Leder: USA: I har nøglerne
til at standse terrorbølgen:
Brug dem!
– Samt en kort gennemgang af
det britiske og saudiske
monarkis
rolle
i
international
terror gennem de seneste 30
år, inkl. video:
‘Beyond the 28 Pages – 9/11,
Ten Years Later’
13. juni 2016 (Leder) – Det massemorderiske voldsorgie i
Orlando, Florida, angiveligt begået af en tilhænger af
Islamisk Stat, Omar Mateen, er blot det seneste i en række af
forfærdelige terrorangreb, der alle udspringer af den tredive
år gamle »olieaftale« mellem det britiske og det saudiske
monarki. Denne aftale har givet dem stor magt og store,
skjulte ressourcer til at skabe nutidens globale jihadistiske
organisation for angreb imod nationer.
Med mindre, og før, denne anglo-saudiske organisation afsløres
– som vi kan gøre det med afsløringen af de dokumenter om 11.
september, der er blevet hemmeligholdt i 15 år – og opløses,
vil verden konstant stå over for blinde terrorangreb, over alt
og til enhver tid.
Præsident Obama blev en overlagt og villig agent for briterne

og saudierne i sine evindelige krige, der har spredt kaos i
hele Mellemøsten og Nordafrika, og terror i hele verden.
Hvilket »sammentræf«, at Obama skal mødes med den saudiske
kronprins Salman i Washington, mens hans CIA-direktør, John
Brennan, gør sit yderste for at »frikende« Saudi-Arabien for
sin rolle i at arrangere angrebene den 11. september og
drabene på 3.000 amerikanere. Både Obama og Prins Salman mødes
med blodige hænder.
EIR’s stiftende radaktør Lyndon LaRouche bemærkede i dag, at
han har været klar over denne britisk-saudiske magt for
ondskab i årtier; og at dette bidrog til, at han den 2.
januar, 2001, fremkom med en særdeles offentlig og publiceret
advarsel om, at der forelå en trussel om et større
terrorangreb mod USA, der ville finde sted i efteråret 2001.
»Det er stadig det samme, det drejer sig om, selv i gårsdagens
massemord i Orlando«, sagde LaRouche.
Den unge Orlando-drabsmand var rejst til Saudi-Arabien i 2011
og 2012, mens han var ansat i det britiske, internationale
sikkerhedsfirma G4S; og han kom tilbage som en tilsyneladende
meget forandret person.
LaRouche understregede, at, fordi Obamas krige nu umiddelbart
fører til en konfrontation med Rusland, og truer med at blive
til Tredje Verdenskrig, er det af afgørende betydning at
afsløre de saudisk/britiske hænder bag – begyndende med 11.
september – og at tvinge Obama ud.

’Aftalen’, der lancerede 1000

angreb
I 1985 indgik Prins Bandar bin-Sultan, daværende saudisk
ambassadør til USA, et langvarigt partnerskab med den britiske
regering under daværende premierminister Margaret Thatcher.
Under dække af en olie-for-våben-aftale ved navn Al Yamamah
(arabisk for »duen«), etablerede de britiske og saudiske
monarkier en offshore-fond, der voksede til enorme
proportioner og er blevet brugt til at føre global terrorisme
imod udpegede nationer.
I løbet af de mere end 30 år, siden Al Yamamah blev lanceret,
har de britiske og saudiske monarkier ophobet langt over $100
mia. i en kæde af hemmelige offshore-fonde, til finansiering
af terrorisme, politiske mord, kupplaner og andre forbrydelser
som den aktuelle saudisk/britisk/amerikanske invasion og
bombning af Yemen.
Under Al Yamamah sendte den britiske våbenproducent BAE
Systems for anslået $40 mia. våben til det Saudiske Forsvarsog Luftvåbenministerium, og for anslået yderligere $20 mia. i
bestikkelser til saudiske prinser og regeringsfolk inden for
forsvaret. Til gengæld sendte saudierne 600.000 tønder olie
pr. dag til briterne. Gennem de anglo-hollandske oliegiganter
British Petroleum og Royal Dutch Shell blev olien solgt på de
internationale spotmarkeder og skabte profitter for hundreder
af milliarder af dollars. En EIR-undersøgelse fra 2007 anslog,
at, som et minimum, blev $100 mia. i overskud ophobet og
deponeret i hemmelige offshore bankkonti, til brug for
hemmelige, fælles anglo-saudiske operationer.
I en officiel biografi pralede Prins Bandar med at bruge disse
hemmelige midler og med den særlige natur af Al Yamamahaftalen, som kun kunne have været gennemført mellem to
absolutte monarkier, der kunne agere over loven og udviske
skellet mellem offentlige og private handlinger.

