  للعدالةأآثر المطلوبين
مجموعة عمل في الحوار  •

االستراتيجي تحّسن 
 التعاون 

 

 منع الدعم المالي من الوصول الى المتطّرفين: الهدف
وحدة االستخبارات المالية  •

السعودية تنضّم الى 
الهيئة (ت مجموعة أغمون
الدولية لوحدات 

، )االستخبارات المالية
 وتتبادل البيانات مع 

، وتتلقى الجهات األمنية
 تقارير من الجمارك

الحكومة السعودية تقوم  •
بنتفيذ إجراءات بموجب 

 مثل 1267القرار األممي 
 توفير محاسبة مفّصلة 

المجّمدة وتعيق لألصول 
الُمدرجة سفر األطراف 

نونية ضد وتّتخذ إجراءات قا
األفراد أو الجماعات التي 

 تدعم اإلرهاب

تدريب أمريكي إضافي  •
لوحدة االستخبارات المالية 

 السعودية
الحكومة السعودية تقوم  •

بنتفيذ إجراءات بموجب 
 مثل 1267القرار األممي 

 توفير محاسبة مفّصلة 
المحجوزة من لألصول 

، وتّتخذ الُمدرجة الجهة 
إجراءات قانونية ضد 

د أو الجماعات التي األفرا
 تدعم اإلرهاب 

اللجنة السعودية للمنظمات  •
 الخيرية تبدأ عملياتها

الواليات المتحدة توّفر  •
تدريبا لوحدة االستخبارات 

 المالية السعودية
الحكومة السعودية تقوم  •

بنتفيذ إجراءات بموجب 
 مثل 1267القرار األممي 

 توفير محاسبة مفّصلة 
المحجوزة من لألصول 

، وتّتخذ الُمدرجة  الجهة
إجراءات قانونية ضد 

األفراد أو الجماعات التي 
 تدعم اإلرهاب 

اللجنة السعودية للمنظمات  •
 الخيرية تبدأ عملياتها

تنفيذ القوانين المتعلقة  •
 حاملي النقديةب

 
 

 
وحدة االستخبارات المالية  •

السعودية تتبادل المعلومات 
 مع نظيراتها اإلقليمية

أحد الحكومة السعودية  •
فرد او منّظمة إدراج متبّني 

على قائمة على األقل 
عمال  لإلرهاب الراعين

بقرار مجلس األمن األممي 
 المتعلق 1267رقم 

بالقاعدة وطالبان، وتعطي 
األصول  تفاصيل 

المحجوزة، وتحاآم ذلك 
 الفرد او تلك المجموعة

اللجنة السعودية للمنظمات  •
 الخيرية تبدأ عملياتها

 المتعلقة تنفيذ القوانين •
 حاملي النقديةب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء ائتالف نشيط ضد 
 اإلرهاب

 

 األمريكيةالحكومية  تملّخص ديوان المساءلة لمعلومات الوآاال: المصدر
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يمكن ان تتضّمن أهداف محدثة ُتصدر البعثة األمريكية في المملكة سنويا خّطة إستراتيجية 
ادنا أداء معّدلة تتعلق ببناء تحالف نشيط مع المملكة العربية السعودية ضد اإلرهاب، وأف

بأن أهداف أداء الخطة اإلستراتيجية ُتراجع دوريا األمريكية المسؤولون في الخارجية 
نحو الُمحرز  مع تقييم التقّدم  على أآمل وجهللتأّآد من أن أهداف آل سنة مالية تتناسب 

وبشكل . تمويل اإلرهابمكافحة تحقيق الجهود األمريكية السعودية في مكافحة اإلرهاب و
 تحديث ، فقد تم إضافة او حذف او 2009  الى 2006بة الى السنوات المالية خاص وبالنس

على سبيل المثال، فقد تم إضافة . بعض أهداف األداء بما يعكس تغّير األوضاع في المملكة
 لم تكن موجودة في السنوات السابقة، بما فيها 2009أهداف أداء بالنسبة الى السنة المالية 

الى جانب . ي اليمني وإجراء محاآمات للمشتبه في آونهم إرهابيينتعزيز التعاون السعود
 المتعلق باإلدانة العلنية لإلرهاب من 2008ذلك، فقد تم حذف هدف األداء للسنة المالية 

، وذلك، حسب المسؤولين في 2009قبل الحكومة السعودية ورجال الدين في السنة المالية 
 .الخارجية، بسبب تحقق الهدف

عض األهداف المتعلقة بمنع الدعم المالي عن المتطرفين قد تم حذفها من الخطة إال ان ب
ان الجهود المبذولة الحكومية األمريكية  اإلستراتيجية للبعثة، رغم إعالن الوآاالت 

وبشكل خاص، فإن هدفا لألداء يتعلق . ومستمّرة لمعالجة هذه القضايا هي جهود مهّمة 
 الخيرية آان موجودا في الخطة اإلستراتيجية من السنة بإحداث لجنة سعودية للمنظمات

، إال انه تم حذف هذا الهدف بالنسبة الى السنة 2008 وحتى السنة المالية 2006المالية 
وحسب المسؤولين في الخارجية األمريكية فإن هدف األداء المتعلق بلجنة . 2009المالية 

الهيئات استراتيجيات أخرى لتنظيم الخيرية قد حذف ألن الخارجية قررت ان الهيئات 
آذلك، فإن هدفا . الخيرية في المملكة العربية السعودية قد تكون أآثر فاعلية من اللجنة

 آان جزءا من الخطة اإلستراتيجية للسنتين حاملي النقديةبيتعلق بتنفيذ القوانين المتعلقة 
وحسب . 2009 و 2008، إال انه حذف من السنتين الماليتين 2007 و 2006الماليتين 

 قد أسقط ألن حاملي النقديةب الخاص بالقوانين المتعلقة الخارجية فإن هدف األداء وزارة 
إال ان مسؤولين في . الحكومة السعودية أحرزت تقّدما في إرساء وتطبيق هذه القوانين

لي حام تلك المتعلقة ب التي لها األسبقية في معالجة قضايا مثل –وزارة األمن الداخلي 
 حاملي النقديةب يرون انه لم تقع استشارتهم بخصوص قرار حذف الهدف المتعلق -- النقدية

ونتيجة لذلك . وقالوا انه ينبغي إقرار هذا الهدف من جديد ضمن الخطة اإلستراتيجية للبعثة
األمريكية ان تتابع وتقّيم في الحكومية فإن هذه الخطة تفتقد الى أهداف يمكن للوآاالت 

األداء في بعض المجاالت ذات االهتمام بالنسبة الى الواليات المتحدة والمتعلقة ضوئها 
األمريكيتين وحسب مسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية . بمكافحة تمويل اإلرهاب

فإنه على الرغم من أن أهدافا تتعلق بهذه النشاطات قد حذفت من الخطة اإلستراتيجية 
أهدافا أمريكية هامة، تقوم يمثل  منع تمويل اإلرهاب ما زال للبعثة، إال ان تنفيذ قوانين

 .بمواصلتها من خالل نشاطات دبلوماسية وتدريبيةالحكومية األمريكية  الوآاالت 
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 في بأن تقّدما قد تحقق والمسؤولون السعوديون الحكومية األمريكية   الوآاالت أفادت  
ودية، لكنهم أشاروا الى وجود تحّديات مكافحة اإلرهاب وتمويله داخل العربية السع

وفي . خصوصا تلك التي تتعلق بمنع تدفق الدعم المالي المزعوم للمتطّرفين خارج المملكة
 قامت السفارة األمريكية في المملكة العربية السعودية بتقييم التقّدم 2009 أبريلشهر 

ة العربية السعودية ضد الحاصل نحو تحقيق هدفها المتعلق بإنشاء تحالف نشيط مع المملك
  وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة 20"آما هو مقّرر"اإلرهاب ووصفت هذا التقّدم بأنه يتم 

لمقاومة اإلرهاب، أفاد المسؤولون األمريكيون والسعوديون أن هناك تقّدما في تعزيز قدرة 
لت شبكة الحكومة السعودية على مكافحة اإلرهابيين وأن هذه الجهود، في تقييمهم، عّط

وفي الوقت الذي يشيرون فيه الى . اإلرهاب للقاعدة داخل المملكة العربية السعودية
حصول تقّدم الحظ المسؤولون األمريكيون والسعوديون أن جار المملكة، اليمن، بدأ يبرز 
. آقاعدة يمكن لجماعات القاعدة أن تطلق منها هجمات على المصالح األمريكية والسعودية

لق بمنع الدعم المالي من الوصول الى المتطرفين أفاد المسؤولون األمريكيون وفي ما يتع
والسعوديون أيضا بأن هناك تقّدما، مشيرين، ضمن ما أشاروا اليه من أمثلة، الى تنفيذ 

، وحظر تحويل األموال الخيرية الى بحاملي النقديةالحكومة السعودية للقوانين المتعلقة 
فقة الحكومة، وإيقاف ومحاآمة األشخاص الذين يوّفرون الدعم خارج المملكة من دون موا

زالوا ورغم هذه النجاحات فإن المسؤولين األمريكيين ما . اإليديولوجي او المالي لإلرهاب
الخيرية السعودية متعّددة األطراف ، الى جانب الهيئات قلقين من قدرة األفراد السعوديون 

.  اإلرهاب والتطّرف العنيف خارج المملكة21ى دعمأفراد آخرين ممن يزورون المملكة عل
الى جانب ذلك، فقد  أشار آّل من المسؤولين األمريكيين والمسؤولين السعوديين الى 

   لحاملي النقدية على تطبيق القوانين والى استعمال اإلرهابيين المملكة محدودية قدرات 
 .م المالي عن المتطّرفينمن أجل منع الدعالمملكة آتحّديين للجهود التي تبذلها 

                                           
 الى 2006وّفر لنا المسؤولون األمريكيون تقييمهم لما حصل من تقّدم في تحقيق أهداف األداء بالنسبة للسنوات المالية .  20

التنفيذ وقت إعداد هذا التقرير فقد مّدنا المسؤولون  ما زالت بصدد 2009ونظرا الى أن أنشطة السنة المالية . 2008
 .2009األمريكيون بتقييمهم للتقّدم الحاصل حتى شهر أغسطس 

هو المساعدة المالية او غير المالية التي يمكن أن تشمل أفرادا مثل أوالئك " الدعم"ألهداف هذا التقرير، فإن المقصود بـ.  21
ولالّطالع على وصف أآثر تفصيال لمفهوم . جانب، والمساعدة الماّدية آاألسلحةالذين يذهبون الى الخارج آمقاومين أ

 ).ب(أ2339، 18، أنظر آونغرس الواليات المتحدة "الدعم"

 األمريكيةالوآاالت  أفادت
 بأنوالمسؤولون السعوديون 

 في مكافحة ا قد تحققتقّدم
 المملكة وتمويله في اإلرهاب

العربية السعودية، لكن 
التحّديات ما تزال قائمة 

 مجال التمويلخصوصا في 
 والتطّرف لإلرهابالمزعوم 

 .العنيف خارج المملكة
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 في تعزيز قدرة الحكومة ا تقّدمبأن هناكالمسؤولون األمريكيون والسعوديون  أفاد
 الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية ويرون أن ،السعودية على مكافحة اإلرهابيين

اتيجية للبعثة وتتضّمن الخطة اإلستر. قد عّطلت الشبكة اإلرهابية للقاعدة داخل المملكة
تتعلق بتعزيز أهداف أداء  ثالثة 2008التابعة للسفارة األمريكية بالنسبة الى السنة المالية 

وتتعلق هذه األهداف خاصة بـ . قدرة الحكومة السعودية على مكافحة الجماعات اإلرهابية
 تحسين التعاون بين) 2(منع حصول ضربات إرهابية ناجحة في العربية السعودية، ) 1(

) 3(، و الحيويةالواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال حماية البنية التحتية 
. إدانة النشاطات اإلرهابية بشكل علني من قبل الحكومة السعودية ورجال الدين السعوديين
وأفاد المسؤولون األمريكيون بأن تقّدما قد حصل في تحقيق أهداف األداء هذه في السنة 

 2006، الى جانب إنجاز األهداف ذات العالقة بالنسبة الى السنتين الماليتين 2008ة المالي
وفي الوقت الذي يشيرون فيه الى هذا التقّدم الحظ المسؤولون األمريكيون . 2007و 

والسعوديون أن اليمن، جار المملكة، بدأ يبرز آقاعدة يمكن إلرهابيي القاعدة أن يطلقوا 
شكل تحّديا للتقّدم الحاصل في مكافحة الجماعات اإلرهابية في منها هجمات يمكن ان ت

لالّطالع على ملّخص للتقّدم المعلن عنه بخصوص أهداف أداء (المملكة العربية السعودية 
 .) 4الخطة اإلستراتيجية للبعثة، أنظر الشكل 

أفاد المسؤولون 
  األمريكيون

أن هناك والسعوديون ب
تقّدما في مكافحة 

المملكة اإلرهابيين في 
  السعوديةالعربية
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 في تحقيق أهداف األداء للخطة اإلستراتيجية للبعثة والمتعلقة 2009بتاريخ أغسطس الحاصل للتقّدم الحكومية األمريكية تقييم الوآاالت : 4الشكل 
  2008-2006بمكافحة اإلرهاب، السنوات المالية 

للتقّدم الحكومية األمريكية تقييم الوآاالت  دافه باألوضع األنشطة المتعلقة  2008السنة المالية هدف  2007السنة المالية هدف  2006السنة المالية هدف 
 بشكل عام

 األمنيتوفير التدريب  •
 للحكومة السعودية

 

 

•  

 األمنيتوفير التدريب  •
 للحكومة السعودية

 

 

 

 

 السلطات السعودية توقف •
 المطلوبين للعدالة أآثر

المشتبه في آونهم 
 إرهابيين

 

سلطات السعودية تواصل ال •
أآثر المطلوبين بنشر قائمة 

 للعدالة

 

•  

 ضربات عدم وجود  •
إرهابية ناجحة في 

 المملكة العربية السعودية

 

 ضربات إرهابية ناجحة في عدم وجود  •
المملكة العربية السعودية منذ عام 

2007 

الحكومة السعودية تشارك في تدريب  •
إدارة الحاالت وحماية  حولأمريكي 

 البنية التحتية

الحكومة السعودية تنشر ثالث قائمات  •
 بأآثر المطلوبين للعدالة

 

تعاون أمريكي سعودي في  
  الحيويةحماية البنية التحتية 

تعاون أمريكي سعودي في 
  الحيويةحماية البنية التحتية 

الحكومتان وّقعت  2008في ماي  •
األمريكية والسعودية على اتفاقية 
  تعاون حول حماية البنية التحتية

  الحيوية

الحكومتان األمريكية والسعودية تنشئان  •
 هيئة مشترآة لتنفيذ اتفاقية التعاون

 

المعنية عمل المجموعة  •
الحوار االستراتيجي ب

 تحّسن التعاون 

 

 اجتماع 2006في السنة المالية  •  
مجموعة العمل حول الحوار 

 االستراتيجي

 

قيادات الرأي السعودية تدين   
 اإلرهاب

ات السعودية، بمن فيها الملك القياد •
وآبار المسؤولين في الحكومة 

 والقيادات الدينية تدين اإلرهاب علنا

الحكومة السعودية تتبّنى عددا من  •
البرامج المحّلية التي تهدف الى مكافحة 
 التطّرف في المملكة العربية السعودية

 

المسؤولون األمريكيون 
يعلنون عن تقّدم في تعزيز 

قدرة الحكومة السعودية 
على مكافحة اإلرهابيين، 
ويّقّدرون أن هذه الجهود 

أوقعت فوضى في الشبكة 
اإلرهابية للقاعدة داخل 

 .لمملكة العربية السعوديةا

 

قلق من ان ما زال هناك 
اليمن، جار المملكة العربية 
السعودية، بدأ يبرز آقاعدة  
يمكن إلرهابيي القاعدة أن 

ُيطلقوا منه هجمات على 
المصالح األمريكية 

  .والسعودية

 

 الحكومية األمريكية عن الوآاالت  صادرة ملّخص ديوان المساءلة لمعلومات: المصدر
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أفاد مسؤولون من الخارجية األمريكية أنه لم يكن هناك ضربات إرهابية ناجحة في 
، وُيرجع المسؤولون هذه النتيجة، 2007 فبرايرالمملكة العربية السعودية منذ شهر 

في جزء منها، إلى اإلجراءات التي تّم اّتخاذها لتطبيق القانون، آما أشار الخبراء 
 أجرينا مقابالت معهم إلى انخفاض الدعم الشعبي للقاعدة نتيجة الخسائر الذين

من العوامل التي تسببت فيها هذه المنظمة، معتبرين إّياها عامال البشرية اإلسالمية 
وأشار آل من المسؤولين األمريكيين والسعوديين . هبوط عدد الهجماتالمؤّدية الى 

مني بين الحكومتين األمريكية والسعودية في إلى متانة التعاون االستخباراتي واأل
إضافة إلى ذلك، فإن الخبراء الذين تحّدثنا معهم آانوا . ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب

 . موافقين عموما على أن الحكومة السعودية جاّدة في حربها على اإلرهاب

يرة الخارجية األمريكية أنه رغم حصول حادثة إرهابية آبوزارة أفاد مسؤولون في 
، فلم يكن هناك هجمات 2009 أغسطس في المملكة العربية السعودية في شهر 

