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شهدت مشطقة  لشذة ا لسط ةي مةة مةد  لرةػ لشة ريك لسم ارةة  ة رل  
أشقةةةظ  عاشهةةة  عالةةة  لش ا ةةة ت     طألةةةدل  ( تطةةةؽرلت  9002-9009لطب مةةة  

ارية   طس ةيس    ةد ت شةة لشة ريك لطب مة  شدي  ة ت شةػ ت ةؼ لسم   -لشد ؽدي 
محةةت ت ل ةة  مةةؼ لشسسال ةة  لش  بيةة  لشدةة ؽدي   إذ ة شةة  لشدةة ؽدي  طلش ةة   
عسؽمةة   سداةةد مةةؼ لش شةة زست  يسةة  يخةةل لشقزةةي  لشاالدةةط شي   طمةةة لشسالةة  
لإلي لنة أب م لستا ا لششةؽط  لشة   ليدتةل لشدة ؽدي  عالة  مزة   أمة  مةة 

لش دةر   لشدة ؽد  مةة لشةيسؼ مقةد ليةدت إدلر  لطب مة   ة ل مؽضؽع لش ح   
لش ح   ش ؼ   شحدطد لش ة تج ت لشسسال   لش  بي  لشد ؽدي   ح جة  مدة س   
شالؽسي ت لشس حد  طشيك تأي ةدل  ت مة   يج ةت لشسسال ة  لش  بية  لشدة ؽدي  تحدةػ 
لسمةةة   دةةة ع   طعالةةة  لشةةة عػ مةةةؼ لش ق ة ةةة ت  ةةة شا  لشةةة    إس أ  مجةةة   

ح لسم ارةةة شالدةة ؽدي  ل ةة س  طزلدت طت  تةةل  مةة ػ تؽييةة  عةةدد    ةة  لش دةةالي
لسم ارية    -مؼ لش قؽد   نظ لس ػ عالة  مةدت تة رال لش ا ة ت لشدة ؽدي 

ط  ل لسم  يث ظ أ  لش ا   ل   لتيجي  بة ؼ لشطة م ؼ س تر   ة  لشدي  ة ت 
 لش ة ي  ش    لش ؤ  ء لسم ار   عال  لخ اف تؽجه تهػ 
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 During the period of President Barack Obama, the 

region witnessed developments and events that cast a 

shadow over Saudi-US relations, especially after 

Obama adopted policies that were not welcomed by 

Saudi Arabia. The Arabs demanded further concessions 

on the Palestinian issue. For the nuclear deal, Saudi 

Arabia has reluctantly supported, as it had no options. 

On the subject of the Saudi military action in Yemen, 

the Obama administration has supported this move, but 

to the extent that the Kingdom is in continuing need for 

the United States rather than full support that enables 

Saudi Arabia resolve it quickly. In spite of the 

intersections mentioned above, the scope of American 

armament to Saudi Arabia has continued to be  

increased by signing of the largest contracts between the 

two parties over the history of the relationship between 

them, and this proves that the strategic relationship 

between the two parties is not changed by the arrival of 

this or that US President to the White House. 
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 مةةة لش ةة مال ؼ لش  بيةة  لشةةدط  مةة  لسم اريةة  لش ا ةة ت طتحال ةةت درل ةة  تدةة قط    
 ععسةةة  دطشةةة م شؽسيةةة ت لشس حةةةد  لسم اريةةة   لشقةةة لر  صةةةش عط  لش السيةةة  لشبحةةةؽ  مجةةة  
 أط دطشةة  أ  تجةة   لشخ رجيةة   ي  ةة ه  مةة    ةةػ   طمةةؼ لش  شسيةة   لشدي  ةة  مؽلعةةت تقةةدمظ

ط در ت الق   لشدي    به   لشسد هدم  لشدطش  مد ر يدتحد مة أ       ع ما   ت ؽ   إ اليػ
 مشطقةة ط ةة   لش  بةة لشخالةي  لسمة    شسسال ة  لش  بية  لشدة ؽدي  مهةة جةدء مةؼ مشطقة 

  لشسجةةةة  مةةةةة طس ةةةيس  دطشيةةةة  مرةةة شح تقةةةة ة  محةةةي دل س تةةةةط  ك نةةةظ دطشةةةةة ل ةةة قط  
 مةةة  م س ةةد   ت  ا ةة لش سدةةغ دةة ؽد لش لشقةة لر صةةة ن  خيةة ر كةة    شةة  طمةةؼ  لسمشةةة
 مشطقةة  مةةة لرةةالظ لش ةةة لش حةةؽست عةةؼ لششعةة   رةة  لسم اريةة  لشس حةةد  لشؽسيةة ت
 طل   لس   لش ذ اؼ لشق    مؼ لشث نة لششر  مدت عال  لش  بة لشخالي 
لسم اريةة  خةةا  مةةد   -تؽ  ةةق طتحال ةةت لش ا ةة ت لشدةة ؽدي  إشةة يهةةدف لشبحةة     

عالةة  لةةدل  مهسةة  أ  مةةؼ م ارةةة  ةة رل  لطب مةة   طمةة  شةةهدتل تالةةغ لشسةةدلرةةػ لشةة ريك لس
 ةة  لتيجي  لش ةةة ح  ط ةة شغ مح طشةة  مهةةػ لإلعقةةؽد لش دةةاليلشرةة  د لسمشةةة  مزةةا  عةةؼ 

لشدةةةة ؽدي  طس ةةةةيس    ةةةةد لشسسال ةةةة  لش  بيةةةة  تجةةةة    لسم اريةةةة  لتب  هةةةة  لشؽسيةةةة ت لشس حةةةةد 
  نةظ مةة لشر شة  تشةدر  طلش ةة  مشطق  لشذة ا لسط ةي لش حؽست لش      لش ة شهدته  

لشسسال ةةة  لش  بيةةة  دلرت أ يةةة  تؽ  ةةةق طمهةةةػ  أيزةةة مةةةل لش ةةة م  اهؽ مةةةؼ  ستحةةةظ بشةةةد لس
 لشد ؽدي  لش ا  ت م  لشؽسي ت لشس حد  مة تالغ لشسد  

ُ دػ لشبح  عال   ا   محة طر تطة ا لسط  إشة  لشخال ية  لش  راخية  شال ا ة ت     
لسم اريةة  مةةة مجةة   لسمةةؼ مةةة ل ةة   لض مةةؽجد طمرثةة   أمةة  لشسحةةؽر  -لشدةة ؽدي 

ث نة مقد تش ط  لش ا  ت مة مد  لرػ لش ريك لطب م  مة مج ست لسمؼ ط دػ عالة  لش
 ةةا  مقةة لتو لسطشةة  ترةةدت شسالاةة ت م ا  ةة   أمةة  لشاقةة   لشث نيةة    نةةظ عةةؼ لستاةة ا 
لششةةةؽط  لإلي لنةةةة طأ ةةة   مةةةة لش ا ةةة ت طمؽ ةةة  لشدةةة ؽدي  مشةةةل  أمةةة  لشاقةةة   لشث شثةةة  مقةةةد 

شدةةةة ؽدي  دلخةةةةت لشةةةةيسؼ طمؽ ةةةة  لشؽسيةةةة ت  ةةةةالطظ لشزةةةةؽء عالةةةة  لش حةةةة   لش دةةةةر   ل
لشس حةةد  مشةةل  لشسحةةؽر لشث شةة  طلسخ ةة  تحةةد  عةةؼ عقةةؽد لش دةةاليح لسم اريةة  شرةة شح 

  لشد ؽدي  مة مد  لرػ لش ريك لطب م    ش ار ت  
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 األمزيكية يف جماالت األمن: -أوالً: جذور العالقات السعودية
    )1989-1943السجال األمشي ) األمريكية في-نذأة وتظؾر العالقات الدعؾدية. 1

لش  ةسي  مةة  ا  شية ت لشقة   لش ذة اؼ    ةد  لسم ارية -بدأت لش ا ة ت لشدة ؽدي     
  سسال ةة  نجةةد طلشحجةة ز طمالحق ته  تأ دةةظ عةة م لسم اريةة لشس حةةد  لشؽسيةة ت أ  لع  مةةظ

م ه   دبالؽم  ي  عا  ت طأ  مظ  (0 0990 ع م نيد   مؼ عذ  مة لش ل   (0992
  ةةي  ب  ةة  لشقةة     مةةة لسم ارةةة لشدةةا   ُعةة ؼ  ةةد أ   0990 شةةب   مةةؼ لش ل ةة  مةةة
 Peter Fish )   رت 0999 أي ر مؼ لشد دس طمة  (9 (مقيػ ع      سعس     رس   

م  حةةةظ لشدةةة ؽدي  طب شسق بةةةت ل  (9 شب ث هةةة  مةةة مديشةةة  جةةةد  مقةةة  مةةة ح لشس حةةةد  لشؽسيةة ت
 ةةة    ةةة ل لش طةةةؽر مةةةة ط ةةةد   (9 0992 معةةة  لشس حةةةد  لشؽسيةةة ت مسثاليةةة  دبالؽم  ةةةي  مةةةة

مةة  لسم اري لس  ثس رلت تطؽر ط   لششاطي  (لرلمرؽ ب أ يك ش        لش ا  ت م تبط
   لشسسال   لش  بي  لشد ؽدي 

أمةةة  لش ا ةةة ت مةةةة لشسجةةة   لسمشةةةة مقةةةد بةةةدأت م اليةةة  مةةةة  ةةة نؽ  لشثةةة نة    
لش  بيةةةةة  عشةةةةةدم  أطصةةةةةظ طزلر  لشخ رجيةةةةة  لسم اريةةةةة    ضةةةةة م  لشسسال ةةةةة   0999

-Lendلشد ؽدي  إش    رس  لشدط  لشسدة هدم   سدة عدلت    ة  لإلعة ر  طلش ةأج   
Lease Act) 5)  ط ةةد   شةة ت لشه  ةةة  لشسةة  ؽر  ب ؽراةةد مدةة عدلت عدةةر ا  إشةةة  