ISIS har, med andre ord, absolut IKKE været verdens rigeste,
islamistiske terroroperation.
I 2007, da de britiske medier gennemførte en begrænset
afsløring af Al Yamamah-bestikkelsesskandalen, lukkede den
britiske premierminister Tony Blair den britiske Afdeling for
Alvorligt Bedrageris (SFO) efterforskning, med den
begrundelse, at det anglo-saudiske partnerskab var af
afgørende betydning for den britiske nationale sikkerhed.
Ordren til at lukke efterforskningen kom få timer efter, at
den schweiziske regering havde besluttet at give SFO adgang
til de hemmelige bankkonti, tilhørende Wafiq Said, en stråmand
for Al Yamamah-midlerne.
Al Yamamah-aftalen var en lukrativ transaktion for Prins
Bandar, som fik en kommission for sin rolle i lanceringen af
programmet på mindst $2 mia. (amerikanske efterretningskilder
anslår, at Bandar fik mere end $10 mia. for aftalen).

Spørgsmålet om 3.000 dræbte
amerikanere
Bandar er direkte indblandet i angrebene den 11. september på
World Trade Center og Pentagon. Penge fra den personlige
bankkonto tilhørende Bandar og hans hustru, prinsesse Haifa
(søster til den mangeårige direktør for saudisk efterretning,
Prins Turki-al-Faisal), blev videregivet til to af de
oprindelige flykaprere fra 11. september, Khalid al-Mihdhar og
Nawaf al-Hazmi, via de saudiske efterretningsofficerer Omar
al-Bayoumi og Osama Basnan. Penge overførtes fra Bank of
Englands konti fra det Britiske Forsvarsministeriums
Støttekontor til Forsvarseksport (DESO) til Bandars konto i
Riggs National Banks. Desuden modtog al-Bayoumi og Basnan
penge gennem en ’skygge’-ansættelse i et saudisk

forsvarsfirma,
Dalah
Aviation,
der
var
eneste
entrepriseindehaver for det Saudiske Forsvarsministerium.
En føderal dommmer (dvs. udpeget af præsidenten) i Sarasota,
Florida, gennemgår nu flere end 80.000 sider af tilbageholdte
FBI-dokumenter, der drejer sig om en celle bestående af
flykaprerne den 11. september, og dennes forbindelser til en
prominent, rig, saudisk forretningsmand med stærke bånd til
det saudiske monarki. Nogle uger før angrebene den 11.
september, forlod den saudiske familie, der opholdt sig i et
indhegnet bosted i Sarasota, meget pludseligt landet. De
efterlod sig ejendele, der indikerede, at de brød op med meget
kort varsel. FBI gennemførte en uddybende undersøgelse af
familien, fordi de husede tre af flykaprerne fra 11.
september, inkl. ringlederen Mohammed Atta i mange tilfælde,
iflg. sikkerhedslogs og videooptagelser, der viser Atta og de
andre gå ind og ud af ejendommen.
FBI hemmeligholdt dokumenterne og det faktum, at de foretog en
undersøgelse, for den Fælles Kongresundersøgelse og 11.
september-kommissionen. Tidligere senator Bob Graham, der var
med-formand i den Fælles Kongresundersøgelse, hævder nu, at
eksistensen af forbindelsen mellem de saudiske royale og
Sarasota-cellen, når dette ses i sammenhæng med beviset for
den saudiske regerings støtte til San Diego-cellen, nu rejser
yderligere spørgsmål om angrebene 11. september. Hvad med
Herndon, staten Virginia, og Paterson, staten New Jersey, har
senator Graham offentligt spurgt?
Et 47 sider langt dokument, skrevet af de to stabsmedlemmer af
11. september-kommissionen, der tidligere havde arbejdet for
den Fælles Kongresunderundersøgelse, og som havde skrevet det
28 sider lange, undertrykte kapitel, identificerede i alt 20
saudiske regeringsfolk med beviselige bånd til de 19
flykaprere forud for angrebene 11. september.
Disse forbindelser gik fra det sydlige Californien til den
Saudiske Ambassade i Washington og til den Saudiske Ambassade