 أو ضربات إرهابية ناجحة في المملكة منذ 2006على البنية التحتية للطاقة منذ عام 
 حاول انتحاري اغتيال مساعد وزير 2009 أغسطس 27ففي . 2007 فبرايرشهر 

يف، الذي يترأس أيضا جهود المملكة الداخلية للشؤون األمنية، األمير محمد بن نا
ومع أن االنتحاري، وهو مواطن سعودي . العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب

تل أثناء الهجوم، إال يوجد ضمن قائمة الحكومة السعودية ألآثر المطلوبين للعدالة، ُق
وحسب السفارة السعودية، فإن . شخص آخر بجروح خطيرةأيَّ أنه لم ُيصب 

ينتمي إلى منطقة حدودية مع اليمن وآان قد عرض القيام بتنسيق عملية المهاجم 
وتبّنت جماعة القاعدة في شبه الجزيرة . عودة السعوديين الذين فّروا إلى اليمن

الخارجية األمريكية ومن وزارة وقال لنا مسؤولون من . العربية مسؤولية الهجمة
اجحة رغم آونها آبيرة، باعتبار السفارة السعودية في واشنطن أن الضربة لم تكن ن

، فإن نشرة صحفية صادرة عن وفي نفس السياق 22.أن إصابة األمير لم تكن بالغة
غير ناجحة، في حين أشارت وزارة الدفاع الى بأنها البيت األبيض وصفت الهجمة 

آما أشارت النشرة الصحفية للبيت . أن السلطات السعودية لم تقم بإحباط المؤامرة
 وأهّمية ،يضا إلى أن الهجمة تؤّآد التهديد المستمر الذي تشّكله القاعدةاألبيض أ

 .تعاون متين بين الواليات المتحدة والسعودية في مكافحة اإلرهابوجود 

آما قامت المملكة العربية السعودية بنشاطات لتطبيق القانون ومنها إيقاف ومحاآمة 
الخارجية األمريكية فإن  ةوزارالمشتبه بكونهم إرهابيين، وحسب ما أعلنته 

، بقتل آبار القادة التنفيذيين في 2003الحكومة السعودية قامت، منذ شهر ماي 
القاعدة المقيمين في المملكة أو بالقبض عليهم، وآذلك الشأن بالنسبة الى النشطاء 
. الرئيسيين في الشبكة والعديد من األشخاص المطلوبين أآثر للعدالة في المملكة

مسؤولون األمريكيون والسعوديون أن الحكومة السعودية قامت، في الفترة وأفاد ال
 بإيقاف او قتل آالف من المشتبه بكونهم إرهابيين بمن فيهم 2008 و 2003ما بين 

. المشتبه بكونهم خططوا لهجمات على حقول النفط وغيرها من المنشآت الحيوّية
 بأآثر المطلوبين للعدالةات إلى جانب ذلك، نشرت الحكومة السعودية ثالث قائم

فيما تفيد مصادر أمريكية وسعودية بأن المملكة العربية السعودية ألقت القبض على 
، أعلنت 2008وفي عام . عدد من المشتبه بهم في هذه القائمات أو قامت بقتلهم
 شخص بُتهم مختلفة 1 000الحكومة السعودية عن إجراء محاآمات لما يقارب 

ه تم ، أعلنت الحكومة السعودية أن2009 يوليووفي شهر . بذات صلة باإلرها
سبعة منهم فيما تلّقى الباقون أحكاما بالسجن لمدد أبرئ  مشتبها بهم ، 330 محاآمة

 وأشار مسؤولون سعوديون الى أنه يمكن 23. سنة30تتراوح بين بضعة شهور و

                                           
وفي هذه . الخارجية األمريكية أن نجاح هجوم ما ُيقاس بتحقيق أو عدم تحقيق الهدف الذي تم من أجله وزارةأخبرتنا .  22

 .يقتل، وآان القتل على األرجح هو الهدف من الهجومالحالة، فإن األمير لم 
 الذين تمت محاآمتهم آانوا من 330 من المشتبه بهم الـ 41حسب ما جاء في نشرة صحفية للحكومة السعودية، فإن .  23

 .  سنة20 شخصا الذين تمت إدانتهم تلّقوا أحكاما بالسجن ألآثر من 323 من الـ 13جنسيات غير سعودية، وإن 
 

لم ُيعلن عن ضربات 
إرهابية ناجحة في 

 العربية المملكة
السعودية منذ عام 

2007 
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ؤولون األمريكيون وأفادنا المس .استئناف هذه األحكام لدى المحكمة العليا للمملكة
الخارجية األمريكية أيضا، أن هذه المحاآمات آما أفادت وزارة والسعوديون، 

 .يمكن أن تساعد في مكافحة اإليديولوجيات اإلرهابية

باإلضافة إلى ذلك، قامت الحكومتان األمريكية والسعودية بتنفيذ نشاطات مشترآة 
وزارة  التدريب بإشراف لتعزيز القدرات السعودية على تطبيق القانون، مثل

الخارجية األمريكية لتعزيز قدرة الحكومة السعودية على إدارة التحّريات ضد 
أفادنا المسؤولون األمريكيون أن و.  آبار الشخصياتاإلرهاب وعلى حماية 

 بصرف النظر عن عالقاتهم مع نظرائهم السعوديين في مستوى العمل متينة
 24.األمنيالسعودي في المجال أهّمية التعاون ، مشيرين إلى الدورات التدريبية 

وأخبرنا المسؤولون في وزارات الخارجية والمالية والدفاع واألمن الداخلي وفي 
لتطبيق القانون الحكومية األمريكية  مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الوآاالت 

ة واالستخبارات استفادت وما زالت تستفيد من المعلومات التي قّدمتها المملك
العربية السعودية عن األفراد والمنظمات، حيث وصف السفير السابق للواليات 
المتحدة لدى المملكة العربية السعودية التعاون األمريكي السعودي في مكافحة 

 .اإلرهاب بكونه من أآثر التعاونات إنتاجا في العالم

 

اون بخصوص  في التعا تقّدمبأن هناكالمسؤولون األمريكيون والسعوديون  أفاد
 في المملكة العربية السعودية، مثل المنشآت  الحيويةحماية أهداف البنية التحتية 

بين الواليات التي أبرمت النفطية، مشيرين إلى التوقيع على اّتفاقية التعاون الفّني 
إلى النشاطات المتعلقة و، 2008المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر ماي 

 . بين البلدينتعاون عمق العلى   أدّلةباعتبارها ،ةبتنفيذ االتفاقي

،  الحيويةأفادنا المسؤولون األمريكيون أن حماية البنية التحتية السعودية 
 إثر هجوم إرهابي ،2006وخصوصا مرافق إنتاج الطاقة، تمّثل أولوّية منذ عام 

احد من وهو وفي المملكة العربية السعودية  25فاشل على مرفق النفط في أبقايق،
الخارجية األمريكية وزارة وحسب ما ذآرته . النفطلتكرير أآبر المرافق العالمية 

 تمثل مصلحة وطنية حيوية، باعتبار أن حصول  الحيويةفإن حماية البنية التحتية 
هجوم إرهابي ناجح من شأنه أن يعّطل إنتاج النفط السعودي ويكون له تأثير مدّمر 

 26.ى االقتصاديات العالميةعلى االقتصاد األمريكي وعل

مملكة  وّقعت وزيرة الخارجية األمريكية ووزير الداخلية لل2008في شهر ماي 
عربية السعودية اّتفاقية تعاون فّني يتم بموجبها توفير المساعدة الفّنية األمريكية ال

، وتم إنشاء جهاز  الحيويةللمملكة العربية السعودية في مجال حماية البنية التحتية 
 Office of)وزارة الداخلية ل  التابعإدارة البرامجمكتب تنفيذي مشترك يسّمى 

Program Management – Ministry of Interior)  ،لتنفيذ االتفاقية
من ممّثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والطاقة األمريكية المكتب ويتكّون هذا 

مة السعودية على تمويل تنفيذ ووافقت الحكو. ومن حكومة المملكة العربية السعودية
                                           

، بما "الحوارات اإلستراتيجيةب "مجموعات عمل تعنى  والسعوديةاألمريكية، أنشأت الحكومتان 2005في شهر نوفمبر  . 24
 تمّثل منتدى مؤّسسي اإلستراتيجية فإن الحوارات األمريكية الخارجية وزارة ، وحسباإلرهاب حول فيها مجموعة عمل

 هذه المجموعات أن األمريكيةالخارجية  وزارةوأخبرنا المسؤولون في .  السعوديةاألمريكيةعالي المستوى لتنسيق المصالح 
وأنه عوضا عن االجتماعات، قام العديد من المسؤولين رفيعي المستوى بزيارة المملكة، ومنهم . 2006لم تجتمع منذ عام 

 جانب إلى. ستخبارات المالية وااللإلرهاب ووآيل الوزارة اإلرهابعلى سبيل المثال مساعد الرئيس لألمن الداخلي ومكافحة 
 لم تجتمع، إال أن اإلستراتيجية مجموعات العمل المعنية بالحوارات انه على الرغم من أن األمريكيونذلك أخبرنا المسؤولون 

، خصوصا في ما يتعلق 2006التعاون والتنسيق بين الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية شهدا توّسعا هاّما منذ عام 
 .اإلرهابمكافحة ب

  
 مرفق النفط في أبقايق بأّنه أهّم مرفق لتكرير النفط في المملكة العربية األمريكيةالخارجية  وزارةتصف وثائق .  25

 . السعودية
 مليون برميل من النفط يومًيا، مما 9,3 حوالي 2008حسب وزارة الطاقة، فإن المملكة العربية السعودية أنتجت عام .  26

 .ي أآبر منتج للنفط في العالميجعلها ثان
 

الحكومتان  أفادت
بأن  والسعودية األمريكية

 واسع النطاق ا تعاونهناك
في مجال حماية البنية 

 الحيويةالتحتية 
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الحكومية  االّتفاقية آّليا، بما في ذلك جميع المصاريف التي تتحّملها الوآاالت 
حاليا المكتب ويقوم . تكاليف المقاولةعن والناجمة عن الخدمات واألمريكية 

، الحيويةبمساعدة الحكومة السعودية في تحديد جوانب الضعف في البنية التحتية 
تراتيجيات أمنية لحمايتها، وتشغيل وتدريب قّوة جديدة لوزارة الداخلية، وتطوير إس

 وتمّثل وزارة الخارجية.  الحيويةتسّمى قّوة أمن المرافق، لحماية بنيتها التحتية 
الرئيسية في تنفيذ االتفاقية، فيما تسهم وزارة الطاقة بتقديم الخبرة الجهة  االمريكية 

فق وتطوير االستراتيجيات األمنية للمرافق السعودية في إجراء عمليات تقييم المرا
الطاقة، وتسهم وزارة الدفاع بتقديم الخبرة في تدريب وتجهيز قّوة المعنية بإنتاج 

 موّظف عند ما يكتمل 35 000أمن المرافق التي يتوّقع أن يكون لها ما يزيد عن 
يرّآز حاليا على ج مكتب إدارة البراموحسب المسؤولين األمريكيين، فإن . تطويرها

لكن المسؤولين أفادونا بأنه يمكن .  المتعلقة بإنتاج النفط الحيويةحماية البنية التحتية 
 ليشمل التعاون مع الحكومة السعودية في عدد من المجاالت توسيع المكتب

ويتوقع أن . األخرى، بما فيها األمن الحدودي وأمن السواحل واألمن الحاسوبي
أمريكية أخرى آوزارة األمن الداخلي وحرس الحدود في مية حكوتشارك وآاالت 

 .  الحيويةآّلما اّتسعت مهّمة البنية التحتية المكتب عمل 

 

وعّبر . نّددت الحكومة السعودية ورجال الدين علنا باإلرهاب وبتمويل اإلرهاب
عّدة مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السعودية عن رفضهم لإلرهاب 

،  السالم وفي المالحظات التي قّدمها في مؤتمر األمم المتحدة حول ثقافة .والتطّرف
والجريمة اإلرهاب " قال الملك عبد اهللا بن عبد العزيز أن 2008،27في نوفمبر 

، قّدم الملك مالحظات شبيهة 2008يوليو وفي شهر ." عدّوان لكل دين ولكل ثقافة
، أصدر 2001ومنذ عام .  مدريدفي المؤتمر العالمي حول الحوار الذي انعقد في

أعضاء آخرون في الحكومة السعودية، ومنهم وزراء الشؤون اإلسالمية، والشؤون 
 .الخارجية، والداخلية، بيانات نّددوا فيها باإلرهاب والتطّرف

 عددا من البيانات 28إلى جانب ذلك، أصدر رجال الدين مثل المفتي األعلى للمملكة
 أصدر المفتي األعلى بيانا حول مساوئ 2008ي ربيع فف. ينتقدون فيها اإلرهاب

اإلرهاب محّذرا المواطنين السعوديين من االستماع إلى الذين يستعملون الدين لدعم 
، قّدم المفتي األعلى خطبة حّذر فيها الشباب السعودي 2007وفي أآتوبر . اإلرهاب

لسعوديين، في الخطبة من السفر إلى الخارج للمشارآة في الجهاد، حاّثا المواطنين ا
وفي .  مساهماتهم الخيريةتوزيعال يمّولوا اإلرهاب وأن ينتبهوا الى آيفية أ، ذاتها

وقت الحق من السنة ذاتها، قال المفتي األعلى أنه ينبغي معاقبة اإلرهابيين عقابا 
الخارجية األمريكية عّبر فقهاء وزارة وحسب . شديدا وفقا للشريعة اإلسالمية

 .عوديون آخرون عن تأييدهم لبيان المفتي األعلىومسؤولون س

باإلضافة إلى ذلك، نّظم النائب الثاني لرئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية 
الذي يمّثل، " الشذوذ الفكري"الذي تناول " األمن الفكري"أّول مؤتمر وطني حول 

تمر إعالن ونتج عن المؤ". السبب الرئيسي لإلرهاب"حسب الحكومة السعودية 
يؤّآد على أهّمية االعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات، ونبذ العنف ووضع 

وأشار اإلعالن إلى طبيعة اإلسالم المعتدلة . استراتيجيات وطنية للنهوض بهذه القيم
آما عّبر نائب رئيس الوزراء . محّذرا من مخاطر اعتناق اإليديولوجيات المنحرفة

السعوديون المشارآون في المجموعات المنحرفة خارج عن أمله في أن يتخّلى 
البالد، وعددهم قليل، عن معتقداتهم وأن يعودوا إلى الوطن، مشيرا الى أن المملكة 

                                           
 . يومين، برعاية المملكة العربية السعودية في مقّر األمم المتحدة بمدينة نيويوركعقد مؤتمر ثقافة السالم الذي دامتّم .  27
 

 الدين ، رغم أنه ليس جزءا من الحكومة السعودية إال أنه أآبر فقهاءاألعلى أن المفتي األمريكيةالخارجية وزارة دت فا أ .28
 .في المملكة العربية السعودية ويؤّثر في تشكيل الرأي العام السعودي

 

القادة السعوديون ينّددون 
 اإلرهابيةعلنا بالنشاطات 

وينّفذون برامج لمكافحة 
 اإلرهاب
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مستعّدة للترحيب بمواطنيها إذا قرروا اختيار الطريق "العربية السعودية 
 ."الصحيح

 

 

السعودية والشخصيات لحكومة التي أدلت بها اباإلضافة إلى التصريحات العامة 
الدينية فقد نّفذت الحكومة السعودية عددا من األنشطة المحلية التي تهدف إلى 

 :وتشمل هذه األنشطة ما يلي. تقويض االيدولوجيا المتطرفة داخل المملكة

حسب المسؤولين األمريكيين والسعوديين فإن الحكومة : إطالق حمالت إعالمية
وزارة وأفادت . عالمية واسعة ضد الفكر المتطرفالسعودية قامت بتنفيذ حملة إ

الخارجية األمريكية ان هذه الحملة تشمل استعمال اإلعالنات التجارية، ولوحات 
 أمثلة من الحملة 5ُيظهر الشكل . (اإلعالنات، والرسائل النّصية واالنترنت

 .) السعودية للتوعية العامة

األنشطة السعودية 
 اإلرهابلمكافحة 
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ّرف واإلرهاب، أمثلة عن التوعية الحملة الوطنية السعودية ضّد التط: 5الشكل 
 العامة

 

 المملكة العربية السعودية

 حملة التضامن الوطني ضد التطرف واإلرهاب 
 وثائق التوعية العامة أمثلة عن

 

 
  

 

فحة لالّطالع على شريط فيديو عن إعالن تلفازي برعاية الحكومة السعودية يهدف الى مكا. سفارة المملكة العربية السعودية: المصدر
   gao/video/media/gov.gao.www://http-09-883: اإلرهاب، أنظر الموقع

 

http://www.gao.gov/media/video/gao-09-883
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 أفادنا مسؤولون من وزارتي الشؤون اإلسالمية :توزيع منشورات ومواّد أخرى
مجموعة متنوعة من صدرت والداخلية في المملكة أن المملكة العربية السعودية أ

ويقّدر المسؤولون . الكتب والمنشورات بهدف مكافحة االيدولوجيا المتطّرفة
يبّين . ( مليون آتاب آجزء من هذا الجهد1,8السعوديون أنه تم إعداد ما يقارب 

 عّينة من األدبيات السعودية التي تم إعدادها لمكافحة التطّرف قّدمها 6الشكل 
 باإلضافة الى ذلك، وحسب المسؤولين 29.)وان المساءلةالمسؤولون السعوديون لدي

السعوديين، فإن الحكومة السعودية توّزع عن طريق المساجد والمدارس أقراصا 
تتناول  وأشرطة آاسيت تتضّمن محاضرات وحلقات دراسية   (CD)مضغوطة

 .قضايا اإلرهاب والتطّرف

                                           
رغم حصولنا على األدبيات التي أعّدتها الحكومة السعودية لمكافحة التطّرف فإننا لم نتأّآد من مدى استعمال هذه .  29

 .األدبيات وتوزيعها داخل المملكة
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 افحة التطّرف بيات السعودية التي أعّدت لمكدعّينة من األ: 6الشكل 

 

 

 

. 