مزةةا  عةةؼ بشةة ء طمةةؼ  ةةػ تةةأج     عةةد   لشعهةة ل ( لشجؽاةة    (2 لشدةة ؽدي  مب شةة  
  يةةة ػ تجديةةةد   ةةةت خسةةةك   إذ  ةةة   عقةةةد ليج ر ةةة0992عةةة م  شةةة ا لشدةةة ؽدي 

لش الةةديؼ مةةة أيةة ر  بةة ؼ مذةة    عدةةر    ت ةة ط   لتا ييةة     سةة  تةةػ تؽييةة (7  ةةشؽلت
 ط طة  عدةر ا  خ ياة  سةدرع ت  لشدة ؽدي  لشقةؽلت تدطاةد عالة  طنرظ  0925
لش دةةر ا   مزةةا  عةةؼ  ت ةةؽ    عةةد  مةةة مقةةدم ه  عدةةر ا  مشذةة ت طبشةة ء غيةة ر

   لشب ث  لش دةر ا  لسم ارية  مةة إر    مجسؽع ت محدطد  مؼ لشقؽلت لسم اري
   (8 لشد ؽدي ( بهدف تدرا  لشقؽلت لشد ؽدي  طتذر ت طإدلم  لس الح  لسم اري 
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 عالةةة  يطةةة أ شةةةػ 0970  ةةةد لسندةةةح   لش  اطةةة نة مةةةؼ لشخالةةةي  لش  بةةةة عةةة م     
إذ  ةةةة   مق رةةة ل  عالةةةة    ثةةةة   تر  ةةة   أ  لسم ارةةةة مةةةةة لشدةةةة ؽدي  لش دةةةةر    لشؽجةةةؽد

  (9 عدر ا   ( 700  نحؽ طلشب شغ عدد     لسم اري لش درا  لش در ا
 تةؽت لت 0979   بلشثةؽر  لإلي لنية  مةة شة شهدت مشطق  لشخالي  لش  بةة   ةد     

عةةةةؼ ت داةةةةد لشؽجةةةةؽد  لش  بيةةةة  طلش  شسيةةةة  بةةةةدأ لشحةةةةدي  ي ةةةةدلط  مةةةةة لشرةةةةح م ط   لةةةة د 
 م ندة  مةة د لشدةا   لشدة ؽد  لن قة تةدلمؼ ذشةغ مة  م ارةة مةة لشدة ؽدي  لش دةر   لس

لسم ارةةةةة مةةةةة لشدةةةة ؽدي  طبةةةة  ة دط   لش دةةةةر    لشؽجةةةةؽد( لشحجةةةةيا  إبةةةة ل يػ جس ةةةةت 
 مسةةة  دمةةة  لشدةةةا ر   0979 تسةةةؽز مةةةؼ طلش ذةةة اؼ لشثةةة نة مةةةة لشخالةةةي  لش  بةةةة صةةة لل   

تطالةة  م هةة  تؽضةةيح   لشخ رجيةة  لشدةة ؽدي   طزلر  إشةة  ر ةة ش  ش ؽجيةةل جةةد  مةةة لسم اريةة 
 الرسذذذسية الشغذذذر وجهذذذة تسثذذذل ال لترذذذريحاتا هذذذ  :" لسخ ةةة  مةةة دت   شهةةة ل لشسؽ ةةة 

 فذي األمريكيذة العدذكرية السدذاعدة الحرؾل عمى في رغبوالسسمكة ت ...الدعؾدية
    (00 "لمخظر اتعرضه حال

 كةةت مةة   لشعهة ل    عةةد  مةة( P3  لسم اريةة  لشس ليبةة  طم ةا تس  ةةدت ةة ر لت   
  ةةة ؽدي ؼ  ب  ضةةة  سذةةة ر     ط  نةةةظ تقةةةؽم  طال ةةة ت م ليبةةة أيةةة م( 5-9 شسةةةد  شةةةه 

ؼ طمةةة  (00 جس هةةة  يةةة ػ لش ةةةة لشس الؽمةةة تندةةةخ  مةةةؼ  عالةةة  تحرةةةت لشدةةة ؽدي  ط  نةةةظ
 لش دةةةر   بةةة ؼ لشطةةة م ؼ لةةةدط  لسلةةة ا ط  لسمشةةةةلش  ةةة ط   تعةةةدز  لسلةةةدل  لش ةةةة

 طأمةةؽل  أ ةالح  شقةتب إذ  ة م لشط مةة    0979 لسط  كة نؽ   مةةة سمر ندة    لشدةؽم   ة
 كسة  لة  لشش رة   (09 ه ت  ا  لشسق تال ؼ لش ة    مزا  عؼ تدلسمر   لشسق تال ؼ إش 

بةةةؼ ع ةةةد لش داةةةد  مالةةةغ  ع ةةةده لسم ةةة  لشةةةؽةشة لشحةةة س ط  رةةةد لشةةةؽزرلء شةةة ريك لشثةةة نة
 George  بةةةةؽ  جؽر    د لج س عل مةةةةةة  (9005-9009لش  بي  لشد ؽدي لشسسال   

Paul ) لشذةةد  إظهةة ر عالةة  لسمةة ار  ؼ لشسدةةلطش  ؼ م ارةةة لشخ رجيةة  لس طزاةةةةةةة  ن رةة 
 تةةةة ر    لشدبالؽم  ةةةةي  طل ةةةة خدلم تةةةة ر   ةةةة شقؽ   ةةةة ش الؽاح طة شةةةة  لشدةةةةؽم  ي  لش هديةةةةدلت مةةةة 

   (09 أخ ت 
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 لشدةة ؽد  لشط مةة   أعالةةؼ 0980 أيالةةؽ  مةةة  لسطشةة لشخالةةي  لةة   لنةةدسع إ ةة    
 دعسة    لشدة ؽدي  لش ة لا مشحةظ شالحة    لسطشة لسية م طمشة  أنةل إس لشحية د  طلسم ارةة

 لشةةدعػ  زةة طر   مزةةا  عةةؼ ذشةةغ لع قةةد صةة ن  لشقةة لر لشدةة ؽد    (09 طشؽجدةة ي    م ديةة   
مةةة  لش  بيةة  لشدةة ؽدي   ةةا   لشسسال ةة  ( ةةالط   بةةؼ بشةةدر  لسم ةة  لج سةة  إذ لسم ارةةة 

 David  جةؽند ديا ةد لشجشة ل  لشسذة     لسر ة      ة  لشؽسية ت لشس حةد  مة  ررةيك
Jones )اوةةةة  ر   شدعةةةةةػ   طة شبل0980  أيالؽ  مؼ طلش ذ اؼ لشث مؼ ةةةةةةةم 
 ط ةد  (05 " الدذاعة مذدار عمذى الخمذي  تراقذب...   فؾرا  ( اواكسِ) طائرات نريد "

مرةةةةةةؽ   ةةةةةةة  ػ ب مقةةةةة ( لطلكةةةةةةك ةةةةةةة ر لت( 9  طلر ةةةةةالظ لشس حةةةةةةد  لشؽسيةةةةةة ت ل ةةةةة ج بظ
   (02 عدر   ( 900 مؼ

 أيةةدت شغشةة  لشحةة   مةةة ةي لنةةلإل لش اةةؽا  عةةدم عالةة  ل ارةة  لشدةة ؽدي    نةةظ   
 ع  الةةة  طمحؽل ةةة   (لشرةةةا   عساليةةة  أ ةةةػ عال هةةة  أةالةةةق لش ةةةة لشس حةةةد  لشؽسيةةة ت  ي  ةةة 

لشؽسيةةة ت لشس حةةةد   أ  ط ةةة ل س ي شةةةة  (07 لش ةةة شػ دط  مةةةؼ يةةة ي لنلإل لشدةةةا  صةةةاق ت
  نةظ ل ة  لتيجي  لشؽسية ت لشس حةد  مةة تالةغ  إذ لسن رة ر ك نظ تةدعػ لش ة لا شيحقةق 

نهة ء لشحة   إة سنه  عال  مة  ي ةدط   نةظ ت اةد إي لنتاؽا   أليق ف  تهدف إش  لشسد 
   رير  س ع ش  طس مرالؽ  

مةةةةة لشخالةةةةي  لش  بةةةةة بةةةةدطرا ت لس يةةةة  شالدةةةةاؼ  لسم اريةةةة  سةةةة    مةةةةظ لشقةةةةؽلت    
لش ةةةة دخالةةةظ ( لشجةةة د  لإلرلد    ةةةػأةالةةةق عال هةةة  ألشدةةة ؽدي  طلشخاليجيةةة  عسؽمةةة    ساليةةة  

 لشدةة ؽدي لشسسال ةة  لش  بيةة   طلمقةةظ أ    ةةد 0987 لسط  تذةة اؼ مةةة لسشةة ب   م لالةة 
طييةة م لشاةة ا لشهشد ةةي  لش    ةة  شالجةةي  لسم ارةةة   مأمؽنةة  لترةة   خطةةؽ  نذةة ءإ عالةة 
 تس  ةةةةد عةةةةؼ مزةةةةا    (08 لش ساليةةةة ت شقيةةةة د  لشدةةةة ؽدي  لشةةةةدم ع طزلر  تحةةةةظ مالجةةةةأ   ب شةةةة ء

 يرةةةةة   س أ  لشقيةةةةة د  لشدةةةةة ؽدي  ةال ةةةةةظ لشدةةةةة ؽدي   مةةةةةة مق تالةةةةة  أم اريةةةةة  م طليةةةة ت
لشسذةةةة ر   مةةةةة  لسم اريةةةة  لشدةةةةاؼ لشح بيةةةة  عةةةةدد طصةةةةت 0988 عةةةة م طمةةةةة  (09 عشهةةةة 

  (90  ا ش ( 99  نحؽ لش سالي 
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 . (2118-1991األمشي )في السجال  األمريكية-العالقات الدعؾدية .2
طشجةةةةةظ  0990  ةةةةةد لج يةةةةة   لشقةةةةةؽلت لش  لييةةةةة  شال ؽاةةةةةظ مةةةةةة لشثةةةةة نة مةةةةةؼ       