i Berlin, Tyskland. Tidligere flådeminister John Lehman,
medlem af 11. sept.-kommissionen, sagde til ’60 Minutes’, at
kommissionen ikke førte en uddybende undersøgelse af de
ledetråde, der burde have været forfulgt, og som relaterede
til det saudiske monarki og det saudiske regimes støtte til
flykaprerne. Lehman, blandt andre kommissionsmedlemmer, har
krævet en tilbundsgående, fra øverst til nederst, ny
undersøgelse af 11. sept. – en undersøgelse, hvor alle de
undertrykte ledetråde og åbne spor til de saudiske royale
fuldt ud forfølges.
I løbet af denne trediveårige periode med Al Yamamahprogrammet er der flydt penge fra disse hemmelige offshorekonti,
så
vel
som
også
gennem
saudiske
velgørenhedsorganisationer, til finansiering af et globalt
netværk af moskeer og madrasser (skoler), der har rekrutteret
flere generationer til det ekstreme wahhabi/salafist-apparat,
som udgør rekrutteringspuljen til sunni jihadistisk terror
over hele verden.

Hvad der skal gøres
De beviser, der indeholdes i det stadigt hemmeligstemplede, 28
sider
lange
kapitel
af
den
oprindelige
Fælles
Kongresundersøgelse af 11. sept., åbner døren til en
optrevling af hele det anglo-saudiske terrorapparat. Uden en
forståelse af den rolle, som det britiske monarki og de
britiske efterretningstjenester har spillet i det jihadistiske
apparat, er det umuligt at lukke dets evne til at operere ned.
CIA-direktøren fremførte i et interview søndag, at amerikanere
»ikke burde tro på« dette 28-siders kapitel, som han nu
frygter, vil blive tvunget til at blive frigivet, med en
ophævelse af hemmeligstemplingen. Men et republikansk medlem
af Kongressen rapporterede i et tweet, »CIA-direktøren må

referere til nogle andre 28 sider end dem, jeg har læst.
Frigiv dem, og lad det amerikanske folk træffe afgørelsen.« I
har i jeres hænder midlerne til at gå til modangreb mod denne
britisk/saudiske operation. Brug dem. Fremtving en
offentliggørelse af de saudiske beviser. Fremtving Obamas
afgang. »Dette må gøres hurtigt«, sagde LaRouche i dag, »for
at forhindre yderligere international ødelæggelse.«
Video: 'Beyond the 28-pages – 9/11: Ten Years Later' – Otte
måneder før angrebene 11. september, 2001, forudsagde Lyndon
LaRouche, at USA havde en høj risiko for en begivenhed à la
’Rigsdagsbranden’, en begivenhed, der ville gøre det muligt
for dem, der var ved magten, gennem diktatoriske midler at
styre en økonomisk og samfundsmæssig krise, som de i modsat
fald ikke var kompetente til at håndtere. Vi lever nu i det
ubrudte kølvand af dette stykke historie.
Titelbillede: Obama og Kong Salman bin Abdulaziz under et af
præsidentens mange besøg i Saudi-Arabien samtidig med, at han
opretholdt mørklægningen af 11. september. [flickr/whitehouse]
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