 
 وثائق مقّدمة من الحكومة السعودية: المصدر     
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الخارجية األمريكية الوزارة حسب ما أفادت به : متابعة القيادات الدينية
والمسؤولون السعوديون فإن الحكومة السعودية تواصل مراقبة خطب وآتابات 

وأفادنا مسؤولون من . لمتطّرفةا  الدعاة إلى األفكارالقيادات الدينية، وإعادة تأهيل
 20 000وزارة الشؤون اإلسالمية أن المراقبة التي يقومون بها شملت ما يقارب 

 مسجدا بما فيها آل 70 000من مجموع المساجد في المملكة والتي يقّدر عددها بـ 
 باإلضافة الى ذلك، أفادنا 30.المساجد الكبيرة التي تلقى فيها خطب الجمعة

سعوديون بأنهم قّدموا مئات الحلقات الدراسية والمحاضرات في المسؤولون ال
 .  معتدلةأفكارا المساجد للمساعدة على التأّآد من أن القيادات الدينية تقّدم للجمهور 

 

حسب مسؤولين من الوزارة السعودية للشؤون اإلسالمية : مراقبة معّلمي المدارس
وبمجّرد . الذين يعّلمون التطّرففإن الحكومة السعودية تراقب معّلمي المدارس 

 .تحديد هؤالء المعّلمين يتم إخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل

 

حسب مسؤولين في وزارة الداخلية فإن السلطات السعودية : مراقبة مواقع اإلنترنت
سبتمبر  ففي . تراقب قاعات التحادث التي يمكن ان تكون مصادر لتجنيد المقاتلين

 ثالثة مواطنين سعوديين وأجنبيين  بأنها أوقفتالسعودية السلطات أفادت  2008
اثنين لدعمهم أنشطة قتالية على منتديات االنترنت، وإشراآهم مستعملي االنترنت 
في حوارات، ونشر معلومات مضللة، وتجنيد شباب للسفر الى الخارج ألغراض 

ديين الى وحسب تقارير سعودية فإن وزارة الداخلية دعت آل السعو. غير مالئمة
الى جانب ذلك .  يدعمون الفساد والفتنة مناليقظة حاّثة إّياهم على أال يستمعوا الى 

 .  األسماء اإللكترونية التي يستعملها المشتبه فيهمبنشر الوزارة قامت 

 

حملة "أنها تدعم األنشطة التي تقوم بها بالحكومة السعودية أفادت : تشجيع الحوار
ير حكومية مستقلة تتحاور عبر االنترنت مع مستعملي ، وهي منظمة غ"السكينة

أطلق باإلضافة الى ذلك، . االنترنت الذين قاموا بزيارة مواقع إلكترونية متطّرفة
 سلسلة من المؤتمرات لدعم الحوار بين األديان، حيث 2008العاهل السعودي عام 

في ] المكّرمة[ة تمت استضافة المؤتمر األول من قبل رابطة العالم اإلسالمي في مّك
وانعقد المؤتمر .  عالم إسالمي من آافة أنحاء العالم500 بحضور 2008يونيو شهر 

 مندوب يمثلون 300 بمشارآة 2008 يوليوالثاني في مدينة مدريد بأسبانيا في شهر 
وأخيرا . والمسيحية والهندوسية واليهوديةمختلف األديان بما فيها اإلسالم والبوذية 

اهل السعودي رؤساء دول آخرون في دورة  خاصة للجمعية العامة انضم الى الع
 .2008في شهر نوفمبر وذلك لألمم المتحدة حول الحوار بين األديان 

 

إلعادة التأهيل بالنسبة الى الموقوفين بسبب دعمهم تدير الحكومة السعودية برامج 
وذلك لدمجهم من لإلرهاب أو التطّرف وآذلك العائدين من معتقل خليج غوانتنامو، 

 بيوت وتجري برامج إعادة التأهيل في السجون السعودية وفي . جديد في المجتمع
 وفي 31.خارج السجون تعرف بمراآز النقاهة (halfway houses) انتقالية

، قمنا بزيارة هذا المرآز الذي يسّمى مرآز محّمد بن نايف 2009شهر مارس 

                                           
 . مسجدا14 000الجمعة يبلغ جد الكبيرة التي ُتلقى فيها خطب قّدر المسؤولون السعوديون أن عدد المسا.  30
ويجري حاليا . 2007، فيما انطلق أول مرآز للنقاهة عام 2004انطلقت برامج إعادة التأهيل في السجون السعودية عام .  31

 .بناء مراآز أخرى للنقاهة
 

البرامج السعودية إلعادة 
 التأهيل
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ع الموّظفين والمشارآين في البرنامج، للمناصحة والرعاية بالرياض، وتحّدثنا م
بمن فيهم الموقوفين بسبب اإلرهاب والتطرف العنيف داخل المملكة العربية 

وأفادنا الموظفون بأن . غوانتنامومعتقل السعودية، والذين آانوا معتقلين سابقا في 
 المشارآين فيه بإشراآهم في حوارات" إعادة تربية"مرآز إعادة التأهيل يسعى الى 
 دورات فردية  يتكّون منوعموما، فإن البرنامج . دينية وبتوفير اإلرشاد النفسي

وفقهاء وأطّباء نفسانيين وعلماء نفسانيين الجاني وجماعية بين الشخص ] فرد لفرد[
لألعمال بأن مبّرراتهم الدينية الجناة ويحاول موّظفو البرنامج إقناع  .حول معتقداته

 فهم خاطئ لإلسالم، ويشمل اإلرشاد النفسي طرائق ىالتي يقومون بها  تستند ال
وذآر لنا موظفو البرنامج أن . تقليدية الى جانب أنشطة مثل العالج بواسطة الفن

البرنامج يستند آثيرا الى عالقات المشارآين العائلية والقبلية، ويمكن ألفراد العائلة 
ويسمح للمشارآين في . أن يزوروا مرآز إعادة التأهيل أو أن يتصلوا به هاتفيا

على سبيل . البرنامج مغادرة المرآز لحضور مناسبات عائلية آاألعراس والمآتم
المثال، فقد تحّدثنا، لدى زيارتنا للمرآز، مع أفراد أسٍر بصدد زيارة أقارب لهم 

وبالنسبة الى الذين ُيتّمون برنامج التأهيل وُيعتبرون مؤّهلين للسراح، يقّدم . هناك
االجتماعي، مثل اإلرشاد وفرص العمل والرواتب لمساعدتهم على لهم الدعم 

هذه الخدمات يتم توسيع باإلضافة الى ذلك،  . االندماج من جديد في المجتمع
االجتماعية  لتشمل أفراد العائلة والقبيلة بالنسبة الى المشارآين الذين يتم سراحهم، 

. إعادة تأهيل المشارآينوذلك آوسيلة إلشراك الشبكة االجتماعية الواسعة في 
 8 و 6وأفادنا المسؤولون بأن األفراد يشارآون في البرنامج لفترة تتراوح عادة بين 

 .أشهر

أفاد المسؤولون السعوديون أن برامج إعادة التأهيل هذه، بما فيها تلك التي تجري 
 فرد، مشيرين 4 300في السجون ومراآز النقاهة، عالجت ما مجموعه 

، قّدم خدمات لـما 2009ن مرآز النقاهة، الى حّد شهر مارس بالخصوص الى أ
وبشكل عام . 20%حوالي  يبلغ  الجريمة شخصا بمعّدل عودة إلى 250يقارب 

فإن الخبراء الذين تحّدثنا إليهم أثنوا على البرنامج السعودي للتأهيل لكنهم حّذروا 
  وزارة الخارجيةادت أف فيما 32بعض الشيء من المنهجية المستعملة لتقييم نتائجه،

بأن وأفادنا المسؤولون السعوديون . أنها تتابع هذه المعّدالت عن آثبب األمريكية
الجريمة غوانتنامو سابقا يمّثلون غالبية األفراد الذين عادوا الى سجن المعتقلين في 

، على سبيل المثال، ظهر اثنان 2009يناير  ففي 33.بعد أن غادروا مرآز النقاهة
وا في المرآز في فيديو تجنيد للقاعدة تم تصويره في اليمن، وقد قام ممن شارآ

المسؤولون ويقّر . أحدهما منذ ذلك الوقت، بتسليم نفسه الى السلطات السعودية
من السعوديون بأن هذه الحاالت تدّل على الصعوبات المرتبطة بتقييم أي 

أنهم يسعون يرين الى مشالمشارآين ينبغي اإلفراج عنهم من مرآز إعادة التأهيل، 
وقد أفادنا المسؤولون األمريكيون . الى تجويد مقاييس التقييم التي يستعملونها

 أظهرت بعض النتائج أن برامج التأهيل السعوديةبوالسعوديون الذين تحّدثنا إليهم 
الى جانب ذلك أفادنا . ، الجريمة، رغم التحّديات المرتبطة بالعودة الى اإليجابية 
ن األمريكيون أن هذه األنشطة، وهناك أخرى، تدّل على التزام الحكومة المسؤولو

لالّطالع على  فيديو زيارة . (السعودية بتقويض االيدولوجيا المتطرفة في المملكة
ديوان المساءلة لمرآز إعادة التأهيل الذي تديره الحكومة السعودية، أنظر الموقع  

http://www.gao.gov/media/video/gao-09-883/(.  . 

                                           
 الجريمةد مرور السنتين األوليين، إال أن معّدالت العودة الى بّين هؤالء الخبراء أنه رغم أن النتائج األولية تبدو واعدة بع.  32

 . سنوات حتى يتم تقييم نجاح برنامج ما بدّقة5 عموما بالنسبة الى فترة الجريمةتقاس في علم 
 

 فإلى وحسب المسؤولين السعوديين. لم تتلق برامج إعادة التأهيل بعُد المعتقلين السعوديين المتبّقين في سجن غوانتنامو.  33
أن هؤالء المعتقلين قضوا الى حّد بوأفادنا هؤالء المسؤولون .  سعوديا في ذلك السجن11، ما يزال هناك 2009 يوليوحّد 

 . غوانتنامو وأنهم يمّثلون حاالت إعادة التأهيل األآثر صعوبةمعتقل  سنوات في 8اآلن ما يقرب من 

http://www.gao.gov/media/video/gao-09-883/
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مع أن المسؤولين األمريكيين والسعوديين أخبرونا أن المملكة العربية السعودية 
 يقّدرون أن ّنهمإال أحققت تقّدما في تعزيز قدرتها على مكافحة اإلرهابيين، 

ة، يمكن أن يخلق تحّديات للجهود  جار المملك34االستقرار السياسي في اليمن،
فقد عّبر المسؤولون األمريكيون والسعوديون عن قلقهم . المبذولة لمكافحة اإلرهاب

من أن اليمن، بالنظر جزئًيا الى انعدام سيطرة الحكومة وقربه من المملكة، بدأ 
يبرز آقاعدة يمكن إلرهابيي القاعدة أن يطلقوا منها هجمات على المصالح 

على سبيل المثال، وآما أشرنا سابقا، فإن جماعة .  واألمريكية في المملكةالسعودية
، 2009أغسطس القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومرآزها اليمن، أعلنت في 

مسؤوليتها عن محاولة االغتيال الفاشلة ضد مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية 
، صّنفت 2005 منذ عام وفي تقاريرها القطرية حول اإلرهاب. في المملكة

، أفادت 2009 أبريل وفي . الخارجية األمريكية اليمن آمالذ آمن لإلرهابيين
الخارجية األمريكية في تقاريرها القطرية حول اإلرهاب أنه رغم بعض النجاحات 

المسّجلة ضد القاعدة، فإن رّد فعل الحكومة اليمينية على التهديد اإلرهابي آان 
باإلضافة إلى ذلك، .  على اهتمامات األمن الداخلياترآيزهمتقّطعا وذلك بسبب 

الخارجية األمريكية أن أمن الحدود بين المملكة العربية السعودية وزارة أشارت 
أن عدم االستقرار أيضا ذآر المسؤولون السعوديون وواليمن ما زال يمّثل مشكلة، 

تحّديا كة، يمّثالن السياسي في اليمن وسهولة اختراق الحدود بين اليمن والممل
ولمعالجة هذه القضية أخبرنا نائب .  مكافحة اإلرهابأجلللجهود التي يبذلونها من 

وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية أن الحكومة السعودية تساعد اليمن 
وأفاد . ّحةفي عدد من المجاالت، بما فيها مكافحة اإلرهاب والتربية والص

بصدد بناء حاجز إلكتروني على الحدود المملكة أن بالمسؤولون السعوديون أيضا 
  35.السعودية اليمنية

                                           
 التي تقوم بها القاعدة، واجهت الحكومة اليمنية اإلرهابيةتزايد الهجمات  إلىخالل السنوات القليلة الماضية، وباإلضافة .  34

 .تمّرًدا متناِمًيا في الشمال واضطرابات مدنية  في الجنوب
 

 يتعلق بالتعاون 2009 السنة المالية إلىتضّمنت الخطة اإلستراتيجية للبعثة هدف أداء بالنسبة  ذلك، إلىباإلضافة .  35
 . أوطانهمإلىلقبض على المتطّرفين وإعادتهم السعودي اليمني حول ا

 

رغم النجاحات الهامة التي 
تحققت في مكافحة 

اإلرهابيين إال أن عدم 
في اليمن يبقى االستقرار 
  مصدر قلق
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أن هناك تقّدما في ما يتعلق بمنع الدعم بأفاد المسؤولون األمريكيون والسعوديون 
 المالي من الوصول الى المتطرفين، مشيرين الى التحّسن الحاصل في قدرة المملكة

ففي الفترة ما بين السنتين الماليتين . العربية السعودية على وضع القوانين وتطبيقها
، أدرجت الخطة اإلستراتيجية لبعثة السفارة األمريكية عددا من 2008 و 2006

أهداف األداء المتعلقة بمنع الدعم المالي من الوصول الى المتطرفين والتي منها 
مزيدا من التدريب وأن تقّدم البنوك السعودية مزيدا أن توّفر الواليات المتحدة ) 1(

أن توّفر الحكومة السعودية  )2(من التقارير للوحدة السعودية للتحقيقات المالية، 
الذين تصّنفهم اللجنة الهيئات محاسبة لألصول التي تحتجزها من األشخاص او 

راءات القانونية  لألمم المتحدة على أنهم إرهابيون، وأن تّتخذ اإلج التابعة1267
ضد المواطنين والمجموعات الذين يقّدمون المساعدة المالية او اإليديولوجية 

آبار ان تقوم اللجنة السعودية للمنظمات الخيرية بتسمية موظفين ) 3(لإلرهابيين، 
أن تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ وتطبيق القوانين المتعلقة ) 4(، و  أعمالهاتبدأ أن و

والحظ المسؤولون األمريكيون أن هناك تقّدما في العديد من أهداف . يةدالنقبحاملي 
الهيئات قلقين بخصوص قدرة األشخاص السعوديين وزالوا األداء هذه، إال انهم ما 

الخيرية السعودية متعددة األطراف وغيرهم من األشخاص الذين يزورون المملكة، 
آما أشار . ملكة العربية السعوديةعلى دعم اإلرهاب والمتطرفين العنيفين خارج الم

المسؤولون األمريكيون أيضا الى أن محدودية قدرة المملكة العربية السعودية على 
 يشكالن تحديا  حاملي النقدية لالممولين اإلرهابيينتطبيق القانون، واستخدام 

 من الوصول الىبالنسبة إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمنع الدعم المالي 
لالطالع على ملخص للتقّدم المعلن بخصوص أهداف أداء المخطط . (رفينالمتط

 .) 7، انظر الشكل 208 إلى 2006االستراتيجي للبعثة بالنسبة إلى السنوات المالية 

أفاد المسؤولون األمريكيون 
أن هناك تقّدما بوالسعوديون 

في منع الدعم المالي من 
الوصول الى المتطّرفين، لكن
ما زال هناك قلق إزاء قدرة 
األفراد والمنظمات الخيرية 

 األطراف على دعم متعّددة
اإلرهاب والتطّرف العنيف 

خارج المملكة العربية 
 يةالسعود
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تيجية للبعثة  في تحقيق أهداف األداء للخطة اإلسترا2009 أغسطس للتقّدم الحاصل حتى شهر الحكومية األمريكية  تقييم الوآاالت : 7الشكل 
  2008-2006والمتعلقة بمنع الدعم المالي من الوصول الى الجماعات المتطرفة، السنوات المالية 

الحكومية األمريكية تقييم الوآاالت  وضع األنشطة المتعلقة باألهداف 2008أهداف السنة المالية  2007أهداف السنة المالية  2006أهداف السنة المالية 
 للتقّدم الشامل