مةةة م لالةة  جديةةد  شةةػ ت ةةؼ  ةةد   مشةةةلسمةةة لشسجةة    لسم اريةة  –لش ا ةة ت لشدةة ؽدي  
لشقةةؽمة  لسمةةؼلج سةة  مجالةةك   لشقةةؽلت لش  لييةة  لش ؽاةةظ   ةةد دخةةؽ  إذ  لرةةالظ  ةة  ق   

عالةة  أ بةة  لس ةة  دلد  طخةةا  لسج سةة ع  لسم اريةة   ططضةة ظ لشقةةؽلت مةةؽرل   لسم ارةةة
( لشةةة ريك جةةةؽر  بةةةؽش Colin Powellلشقةةةؽمة  ةةةؽشؼ  ةةة ط   لسمةةةؼ ةةةأ  مد ذةةة ر 

هذذذل نذذذدرس قزذذية وضذذذي خذذذع أحسذذذر  يسذذذا  تعمذذذ    :" ةة را (0999-0989لس  
هجذذؾم العذذراق عمذذى الدذذعؾدية يعشذذي  عذذالن  "لشةة ريك بةةؽش و   مأج  ةةل"بالدذذعؾدية

 إشةةةةة ( F-15( ةةةةةة ر    99إر ةةةةة     لسم اريةةةةة  لإلدلر  ةةةةة رت  أيزةةةةة   (90 " الحذذذذذر 
دلية     شقد     ت   ةد لشة ريك بةؽش مةة ب(99 !ذ  لشد ؽدي إخ  ألشد ؽدي  مؽرل   دط  

 تحةة ي  لش ةة لا مةةؼ إشةة لش ؽاةةظ  ط ةة ل مةة  دم ةةل  طشةةيك عالةة لسزمةة  عالةة  لشدةة ؽدي  
   (99 لش قدم   تج   لشد ؽدي  عؽل  
 ( لشسحسؽشةة  جةةؽل  89أعالةةؼ لشة ريك بةةؽش أ  لشا  ة   0990مةة لشثةة مؼ مةؼ       

( لن ذةة طل مةةة لشدةة ؽدي  إيةة لن   ب ةةدء لش حذةةد لسم ارةةة  F-15ط ةة ب ؼ مةةؼ ةةة ر لت  
  (99 " درع لشرح لء"ع ف   سالي  شس  

  تت لشد ؽديؽ  طلسم ار ةؽ   "عسالي  ع صا  لشرح لء"طعشدم  لندش ظ لشح     
  بةةة لشسذةة ر  بؽصةةاهػ رمقةة ء  ةةا  ضةةد لش ةة لا  ط ةةد   نةةظ  ةةؽلت دط  لشخالةةي  لش 

 لشث نية  لشخالةي  لة   ك نظ شقد  (95 مشهػ   ؽديؽ      ( أشا90( أش  جشد   20نحؽ  
 لشس حةةد  لشؽسيةة ت دخالةةظ إذ  لسم اريةة  - لشدةة ؽدي  لش ا ةة ت تةة رال مةةة مرةةا   لةةد    
  ةةة رت  ةةةػ طمةةةؼ طتدةةةهيات   ؽلعةةةد عالةةة  طلرةةةالظ لشدةةة ؽدي   إشةةة  طعدةةةر ا    أمشيةةة   

  ةةةة نطاا مدةةةةسحظ لش ةةةة لا  ضةةةةد لشس ب ةةةة  لسم اريةةةة  لس ةةةة  لتيجي  ضةةةةسؼ لشدةةةة ؽدي 
 ق ةظ  إذ  لش ذة اؼ لشقة    تتدة  شي مةة  تج   لش  لا  ؽلعد   مؼ  لسم اري لشسق تات

س ةةةةيس  أ  لشحةةةة    ذةةةةاظ  ةةةةةدرلت   (92 خطةةةة      ةةةةؽ   إ اليسيةةةةة    لشدةةةة ؽدي  تةةةة ت لش ةةةة لا
لش دةةةر ا  لش ةةة جد  عةةةؼ لشةةةدم ع عةةةؼ لشخالةةةي  لش  بةةةة  لش  بةةةة خالةةةي لشدةةة ؽدي  طدط  لش

  سا د   
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إذ   رةةير  مطالقةة   لسم اريةة شةةػ ت ةةؼ لشدةة ؽدي  ت عةة   اةة ح لرلضةة ه  شالقةةؽلت    
أبالرةةةظ  0990 أيالةةةؽ مةةة   ةةةدر لإلمرةةة    ماةةةة مش رةةة  شةةةه  جشةةة   ةةة ل لسل طشةةةظ ت
( مق تةةت 9000( ةةة ر   لضةة  ي  ط 80 شس حةةد  لشدةة ؽدي  عةةؼ  ن  هةة  إر ةة  لشؽسيةة ت ل

  إس أ  طزاة  لشةدم ع لشدة ؽد  لسم ة  ض   لش ة لاش  ؽ      لشقؽ  ج  د  مة ل   
دوى مذؽ هذ   التعزيذزات... "ال  ؾجذد جذو   الط   بؼ ع د لش داد( رم  لسم    را  

 لإلدلر   طا دط أ  ذشغ دم  "..( جشدي أمريكي.2111( طائرة و)311في السسمكة )
   طب ةةةد مةةة طر عةةة م تر ةةة  لشسؽ ةةة (97 لش  اةةة  مأعالشةةةظ تأج ةةةت لسمةةة  إشةةة  لسم اريةةة 

تج   لش  لا تشطالةق مةؼ   عةد  لشعهة ل   لسم اري  لشد ؽد   مأخ ت لش سالي ت لشجؽا 
                                                                  (98 0999لش ذ اؼ مؼ    مش  لشد    ط 

مؼ لسمؽر لشام   شالشع   أ  لشد ؽدي  شػ تاة ح أرلضة ه  شهة   لشقةؽلت محدة     
  نةةظ   لشدةة ؽدي  ألش قةة را     ةة  تذةة   إذ  ةة  سظ ب  ةة شي  لش ساليةة ت لشجؽاةة  بةةت

                                                                   (99 ر  شؽا   شه ل لشر ض( مال ؽ  دطس900تدم  نحؽ 
 ساليةة  "   الةة  لشرةةح لء" لش ةةة لنطالقةةظ     ةةد ييةة م لشؽسيةة ت لشس حةةد  لسم اريةة    

خ ةة  شسا ذةةة س  ةةد ةةة د ل  ضةةد لش ةة لا0998لسط  مةةة لشدةة دس عذةة  مةةؼ  ةة نؽ  
   سةةةة  رمزةةةةظ (90  لش ساليةةةة   ةةةة  ؽلمةةةةق لشدةةةة ؽدي  عالةةةة    شةةةةػ ت(90 لشةةةةدطش  ؼ لس ةةةةالح 

  (99  ال  لاشش ؽجيل أ  ض ب   ه ل  خدلم أرلض 
طمسة  عةدز  ب ت ضةد لش ة لا  ل  س  لشسؽ   لشدة ؽد  لشس ة رض شذةؼ ضة     

ر ر  جؽاة  عالة  لشةدم ع ت   لشقؽلت لسم اري  لشس ؽلجد  مة لشد ؽدي  يي م   ل لش م 
مةةؼ دط  تقةةديػ  9000   عةةد  لسم ةة   ةةالط   لشجؽاةة  مةةة شةةب  لشجؽاةة  لش  لييةة   مةةؼ 

ش ةةة   م ةة   ذشةةغ مثةة ر عزةة  لشدةةالط ت لشدةة ؽدي   لشالج نةة  لشدةة ؽد  لشةة  ر مدةة ق
  (99 لسم اري تذر الي  عال  لشط ر لت  م   ا ض    ؽد  ردت عال  لس

 لش ا ة ت مةة ندة ة تةؽت  لرةت 9000أيالؽ  مؼ عذ  لشح د  ألدل  طب د   
 إس لشطة م ؼ  ب ؼ لش ا  ت مة جديد  م ر  لت دخالظ  أ  د   لسم اري  - لشد ؽدي 

   تا د  لشردم  طلشسزة  دم  مة مرالح  ك   شديل مشهس  كا   أ 
جةةةةةةددت لشسسال ةةةةةة  لش  بيةةةةةة   9009م ارةةةةةةة شال ةةةةةة لا عةةةةةة م    ةةةةةةت لسلةةةةةة ا  لسط    

ح بةةةةةة شالجهةةةةةد لش طأجؽلرهةةةةة رلضةةةةة ه  أ لسم اريةةةةة شقةةةةةؽلت س ةةةةة خدلم ل رمزةةةةةه  لشدةةةةة ؽدي 
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م ارةةةة لس لك سةةة   عساليةةة  لشرةةةدط م ارةةةة ط ةةةسحظ   شةةةدعػ لشالؽجدةةة ة مقةةةي  طب ةةةدلس
 سرة در  لشدة ؽدي    عالة  لرلضة ه لشس س  د   لسم اري شال  لا ة ش ظ لشد ؽدي  لشقؽلت 

 قة ء عالة   ةؽلت مرالاة    ش ةدرا  طتةػ لإل  ط د ل ة ج بظ لشؽسية ت لشس حةد  شهة ل لشطالة 
  (99 لس الح  إدلم ط 

م ارةةةةة شال ةةةة لا لةةةةدط   جسةةةة ت م ا  ةةةة  عالةةةة  مةةةةؼ تةةةةدلزي ت لشرةةةةدط لس  ةةةة     
مؽلةش هة   إشة ت سيػ تؽجيةل  إش  لسم اري  لإلدلر م ار  ؼ دلخت لشد ؽدي  مس  دع  لس

عةة طد مؽضةةؽع مر محةة  لسر ةة   إذ   (95 لش دةةر ا ؼ طلشسةةدن  ؼ  أخةة  لشحيطةة  طلشحةة ر
ماةةة مةةلتس  مر محةة  لسر ةة    ي رةةدر مالاةة ت لش ا ةة ت بةة ؼ لشدةة ؽدي ؼ طلسمةة ار  ؼ 

م لندةيك  تشةدد 9005لشدة ؽدي  مةة  ة نؽ  لشثة نة عقةد مةة لشسسال ة  لش  بية   لش   
 لسمةؼ  طمد ذة ر  لسم ارةة لشة ريك  مدة عد ( Frances F. Townsend ند ؽ ةت