وحدة االستخبارات المالية 
السعودية تتبادل المعلومات مع 

 نظيراتها اإلقليمية
 

الواليات المتحدة توّفر تدريبا 
لوحدة االستخبارات المالية 

 السعودية
 

تدريب أمريكي إضافي لوحدة 
 االستخبارات المالية السعودية

 
 

وزارة المالية األمريكية ومكتب التحقيقات  •
يبا حول مهارات التحقيق الفدرالي يوّفران تدر

 .المالي
تعلن عن ارتفاع األمريكية وزارة الخارجية  •

 .في عدد التقارير الُمقّدمة من البنوك
وحدة االستخبارات المالية السعودية تنضم الى  •

 .الهيئة الدولية لوحدات االستخبارات المالية
 

الحكومة السعودية أحد 
فرد إلدراج  ةمتبّنياألطراف ال

على ألقل او منّظمة على ا
عمال بقرار قائمة اإلرهابيين، 

مجلس األمن األممي رقم 
 المتعلق بالقاعدة 1267

تفاصيل وإعطاء وطالبان، 
 ةحاآممالمحتجزة، واألصول 

 ذلك الفرد او تلك المجموعة

الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ 
إجراءات بموجب القرار األممي 

 مثل توفير محاسبة مفّصلة 1267
ة من الجهة المحتجزلألصول 

، الُمدَرجة على قائمة اإلرهابيين
وتّتخذ إجراءات قانونية ضّد 

األفراد أو المجموعات التي تساند 
 اإلرهاب 

 
 

الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ 
إجراءات بموجب القرار األممي 

 مثل توفير محاسبة مفّصلة 1267
المحتجزة من الجهة لألصول 

، الُمدَرجة على قائمة اإلرهابيين
وتّتخذ إجراءات قانونية ضّد 

األفراد أو المجموعات التي تساند 
 اإلرهاب

الحكومة السعودية توقف عددا من الممّولين  •
 االرهابيين

تفيد بأن الحكومة األمريكية وزارة الخارجية  •
السعودية تبدو متعاونة في ما يتعلق بالجهود 

األفراد والهيئات الذين أصول المبذولة لتجميد 
  على قائمة اإلرهابيينإدراجهمتم 

  األمريكيةالمسؤولون في وزارة الخارجية •
يشيرون الى عدم اّتساق في تنفيذ الحكومة 

 المتعلق 1267السعودية للنص األممي 
 بالحظر على السفر

 
اللجنة السعودية للمنظمات   

 أعمالهاالخيرية تبدأ 
اللجنة لسعودية للمنظمات الخيرية 

 أعمالهاتبدأ 
 

عودية للمنظمات الخيرية اللجنة لس
 أعمالهاتبدأ 

 

 اللجنة السعودية للمنظمات الخيرية ليست  •
 فاعلة

عوضا عن لجنة  ،الحكومة السعوديةالهيئات  •
الهيئات تصدر قوانين تمنع الخيرية، الهيئات 

الى الخارج في مساهمات الخيرية من إرسال 
 غياب موافقة من قبل الحكومة

 تعّبران مريكيتان األوزارتا الخارجية والمالية •
الخيرية في الهيئات عن قلقهما من أن بعض 

المملكة العربية السعودية ال تشملها القوانين 
السعودية، والمسؤولون في الحكومة السعودية 

 . يّدعون أن قوانينهم تشمل جميع المنظمات
 المتعلقة بحاملي قوانين التنفيذ 
 النقدية

 

المتعلقة قوانين التنفيذ وتطبيق 
 بحاملي النقدية 

 

تتعلق الحكومة السعودية تصدر قوانين  • 
 بحاملي النقدية

تفيد بأن فعالية هذه األمريكية وزارة الخارجية  •
 القوانين تبقى موضع تساؤل

تشير الى أنه األمريكية وزارة األمن الداخلي  •
األصول  مثل عدد – معلومات هاليس لدي

  لتقييم التقّدم الحاصل في تنفيذ–الحجوزة 
 المتعلقة بحاملي النقديةقوانين ال

 

المسؤولون األمريكيون يعلنون عن تقّدم 

لمالي من منع الدعم اما يتعلق بفي 

الوصول الى الجماعات المتطرفة لكن 

ما يزال هناك قلق إزاء قدرة األفراد 

الخيرية متعددة األطراف على الهيئات و

توفير الدعم المالي لإلرهاب خارج 

 .المملكة العربية السعودية 

 

 

محدودية القدرة على تطبيق القوانين 

المالية، خصوصا لدى الوزارات 

استعمال الممولين السعودية الرئيسية، و

، والتحايل  حاملي النقديةلاإلرهابيين 

، يةعلى قوانين التصريح بالنقد

 في يةواالستعمال واسع النطاق للنقد

المجتمع السعودي، عوامل ُذآرت بأنها 

 .تمّثل تحّديات لمكافحة تمويل اإلرهاب
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  ، أنشأت المملكة العربية السعودية الوحدة السعودية للتحقيق المالي2005في عام 
المملكة العربية السعودية، وتوجد هذه لدى التي تعمل آوحدة لالستخبارات المالية 

غيرها من الوحدة في وزارة الداخلية، وتتلّقى تقارير عن المعامالت المشبوهة و
المعلومات من مصادر مختلفة آالمؤسسات البنكية وشرآات التأمين والوزارات 

 . الحكومية، وتقوم بتحليل تلك التقارير

وهي شبكة تابعة لوزارة المالية تمّثل (قّدمت شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية 
 التحقيقات الفدرالي ، ومكتب)وحدة التحقيقات المالية بالنسبة إلى الواليات المتحدة

وحسب . 2005تدريبا للوحدة السعودية لالستخبارات المالية التي تم إنشاؤها عام 
فقد آان الهدف من هذه األنشطة التدريبية االمريكية المسؤولين في وزارة المالية 

بناء قدرة وحدة االستخبارات المالية السعودية ومساعدتها في االستجابة إلى 
ة، وتحقيق الهدف النهائي وهو الحصول على العضوية في مجموعة المعايير الدولي

وقد . ، وهو جهاز دولي لوحدات االستخبارات المالية(Egmont group) إيغمونت
أخبرنا المسؤولون السعوديون أن قدرة وحدة االستخبارات المالية السعودية قد 

 قاموا بتحليلها ازدادت، مشيرين، على سبيل المثال، الى أن عدد التقارير التي
 2006شهريا عام معاملة  38والمتعلقة بالمعامالت المشبوهة قد ارتفع من حوالي 

 في حين ارتفع عدد موّظفي الوحدة من 2008،36 شهريا عام معاملة 110الى 
الى جانب ذلك، . 2009 موظف في مارس 130 الى 2006 موظفا عام 80حوالي 

دة االستخبارات المالية السعودية قامت، فقد أخبرنا المسؤولون السعوديون أن وح
، بتبادل المعلومات مع وحدات االستخبارات المالية في الواليات 2005منذ عام 

المتحدة وفي عدد من األقطار في المنطقة، وقالوا أنهم يتوّقعون أن يزداد هذا 
التبادل بمجّرد أن تصبح وحدة االستخبارات المالية السعودية عضوا في مجموعة 

أن عضوية المملكة األمريكية  آما أخبرنا المسؤولون في وزارة المالية 37.غمونتإ
العربية السعودية في مجموعة إغمونت سوف تساعد على منع الدعم المالي من 

الوصول الى المتطرفين وذلك بتسهيل عمليات تبادل المعلومات بين وحدة 
تجابت هذه الوحدة لمتطلبات هذا وقد اس. االستخبارات المالية السعودية ونظيراتها

 38. وأصبحت عضوا رسميا في مجموعة إغمونت2009العضوية في ماي 

 و 2007 لعامي  االمريكيةالخارجيةوزارة حسب المسؤولين األمريكيين وتقارير 
 فإن الحكومة السعودية اّتخذت إجراءات قانونية ضد الممولين اإلرهابيين 2008

، 2003في عام و. متعلقة بمكافحة التمويل اإلرهابيبناء على قوانينها وأنظمتها ال
وّفر أساسا قانونيا يغسل األموال لمكافحة أصدرت الحكومة السعودية قانونا 

وفي السنة ذاتها . جريمتين جنائيتينالعتبار غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
للنظام المالي توجيهات ُمحّينة  (SAMA) مؤسسة النقد العربي السعوديأصدرت 

تتضّمن و  39.غسل األموال وتمويل اإلرهابتتعلق بمكافحةالبنكي وغير البنكي  
ها آليات ديبأن يكون ل) 1(التوجيهات عددا من األحكام مثل مطالبة البنوك هذه 

" بشكل خاصالمدرجين على قائمة اإلرهاب المواطنين "لمتابعة جميع أنواع 
أن تتمّسك بشّدة بتوجيهات ) 2(، لهم  مؤسسة النقد العربي السعوديحسب تصنيف 

 بخصوص فتح الحسابات والتعامل مع جمع مؤسسة النقد العربي السعودي 
أن تستخدم البرمجيات لمتابعة الزبائن بهدف ) 3(التبرعات الخيرية والمنح، و 

                                           
هيئة التحقيق واالدعاء  إلى بعد تحليلها للتقارير، تقوم وحدة االستخبارات المالية السعودية بتحويل حاالت غسل األموال . 36

ون السعوديون ويقّدر المسؤول. حسب الضرورة) تحقيقاتللمديرية العامة الأو ( المباحث إلى اإلرهاب وحاالت تمويل العام
 .اإلرهاب بالمائة من التقارير التي يتلّقونها والمتعلقة بالمعامالت المريبة تخص تمويل 5أن حوالي 

 
 المعلومات بين وحدات االستخبارات المالية  تبادلأحد األهداف الجوهرية لمجموعة إيغمونت يتمثل في تسهيل.  37

 . فيه المعلوماتونتبادلي آمن في شبكة اإلنترنت  موقعإلىاألعضاء، ويمكن ألعضاء المجموعة النفاذ 
 .آانت الواليات المتحدة راعية لعضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة إيغمونت.  38
 المتعلقة بغسل األموال والصادرة عن فريق العمل المعني 40تم إصدار التوجيهات السعودية وفقا للتوصيات الـ .  39

 . المتعلقة بتمويل اإلرهاب9توصيات الخاصة الــ بالعمليات المالية، وال

الواليات المتحدة قّدمت 
تدريبا لوحدة االستخبارات

 المالية للمملكة

بدأت الحكومة السعودية 
إجراءات قانونية ضّد 

الممّولين اإلرهابيين، لكن 
الواليات المتحدة أعلنت 

عن الحاجة الى مزيد من 
 اإلجراءات
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مؤسسة النقد باإلضافة إلى ذلك، أصدرت . آشف أنماط المعامالت غير العادية
تطالب فيها البنوك " معرفة الزبون"ات بخصوص  أيضا توجيهالعربي السعودي

في شهر و. بتجميد حسابات الزبائن الذين ال يقّدمون معلومات ُمحّينة عن حساباتهم
المالية ومجلس التعاون المعني بالعمليات العمل فريق ، قام أعضاء 2004 يوليو

عودية في ما الخليجي بتقييم الممارسات القانونية  والتنظيمية للمملكة العربية الس
 فوجدوا ان المملكة ملتزمة او ملتزمة إلى حّد 40يتعلق بمكافحة تمويل اإلرهاب،

 وهي -- المالية المعني بالعملياتالعمل لفريق  المقاييس المرجعية التابعة آبير بجّل
مجموعة من المقاييس المرجعية القانونية والتنظيمية المعترف بها دوليا حول غسل 

   41.إلرهاباألموال وتمويل ا

أعلن المسؤولون األمريكيون والسعوديون أن الحكومة السعودية قامت منذ عام 
على .  بإيقاف ومحاآمة عدد من األشخاص المشتبه بكونهم يمّولون اإلرهاب2007

، 2008سبيل المثال، أفادت الخارجية األمريكية أن الحكومة السعودية أوقفت عام 
وحسب تقارير .  منهم20لين إرهابيين، وحاآمت  يشتبه في آونهم ممّوًا   شخص56

  شخصا عام 40، فقد تم إيقاف ما يزيد عن  في واشنطن العاصمةالسفارة السعودية
وآما أشرنا أعاله في هذا التقرير فإن .  لإلرهابيينا ماديا بسبب توفيرهم دعًم2007

شتبها بهم  إرهابيا م330إدانة عن  2009الحكومة السعودية أعلنت في شهر يوليو 
تسهيل اإلرهاب وبتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك االنتماء إلى منظمات إرهابية 

وأشار المسؤولون األمريكيون الذين تحّدثنا معهم إلى أن هذه . وتمويله أيضا
آان لها أثر في إرباك  ، وتلك التي شملت خاليا إرهابية بشكل عام،اإليقافات

الخارجية األمريكية في وزارة ات، فقد أفادت ورغم هذه النجاح. شبكات التمويل
حّث الحكومة "أحدث تقاريرها القطرية حول اإلرهاب أن الواليات المتحدة تواصل 

 ."السعودية على مالحقة ومحاآمة الممّولين اإلرهابيين بأآثر شّدة

 المتعلق 2009إلى جانب ذلك أشار تقرير وزارة الخارجية األمريكية لعام 
" ملتزمة جزئيا"ة الدولية لمراقبة المخّدرات إلى أن الحكومة السعودية باإلستراتيجي

ذات الصلة بتمويل  الدوليفي ما يتعلق بااللتزامات الخاصة بقرارات مجلس األمن 
 الموّقعين عليه بفرض بعض القيود على 1267اإلرهاب، حيث يطالب القرار 

األصول التابعة لهم  مثل تجميد طالبان،الباألفراد او الهيئات المرتبطين بالقاعدة و
). حظر السفر(ومنعهم من دخول او عبور أراضي البلدان الموّقعة على القرار 

الخارجية األمريكية أن الحكومة السعودية وزارة ، أفادت 2009في شهر أبريل و
من قبل لجنة ُمدرجين على قائمة اإلرهابيين قامت باتخاذ إجراءات ضد أشخاص 

إلى . االصول التابعة لهم  وذلك بتجميد حساباتهم وحجز ،1267 الدوليالقرار 
 مؤسسة النقد العربي السعوديالخارجية األمريكية أن وزارة جانب ذلك، ذآرت 

أسماء اإلرهابيين المشتبه بهم لكافة المؤسسات المالية التي تشرف عليها توّفر 
لجنة القرار األممي من قبل إدراجهم والمنظمات اإلرهابية المشتبه بها الذين تم 

 بخصوص 1267 وفي ما يتعلق بنص القرار األممي .على قائمة اإلرهابيين1267
الخارجية األمريكية أن الحكومة وزارة الحظر على السفر، أخبرنا المسؤولون في 

وحسب . 42، خصوصا أثناء موسم الحّج  تطبيقا ثابتاهذا النص  تطّبق السعودية ال

                                           
الملّخص : المملكة العربية السعودية" ، الملحق ج، 2004-2003التقرير السنوي  فريق العمل المعني بالعمليات المالية، . 40

 ." اإلرهاب ومكافحة تمويل األموال توصيات فريق العمل المتعلقة بمكافحة غسل –التنفيذي 
أن وجود ) 1(يم أن المملكة العربية السعودية لم تكن ملتزمة بالمقاييس المرجعية في ثالثة مجاالت، والحظ بّين التقي.  41

، إرهابي لغرض األموال ضروري للتأآد من أنه يمّثل جناية إذا آان المقصود هو استخدام اإلرهابتعريف واضح لتمويل 
مؤسسة مطالب الحصول على المعلومات يجب ان تمّر عن طريق أن ) 2( مستمّدة من مصدر قانوني، األموالأو آانت هذه 

أن هناك حاجة لتعزيز ) 3(، األمر الذي قد يتسبب في تأخير الحصول على تلك المعلومات، و  النقد العربي السعودي
عمل  أجرى أعضاء فريق ال2009في عام .  المؤسسات غير الحكوميةإلى المتعلقة بتعريف الزبائن بالنسبة اإلجراءات

والجهاز اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا الشبيه بفريق العمل المعني بالعمليات المالية تقييما آخر للنظام المالي 
 .2010 أن نتائجه لن تكون متوفرة حتى عام األمريكيينالسعودي، أخبرنا المسؤولون 

  
 2009 بالنسبة الى الخطة اإلستراتيجية للبعثة لعام بتحديث هدفهااألمريكية ، قامت وزارة الخارجية 2009في العام .  42

، وذلك قصد إدراج نص بخصوص تنفيذ المملكة العربية السعودية ألحكام القرار األممي 1267والمتعلق بالقرار األممي 
 . المتعلق بحظر السفر1267
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 سياسة الحكومة السعودية تتمّثل في السماح لكل المسؤولين السعوديين فإن
الحج للقيام بواجباتهم الدينية، وعدم إيقاف موسم المسلمين بزيارة المملكة أثناء 

تبادل مستعّدون للكن المسؤولين السعوديين أشاروا الى أنهم . األشخاص أثناء حّجهم
 األشخاصالمعلومات مع الواليات المتحدة بخصوص بعض األشخاص مثل 

الذين يزورون المملكة و 1267األممي للقرار  المدرجين على قائمة اإلرهابيين وفقا
 . للقيام بالواجب الديني

 