هذذا  دون هزيسذذة الدذذعؾدية اسدذذ  ر يسكذذؽ ان  هذذزم اال  العذذالؼ ال "  قؽشهةة و لشةةدلخالة
  (92 لشس ذةةةدد  شألم ةةة ر ةةة س   لشدةةة ؽدي   ةةةة لشسشبةةة  لسأ إشةةة مةةةة لشةةة ر    الخاصذذذة"

مةة طسية   بةؼلسلشة ريك بةؽش  مة  (بؼ ع د لش داد ع ده ش شغ خا  لج س ع لشسالغ 
م ارةةة مةةؼ لشسالةةغ  زةة طر  لش ةةدلم لشسسال ةة  الةة  لشةة ريك لسة 9005ت دةة س مةةة ربيةة  

  (97 ي  م    م  مهػ سم ار  طلشد ؽد  ل لس إ مش    لش  اليػ ط    صا 
لسم اري  إذ لش ر تق ا    نظ لشد ؽدي  مة تالغ لشسد  م   طن  ضسؼ لشس  ي     

لشدة ؽدي  م   طنة   إ  9002نيدة   لشثة مؼ طلش ذة اؼ مةؼ مةة  م ارةة نذة ألرؽمة 
مةةةة مر محةةةة  لسر ةةةة   ط ةةةةد لرةةةةت ت ةةةة ط  بةةةة ؼ لشجهةةةة ت لشحرؽميةةةة  لشدةةةة ؽدي  ططزلر  

   (98 شإلر    ن ت يذ بل بدعسه  ب جس د عست  ي لسم اري لشخدلن  
 لس ةالح  يس  يخل لش داليح  مسش  خسد شي ت لشق   لشس ضة   نظ لعالة        

تدةةة خدم لشدةةة ؽدي  د   ةةة ت  إذلش ةةةة يدةةة خدمه  لشجةةةي  لشدةةة ؽد  صةةةش ع  أم اريةةة   
 لسم اريةة ( F-15عسةة د لشقةةؽ  لشجؽاةة  لشدةة ؽدي  ةةة ر لت ط مةةة لشقةةؽ  لش  اةة    (لب لمةةد 

 ةةة   إنخةةة ت لشثق الةةة  طلشس ؽ ةةةط  طلشخ ياةةة  جالهةةة  مةةةؼ عةةةؼ لشس ةةةدلت لس ا  مزةةةلشرةةةش   
لشح بيةةةةة   ط ةةةةةد تةةةةةػ خةةةةةا  عقةةةةةد لشثس ن شيةةةةة ت  لسم اريةةةةة مرةةةةة ن  لشؽسيةةةةة ت لشس حةةةةةد  

   (99 شالد ؽدي  لسم اري  لس الح  ػ صاق ت أ طلش د  شي ت عقد 



 

 

 

 

 

 

51 

ة األمزيكير -ثانيًا: أثرز أمرن السرعودية واقة يفرة يف العالقرات السرعودية
(9002-9002 ) 

 ممفات متفرقة: -1
 أ شالؽسي ت لشس حد    ةد  بي  بؽصال رريد   لش  ظ لس إش    رل  لطب م  طصت   

 لةةدل    أ  ط ةةد شةةهدت مةةد  لرسةةل 9009تدةةالػ مه مةةل مةةة لش ذةة اؼ مةةؼ  ةة نؽ  لشثةة نة 
 يأتة مة مقدم ه  لسط ي ي  مة مشطق  لشذ ا ك   شه  إن ر س عال  لسطض ع لسمش

طلش حةة     ةي لنةةطتطةةؽرلت لش  نةة م  لششةةؽط  لإل  اميةة  بةةةةةة" لش بيةة  لش  بةةة"مةة  عةة ف لع
  ة ي ةةةة  لش ا ةةةة ت إعةةةةؼ  زةةةة ي  م ا  ةةةة    مزةةةةا  لش دةةةةر   لشدةةةة ؽد  مةةةةة لشةةةةيسؼ  

لس ةة  لتيجي  بةة ؼ لشدةة ؽدي  طلشؽسيةة ت لشس حةةد  تج ةةت لشسسال ةة  لش  بيةة  لشدةة ؽدي  مةةؼ 
شرةةة  لش ر  ةة  مةةةة لشؽسيةة ت لشس حةةةد   سةةةؼ يرةةت إشةة  م كثةة  لشةةدط  لش  بيةةة  ل  س مةة   أ

 طتؽجه تل تج   لشسشطق  ط ز ي      لسم اري  
مةة لشث شة  طلش ذة اؼ مةؼ  ة نؽ   ية م طتحديةدل  أ  د تةؽشة لطب مة  لشحرةػ بثا ة      
 ع ةةةةده بةةةةؼ ع ةةةةد لش داةةةةد( ط شةةةةأ  عالةةةة   لشدةةةة ؽد  لترةةةةت  ةةةةل لشسالةةةةغ 9009لشثةةةة نة 

  عسةةق لش ا ةة  لس ةة  لتيجي  بةة ؼ لشطةة م ؼلطب مةة  عالةة   لشةة ريك كةةدألشسشرةة   طبةةدطر  
طلشسبة در  لش  بية  شالدةام مةة      ة  ؼ  سة و مر محة  لسر ة  أطتػ تةدلط  مؽضةؽع ؼ 

  (90 لسط يلشذ ا 
مةؼ لشدة ؽدي  ألشجديةد  تش ع  ة  مالاة ت  ث ة   تخةل  لسم اري  لإلدلر   نظ      

 ظ  ط  نةلسم ارية  -ي طلشسشطق  طتق  مة ذلت لشؽ ظ ضسؼ مح طر لش ا  ت لشد ؽد
 رةةةةاظ  9009  ماةةةةة  ةةةة نؽ  لشثةةةة نة مةةةةة مقدمةةةة   ةةةة   لشسالاةةةة ت لشقزةةةةي  لشاالدةةةةط شي 

غ   ش سةت شةمس  لدل   شسالغ  ع د ه بةؼ ع ةد لش داةد( بؽصة  ذ (عد مديش    إ  لر ت
 شة شغ أر ةالظ طع   عدد مؼ لشسدلطش ؼ لشد ؽدي ؼ عؼ ل ة ي رهػ  لإلج لمة طلشؽلذة

مة شب    (ذت جؽر  م   ؽ لشد ش تؽر     إش  لشد ؽدي خ ص     ؽ مب لشؽسي ت لشس حد 
لشدةةةة ؽدي  ش  ةةةةديت مبةةةة در   عالةةةة  لخةةةة ت طلشةةةةشطؼ تسةةةة رس  ضةةةةرؽة    إذ  (90  9009

  طم ح  شؽلت لتر   طشةؽ محةدطد  9009لشدام لش  بي  لش ة ة ل ه  لشد ؽدي  ع م 
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  طب شسق بةةةت (99 يةةةد   لشدةةة ؽدي  ردت  أنةةةل شةةةيك  شةةة   تشةةة زست جدأس إ  إ ةةة لر تمةةة  
ة  بشية م ؼ  ة لر اللإل لشةؽزرلء  ؼ ب جس د لس  يط    ش ؼ رريك   لر الة ش  لطب م  لإل

لشةة ريك دمةة  مسةة  دلخةةت لشؽسيةة ت لشس حةةد  لشقةةؽت لشرةةه ؽني   ل ةة ط ع تحذةة د ن شيةة  ؽ(
   (99 لش  لج  عؼ   ل لشسطال  إش لطب م  
لطب مةة  زاةة ر  لشسسال ةة   شةة ريكل ي ج  ةةت أ مةةة تالةةغ لشسةةد   ةة   مةةؼ لشسدةة ر      

 إشةةة شةةة شغ عةةةدت زا رتةةةل   لسبةةةي   مةةةة لش  ةةةظ لسطشةةةلش  بيةةة  لشدةةة ؽدي  مةةةة لشةةةه   
م أخ    ط ةد   نةظ لشقزة ي    9009لشد ؽدي  مة لشث ش  مؼ لدا ل   لشسسال   لش  بي 

  طلشقزي  لشاالدط شي  طدم  عسالي  لشدام مة مقدمة  لشسدة رت لش ةة تةػ لش ب لة  لسمشي
  طمش  ذشغ لشؽ ظ بدأت لش ق ة  ت طلش ذشج ت بة ؼ لشطة م ؼ تعهة  طلضةح   (99 م ه 
لشدةةة ؽدي  مةةة  تح  ةةة ت دلخةةةت  لشسسال ةةة  لش  بيةةة  إشةةة لطب مةةة  لشةةة ريك تدلمشةةةظ زاةةة ر   إذ
ط ةة نؽ    لشدةة ؽدي  إشةة  لس ةةالح م ارةةة شدةةؼ  ةة نؽ  يحعةة  بيةة  رط ة   لش ةةؽنر س لسأ
  مسةةةة  دمةةة  طزاةةةة  لشخ رجيةةةة  9000 أيالةةةؽ خةةة  يحسةةةةت لشدةةة ؽدي  مدةةةةلطشي   جسةةةة ت أ

لشؽسية ت صةؽ  لشس شية  لشدة ؽدي  مةة لش الؽاح  دةح  لس إش لشد ؽد   ع د  لشج   ( 
ر  ؽ ( ماليةة ر دطسر لدةة  مةة  طرد مةةة صةةحيا   ن ؽاةة750كثةة  مةةؼ أطلشب شرةة   لشس حةةد 
  (95 لسم اري ت يسد( 
 ترةال مة  مةة مقةدم ه خة ت عةدزت لش ق ة ة ت بة ؼ لشطة م  ؼ أل ةب     ش      
 لشؽسيةةة ت ييةةة م طعةةةدم  لشسشطقةةة  لش دلم تةةةل مةةةة مةةةؼ أطب مةةة  لشةةة ريك   ندةةةح   لش اةةة ض
 ت ل   عس  مزا     ؽرا  مة )لس د   ذ ر لشدؽر   لش ريك ضد مب ش  ب ح   لشس حد 

  (92 إي ل  نحؽ أم اري    ميا   لشد ؽدي 
( مةة لشخاليجةة  ع ارةؽر  عةؽز   شذةأ لشب لة  لشسهة ػ  تط ا إش  لسمة ط د     

امراء الدعؾدية كانؾا  شغذرون :"      م هة  مق ش  شل نذ    مة مجال    مؽر  بؽشدة(
كثذر األمذراء صذراحة أن أال ...  يرذرحؾن عمشذا  لى سياسة اوباما بذازدراء لكذشهؼ ال

"    راو طزلد  " كان االمير )تركي الفيرل( ال ي اتهؼ اوباما برمي الدعؾدية كالكرة
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نهؼ  شغرون  لذى أال   ،ا   لى الؾاليات الستحدة بؾصفها حميف ن الدعؾد يؽ  شغرون 
  (97 "فحدب ا  رئيد بؾصف الرئيس اوباما 

تةة ر   حدةةؼبةة ؼ لش  ت ةةأرجح بةة ؼ لش الةةديؼ خةة ت لش ا ةة تأ 9000طمشةة  عةة م      
دلر  لطب مةةةة  إدر ةةةةظ تؽجهةةةة ت ألشدةةةة ؽدي   إ   لشسالةةةة  أس إ  أخةةةة ت طلش قةةةة ة  تةةةة ر  

ي عةةةة  مةةةةة لش قةةةة ة  لشحةةةة د مةةةة   بةةةةت شةةةةػ يرةةةةؼ لطب مةةةة  م هةةةة   طب شسق ت   مةةةةت طأخةةةة ت
ذلر ألشبحةة اؼ مةةة لشخةة مك عذةة  مةةؼ  (درع لشجداةة   م شةةدم  دخالةةظ  ةةؽلت   لشدةة ؽدي 
مةةةة  إيةةة ل  أنةةةل  دةةة   تةةةدخات  لسمةةة دلر  لطب مةةة  إ قيةةة د  لشدةةة ؽدي  بةةة رت  9000

لطب مة  لشة ريك لشبح اؼ طإلدل ه  مؽض  مة   ل لش الد  طمة لج س ع لشسالغ ع ده مة  
 لش ط ا إشة شػ ي ػ طلش   طص  صح ي    ج س ع "ذطب   لشجال د"   9000مة نيد   

إذ شػ ي ع  لطب م  لشحدي  عؼ أم  مةؼ  (98 لش ح   لش در   لشد ؽد  مة لشبح اؼ 
  لشسسرؼ أ  يد   تذش  ب ؼ لشط م ؼ

 لشالقة ءلت لش ةة لش ةة نؽ ذةظ مةةس لشسالا ت أشقد   نظ  ز ي  لسمؼ عال  ر       
 -  ماة لج س ع طزرلء خ رجي  دط  مش دت لش ا ة ت لشخاليجةةمدلطشة لش الديؼجس    
   لشسج س ةةةؽ  مةةةة لش اةةة ض نةةة   9009ذلر أارةةةة مةةةة لشحةةة د  طلشثا ةةة ؼ مةةةؼ لسم  
مةةؽر لش ةةة نةةل لسج سةة ع عال هةة و مةةة لشخالةةي  طس ةةيس  مزةة ق   مةةد  طمةةؼ لس لسمةةؼ

     هةةة   طةةةة   مذةةة طع   طملسمشيةةة شةةة   ةةة سمؽر تذةةةر ت مجسؽعةةة ت عسةةةت مذةةة     تُ 
 ت لشس حةةد  عالةة  لشةةدرع لشرةة رطخة  ط ةةة مشعؽمةة  دمةة ع جةةؽ  مرثةة  ة ل هةة  لشؽسيةة

لطب مة  تة ميػ  دلر إشسح طشة     طل   س س  (99 (لشق   لش ذ اؼ تد  شي تدط  لشخالي  مش  
 9009( مش  ع م NSA لسم اري لشؽةشة  لسمؼلش ا  ت ب ؼ لشط م ؼ بدأت ط  ش  

  (50 لشدلخالة مة لشسسال   لش  بي  لشد ؽدي  لسمؼ لش حال الة طلش قشة شقؽت  ػ لشدعػيب قد
مةةةة لشسالةةة  لش  ل ةةةة شةةةػ يطةةة أ تر ةةة  يةةة    عالةةة  لشدي  ةةة  لشدةةة ؽدي  تجةةة   أمةةة      

ططصةةةؽ  لشسالةةةغ  9009عةةة م  (دلعةةة    ظهةةةؽر تشعةةةيػ أس إلش ةةة لا مةةةة تالةةةغ لشسةةةد   
لشسر نةة  طلسع سةة د عالةة   طلشةة   بةةدأ يأخةة  لشسسال ةة  مةةؼ 9005 لشحرةةػ عةة م إشةة  ةةالس   
شةج   9005 أيالةؽ ماةة    م دأ  ةالس  (بةةة خة  لشةدطر  يسة  ندةسيلألشا ت ط  إش لشحالا ء 
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عالةة   (لشعبةة د  ررةةيك لشةةؽزرلء لش  ل ةةة  ل ةةدر لطب مةة لشةة ريك  ةةالس   ط لشسالةةغ كةةت مةةؼ 
 لسط  ا رته  مة لش  لا مة  ة نؽ   م    لع دت لشد ؽدي  أ  يز   أ  إصال تج لء إ

مؼ   مة لش  لا لسمشيطض ع     تد ؽر لس إذ  إعا ه مؼ  ( ع م   95    د 9005
   (50 لسم اري  -لشسب لث ت لشد ؽدي لشسالا ت لش ة ل   ت مة 

شةدم   لسم ارية  لإلدلر جهةؽد   أ شة إ ت تقة را  صةح ي شة ر أطمة   ل لشردد    
 (دلع    عال   ش ء لشح  أتقديػ دعػ م شة شال  لا إش    يس  لشد ؽدي دط  لشخالي  طس

( مال ةؽ  500  لشدة ؽدي  ل ة ج بظ ط ت  عةظ بةةةةةةةةةةة أس إشػ ت ةؼ   شسدة ؽت لشسطالةؽ   
  (59 دطسر مد عدلت لند ني  شالش زل ؼ لش  ل   ؼ

 ارةةلسم  لشقةؽمة  لسمةؼصة   ن رة  مد ذة ر  مقةد لشدةؽر   الذةأ أم    ششدب  ش   
 م لمقة      لشة    ة   (Benjamin B. Rhodes بشية م ؼ رطدس طمد ذة ر لشة ريك

:" عذززت  قؽشةل 9009سطب م  خا  زا رتل شالدة ؽدي  مةة لشثة مؼ طلش ذة اؼ مةؼ لذلر 
الؾاليذذات الستحذذدة تشدذذيقها وعسمهذذا مذذي السسمكذذة العربيذذة الدذذعؾدية بذذذان القزذذية 

  مقةةد شةة ر ظ لشدة ؽدي    ساليةة ت لشقرة  لشجةةؽ  شال حة ش  لشةة   تقةةؽد  (59 " الدذؾرية
مةةة  ةةؽرا   شةةػ تذةة ر  مةةة لش ةة لا( ططلمقةةظ لشسسال ةة   (دلعةة  ضةةد لشؽسيةة ت لشس حةةد  

لطب مة  مةة  لشة ريك عال  ل  ز م  لش ش ص  لش يؼ   دربهػ لشؽسي ت لشس حد    ت   لر
  طعالةة  لشةة عػ مةةؼ لتاةة ا لش ؽجهةة ت (59 ب ر  ةة  ب نةة م  لش ةةدرا  9005 لسط تذةة اؼ 
دةةةةة ؽدي  لشقيةةةةة م ب دطاةةةةةد دلر  لطب مةةةةة  رمزةةةةةظ ةالةةةةة  لشإ  أس إ  بةةةةة ؼ لشطةةةةة م ؼ لسمشيةةةةة

   ةةةة   أشس  رضةةةة " لشس  دشةةةة " مةةةةة  ةةةةؽرا   رةةةةؽلرال مزةةةة د  شالطةةةة ر لت  م حججةةةة  ل
يةة د  جس عةة ت م ذةةدد  دلخةةت  ةةؽرا   أ إشةة   ترةةت ألششؽزيةة  مةةؼ لشسسرةةؼ  لس ةةالح 

 لإلدلر   أس إ يةة د  لشخطةةألس إشةة ل طصةةالظ إذ م  هةةدت لشدةة ؽدي  ب  ط الهةة  لش   طنيةة   
أم اري  شػ ت زةح جسية  م  شسهة   طذشغ شحد   ت  (55  م أص ت عال  لش لسم اري 

 زم  لشدؽرا  عال  م  ي دط  ة ش  لمد لسإ مشه 
  ش  ةةةةة ط  لشدةةةةة ؽد  شسر محةةةةة   لسم اريةةةةة شةةةةة دت لشحرؽمةةةةة  أمةةةةةة تالةةةةةغ لشسةةةةةد     
 9005عة م  لسم ارية شال ق ا  لستح د  لشرة در عةؼ طزلر  لشخ رجية   ططمق     لإلر   
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عمى الرغؼ مؽ الجهؾد الجادة والفعالذة مذؽ السسمكذة العربيذة  :"عؼ مر مح  لسر   
الدذذعؾدية فذذي مكافحذذة تسؾيذذل االرهذذا  اسذذتسر بعذذض االفذذراد والكيانذذات مذذؽ داخذذل 

وكانذ  العسميذة  (الشرذرة)جبهذة الدعؾدية بتقديؼ الدعؼ لمجساعات الستذددة امثذال 
   (52 تتؼ سرا بعد تذد د السسمكة العقؾبات عمى ه   االنذظة..."