الخيرية السعودية الهيئات أن بعض األمريكيتان أخبرت وزارتا الخارجية والمالية 
 في عام. تمثل مصدر تمويل رئيسّي بالنسبة الى الجماعات اإلرهابية والمتطرفة

 هيئة سعودية أهلية لإلغاثةإنشاء ، أعلنت الحكومة السعودية عن نّيتها 2002
الخيرية، لإلشراف الهيئات ، تعرف عموما بلجنة  واألعمال الخيرية في الخارج

وأخبرنا المسؤولون .  في الخارجعلى جميع النشاطات الخيرية السعودية الخاصة
 أن اللجنة السعودية للنشاطات األمريكيون، وأّآد المسؤولون السعوديون ذلك،

ورغم أن هذه اللجنة غير فاعلة، فقد أصدرت الحكومة . الخيرية ليست فاعلة
الى الخارج مساهمات الخيرية السعودية من إرسال الهيئات السعودية قوانين تمنع 

عن طريق البنوك أو غيرها من القنوات المالية الرسمية دون الحصول مسبقا على 
وأفادنا المسؤولون السعوديون أن هذه القوانين أفضل . ة السعوديةموافقة الحكوم

 حويلأآثر فاعلية في منع ت] أي القوانين[من لجنة للنشاطات الخيرية باعتبار أنها 
وعلى نحو مشابه، فإن بعض المسؤولين والخبراء . األموال خارج المملكة

د يكون أفضل من لجنة  األمريكيين الذين تحّدثنا معهم قالوا إن الحظر الحالي ق
الخيرية، باعتبار أن الحظر يمكن أن يكون فّعاال أآثر في منع للهيئات سعودية 

والحظ مسؤولون أمريكيون . الدعم المالي من الوصول الى الجماعات المتطّرفة
الخيرية فليس من الهيئات آخرون أنه رغم الحاجة الى إشراف أآثر فاعلية على 

 .  خيريةهيئات إلشراف شكل لجنة الضروري أن يأخذ ذلك ا

تم تبّني القوانين المتعلقة باألنشطة البنكية للمنظمات الخيرية في المملكة العربية 
إال ان هناك بعض االختالف . 2008، وتحيينها عام 2003السعودية ألّول مرة عام 

سب فح. الخيرية السعوديةالهيئات حول ما إذا آانت هذه القوانين تنطبق على آافة 
الخيرية في الهيئات الخارجية األمريكية فإن وزارة المسؤولين األمريكيين وتقارير 
 التي تميل الى العمل –" الخيرية"المسّماة الهيئات المملكة العربية السعودية تشمل 

مقّرها الرئيسي " متعّددة األطراف"خيرية بهيئات الُملّقبة الهيئات داخل المملكة، و
وتشمل .  السعودية ولكن لها فروع في أجزاء أخرى من العالمفي المملكة العربية

إلغاثة ألهلية لهيئة االوالخيرية المقيمة في المملكة رابطة العالم اإلسالمي، الهيئات 
، 2003في عام و. والندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،  واإلعمال الخيرية بالخارج

من صرف األموال الهيئات هذه الخيرية ومنع الهيئات تم تطبيق القوانين على 
 وقد شهد المسؤولون بأن قوانين 43.وتحويلها الى خارج المملكة العربية السعودية

الخارجية وزارة ففي حين أفادت . متعّددة األطرافالهيئات  لم تنطبق على 2003
األمريكية في تقاريرها عن اإلستراتيجية الدولية لمراقبة المخّدرات أن حكومة 

الخيرية الهيئات  طّبقت على 2003عربية السعودية أّآدت أن قوانين المملكة ال
 تضّمن آل من هذه التقارير نّصا يوصي الحكومة السعودية بتعزيز 44الدولية،

 . الخيرية التي لها عمليات خارج المملكةالهيئات إشرافها على 

                                           
، قوانين  األمريكيةسب وزارة الخارجية عاما، ح20باإلضافة الى ذلك فقد آان للمملكة العربية السعودية لما يزيد عن .  43

 .تقضي بأن تكون آل المنظمات الخيرية مرّخًصا لها ومسّجلة وخاضعة لرقابة الوزارة السعودية للشؤون االجتماعية
 

المنظمات الخيرية "ليس من الواضح في تقرير اإلستراتيجية الدولية لمراقبة المخّدرات على أي المنظمات تنطبق عبارة .  44
 ".وليةالد
 

 للهيئاتاللجنة السعودية 
الخيرية ليست فاعلة بعُد لكن 

السعودية أصدرت الحكومة 
قوانين جديدة تستهدف 

 الخيرية والمنظمات الهيئات
الخيرية السعودية متعددة 

 األطراف 
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وال الخيرية من تحويل األمالهيئات  الذي يمنع 2003ورغم الحظر الصادر عام 
، 2005وزارة المالية، منذ عام   فقد قامتإلى خارج المملكة العربية السعودية، 

الخيرية التي لها ارتباطات مع المملكة العربية السعودية الهيئات عدد من بإدراج 
قامت ، 2006 أغسطس وفي شهر . ممّولة لألنشطة اإلرهابيةضمن المنظمات ال

 في اندونيسية  واألعمال الخيرية بالخارجغاثة لهيئة اإلفروع بإدراج وزارة المالية 
والفيليبين، وآذلك مواطن سعودي يشغل منصب المدير التنفيذي لفرع تلك المنظمة 

في المقاطعة الشرقية، باعتبار أنهم يسّهلون جمع التبّرعات لفائدة القاعدة 
 2004،45 و 2002إضافة إلى ذلك، ففي الفترة ما بين . والجماعات اإلرهابية

مؤسسة ( فرعا من فروع مؤسسة الحرمين اإلسالمية 13الواليات المتحدة أدرجت 
الحكومتين ُمدرجة من قبل ، بما فيها عّدة فروع  ضمن قائمة اإلرهابيين)الحرمين

، أعلنت الحكومة السعودية أن مؤسسة 2004  وفي عام 46.األمريكية والسعودية
أنه األمريكية ت وزارة المالية  الحظ2008 يونيووفي شهر . الحرمين بصدد الحّل

رغم الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والتي منعت مؤسسة الحرمين 
الى حّد آبير من العمل باسمها الخاص، فإن قيادة المنظمة حاولت أن تكّون نفسها 

األمريكية لذلك قامت وزارة المالية . من جديد وواصلت أجزاء من المؤسسة عملها
آافة فروع مؤسسة الحرمين، بما فيها مقّرها في بإدراج  2008 يونيو ر في شه

أنها قّدمت دعما للقاعدة ضمن قائمة اإلرهابيين، باعتبار المملكة العربية السعودية، 
 .  ولغيرها من الجماعات والمنظمات اإلرهابية

ار قوانين بعد هذه التعيينات قامت الحكومة السعودية بتحديث قوانينها البنكية بإصد
متعددة األطراف، بما فيها الهيئات ، إلدراج نص معّين يتعلق ب2008في ديسمبر 

وتنّص هذه القوانين على . والندوة العالمية للشباب اإلسالميرابطة العالم اإلسالمي 
إلى أي طرف خارج المملكة لن يسمح بها الهيئات أن التحويالت من حسابات هذه 

، وأن أي مساهمات يتّم الموافقة على  العربي السعوديمؤسسة النقد بدون موافقة 
وأخبرنا . تحويلها ال يمكن استعمالها إال بالطرق التي تحّددها مؤسسة النقد

الخارجية الذين تحّدثنا الشؤون المسؤولون السعوديون من مؤسسة النقد ومن وزارة 
الهيئات  من خيرية، بما فيها تلك المتأّتيةمساهمات معهم أنه ال يمكن إرسال 

الخيرية متعددة األطراف، إلى الخارج عبر حسابات بنكية من دون موافقة الحكومة 
 يوليوإلى جانب ذلك، أخبرنا المسؤولون السعوديون أنه ابتداء من شهر . السعودية

الخيرية الهيئات  لم توافق الحكومة السعودية على أي  تحويل لألموال من 2009
 األطراف لدعم أنشطة خيرية خارج المملكة العربية الخيرية متعددةالهيئات و

ومع أن الحكومة السعودية لم توافق على تحويل األموال، إال أنها وافقت . السعودية
على تحويل المساعدات العينية الى الخارج، مثل اإلمدادات الطّبية أو األغطية، عن 

بأن األمريكية خارجية تقارير وزارة الوتقّر . طريق جمعية الهالل األحمر السعودي
. 2008الخيرية في شهر سبتمبر العطايا الحكومة السعودية شّددت رقابتها على 

 أن الحظر على المساهمات الندوة العالمية للشباب اإلسالميوأّآد مسؤولون من 
الخيرية التي تغادر المملكة العربية السعودية عبر شبكة مالية رسمية ينطبق على 

ورغم أن . المقّدمة لمنظمتهم انخفضت نتيجة لذلكهمات المساأنشطتهم وأن 
الخيرية عبر النظام المالي المساهمات الحكومة السعودية لها قوانين تتعلق بتحويل 

 وا قامم أنهوا أّآدب اإلسالميا الندوة العالمية للشب  مسؤولين فيالرسمي، إال أن
ير المال ألشخاص أو بتحويل أموال خارج المملكة العربية السعودية وذلك بتوف

 والحظ مسؤولون في 47.مشاريع خيرية خارج المملكةيقومون بتنفيذ مقاولين 

                                           
 فروع في أفغانستان، وألبانيا، وبنغالداش، وبوسنا بإدراج، قامت الواليات المتحدة 2004 و 2002في الفترة ما بين .  45

 هرزيغوفينيا، وجزر القمور، وأثيوبيا، واندونيسيا، وآينيا، وهولندا، وباآستان، والصومال، وتنزانيا، والواليات المتحدة
 .ضمن قائمة اإلرهابيين

 
 . ضمن قائمة الجهات الراعية لإلرهاب بعضا من فروع مؤسسة الحرمين وليس آّلها1267 لجنة القرار األممي أدرجت.  46
 يفضلون نظاما قانونيا يسمح لهم بتحويل األموال بسهولة أآثر الندوة العالمية للشباب اإلسالمي أنهمأفاد مسؤولون في .  47

 الخيرية الى خارج المملكة عبر النظام المالي الرسمي، المساهمات تحويل  حظر آامل علىعلىالى فروعهم في الخارج، 
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أنه رغم صرامة قوانين النظام المالي األمريكيتين وزارتي الخارجية والمالية 
الخيرية متعددة الهيئات ن إزاء قدرة يقلقزالوا ، إال أنهم ما  السعوديالرسمي

وفي تقريرها عن اإلستراتيجية الدولية . ج القطراألطراف على نقل النقد خار
الهيئات أن األمريكية ، ذآرت وزارة الخارجية 2009لمراقبة المخّدرات لعام 

الى حد آبير خارج القيود السعودية الصارمة التي تغّطي "تعمل متعددة األطراف 
 ."الخيرية المحّليةالهيئات 

لخارجية األمريكية، فإن مقترحا اوزارة وحسب المسؤولين األمريكيين وتقارير 
 المراجعة من قبل المسؤولين السعوديين،  زال قيدالخيرية ماالهيئات مقّدما للجنة 

لكن آخر خطة إستراتيجية للبعثة األمريكية في المملكة العربية السعودية ال تتضّمن 
وأخبرنا المسؤولون . الخيريةللهيئات هدف أداء يتعلق بعمل لجنة سعودية 

الخيرية ما زال يمّثل الهيئات ريكيون أنه حتى في غياب هذا الهدف فإن قانون األم
تبادل من خالل أنشطة دبلوماسية والحكومية األمريكية أولوية تتابعه الوآاالت 

 .المعلومات مع المملكة العربية السعودية

 

 أصدرت الحكومة السعودية قوانين أآثر صرامة بخصوص 2005في أواخر عام 
 تنّظم حرآة النقد والجواهر والمعادن النفيسة عبر  التييحات الجمرآيةالتصر

 60 000الحدود، وتنّص هذه القوانين على أن األموال والذهب التي تتجاوز قيمتها 
يجب التصريح عنها عند دخول )  دوالر أمريكي16 000ما يعادل (ريال سعودي 

 48.رسميةالمملكة وعند مغادرتها باستعمال استمارات جمرآية 

في السنة ذاتها، أجرى ممثلون عن قسم تنفيذ قانون الهجرة والجمارك بوزارة 
 مسؤوال سعوديا يتعلق بمواضيع تّتصل بتهريب مبالغ 46األمن الداخلي تدريبا لـ 

وأخبرنا المسؤولون في ذلك القسم أن الهدف من هذا التدريب آان . نقدية آبيرة
ب منع التهريب والتحقيق فيه والتي صّممت تعريف المسؤولين السعوديين بأسالي
 .لدعم تنفيذ قوانين الجمارك السعودية

أن هناك قلقا إزاء تنفيذ قوانين المملكة بوزارة الخارجية أفادت  ، 2007في عام 
على سبيل المثال، فإن الجمارك . العربية السعودية المتعلقة بالتصريحات الجمرآية

وأخبرنا المسؤولون في وزارة . ريح الالزمةالسعودية لم تصدر استمارات التص
الخارجية الذين تحّدثنا معهم أن الحكومة السعودية حّسنت تنفيذها للقوانين، بما في 

ذلك توزيع االستمارات ووضع اإلشارات وهو ما الحظناه أثناء زيارتنا للملكة 
لسعودية أن القوانين ابإضافة إلى ذلك، أفادت وزارة الخارجية ). 8أنظر الشكل (

 . أّدت إلى التحقيق مع عّدة أشخاص بحاملي النقيةالجديدة المتعلقة 

                                                                                                                                         
 وللمقاولين المحّليين يؤّدي الى نقص في األموال المتوفرة   لحاملي النقديةمالحظين أن اضطرارهم الى دفع مقابل ل

 .لمشاريعهم
 

وراق المالية، مثل النقد أو الصكوك بالمقارنة، فإن على آل شخص يصل الى الواليات المتحدة أن يصّرح عن األ.  48
  . دوالر أمريكي أو أآثر10 000السياحية أو الحواالت البريدية التي تبلغ قيمتها 

 

أصدرت المملكة العربية 
قوانين السعودية 
 حاملي بخصوص 

، لكن ما زال  النقدية 
زاء تنفيذ هذه هناك قلق إ
 القوانين
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 االستمارة الرسمية لتصريحات الجمارك السعودية: 8الشكل 
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حسب المسؤولين في قسم تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، فرغم أنهم حاولوا إقناع 
نع تهريب مبالغ نقدية الحكومة السعودية بإجراء تدريبات عملية في ما يتعلق بم

آبيرة، فإن الحكومة السعودية لم تبد اهتماما بالقيام بمثل هذا التمرين حتى عام 
وأشار المسؤولون في قسم تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك أنه باإلضافة الى . 2008

التدريب الصّفي فإن التدريب العملي ضروري لضمان التنفيذ المناسب لقوانين 
إلى جانب ذلك . رآية التي وضعت لمنع تهريب مبالغ نقدية آبيرةالتصريحات الجم

قال المسؤولون في قسم تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك أنه ليس لديهم معلومات، 
وعدد المحاآمات، تمّكنهم من تقييم التقّدم الذي تحقق  لاإلعتقا مثل عدد عمليات

. يب مبالغ نقدية آبيرةبخصوص الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لمنع تهر
وأفادت وزارة الخارجية في تقريرها عن اإلستراتيجية الدولية لمراقبة المخّدرات 

، أن الحكومة السعودية تبّنت قوانين أآثر صرامة، لكن المعلومات التي 2009لسنة 
مع تبادلها جمعتها الجمارك السعودية حول التصريح عن األموال والتهريب لم يتم 

 .ألخرى وبذلك فإن تنفيذ قوانين الجمارك وفعاليتها يبقى موضع تساؤلالحكومات ا

 

رغم القلق بخصوص تنفيذ الحكومة السعودية لقوانين التصريحات الجمرآية التي 
، فإن هدف األداء للخطة اإلستراتيجية للبعثة  المتعلقة بحاملي النقديةقوانين التضّم 

الخطة اإلستراتيجية للبعثة بعد السنة المالية  قد تم حذفه من  حاملي النقدية بالمتعلق 
 فإن ،وأخبرنا المسؤولون األمريكيون أنه بالرغم من حذف ذلك الهدف. 2007

 يمثالن هدفين المتعلقة بحاملي النقديةلقوانين لتنفيذ الحكومة السعودية وتطبيقها 
لتدريبية على تحقيقهما عبر األنشطة االحكومية األمريكية مهّمين تعمل الوآاالت 

 . والدبلوماسية مع الحكومة السعودية

 وفي تقريرها عن اإلستراتيجية 2008إلى جانب ذلك، أفادت وزارة الخارجية عام 
، أنه باإلضافة إلى المبالغ النقدية الكبيرة، 2009الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 

ة شملت ُزعم أن بعضا من حاالت تمويل اإلرهاب في المملكة العربية السعودي
 وأخبرنا المسؤولون األمريكيون والسعوديون، 49.آليات غير رسمية مثل الحّوالة

القانون السعودي يمنع الحواالت والوسائل آما ذآرت وزارة الخارجية أيضا، أن 
. شرآات الخدمات المالية، باستثناء البنوك والصّرافين المرّخص لهمالتي تقّدمها 

لعربي السعودي قامت بدمج  ا أن مؤسسة النقد 2005وزارة الخارجية عام وأفادت 
إضافة إلى ذلك الحظت وزارة . بنك واحدوعددهم ثمانية ضمن الصّرافين أآبر 