 ي ومؾقف الدعؾدية مش : راناالتفاق الشؾوي اإل-2
-لش ا ةة ت لشدةة ؽدي   محةة طر مةةة مقدمةة    إيةة ل  تجةة   لشسشطقةة ت ةةد  ي  ةة     
دلر    طخا  تةؽشة لشة ريك لطب مة  إل0979ي  ع م ي لنطس يس  مش  لشثؽر  لإل لسم اري 

طشي تةةةةل مةةةةة أطشةةةة  أؼ ة مةةةةي لنةةةة ةةةة   لش  نةةةة م  لششةةةةؽط  لإل لشؽسيةةةة ت لشس حةةةةد  لسم اريةةةة 
مةةة تقةة ة     م ةة    ةة ل لشسالةة   ةة ب   لسط ةةيلشدي  ةة  لشخ رجيةة  تجةة   مشطقةة  لشذةة ا 

 م ارة     أ -  ؽد 
 يسةة  يخةةل  إيةة ل   تخ يةة  لشزةةري عالةة  شقةةد  ت شةة  لشةة ريك لطب مةة   ي  ةة     

 طجةل خط  ة   بةي  دلر  لش  ةظ لسإتؽشيةل     ب ةد شةه  مةؼ(57  ةي لنلإللش  ن م  لششؽط  
 9009ذلر أة  سش  ةةةب  رأس لشدةةةش  لشا ر ةةةي  مةةةة لش ذةةة اؼ مةةةؼ ي لنةةةشذةةة   لإلل  إشةةة

يةةةة  عالةةةة  لش جةةةة ط  مةةةة  ي لنذلر( لةةةة   يةةةةل لشقيةةة د  لإلأ 90 لسط ةةةةي ب ؽ  ةةةظ لشذةةةة ا 
   رت     لشدعؽ   الق لشدة ؽدي   شة شغ  ةدمألشحالؽ  لشدبالؽم  ي  شالسذ كت لش  شق   ط د 

لشة   طجهةل  لخط   مة  لش  بة ط  لشخالي لشد ؽدي  ط د إش لطب م  تطس ش ت  لش ريك
 يةة رأشةة هػ  سش  ةةب  لن قةة د لشقسةة  لشخاليجيةة  لش ذةة طرا  مةةة لش اةة ض مةةة لشخةة مك مةةؼ أ

 ةةدم    أيزةة (58  ةة ل لش قةة ر  شةةؼ يرةةؽ  عالةة  لدةة   دط  لشخالةةي  إ لكةةد  إذ  9009
تطس شةةة ت مذةةة به  خةةةا  زا رتةةةل  Robert Gates) طزاةةة  لشةةةدم ع رطبةةة ت ع ةةة ك

  (59 9009 ي رأشال ا ض مة 
  مالةة  إس أ إيةة ل دلر  لطب مةة  ت شةةظ  ي  ةة  مشا حةة  تجةة   إ  أ  لشةة عػ مةةؼ الةةع   

  ي  ة    نةظش شغ   لس   لتيجي  شالؽسي ت لشس حد   تمؼ لشسالاي د مة لشسشطق   إي ل 
 لإلدلر مقد ل طشظ   لسمدلطب م  مشارال  عؼ مر شح لشؽسي ت لشس حد  ةؽاال   لش ريك

لششؽطاةةة   إيةةة ل مةةة د  مةةةؼ خةةةؽف دط  لشخالةةةي  لش  بةةةة مةةةؼ تشةةة مة  ةةةدرلت لإل لسم اريةةة 
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لس ةة  لتيجي (  ماةةة  ع   لس ةةالح شةة لء مداةةد مةةؼ  إشةة شةةدم  دط  لشخالةةي    طلشب شدةة ي 
" احتسال انذاء  وإش  (ال    الش ؽ      لسم اري ش رت طزا   لشخ رجي  أ 9009تسؽز 

دم  خة(  طلش    ير ت لشد ؽدي   لشدرع لشر رط  مغمة دفاعية لدول الخمي  العربي"
طاؽم  أسف م ص لش ست مة لشدلخت   مق بت لششر  طلشري ن  طلش ذر ت ة رال   لمؽ أ

مزةةسؽ     مقةةد  ةة  ارةةةلسم    لشدةة ؽدي  شةةػ ت جةة ط  مةة  لسعةةا  أس إ  ارةةةلسم  
عؼ ت الا ل  مزا    ؽ  تش مة  درلته  لشر رطخي   ط نؽطا    إي ل لس   ل  يسهد شق ؽ  

   (20 لشس تا  
  مةةةةة مالةةةة  أشةةةةػ تحةةةةد  تطةةةؽرلت ذلت شةةةة (9009 – 9000 خةةةا  لشسةةةةد      

   ة ثش ء لش  لشةق ت  لسم ارية  -    مة لش ا ة ت لشدة ؽدي أة ط ي لنلش  ن م  لششؽط  لإل
يةةة  طبخ صةةة    ةةةد تشةةة مة  الةةةق لشدةةة ؽدي  مةةةؼ تؽجهةةة ت ي لنلإل -لشدةةة ؽدي  عاميةةة لإل

  طس ةةيس    ةةد مح طشةة  لسع يةة   لشا شةةال  إيةة ل تجةة   لطب مةة  ط ي  ةة ل لشش عسةة  لشةة ريك 
صةة    لستهةة م أجهةةظ شدةةا   لشدةة ؽدي  مةةة لشؽسيةة ت لشس حةةد   عةة د  لشج  ةة ( طلش ةةة طُ 

 لسط لطب مةة  مةةة لشحةة د  عذةة  مةةؼ تذةة اؼ لشةة ريك لترةةت  شةة شغ  إيةة ل م هةة    تجةة   
 سمؼد  ض مش  لشؽسي ت لشس ح  أشل  طأكد    شدا   لشد ؽد   ع د  لشج   ( 9000

لطب مةة  مةةة لش ةةؽم  لشةة ريك طمةةؼ  ةةػ لترةةت  (20 رلضةة ه ألشدةة ؽدي ؼ عالةة   ؼلشدبالؽم  ةة  
  (29   لشس دة   ؼ بهة   لشسح طشة   ةؽف ية ػ مالقة هػأشةل  طأكدلش  شة   شسالغ ع ده  

لةد عالة  أشسة  تجة أ  إية ل نل شؽس  ي  ة  لطب مة  لشس دة مح  تجة   لع قد لشد ؽديؽ  أ  إذ
 لشا ت مثت   ل 
  شحةةت لشدبالؽم  ةةة شالسالةة   مةة   ةة لرل  دلر  لطب إلتخةة ت  9009مطالةة  عةة م طمشةة      
طمؼ   مق بت تخ ي  لش قؽب ت( تأخ   ط أة لسب   د عؼ لشدا  لششؽط  ي لنلششؽط  لإل

كد خا  زا رتل شالدة ؽدي  مةة أ  لطب م  إلشس الؽم ت لش ة رشحظ عؼ لش  ظ لسبي  
 إ ط     م ا  لشدا  لششؽط   ي ل إلأنل شؼ يدسح   9009 ذلرألشث مؼ طلش ذ اؼ مؼ 

م ارة  شةؼ أ أ  سة  شةدد   لسخة ت لشسا طض ت لششؽطا  مشارةال  عةؼ لشسالاة ت لس اليسية  
 طإلتسةة م  (29 (إيةة ل  إشةة خةة ت  مةةة لشةة ر  أ ت ع ضةة  شدةةطؽ   ةةؽ  لسط ةةيت ةة   لشذةة ا 
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بؽصةةاه    ي ل لشق ةةؽ   ةة  مشهةة  يةة ل إل لةةؽلمددلر  لطب مةة  تقةةدم إخةة ت ألستاةة ا لششةةؽط  
جةؽ   لشدة ش تؽر       لشدي    ج الةظزم  لشدؽرا شحت لسة م  مة لشسب درلت لش لمي  

هشذذذاو تؾجذذذ  لقبذذذؾل " :  قؽشةةةل 9005لدلر  لطب مةةة  مةةةة  ةةة نؽ  لشثةةة نة يةةة هػ  (مةةة ك ؼ
  (29  مقابل االتفاق الشؾوي" ،عمى الذرق األوسع   ران استيالء 
 دط  مجالةةةك  0+5ط إيةةة ل بةةة ؼ  لششةةةؽط   تاةةة امةةةة نه يةةة  لشسطةةة ف لرةةةت لس    

    ةةد ما طضةة ت 9005شس نيةة ( مةةة لش ل ةة  عذةة  مةةؼ تسةةؽز لدلرسةة  لش زةةؽا  ط  لسمةةؼ
طتةةةةػ لش ؽييةةةة  عاليةةةةل مةةةةة شةةةةؽزل    مةةةةة جشيةةةة  طم شةةةة  طن ؽاةةةةؽر  ( شةةةةه ل  08ل ةةةة س ت  

طمالخرلو تخ ي  لجهد  لشط د لشس  د  طمخةدط  لش ؽرلن ةؽم مةة لشساة عات لششؽطاة  
مق بةةةت تخ يةةة  لش قؽبةةة ت لس  رةةة دي    (  ةةةش 05 إشةةة 00يةةة  شسةةةد  ت ةةة لط  بةةة ؼ ي لنلإل

   (25 إي ل طلش در ا  عال  
لشسسال   مدرظ أ  مقد لششؽط  طلضح    تا السشػ يرؼ رد لشا ت لشد ؽد  تج       
عةةدم لسرتيةة   مةةؼ  ةة ل لستاةة ا   إشةة لشدةة ؽدي  لش رةة  مةةؼ لشؽ ةةي مةة  لشس ةةت لش  بيةة  

م هةة   ش قة لم ارية  مةة  ك مة  ديا ةد( أ -عقةدت  سة  خاليجية  ستاة ا ة ل ل ب ةد تؽيية  
لطب مةة   لشةة ريك رلدأ إذ  9005  يةة رأ( 09-09لطب مةة   قةة د  دط  لشخالةةي  لش  بةةة مةةة 

بةةةؼ ع ةةةد    عةةةدم لزةةةؽر لشسالةةةغ  ةةةالس  أس إ  لسم اريةةة م هةةة  تؽضةةةيح طجهةةة  لششعةةة  
 دط  لع بةةةظ إذ ديةةة  ط  ؼ لشطةة م ؼ ع ةةة    لش ا ةةة ت بةةة  ةةة  ؽ  ةة تمةةة ح  ةةة   لش لش داةةد
 رمةة  يةةلد  أ  تخذةة  طش شهةة  إيةة ل  مةة  لششةةؽط   شاتاةة ا تأي ةةد   عةةؼ لش  بةةة لشخالةةي 