الخارجية أن البنوك السعودية أحدثت أنظمة لتحويل األموال استقطبت زبائن 
من شأنه أن يفيد فإن ذلك حسب وزارة الخارجية، واعتادوا استعمال الحّواالت، 

لطات السعودية في مكافحة تمويل اإلرهاب، باعتبار أن محّولي االموال الس
وقابضيها عن طريق هذا القطاع المالي الرسمي مطالبون بالتعريف بأنفسهم بشكل 

 .واضح

رغم إعالنهم عن التقّدم الذي حققته الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في 
ولون األمريكيون عن قلقهم إزاء قدرة األفراد مكافحة تمويل اإلرهاب، عّبر المسؤ

الخيرية متعددة األطراف وآذلك األفراد الذين يزورون الهيئات السعوديين و
وقد أّآد المسؤولون . المملكة، على دعم اإلرهاب والتطّرف العنيف خارج المملكة

يس أن هذا التمويل يأتي زعما من أفراد او من منظمات خيرية متعددة األطراف ول
من الحكومة السعودية، وأن حكومة المملكة العربية السعودية تتعّقب ممّولي 

إضافة إلى ذلك، . اإلرهاب وتتعاون مع الواليات المتحدة لمكافحة تمويل اإلرهاب
فإن الخبراء الذين تحّدثنا معهم يّتفقون على أنه ليس هناك ما يدّل على أن الحكومة 

 .السعودية توّفر تمويال لإلرهاب
                                           

 . الى المؤسسات المالية الرسميةء محّليا ودوليا دون اللجواألموالالحواالت هي أنظمة بنكية غير رسمية تسمح بنقل .  49
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أّآد المسؤولون في وزارات الخارجية والمالية واألمن الداخلي أن الدعم المزعوم 
الذي يقّدمه أفراد سعوديون ومنظمات خيرية سعودية متعددة األطراف لإلرهاب 

وحسب تقرير . والتطّرف العنيف خارج المملكة العربية السعودية يبقى مصدر قلق
، فإن األفراد السعوديون 2009 لعام اإلستراتيجية الدولية لمراقبة المخّدرات

زالوا يمّثلون ما لهم المملكة العربية السعودية مقّرا الذين اّتخذوا الخيرية الهيئات و
على سبيل المثال، الحظ . مصدرا هاما لتمويل اإلرهاب والتطّرف خارج المملكة

أتون في  يأن األفراد المقيمين بالمملكة األمريكية المسؤولون في وزارة المالية 
لتمويل بالنسبة إلى القاعدة والجماعات اإلرهابية المرتبطة بها مثل ا مقّدمة مصادر

 باإلضافة إلى ذلك، آان هناك قلق من أن أفرادا غير سعوديين مرتبطين 50.طالبان
يقوم ما بين مليونين وثالثة حين  –بالجماعات المتطرفة يمكنهم، أثناء موسم الحج 

 تبادل األموال لدعم اإلرهاب –مملكة العربية السعودية ماليين مسلم بزيارة ال
المسؤولون في أقر وقد . والتطّرف العنيف خارج المملكة العربية السعودية

الحكومة السعودية أنه بإمكان األفراد السعوديين، احتماال، أن يمّولوا اإلرهاب، إال 
لقوانين واألنظمة عند  المسؤولين، إنما يخرقون ا هؤالءأن هؤالء األفراد، في نظر 

الخيرية أفادنا المسؤولون السعوديون بالمساهمات وفي ما يتعلق . ما يقومون بذلك
هيئة أنه لم يتم الموافقة على تحويل أية أموال إلى الخارج، مؤّآدين أنه إذا قامت 

خيرية متعددة األطراف منتسبة إلى المملكة بجمع أموال في الخارج، فإن مسؤولية 
 من استعمال هذه األموال بطريقة مناسبة تقع على عاتق الحكومة المضّيفةالتأّآد 

سفاراتهم أصدروا أوامر ل، مشيرين إلى أنهم ]وليس على عاتق الحكومة السعودية[
 .   المجالبالخارج بأن تتعاون مع الحكومات المضّيفة في هذا 

طة بالجهود وأشار المسؤولون األمريكيون والسعوديون إلى التحّديات المرتب
المبذولة لمنع الدعم المالي من الوصول إلى المتطّرفين، بما في ذلك القدرة 

.  حاملي النقديةلالمحدودة للمملكة على تنفيذ القوانين واستعمال الممولين اإلرهابيين 
أوال، الحظ المسؤولون األمريكيون والسعوديون أن القدرة على تنفيذ القانون تمّثل 

إلى الجهود األمريكية السعودية لمنع الدعم المالي من الوصول إلى تحّديا بالنسبة 
إلى تحقيق تقّدم، إال يشير المسؤولون األمريكيون والسعوديون وفي ما . المتطّرفين

تنفيذ القوانين، مسؤولة عن لاالرئيسية الحكومية  أخبرونا أن الوآاالت همأن
لقوانين المالية، يمكنها ان تستفيد تنّفذ اتقوم بالتي الحكومية خصوصا تلك الوآاالت 

على سبيل المثال، فقد أّآد . من مزيد من التدريب والمساعدة الفنية لبناء قدراتها
يمكنها أن تستفيد من تدريب هؤالء المسؤولون أن وحدة االستخبارات المالية 

قامت بتوسيع قدراتها منذ إضافي في مجال التحليل المالي على الرغم من أنها 
 . 2005ئها عام إنشا

ثانيا، أخبرنا المسؤولون األمريكيون والسعوديون أن منع الدعم من الوصول إلى 
.  حاملي النقديةلجّراء استعمال ممولي اإلرهاب صعوبة المتطّرفين أصبح أآثر 

الخيرية متعّددة األطراف والهيئات المسؤولين فإن بعض األفراد هؤالء فحسب 
التعامل المالي غير الرسمية، مثل نقل النقد عبر زادوا من استعمالهم لطرائق 

الحدود، رّدا على تبّني المملكة قوانين تجعل من المعامالت في القطاع المالي 
ورغم أن المملكة العربية السعودية قامت ]. بالنسبة إليهم[  صعوبة الرسمي أآثر

ه وديين أشاروا الى أن، إال أن المسؤولين السع حاملي النقديةببتنفيذ القوانين المتعلقة 
 التحايل على مثل هذه القوانين بتحويل مبالغ  الذين يرغبون في ذلك األفراد بإمكان

 المسؤولون  أّآدهنقدية دون الحدود التي تخّولها التصريحات القانونية، وهو ما 
بالنسبة إلى األمريكيون مالحظين أن التحايل على القوانين يمثل في حّد ذاته تحّديا 

وذآر المسؤولون األمريكيون . حاملي النقدية تنظيم  استعمال يريد بلد أي 
يمّثل تحديا، التجارية المعامالت جّل في استعمال النقد والسعوديون أيضا أن 

                                           
 مبلغ تقديري للتمويل الذي يقّدمه األفراد المقيمون في السعودية للقاعدة إلىمالية المسؤولون في وزارة اللم يشر .  50

 . المرتبطة بهااإلرهابيةوالجماعات 
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خصوصا في المملكة العربية السعودية، وحسب هؤالء المسؤولين، فإن مسافرا 
 يثير شبهات، وذلك ألن عددا لديه  مبالغ نقدية آبيرة او يقوم بالتصريح عنها قد ال

. آبيرا من المواطنين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج يستعملون النقد
المتعلقة قوانين الباإلضافة إلى ذلك، فإن التحّديات المرتبطة بمنع التحايل على 

لتنفيذ النسبة ل تزداد أثناء موسم الحّج، وهو ما يمّثل تحّديا بيةالنقدبحاملي 
اللوجستي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، وذلك بسبب العدد الكبير من 

وحسب المسؤولين السعوديين، فإن التعامل .  الذين يقومون بذلك التحايلاألشخاص 
مع التحّديات التي ترتبط أصال باستعمال النقد، يتطّلب استعمال االستخبارات 

تمويل اإلرهاب او التطّرف العنيف، الستهداف أشخاص معّينين قد يستعملون النقد ل
النقد ألشخاص ال يعرفهم حتى من أجل يعطي آما يتطّلب تعليم الجمهور أن ال 

 . م أنها جديرة بالدعمزَعقضايا ُي

 

 حسب وزارة الخارجية فإن غايات وأهداف األداء في الخطط اإلستراتيجية للبعثة 
 السياسات والبرامج األمريكية ميدانيا، بلد معّين ُتستعمل لتقييم فعالية األمريكية في

وحسب المسؤولين األمريكيين فمنذ . ولتحديد الموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف
 تم تحقيق عّدة أهداف لتقييم التقّدم الذي حققته الواليات المتحدة في 2005عام 

ويل مع المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة اإلرهاب ومكافحة تمتعاونها 
بعض أهداف األداء، وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة تمويل إال أن . اإلرهاب

 المملكة لدىاألمريكية  اإلرهاب، قد تم حذفها من الخطة اإلستراتيجية للبعثة 
ما تزال قلقة إزاء الحكومية األمريكية العربية السعودية، وذلك رغم أن الوآاالت 

يرية متعددة األطراف على تمويل المنظمات الخالهيئات قدرة األفراد السعوديين و
أنه رغم حذف الحكومية األمريكية  وأّآدت الوآاالت . اإلرهابية في البلدان األخرى

في مشارآة المملكة العربية السعودية الجهود التي مستمّرة   اإنهفهذه األهداف 
ار أن وباعتب. تبذلها من أجل منع وصول الدعم المالي إلى الجماعات المتطّرفة

وزارة الخارجية تستعمل أهداف الخطة اإلستراتيجية للبعثة لتقييم التقّدم الذي تم 
تمويل اإلرهاب في المملكة العربية مكافحة تحقيقه في مكافحة اإلرهاب و

السعودية، فإنه من المهم أن تتضّمن البعثة األمريكية أهدافا تتعلق بالمجاالت 
الواليات لوية بشكل فّعال إلى الجهود التي تبذلها الرئيسية ذات االهتمام إلعطاء األو

 .األهداف الموارد التي تحتاجها هذه  ولتحديدالمتحدة 

 

نوصي بأن تصدر وزيرة الخارجية تعليماتها للبعثة األمريكية في المملكة العربية 
المالئمة، الحكومية األمريكية  السعودية بأن تقّر من جديد وبالتشاور مع الوآاالت

  األداء المتعلقة بمنع تدّفق الّدعم المالي المزعوم الذي يتم عبر آليات مثل ييس مقا
 .  إلى إرهابيين ومتطّرفين خارج المملكة حاملي النقدية

 

، وتّم هذهالتقرير مسودة خّطية على مالحظات قّدمت وزارتا الخارجية والدفاع 
وزارة وافقت وقد .  على التوالي6 و 5في الملحقين المالحظات أدراج هذه 
توصيتنا والتزمت بإصدار تعليمات للسفارة األمريكية في الرياض، على الخارجية 

، للتأّآد من أن الخطة  الحكوميةفي الوآاالتالرئيسيين بالتشاور مع الشرآاء 
اإلستراتيجية للبعثة تعكس األهمية المتواصلة للتعاون في مكافحة تمويل اإلرهاب، 

  قرار مؤشرات األداء المتعلقة بتنفيذ المملكة للقوانين الخاصة ببما في ذلك بإعادة إ
الى جانب . ما جاء في التقريرعلى وزارة الدفاع أيضا وافقت آما .  حاملي النقديةب

 فّنية من وزارات الدفاع والطاقة والخارجية والمالية ومن  مالحظات ذلك، تلّقينا 
 باإلضافة الى ذلك، تماشيا مع .مجلس األمن الوطني ومن مجتمع االستخبارات

 التقرير للمسؤولين السعوديين الذين وصفوا  مسودةبروتوآوالتنا، قّدمنا نسخة من 

الخاتمة

توصية باّتخاذ إجراء 
 تنفيذي

 

االت  مالحظات الوآ
 ، وآراء األطرافالحكومية

 الثالثة وتقييُمنا

http://www.gao.gov/
mailto:merrittz@gao.gov
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 التقرير بأّنه عرض عادل ومفّصل للجهود األمريكية والسعودية، وقّدموا 
 . الفّنية حسب ما هو مناسب المالحظات  فّنية أيضا، وقمنا بإدماج مالحظات 

 5 ىحتهذا التقرير   االستمرار في توزيعاق مع مكاتبكم، فإننا ال ننوي وآما تم االتف
، إال إذا قمتم باإلعالن عن محتوى هذا التقرير  هالمحدد إلصدارتاريخ الأيام من 

قبل ذلك التاريخ، عندها سنرسل نسخا من التقرير الى وزارات الخارجية والمالية 
الى مجلس األمن الوطني، باإلضافة الى والدفاع والطاقة واألمن الداخلي والعدل و

أن التقرير سيكون متوّفرا مّجانا في موقع ديوان المساءلة على شبكة االنترنت 
gov.gao.www://http   

إذا آانت لديكم او لدى موّظفيكم أي أسئلة حول هذا التقرير، فالرجاء االّتصال بي 
، او على العنوان اإللكتروني )202 (512-5257 على رقم الهاتف

gov.gao@merrittz .  وبالنسبة الى نقاط االّتصال الخاصة بمكاتبنا للعالقات مع
الكونغرس والشؤون العامة، فيمكن االّطالع عليها في الصفحة األخيرة من هذا 

رئيسية في مساهمات ّظفي ديوان المساءلة الذين قّدموا أما بالنسبة الى مو. التقرير
 .7هذا التقرير فهناك قائمة بأسمائهم في الملحق 

 

 زينة دي مّريت، القائمة بأعمال 

 والتجارة الدولية الشؤون مدير 
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_____________________________________________________________________________________ 

 األهداف، النطاق والمنهجية: 1الملحق 
______________________________________________________________________________ 

إستراتيجية الحكومة األمريكية للتعاون مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها في ) 1(ُطلب مّنا في هذا التقرير أن نبلغ عن 
ة األمريكية وآراء الحكومة السعودية في ما يتعلق يوآاالت الحكومالتقييم ) 2(رهاب، و تمويل اإلمكافحة مكافحة اإلرهاب و

 .بالتقّدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف اإلستراتيجية األمريكية للتعاون مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها

 

، وهي وزارات الدفاع والطاقة واألمن الداخلي  باالستخباراتالحكومية المعنيةوآاالت الوقد ترّآز عملنا على الجهود التي تبذلها 
مكافحة والعدل والخارجية والمالية ومجلس األمن الوطني، من أجل التعاون مع المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب و

ذات الجهات  بمسؤولين من عديد ومكاتب السلطة التنفيذية اجتمعناالحكومية وفي هذه الوآاالت . 2005تمويل اإلرهاب منذ عام 
العالقة التي تتابع الجهود المبذولة من اجل مكافحة اإلرهاب وتمويله، او تعمل مع الحكومة السعودية في هذا المجال، وتشمل 

مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بوزارة األمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفدرالي بوزارة العدل، ومكتب الجهات هذه 
منّسق مكافحة اإلرهاب، ومكتب شؤون االقتصاد والطاقة واألعمال، ومكتب الشؤون الدولية للمخّدرات وإنفاذ القوانين، ومكتب 

الجرائم المالية، المتعلقة بقوانين الشؤون الشرق األدنى بوزارة الخارجية، ومكتب االستخبارات اإلرهابية والمالية، وشبكة تنفيذ 
نتيجة لعمل سابق قام به ديوان الجهات وقد رّآزنا االهتمام على هذه الوآاالت وهذه . خلية بوزارة الماليةومصلحة اإليرادات الدا

المساءلة بخصوص الجهود المبذولة لمعالجة التطّرف العنيف، حيث مّكنتنا المراجعة التي قمنا بها للمعلومات الحاصلة منذ 
ي الجهود المبذولة للتعاون مع المملكة العربية السعودية، والمحادثات التي ذلك العمل من تعّرف الوآاالت التي شارآت فصدور 

 . التي تعاونوا معهاالجهات الحكومية بخصوص الحكومية األمريكية  جرت مع المسؤولين في الوآاالت

تمويل مكافحة إلرهاب وولدراسة إستراتيجية الحكومة األمريكية للتعاون مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها على مكافحة ا
اإلستراتيجية األمريكية تجاه المملكة العربية اإلرهاب، قمنا بمراجعة الوثائق ذات الصلة باإلستراتيجية األمريكية، بما في ذلك 

  والخطط اإلستراتيجية للبعثة المتعلقة،11/9من القانون المتعلق بتنفيذ توصيات لجنة ) ج(2043السعودية، تقرير بموجب القسم 
  .2011-2005بالنسبة الى السنوات المالية ) وآانت في ما مضى تسّمى خطط أداء البعثة(بالمملكة العربية السعودية 

 ورغم أننا لم نقّيم هذه الوثائق من حيث العناصر الرئيسية للخطة آما حّددها ديوان المساءلة، إال أننا استعملنا أهداف األداء 
وباإلضافة الى الوثائق التي حصلنا عليها من . التقّدم الذي تم تحقيقه في ضوئهالتقييم آمقاييس المنصوص عليها في هذه الوثائق 

في الحكومة السعودية منهج األمريكية، حصلنا أيضا على وثائق من المسؤولين السعوديين تعرض بالتفصيل الحكومية الوآاالت 
.  المعلومات المتوفرة في موقع السفارة على شبكة االنترنتآما قمنا بمراجعة. تمويل اإلرهابمكافحة مكافحة اإلرهاب و