 مةةة شا ةة ق لر لشسدعدعةة  لشدي  ةة ت مؽلصةةال  مةةؼ تسر شهةة  إشةة  ةهةة ل  عةةؼ لش قؽبةة ت
  (22  لسط ي لشذ ا 

 لش  ظ مة طب م ل  ش ريك  لش داد ع د بؼ  الس   لشسالغ   د خسد  لشه  لش ق    
 مةة  إية ل  مؽلجهة  مةة لشةدعػ مةؼ شسداةد مةؼ لشسالةغ  ةعي     9005 أيالؽ مة  بي لس

مةة     ةةد لش ا ةة ت تحدةة ؼ مةةة لشداةة ر  مةةؼ شإلمةة د  تدةة   لسم اريةة  لإلدلر  ك نةةظ لةة ؼ
   .(27 تؽت  مؼ ش به 
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" تحذال  يد لشسالغ  الس   خط  لش ست لشسذ     ططصاه    نه  أطعق  لشالق ء     
دعسةل شاتاة ا لششةؽط  عةؼ عالؼ أ  س    (28 جد د لمقرن الحادي والعذريؽ"استراتيجي 

لشة   عقةد  طزاة  لشخ رجية  لشدة ؽد   لشرحاة لشسلتس  طمة  (29 (0+5ط  إي ل ب ؼ 
أكذذذد  :" ةةةالس   صةةة    ةةة را مةةة  لشسالةةةغ طب مةةة ل لشةةة ريك لج سةةة ع   ةةةد  عةةة د  لشج  ةةة (
 نذذؾوي... سذذالح امذذتالو مذذؽ   ذذران يسشذذي االتفذذاق أن سذذمسان لمسمذذػ الذذرئيس اوبامذذا

  لذى العذؾدة وتزسؽ بها... السذتب  العدكرية لمسؾاقي تفتيش عسميات عمى ويشص
  زاء باالرتيذاح تذذعر :" الدذعؾديةطزلد االتفذاق" طهذران انتهكذ   ذا سريعا العقؾبات
 فذي سيدذهؼ تفذاقاال  أن وتعتقذد ،الشذؾوي    ران تفاقأ بذأن وباماا الرئيس تأكيدات
 .(70 األوسع" في الذرق  تقرارواالس األمؽ
دط  لشخالةةةي   السةةة  ط  شالدةةة ؽدي  مةةةة تقةةةديػ لش طس شةةة ت لسم اريةةة  لإلدلر ل ةةة س ت   

شقةة د   ذشةغ لطب مة لشةة ريك كةد أ إذ   دة بل ط  السةة  لققةظ إية ل  مردةةب   أ  ةشحظ لشا صة 
مةةةة  9002مةةةة   سةةة  مجالةةةك لش  ةةة ط  لش ةةةة عقةةةدت مةةةة نيدةةة    لش  بةةةة دط  لشخالةةةي 

وهذذي  ...الؾاليذذات الستحذذدة حريرذذة عمذذى اتسذذام االتفذذاق الشذذؾوي "   قؽشةةلو لش اةة ض
ع ةة ت مجالةة   لسمةة   طعةةؼ  ةة ل "سذذالح نذذؾوي  مذذتالوامشذذي   ذذران مذذؽ  حريرذذة عمذذى

ن عشذذد زيذذارة اوبامذذا لقسذذة مجمذذس التعذذاون فذذي ؾالخميجيذذ ":دةةة(  ةة شقؽ  ي مةةؽر  بؽش
  "شؾوي مي   ذراناالتفاق ال وأ دوا بأنؾفهؼالدعؾدية وعمى رأسهؼ الدعؾدية امدكؾا 

  (70 عال  مز  شل طتأي د ػ لسم مة دسش  عال  لزدرلرهػ 
س تس الةةغ بةةديت  طمةةة  ةة ل لشرةةدد  ةة    سنهةة يةةدت لستاةة ا ألشدةة ؽدي    أي ةةدط    

:" رغذذؼ شالدةةام لشةةدطشة (كةة رنرة مةةة مل دةة   إيةة ل   ةةج د بةةؽر( لشب لةة  مةةة شةةلط  
 نهذؼ الأال  الشذؾوي مذي   ذران  غزب الدعؾد يؽ مؽ الؾاليذات الستحذدة بعذد االتفذاق

:" هشذذاو مفهذذؾم طزلد بكذذيؽ" سذذكؾ والؾ مذذي م يسمكذذؾن بذذديال عذذؽ الؾاليذذات الستحذذدة ال
 ن الؾاليذذذات الستحذذذدة والدذذذعؾدية تجسعهسذذذا مفذذذاد  بذذذيض متذذذداول داخذذذل البيذذذ  األ

فتيؽ، عمى عكس الؾاليات الستحدة وإ ران فهسا حميفتذان وليدذتا يصداقة وليدتا حم
 بد     ير  لش ا     ط  ل لش     (79 قتيؽ"يصد

  سي   لش خ ر  إة ر لش ر اح تخ ت ألشد ؽدي  خي رلت ل  خدمظ ش شغ       
ذل   ماةة شقة ء مةة  طأم ة   ة ل ل ر  رت مة لشرح م  عالة  شدة   لسيتؽجعؼ ة اق 

م ةة   ت  ةةة لش يرةةت( لشدةةا   لشدةة بق شةةدت لشؽسيةة ت لشس حةةد  لشؽسيةة ت لشس حةةد   ةة   لس
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و" إذل لرةةةالظ إيةةة ل  عالةةة  ل ةةةالح  نؽطاةةة  ةؽاالةةة  لس ةةة خب رلت لشدةةة ؽدي  شسةةةد  طمةةةدي 
 ةة   د لشسسال ةة  طبةة  ة دط  لشخالةةي  لدةة   ته  شسؽلجهةة  لش هديةةد لشسح سةةت  سةة  مةةة ذشةةغ 

  (79 لشحرؽ  عال  ل الح  نؽطا    " 
 األمريكية -وأثر  في العالقات الدعؾدية التحرو العدكري الدعؾدي في اليسؽ -3

 -  مةةةة لش ا ةةة ت لشدةةة ؽدي سةةةطتحدي تةةةل مةةةؼ لشسالاةةة ت لشسهالةةة  لشةةةيسؼ ي ةةةد م    
طس ةةيس    ةةةد لش حةة   لشدةة ؽد  لش دةةةر    طسيةةة  لشةة ريك لطب مةة  خةةا  مةةد   اريةةلسم  

     9005دلخت لشيسؼ ع م 
 مةؼ لشث شة  مةة لشيسؼ مة لشذ  ي  ع   لت لش نطاال إش  شسدأش ج طر ل ت ؽد   
  لسلةةةةدل لشدةةةة ؽدي  مةةةةة  لش  بيةةةة  نرسدةةةةظ لشسسال ةةةة طمشةةةة  لش دليةةةة  ل    9000 شةةةةب  

 لشسبةة در  ع ةة ( 9000-0990 صةة شح ع ةةده عالةةة لش للةةت شالةة ريك طجةةدت مخ جةة   أط 
  9000 لشثة نة تذة اؼ مؼ طلش ذ اؼ لشث ش  ب  رال لش ا ض مة   ظطُ  لش ة لشخاليجي 

 دم  ةة ضةةس ن ت عط رةةلإ    ةةد شش ربةةل لشدةةالط  عةةؼ  سؽج هةة  لشةة ريك صةة شح تشةة ز  طلش ةةة
   ةةد ( مه مةةلمشرةةؽر ربةةل ع ةةد  لشةة ريك تدةةشػ 9009 عةة م طمةةة  لشق نؽنيةة  لشسالقةة 
 طضةة علس عالةة  يدةةيط   أ )مشرةةؽر ربةةل ع ةةد  لشةة ريك يدةة ط  شةةػ  ع مةة  لن خ  ةة ت
 كةت دلخالية   لة   بةؽلدر طبدأت  لشيسؼ مة م  دد  لصبحظ ت لشقؽ  م لكد  أ طس يس 

 لدةةةة   عالةةةة  طلش سةةةةدد اةةةةؽذ ػن شالحةةةةؽ   ؼ شبدةةةةي ج ةةةةد  م صةةةة  طمةةةة ت لشعةةةة طف  ةةةة  
 مؼ كث أ ص    د (مشرؽر ربل ع د  لش ريك ك   إذ ة إي لن بدعػ خ ت لس ة لفلس
  (79   ش دخت لشدطشة لشسج س  طة ش  لشحؽ   ؼ إش   الح أ بشقت إي ل    ته م م  

   ةد صةش  ء عالة  لشحؽ  ةؽ    ةيط   9009أيالةؽ   مةؼ طلش ذة اؼ لشح د  طمة  
لشةةيسؼ  إشةة لشةة   عةة د  ( صةة شحعالةةة ع ةةده  سدةة عد   ةةؽلت   لشق ةة   مةةؼ يةة مأ رب ةة أ

  (75 طتح ش  م  لشحؽ   ؼ
  دعةةةظ طزلر  لشخ رجيةةة  ألةةةدل   ةةة   مؽ ةةة  لشؽسيةةة ت لشس حةةةد  لشس الةةةؼ مةةةؼ لس  

طلسن قةةةةة   لشدةةةةةالسة  أيالةةةةةؽ تط  ةةةةةق لتاةةةةة ا  إشةةةةة  9009 لسط مةةةةةة تذةةةةة اؼ  لسم اريةةةةة 
    (72 شالدالط 

 ط عدةر      نقا  لشحؽ  ؽ     م 9005شث نةل ك نؽ   مؼ عذ  لش     طمة    
   مةة لإل لشحرؽمةة  عزةة ءأ  طعالةة  عاليةةل طم ضةةؽل  ع ةةد ربةة  مشرةةؽر( لشةة ريك ل صةة طل
  شةة   مةةؼ طأعالةؼ عةةد   إشةة  لشاة لر ل ةة ط ع نةةلإ سإ لس ة ق ش   عالةة  أرعسةةؽ ط  لشج  اة 
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 صةة شح ع ةةده عالةةة  ةةؽلت مةةؼ مةةدعؽم ؼ  ةة شحؽ   ؼ لةةدل مسةة  لس ةة ق ش   عةةؼ ت لج ةةل
 عالةة  محدةةؽب ؼ طضةةب    ةة د  طإ  ةة د لشجةةي  شهيرال ةةل مشرةةؽر لشةة ريك عالةة  لششة  س ؼ 