وناقشنا الخطة اإلستراتيجية األمريكية للتعاون مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها، وذلك مع وزارات الدفاع واألمن 
الى جانب . لواليات المتحدةالداخلي والعدل والخارجية وآذلك مع ممثلين للسفارة السعودية، بمن فيهم السفير السعودي لدى ا

ذلك، ناقشنا، أثناء وجودنا في الرياض بالمملكة، اإلستراتيجية األمريكية للتعاون مع المملكة العربية السعودية مع مسؤولين من 
ات السفارة األمريكية، بمن فيهم السفير األمريكي آنذاك، وآذلك مع ممثلين عن الحكومة السعودية، بمن فيهم ممثلين عن وزار

والتقينا مسؤولين سعوديين من هذه الوزارات باعتبار أنهم يشارآون في الجهود . الخارجية والداخلية والشؤون اإلسالمية
 . المبذولة من أجل مكافحة اإلرهاب والتطّرف

ة األمريكية للتعاون للتقّدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف اإلستراتيجي الحكومية األمريكية وإلعداد تقرير عن تقييم الوآاالت
مع المملكة العربية السعودية ومساعدتها، قمنا بمراجعة الوثائق األمريكية للتخطيط والتقييم ذات الصلة، بما فيها الخطط 

التقارير القطرية حول اإلرهاب والتقرير الدولي  حول إستراتيجية مراقبة :  المملكة العربية السعودية فياإلستراتيجية للبعثة 
باإلضافة الى ذلك، قمنا بتطوير أداة لجمع المعلومات . ، وغيرها من الوثائقغسل األموال والجرائم المالية: 2رات، المجّلد المخّد

 بما فيها وزارات الخارجية والعدل -- التي توّفر التدريب والمساعدة الفنية للحكومة السعوديةالحكومية وتوزيعها على الوآاالت 
 أهدافها ووصفها بما في ذلك  ، وذلك للحصول على معلومات حول البرامج والنشاطات-- ع والطاقةواألمن الداخلي والدفا

وأّآدنا المعلومات التي قّدمت لنا في أداة جمع المعلومات بمقارنتها مع المعلومات . ومؤشراتها وتقييمها والتمويل المرتبط بها
  .ووردت في وثائق التقييم لهذه الوآاالتالحكومية لوآاالت التي حصلنا عليها أثناء المقابالت مع المسؤولين في ا

الى جانب ذلك، حصلنا على وثائق من المسؤولين السعوديين تتعلق بالجهود التي يبذلونها داخليا من أجل مكافحة اإلرهاب 
 في المملكة العربية السعودية ها والقواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية قواعد فتح : تمويل اإلرهاب، بما فيها وثيقةمكافحة و
بمراجعة المعلومات المتوفرة في موقع السفارة على آما قمنا . بدراسة هذه الوثائق، وقمنا )2008الثالث، ديسمبر التحديث (

ت بطريقة ورغم إبالغنا عن  الجهود التي تبذلها السعودية لمكافحة اإلرهاب، إال أننا لم نتأآد من آل هذه النشاطا. شبكة االنترنت
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، ناقشنا التقّدم الذي حققته الجهود األمريكية السعودية في مكافحة اإلرهاب مع مسؤولين العاصمة وفي واشنطن . مستقّلة
األمريكيين من وزارات الدفاع والطاقة واألمن الداخلي والعدل والخارجية والمالية ومع مجتمع االستخبارات، وآذلك مع 

من المعنية المجاالت في آما أجرينا مقابالت مع خبراء .  في واشنطنمملكة العربية السعوديةسفارة الفي مسؤولين سعوديين 
وانتقينا خبراء .  المؤسسات الجامعية والمنظمات غير الحكومية للحصول على تقييمهم لما تحقق من تقّدممجموعة متنوعة من

أنهم سافروا ) 2(ا بحوثا مرّآزة على المملكة العربية السعودية، أنهم أنتجو) 1: (يستجيبون لواحد على األقل من المقاييس التالية
ووافقت وزارة . أنهم معترف بهم آخبراء في المجتمع المهني، آما تحّدد ذلك توصيات غيرهم من الخبراء) 3(الى المملكة، 

ربية السعودية حيث قمنا بزيارة الى جانب ذلك سافرنا الى الرياض وجّدة بالمملكة الع. الخارجية على القائمة التي اخترناها
 وهو برنامج إرشادي يهدف الى إعادة تأهيل المتطرفين العنيفين، –مرآز األمير محمد بن نايف للمناصحة والعناية بالرياض 

 من وزارات الدفاع واألمن الداخلي والعدل والخارجية والمالية، وبمسؤولين سعوديين من وزارات مريكيينأ والتقينا بمسؤولين
هذا وأن المعلومات المتعلقة بالقوانين . الندوة العالمية للشباب اإلسالمي الخارجية والداخلية والشؤون اإلسالمية، وبممثلين عن 

 . تعتمد على مقابالت ومصادر ثانويةإّنها بل بأنفسنا،  قمنا به  لتحليل أّولياألجنبية ليست نتاجا 

 وفقا لمعايير الرقابة الحكومية 2009 ونهاية سبتمبر 2008 يوليوي الفترة ما بين  ف وقمنا بهذه العملية الرقابية على األداء
المقبولة عموما، والتي تتطّلب منا ان نخطط لعملية الرقابة وننّفذها للحصول على األدلة الكافية والمالئمة لتوفير أساس معقول 

ألدّلة التي حصلنا عليها توّفر أساسا معقوال لنتائجنا واستنتاجاتنا بناءا ونعتقد أن ا. لنتائجنا واستنتاجاتنا بناءا على أهدافنا الرقابية
 .على أهدافنا الرقابية
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__________________________________ 

 الجدول الزمني ألهّم األحداث في العالقات: 2الملحق 
 2004-1750األمريكية السعودية، 

_____________________________________________________________________________________ 
 الملخص التاريخ   الوصف

 داعيةمحمد بن سعود مؤسس ورائد الدولة السعودية الحديثة يقيم تحالفا مع ال
 بداية ارتباط وثيق بين النفوذ مؤشرًاالمسلم المحافظ محمد بن عبد الوهاب، 

 السياسي والنفوذ الديني

 منتصف القرن

18 

وداعية د بن عبد العزيز تحالف بين محم
 إسالمي محافظ

 

المملكة لتشمل مناطق أخرى في شبه الجزيرة نفوذ عبد العزيز آل سعود يوّسع 
 ]المكّرمة[العربية بما فيها الرياض ومدينة مّكة اإلسالمية 

 الى 1902
1926 

 

اّتساع سلطة المملكة العربية السعودية 
 ونفوذها

 الحديثة رسمّيا في عهد الملك عبد العزيز آل تأسيس المملكة العربية السعودية
 سعود بنظام حكم يقوم على الشريعة اإلسالمية

1932 

 

 تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة

 

 قيام العالقات الدبلوماسية األمريكية السعودية 1933 الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقيمان عالقات دبلوماسية

ة العربية السعودية تبدأ إنتاج النفط على نطاق واسع بعد الحرب العالمية المملك
 الثانية

المملكة العربية السعودية تبدأ إنتاج النفط على  نات1940
 نطاق واسع

يعتبر اللقاء الذي جمع الملك عبد العزيز بالرئيس فرانكلن دي روزفلت 
 . يكية سعودية أآثر متانةلمناقشة المسائل النفطية واألمنية بداية عالقات أمر

1945 

 

 العاهل السعودي يلتقي الرئيس روزفلت

 تأسست دولة إسرائيل بدعم من الواليات المتحدة ومعارضة 1948 في عام 
 .عربية قوية

1948 

 

 تأسيس دولة إسرائيل

الحكومتان األمريكية والسعودية تسعيان إلى تحقيق بعض األهداف األمنية 
وتعتبر اإلدارات . نها محاربة االنتشار العالمي للشيوعيةالوطنية المشترآة وم

األمريكية المملكة السعودية حليفا ضد الحكومات القومية واالشتراآية في 
 .الشرق األوسط

المملكة العربية السعودية تتحالف مع الواليات  نات1950
 المتحدة في محاربة الشيوعية

 

السعودية المساعدة في مجال التدريب الواليات المتحدة توّفر للمملكة العربية 
 1951 المتعلق بالمساعدات الدفاعية وقانون 1949العسكري، عمال بقانون 
  .المتعلق باألمن المشترك

1953 

 

تنظيم أول بعثة أمريكية للتدريب العسكري 
عمال باالتفاقية األمريكية السعودية في مجال 

 الدفاع المشترك

، وهي واحدة من عّدة منظمات خيرية متعددة تأسيس رابطة العالم اإلسالمي
األطراف، مقّرها في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم اإلسالم وتقديم 

 . المعونة االقتصادية للبلدان اإلسالمية

 نات1960

 

تأسيس أول منظمة خيرية متعددة األطراف 
 في المملكة العربية السعودية

 

دخل الفردي السعودي مضاه للدخل الفردي إنتاج النفط في السبعينات يجعل ال
وبارتفاع أسعار النفط تزداد ثروة المملكة العربية . في البلدان المتقّدمة

 .السعودية وتأثيرها السياسي

 نات1970

 

إنتاج النفط يخلق ثروة آبيرة في المملكة 
 العربية السعودية
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 الملخص التاريخ   الوصف

 اإلسالم جمهورية إيران اإلسالمية تتأّسس بعد طرد الشاه، معلنة صعود
 .السياسي آتحٍد لألنظمة الموجودة في المنطقة

 

الجيش السوفييتي يغزو أفغانستان في شهر ديسمبر متسّببا في معارضة من 
 .قبل بعض الحكومات العربية وآذلك من قبل الواليات المتحدة وحلفائها

 

؛ الحكومة  المكرمةبمّكةالحرام متطّرفون دينيون يستولون على المسجد 
 ية تعيد سيطرتها على المسجد وُتعدم مرتكبي الجريمةالسعود

1979 

 

 تأسيس إيران آدولة إسالمية

 

 

 السوفييت يغزون أفغانستان

 

في مّكة الحرام متطّرفون يهاجمون المسجد 
 ]المكّرمة[

ون قمتطوعون من بعض البلدان اإلسالمية منها المملكة العربية السعودية، يلتح
في ) االسم الذي يطلق على مقاتلي المقاومةوهو (بالمجاهدين األفغان 

محاربتهم للسوفييت، وتقوم الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية بدور 
 .قيادي في دعم المجاهدين

 نات1980

 

المملكة العربية السعودية والواليات 
المتحدة ُتعينان المجاهدين ضد 

 السوفييت في أفغانستان

 

ُمنشآت عسكرية في المملكة العربية السعودية أثناء طرد الواليات المتحدة تقيم 
ويتسبب إنشاء هذه . الجيش العراقي من الكويت بقيادة أمريكية ودعم سعودي

 . أعوام3المنشآت في معارضة شديدة من قبل القاعدة التي تّم تأسيسها قبل 

1991 

 

الواليات المتحدة تقيم منشآت عسكرية في 
 ةالمملكة العربية السعودي

 

استعمل اإلرهابيون، وبعضهم له ارتباطات مع القاعدة، سيارة مفخخة للهجوم 
 أشخاص 6على المرآز التجاري العالمي بمدينة نيويورك مما يتسبب في قتل 

 . آخرين1042وجرح 

 6تفجير المرآز التجاري العالمي يقتل  1993
 أشخاص

 

سيته السعودية مستشهدة المملكة العربية السعودية تجّرد أسامة بن الدن من جن
 .في ذلك بدعمه للحرآات المتطرفة

  
السلطات السعودية توقف مئات من اإلسالميين الذين انتقدوا الحكومة بشكل 

 .علني

1994 

 

الحكومة السعودية تجّرد أسامة بن الن من 
 جنسيته

 

إيقاف إسالميين في المملكة العربية السعودية
 

 

حنة مفخخة للهجوم على مقّر مرآز إرهابيون سعوديون يستخدمون شا
الوطني السعودي بالرياض والذي تديره الواليات للحرس التدريب التابع 

 .   أمريكيين5المتحدة، مما أّدى إلى مقتل العديد من بينهم 

1995 

 

هجوم إرهابي في المملكة العربية السعودية 
  أمريكيين  5يقتل 

 

 أّدت ُخبر، شرقّي المملكة، ال في تفجيرات إرهابية في مرّآب عسكري أمريكي
وقام بتنفيذ .  أمريكيا وجرح العديد من األشخاص اآلخرين19 مقتل الى

 . حزب اهللا السعوديجماعة الهجوم 

1996 

 

تفجيرات في المملكة العربية السعودية تقتل 
  أمريكيا 19

 

 يفرض تفسيرا متشّددا للشريعة 1996طالبان إلى الحكم عام الصعود 
 تصبح المملكة العربية 1997وفي عام . مية على المجتمع األفغانياإلسال

 .طالبانالالسعودية ثالث بلد يعترف بنظام 

المملكة العربية السعودية تعترف بنظام  1997
 طالبان في أفغانستانال
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 المتعلق بفرض 1267مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يتبّنى القرار رقم 
لى األشخاص او الهيئات الذين لهم ارتباطات عقوبات مالية وغيرها ع
 .طالبانالأو ب/ن ودبالقاعدة، بأسامة بن ال

1999 

 

 1267مجلس األمن األممي يتبّنى القرار 

 

استياء في المملكة العربية السعودية وفي أجزاء عديدة من العالم العربي بسبب 
ي رسالة موّجهة إلى وف. السياسات األمريكية تجاه االنتفاضة الفلسطينية الثانية

، يحّذر األمير عبد اهللا وليُّ العهد، من حدوث شرخ 2001الرئيس بوش عام 
خطير في العالقة بين الحكومتين، معّبرا بذلك عن شعوره باإلحباط لعدم رّد 

 الواليات المتحدة على العنف اإلسرائيلي الفلسطيني 

 

في المياه اليمينية تؤّدي  الراسية "آول"هجمة القاعدة على البارجة األمريكية 
 . جنديا أمريكيا17إلى مقتل 

2000 

 

انطالق االنتفاضة الفلسطينية يحدث توّترا في 
 .العالقات األمريكية السعودية

 

 

 

 

 "آول"الهجوم على البارجة األمريكية 

 سبتمبر آان مرآز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في 11في 
هجمات إرهابية، وطائرة ُمختطفة تتحّطم في  هدفين ل العاصمةواشنطن 

 منهم مواطنون 15 مختطفا من القاعدة، 19بنسيلفينيا، وقام بتنفيذ الهجمات 
 . سعوديون

 

المملكة العربية السعودية تنّدد بالهجمات وتسحب اعترافها الرسمي بحكومة 
 .طالبان في أفغانستان، المتحالفة مع القاعدةال

 

 جانب قوات عّدة حلفاء وتحالف الشمال في أفغانستان القوات األمريكية الى
بعض الناجين . طالبان وتزيل المالذ اآلمن للقاعدة في أفغانستانالتطيح بنظام 

فيها المملكة العربية بما من أفراد القاعدة يعودون الى بلدانهم األصلية، 
 .السعودية

2001 

 

 القاعدة تهاجم الواليات المتحدة

 

 

 

 11ية السعودية تنّدد بهجمات المملكة العرب
 سبتمبر على الواليات المّتحدة

 

الواليات المتحدة وقوات التحالف تهاجم طالبان 
 والقاعدة في أفغانستان

الواليات المتحدة وائتالف حلفائها يبدؤون عمليات عسكرية في العراق في 
قوده المملكة العربية السعودية تعارض علنا غزو العراق الذي ت. شهر مارس

الواليات المتحدة لكنها حسب ما قيل تسمح للقوات التي تقودها الواليات 
المتحدة باستخدام المرافق العسكرية في المملكة دعما للعمليات الجارية في 

 الجيوش األمريكية من المملكة بحلول شهر  معظملكن، تم سحب. العراق
 . أغسطس

 

 السعودية، بما فيها هجمات عّدة أحداث إرهابية تحصل في المملكة العربية
السكنية، تؤّدي الى مقتل عشرات عات المجّمشهري مايو ونوفمبر على 

 األشخاص

2003 

 

الواليات المتحدة تبدأ عمليات عسكرية في 
 العراق

 

 

 

 

في المملكة العربية هامة أحداث إرهابية 
 السعودية
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 ن سعوديون المقاومة العراقية تستقطب مقاتلين أجانب من بينهم مواطنو

 

2003 
الى الحاضر

 

المقاومة العراقية تستقطب مقاتلين أجانب من 
 بينهم سعوديون 

سلسلة من الهجمات اإلرهابية في آامل المملكة العربية السعودية تؤّدي الى 
عشرات الضحايا، وشملت أهداف هذه الهجمات البنية التحتية النفطية 

ألمن السعودية تشّدد حملتها ضّد اإلرهاب قّوات ا. والقنصلية األمريكية في جّدة
مما أّدى الى سقوط ضحايا من الجانبين ومنهم عبد العزيز المغرن، زعيم 

 .القاعدة في المملكة العربية السعودية

2004 

 

تزايد الهجمات اإلرهابية في المملكة العربية 
 ترد السعودية والحكومة السعودية 

 ديوان المساءلة الحكومية: المصدر
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السعودية التي لها الحكومية الوزارات والوآاالت : 3الملحق 
 تمويل اإلرهاب بمكافحة وظائف تتعلق بمكافحة اإلرهاب و

 

 الوصف
االت  وزارات والوآ ة ال  الحكومي

 السعودية
وقد . تمويل اإلرهابمكافحة الوزارة الرئيسية المسؤولة عن الجهود المبذولة من أجل مكافحة اإلرهاب و

للعدالة وقامت قواتها األمنية بقتل او إيقاف المشتبه بكونهم " المطلوبين أآثر"رت قائمة باإلرهابيين أصد
. وتضّم الوزارة أيضا وحدات تحقيق وتشرف على البرنامج السعودي إلعادة التأهيل للمشتبه بهم. إرهابيين

ي ومحّطات اإلطفاء وشرطة حرس السواحل والدفاع المدن على آما تشرف الوزارة على األمن العام و
 .الحدود والوظائف الخاصة باألمن والتحقيقات، بما فيها التحقيقات الجنائية

 وزارة الداخلية

 

 وأوآلت إليها مهّمة معالجة غسل األموال وحاالت 2005تّم إنشاء هذه الوحدة ضمن وزارة الداخلية عام 
وتقوم .  الوحدة تقارير حول المعامالت المشبوهةتمويل اإلرهاب، وآل البنوك مطالبة بأن أن تقّدم لهذه

الحكومية الوحدة بجمع وتحليل هذه التقارير وغيرها من المعلومات المتوفرة وبتحويلها الى الوآاالت 
 .  السعودية المعنية، بما فيها المباحث للقيام بمزيد من التحقيقات وإجراء المحاآمات

 وحدة التحقيقات المالية

 

، ومن النشاطات التي تقوم بها التحقيق في الحاالت المتعلقة ات الجنائيةالمديرية العامة للتحقيقوتعرف أيضا ب
 .باإلرهاب

 المباحث

 

آبنك مرآزّي للملكة العربية السعودية وتقوم بدور مرآزي في اإلشراف على آافة هذه المؤسسة تعمل 
رهاب وعلى جميع األنشطة البنكية وتلك المتعلقة البرامج المتعلقة بمكافحة غسل األموال وبمكافحة تمويل اإل

 .باألوراق المالية والتأمين في المملكة

 مؤسسة النقد العربي السعودي

 

. السياسية والثقافية واالقتصادية ، وتتابع العالقات الدبلوماسيةالدولية في المجاالت تشرف على العالقات 
 . المتعلقة باإلرهاب، وتنّسق الجهود مع الحكومات األخرىوتوّقع على االتفاقيات الثنائية بما فيها تلك 

 وزارة الخارجية

 

 تشرف على المالية الحكومية، بما في ذلك إعداد الميزانية والنفقات بالنسبة لجميع الوزارات والوآاالت
 .، وتراقب نمّو االقتصاد الوطني، والزآاة، والضرائب على الدخل، والجماركالحكومية

 يةوزارة المال

 

يقال أن الوزارة . تشرف على جميع الشؤون اإلسالمية، بما في ذلك صيانة المساجد ومتابعة رجال الدين
 .طردت عددا آبيرا من رجال الدين المتطرفين وأرسلتهم ليعيدوا تأهيلهم

وزراء الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
 واإلرشاد

 

ومن أولوياتها االرتقاء بالوعي . التحتية المادية والمناهجتشرف على جميع المدارس، بما في ذلك البنية 
 .والتسامح الديني لدى المعلمين

 وزارة التربية

 

 الحكومة السعوديةالمتعلقة بمعلومات لملخص ديوان المساءلة ل: المصدر
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التي توّفر التدريب الحكومية األمريكية  الوآاالت: 4الملحق 
 2008-2005والمساعدة الفّنية للمملكة العربية السعودية، 

 األمريكيةالحكومية الوآالة   بهاالنشاطات المرتبطة 
،  للبنية التحتية الحيويةتقوم، الى جانب وزارتي الخارجية والطاقة، بمساعدة المملكة العربية السعودية في حماية األصول 

 . وزارة الداخلية، وهي منظمة أمريكية سعودية مشترآة–آالمنشآت النفطية، من خالل مكتب إدارة البرامج 
 وزارة الدفاع

 
 للبنية التحتية،  الحيويةتقوم، الى جانب وزارتي الدفاع والطاقة، بمساعدة المملكة العربية السعودية في حماية األصول 

 وزارة الداخلية، وقّدمت وزارة الطاقة تدريبا للمسؤولين السعوديين في –إدارة البرامج آالمنشآت النفطية، من خالل مكتب 
 .عمليات تقييم المرافق، الى جانب القيام بعمليات تقييم مشترآة للمرافق الرئيسية

 وزارة الطاقة

 
 وزارة األمن الداخلي .لتحقيقات بشأنهقّدمت تدريبا للمسؤولين في الجمارك السعودية حول منع تهريب مبالغ مالية ضخمة وإجراء ا

 وزارة العدل .قّدمت تدريبا للمسؤولين السعوديين عبر مكتب التحقيقات الفدرالي، حول أساليب التحقيقات المالية
 . تقود البعثة األمريكية في المملكة العربية السعودية

التحقيق، وقّدمت االستشارة في مجال أمن المنشآت قّدمت تدريبا للمسؤولين في الحكومة السعودية في مجال بناء قدرات 
 .النفطية

 للبنية التحتية، آالمنشآت  الحيويةتقوم، الى جانب وزارتي الدفاع والطاقة، بمساعدة الحكومة السعودية في حماية األصول 
  . وزارة الداخلية–النفطية، من خالل مكتب إدارة البرامج 

 )الخارجية(وزارة الخارجية 

 

للمملكة العربية السعودية وذلك من خالل شبكة إنفاذ التابعة بدورات تدريبية وبعمليات تقييم لوحدة التحقيقات المالية قامت 
 .القوانين المتعلقة بالجرائم المالية

التحقيقات الجنائية، قّدمت تدريبا للمسؤولين السعوديين حول أساليب التحقيقات -ومن خالل مصلحة اإليرادات الداخلية
 .لماليةا

 وزارة المالية

 

 مجتمع االستخبارات .المعلومات مع الوزارات السعوديةتبادل ي

 
الحكومية األمريكية تحليل ديوان المساءلة لمعلومات الوآاالت : المصدر
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___________________________________________________________________ 

 مريكية وزارة الخارجية األمالحظات   : 5الملحق 
_______________________________________ 

 وزارة الخارجية للواليات المتحدة

 20520واشنطن دي سي 

 

 2009 سبتمبر 14في 

 بريدجز -السيدة جاآلين ويليمز

 المديرة العامة

 الشؤون الدولية والتجارة

 ديوان المساءلة الحكومية

  جي ستريت، نورث وست44

 20548-0001واشنطن دي سي ،

 

 بريدجز - جاآلين ويليمزةحضرة السيد

ان هناك تقّدما في مكافحة اإلرهاب الحكومية األمريكية  تفيد الوآاالت: مكافحة اإلرهاب"تقريرآم مسودة إننا نقّدر الفرصة التي أتيحت لنا لمراجعة 
ديوان المساءلة  رمز " الجهود على مكافحة تمويل اإلرهابتمويل اإلرهاب في المملكة العربية السعودية، إال أن هناك حاجة لمواصلة ترآيز مكافحة و

 . 320592  الحكومية

 . المرفقة إلدراجها مع هذه الرسالة آملحق للتقرير النهائيمالحظات  الونوّفر 

 :موإن آانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه  اإلجابة، يرجى االّتصال بـجوش هاريس، ضابط المكتب، شؤون الشرق األدنى، على الرق

 7750-647 )202.( 

 المخلص

 ***** 

  مونا سهغال–ديوان المساءلة : ميالتنسخة منه الى. جيمز أل

  جيفري فلتمان– شؤون الشرق األدنى 

  مارك دودا-- مكتب الهجرة/  الخارجية
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 تقرير ديوان المساءلة الحكوميةمسودة  وزارة الخارجية على مالحظات  

 

تمويل اإلرهاب في المملكة العربية السعودية، إال ان هناك حاجة مكافحة  تقّدما في مكافحة اإلرهاب وان هناكبالحكومية األمريكية ت الوآاالتفيد : مكافحة اإلرهاب
 لمواصلة ترآيز الجهود على مكافحة تمويل اإلرهاب

 )320592  المساءلة الحكومية، رمز ديوان883-09-الديوان(

 

الحكومية تفيد الوآاالت : مكافحة اإلرهابالتقرير الذي أعّده ديوان المساءلة الحكومية والُمعنون  مسودة تي أتيحت لها للتعليق على إن وزارة الخارجية تقّدر الفرصة ال
على مكافحة تمويل تمويل اإلرهاب في المملكة العربية السعودية، إال ان هناك حاجة لمواصلة ترآيز الجهود مكافحة ان هناك تقّدما في مكافحة اإلرهاب واألمريكية 
 .اإلرهاب

 

 :يوصي تقرير ديوان المساءلة وزيرة الدفاع بما يلي

 

المالئمة، الحكومية األمريكية نوصي بأن تأمر وزيرة الخارجية البعثة األمريكية في المملكة العربية السعودية بأن تقّر من جديد، بالتشاور مع الوآاالت   :التوصية
، الى الجماعات اإلرهابية والجماعات المتطّرفة خارج المملكة العربية  حاملي النقدية  تدفق الدعم المالي المزعوم، بواسطة آليات مثل إجراءات األداء المتعلقة بمنع

 . السعودية

 

 

 ان هناك مزيدا من العمل يجب القيام به توافق الوزارة على أنه رغم تحقيق المملكة العربية السعودية تقّدما معتبرا في الحرب ضّد اإلرهاب والتطرف العنيف إال: الجواب
 المانحة الجهات الغاية تواصل الوزارة دعمها للتعاون الوثيق مع السلطات السعودية لمنع تدفق األموال من هذه ولتحقيق . وهو مجال تمويل اإلرهابالحيوي في المجال 
وتوافق الوزارة على التوصية وسوف تصدر تعليماتها للبعثة األمريكية في الرياض، . المملكة داخل المملكة الى الجماعات المتطرفة خارج )أي غير الحكومية (الخاصة

، للتأّآد من ان الخطة اإلستراتيجية للبعثة تعكس األهمية المتواصلة للتعاون في مكافحة تمويل اإلرهاب،  الحكومية األمريكيةبالتشاور مع الشرآاء الرئيسيين في الوآاالت
 . حاملي النقدية ادة إقرار مؤشرات األداء المتعلقة بتنفيذ المملكة العربية السعودية لقوانين بما في ذلك بإع
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___________________________________________________________________ 

  وزارة الدفاعمالحظات  : 6الملحق 
___________________________________________________________________ 

 مكتب مساعد وزير الدفاع

  الدفاع البنتاغون2500

 2500-20301واشنطن دس سي 

 2009 سبتمبر 10

 العمليات الخاصة

 (Low intensity conflicts) الحّدةمنخفضة  النزاعات 

 والقدرات المترابطة

 

 سيمت لوران. جانيت أي

 المديرة العام، القدرات الدفاعية واإلدارة

 ومية للواليات المتحدةديوان المساءلة الحك

  جي ستريت، نورث وست441

 20548واشنطن دي سي 

 

ان  الحكومية األمريكية تفيد الوآاالت: مكافحة اإلرهاب "883 – 09 ديوان المساءلة –هذا جواب وزارة الدفاع على مشروع تقرير ديوان المساءلة للحكومة األمريكية 
المؤّرخ " يل اإلرهاب في المملكة العربية السعودية، إال ان هناك حاجة لمواصلة ترآيز الجهود على مكافحة تمويل اإلرهابتمومكافحة هناك تقّدما في مكافحة اإلرهاب و

 ).320592 الحكومية رمز ديوان المساءلة (2009 أغسطس  28في 

 .قامت الوزارة بمراجعة تقرير الديوان وتوافق على ما ورد فيه

، وتنّوه بالجهد الذي بذله فريق الدراسة في الديوان إلبراز التهديدات اإلرهابية التي تواجه  هو نطاق واسع قام بها الديوانالبحث الذيأن نطاق موضوع بالوزارة وتقّر  
 .وطننا

 .تقرير الديوانمسودة وتقّدر الوزارة الفرصة التي أتيحت لها للتعليق على 

 المخلص

 ********* 

 غاري بي ريد

 مساعد نائب وزير الدفاع

 للعمليات الخاصة

 مكافحة اإلرهاب 

mailto:merrittz@gao.gov
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________________________________________________________________________________________________________ 

 االّتصال بديوان المساءلة وشكر وتقدير الموظفين: 7الملحق 
 الذين ساهموا في إعداد التقرير

 
______________________________________________________________________________ 

أو البريد اإللكتروني ) 212 (512 5257زينة دي مّريت، 
gov.gao@merrittz 

 

 

المدير (باإلضافة الى األشخاص المذآورين أعاله قّدم جيزن بلير 
م، وجاو آارني، وتوم آوستا، ، وآشلي آّلي، وألكسندر بلو)دالمساع

ومارتن دي ألتيريس، ومارك داولينغ، وجونثان فريمونت، وإيتانا 
فينكلير، وفيليب فرح، وجوال غروسمن، وجوليا جيبو، وجيمز ستراس 

آما قامت أليزبث آوردا، ودافي . إسهامات هامة لهذا التقرير
 وأرميتا داغوستينو، ومورييل فوستر، وبربرا آيّالر، وآيلين الرنس،

 .اليلز، وسارة ماآغروث، وتيريزا بيرآنز بتقديم المساعدة الفّنية

 

 

 الموظفينوتقدير شكر 

ديوان الاالّتصال ب

http://www.gao.gov/
http://www.gao.gov/
http://www.gao.gov/ordering.htm
http://www.gao.gov/fraudnet/fraudnet.htm
mailto:fraudnet@gao.gov
mailto:dawn@gao.gov
mailto:youngcl@gao.gov
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 رسالة ديوان المساءلة الحكومية 
إن ديوان المساءلة الحكومية، وهو ذراع الكونغرس للقيام بالرقابة والتقييم والتحقيق، موجود 

على تحسين أداء الحكومة وللمساعدة لمساعدة الكونغرس على اإلفاء بمسؤولياته الدستورية 
األموال بها ستخدم ديوان بفحص الطرق التي ُتويقوم ال. الفدرالية ومساءلتها أمام الشعب األمريكي

العامة، وبتقييم البرامج والسياسات الفدرالية، وتوفير التحاليل والتوصيات وغيرها من الخدمات 
. التي تساعد الكونغرس على اّتخاذ القرارات المّطلعة المتعلقة باإلشراف والسياسات والتمويل

الجّيد في قيمه الجوهرية المتمثلة في المساءلة والنزاهة وتنعكس التزامات ديوان المساءلة بالحكم 
 .والوثوقية

 الحصول على تقارير وشهادات ديوان المساءلة 
إن أسرع وأسهل طريقة للحصول على نسخ من وثائق ديوان المساءلة الحكومية مّجانا هي عبر 

ففي ظهر آل يوم من أيام األسبوع يقوم ، )gov.gao.www(موقع الديوان على شبكة االنترنت 
وإن أردتم أن يرسل الديوان إليكم . الديوان بنشر التقارير والشهادات والمراسالت حديثة اإلصدار

  gov.gao.www قائمة المنتجات المنشورة حديثا على الموقع، الرجاء الذهاب الى الموقع 
    E-mail Updates""واختيار 

 الطلب عن طريق الهاتف
تحّملها الديوان إلنتاج التي ديوان المساءلة يعكس التكلفة الحقيقية منشورات إن سعر آّل واحد من 

وما إذا تمت طباعته المنشور ، ويختلف ذلك السعر بحسب عدد صفحات المنشوروتوزيع ذلك 
والطلبات فهي منشورة على موقع باألسعار في ما يتعّلق و.  فقطباأللوان او باألبيض واألسود

   htm.ordering/gov.gao.www://http: ديوان المساءلة
 ، او مّجنا على الرقم)202 (512 6000ُتقّدم الطلبات عبر االّتصال بالرقم 

 ) 202 (512 - 2537، أو  )866 (801 7077 
يمكن الدفع باستخدام أمرآن أآسبرس، ديسكوفر آارد، ماستر آارد، فيزا، أو بواسطة صّك او 

 . بنالمزيد من  المعلومات يرجى االتصال. حّوالة بريدية
 وإساءة عن الغّش والتبذير لإلبالغ 

 االستعمال في البرامج الفدرالية
 :االتصال

  htm.fraudnet/fraudnet/gov.gao.www: الموقع اإللكتروني
  gov.gao@fraudnet: البريد اإللكتروني
 )202 (512-7470أو ) 800 (424-5454: نظام اإلجابة اآللي

 العالقات مع الكونغرس
ديوان المساءلة الحكومية  ,)gov.gao@dawn  ،4400-512) 202: رالف دون مدير التصّرف

 ,U.S. Government Accountability Office, 441 G Street NW,للواليات المتحدة،
Room 7125, Washington, DC 20548 

 الشؤون العامة
 , gov.gao@youngcl  ،4800-512) 202(. S.Uتشوك يونغ، المدير العام، 

Government Accountability Office, 441 G Street NW, Room 7125 
Washington, DC 20548 

 

http://www.gao.gov/
http://www.gao.gov/
http://www.gao.gov/ordering.htm
http://www.gao.gov/fraudnet/fraudnet.htm
mailto:fraudnet@gao.gov
mailto:dawnr@gao.gov
mailto:youngc1@gao.gov
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