 لشةةةة ريك ج ةةةةت مسةةةة  عةةةةد  عالةةةة  طلشدةةةةيط   عدةةةةر ا     ةةةة ش ح  ( صةةةة شحعالةةةةة ع ةةةةد ه 
  (77 لشد ؽدي  إش  ير در مشرؽر
 (تشعيػ لشق عد    نظ ت  د عال   إذ ع   طلضح ك   مؽ   لشؽسي ت لشس حد    

دلر  إ (جةؽ  مةة ك ؼ   شةة شغ  لتهةػ لشدةة ش تؽر تح  ةة ت لشحةؽ   ؼت دلخةت لشةةيسؼ طت ج  ة
:" الحؾثيذذؾن هذذؼ مذذؽ اسذذتؾلى عمذذى لشحةةؽ ة  ةة را لطب مةة    ش ر ضةةة عةةؼ لسنقةةا 

   (78 الدمظة في اليسؽ وليس القاعدة"
 تقةةةة  أ  لشدةةةة ؽدي  لش  بيةةةة  شالسسال ةةةة  يسرةةةةؼ س لس ةةةة  لتيجي  لشحدةةةة   ت طمةةةةق   
طتةةؽم   لشدةةا    لشةةدعػ لشالؽجدةة ة قةةديػلسم اريةة  ت لإلدلر مةةؼ  شةة شغ  لشس اةة    مؽ ةة 

ط د ل ة ج بظ لدلر  لطب مة     طلش   د مة ل   ل دمظ عال  لش ح   لش در   مة لشيسؼ
ب قةةةةديػ لشةةةةدعػ لشالؽجدةةةة ة  لسم اريةةةة لشةةةة ريك لطب مةةةة  شالقةةةةؽلت  إذ ط   9005 لرأذمةةةةة 

  (79 طلس  خب ر  شالد ؽدي 
 لشدةةةة دس عسال  هةةةة  لش دةةةةر ا  مةةةةة لشةةةةيسؼ مةةةةة لنطةةةةاا عةةةةؼ لشدةةةة ؽدي  لعالشةةةةظ   

ع بيةة    سذةة ر  ( لشحةةدم ع صةةا   طأةالقةةظ عال هةة  تدةةسي   9005رلذل مةةؼ طلش ذةة اؼ
كةة    ةةد  لشةة    لشسش خةة  لشةة ريك طإعةة د   "لشذةة زي " ةةة بةةة  طصةةا ل مةة  شةةدعػ طإ ةةامي 
 ضةةةةد  ةةةة   لش حةةةة ش  إذ  لشسب شةةةة    ش ةةةةدخت لشخاليجيةةةة  طلشةةةةدط  لسمةةةةؼ مجالةةةةك ة شةةةة 

 مزةا   طلشدةؽدل  طلشسرة   طلسرد  طمر   عس       ثش ء لشخالي  دط  مؼ لشحؽ   ؼ
 مرثاةةة  جؽاةة  ضةة ب ت عةةؼ زبةةة ر  لش ساليةة   ةة   ك نةةظ ط ةةةد  طبةةشرادش لشدةةشر   عةةؼ

ش  ةدأ م لالة    9005 نيدة   مةؼ طلش ذة اؼ لشحة د  مةة لن ه رهة  عؼ لشد ؽدي  عالشظأ 
 .(80 لسمت(جديد  تحظ مدس  إع د  

  ارةةلسم  لش در   لشد ؽد  مة لشيسؼ طعالة  لشة عػ مةؼ لشةدعػ   ح  طمش  لش   
لط اظ  9005 لسط ماة   نؽ      لش ق ة  ت تر عدت ب ؼ طلششطؼ طلش ا ضأس إ

   مؽضةةةةؽع مالةةةة  طسر  دةةةة( مال ةةةةؽ  د900لشؽسيةةة ت لشس حةةةةد  صةةةةاق  ل ةةةةالح  بشحةةةؽ  
صةاق  صةؽلرال  لإلدلر  لسم ارية ذ جسةدت إ  (80 لقةؽا لسندة   طلشزةح ي  مةة لشةيسؼ

 سة  ظهة ت   (89 مدن  ؼ مةة لشةيسؼ دقؽ  ضح ي    لته م لشد ؽدي   إ لت عال  شالط ر
 9002   ماةةة   دلر  لطب مةة  بةةدطر شالحةةؽ   ؼ مةةة لشةةيسؼإ  ةة  لشسلشةة لت عةةؼ   ةةؽ  
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طب د لج س عل مة جد  م  طزرلء دط  لشخالي  لش  بة مة لش ؽاظ  ةدم طزاة  لشخ رجية  
عسةةةة   زمةةةة  لشيسشيةةةة  نةةةةل عالةةةة  ط ةةةة  لسشحةةةةت لس    مق  لةةةة (جةةةةؽ    ةةةة    م ارةةةةة سل

طلندةةح   لشحةةؽ   ؼ مةةؼ صةةش  ء  طتدةةاليػ   لرؽمةة  طلةةد  طةشيةة  طتذةةر ت  لش دةةر ا 
 ةةةا  لشحةةةؽ   ؼ شطةةة ف   شةةة  مح يةةةد طشيك شحرؽمةةة  ع ةةةد ربةةة  مشرةةةؽر( ط ةةةد رمةةة  

  (89 لش ريك  لشيسشة طلشد ؽدي    ل لس   ل 
ط ةةة   إشةةة دلر  لطب مةةة  جسيةةة  لسةةةة لف إ ةةة ت لش ؽاةةةظ دعةةةظ طب ةةةد مذةةةت مح د   

  أ لسم ارية  لإلدلر مة  تأك ةد   لسعس   لش دلرية  طلس  رة ر عالة  لشةدم ع عةؼ لشةشاك
 طصةةةةت طزاةةةة  لشخ رجيةةةة  9002   طلخةةةة  ألشحةةةةت لشدةةةةالسة  ةةةةؽ لشحةةةةت لشؽل ةةةةد  طمةةةةة 

دةح   لن  إشةلشد ؽدي  طل  ة   مبة در   ةام جديةد  تةدعؽ  إش  جؽ      (  لسم ارة
  (89 شةء إش        لشدعؽ  شػ تا أس إ صش  ء  لشحؽ   ؼ مؼ لش  صس 

اري  مذ     ش شد ق تقديػ م  أ -طعال  لش عػ مؼ طجؽد خالي  تخطيي   ؽدي     
ت  نةةةةل ططمةةةةق لشحدةةةة  أس إ  شالحسالةةةة  لش دةةةةر ا  لشدةةةة ؽدي  مةةةةة لشةةةةيسؼ ةش ساليةةةة تللشةةةةدعػ 

تةأخ   لشحدةػ مةة  إشة شؽسية ت لشس حةد  ت مةة   ل مة  لسم ارية لس   لتيجي  طلشدي  ة  
تػ  ح  عدد مؼ لشخ  لء لسم ار  ؼ لش ة مال ؼ مةة  ة   لشخالية  مةة لداة ل   إذلشيسؼ  
   س ةدلفلخط ر لسمة ار  ؼ   مزا  عؼ لشطال  مؼ لشد ؽدي شي   أُ لدبس   9002

د  س حةلش ة    9002     طمةة   ط د طلمقظ لشسسال   عال  لشطال لشجؽا    ت  راه 
ن الذدعؼ الذ ي قذدمشا  لمدذعؾدية مشذ  ترذاعد الشذزا   "  لسم ارية طزلر  لشةدم ع   ةػ  

لخة ت  إذ  (85  صذابات بذيؽ السذدنييؽ"لكشذ  مهذؼ، فذي التقميذل مذؽ اإل كان متؾاضعا  
طبةةة ؼ     طتةةة بي ب شهةةةصةةة   ت بةةة ؼ لشسةةةدن  ؼلشؽسيةةة ت لشس حةةةد  ت  ةةةد عالةةة  مدةةة ش  لإل

  لش داليح طلشدعػ
عةةا  عةةؼ لج سةة ع بةة ؼ   تةةػ لإلأمةة  لشحةةؽ   ؼ   ةةد  لسم اريةة   تؽلصةةالظ لإلدلر   

مدةة عد طزاةة  لشخ رجيةة  شالذةةلط  لشدي  ةةي  ططمةةد مةةؼ لشحةةؽ   ؼ مةةة لش  صةةس  لش س نيةة  
طلضةح  دلر  لطب م  شه  دسش  إ    لش ح   ت مؼ ط د   نظ   9002مة أيالؽ   مدقي
جس عةة   ظطشيدةة يسؼمةةة لشةة مةة عا      ة مةةبؽصةةاهػ لع  مةةظ  ةة شحؽ   ؼ  لإلدلر   أعالةة  

   (82 لنقابي 
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 (:9002-9002ثالثًا: ورادات السعودية من األسلحة األمزيكية)
لش ةةة ت  مهةة   لس ةةالح أط  لشس ش ةة ؼ  رةةاق ت  إيةة ل طمةةؼ   ةةد    إ ةة لر تت ةةد     

خ ص    د خ ط  لش ة لا  لسط يلشد ؽدي  سع ب رلت تؽلز  لشقؽت مة مشطق  لشذ ا 
س ت عةةة    ي ل مةةة  لسمةةة دطر مةةةة مرةةةالح  ط   طش ةةةت مشهسةةة  ( مل     مةةةؼ  ةةة   لشس  دشةةة 

 ألةةةد أ ةةةػ   نةةةظ لشسشطقةةة    ي  ةةة ته  مةةةة أس إب شةةة مة  ةةةدرلت لشدةةة ؽدي  لش دةةةر ا   
مةة  أ  لس ةةالح لشدةة ؽدي  لشس ؽلصةةت مةةة لشحرةةؽ  عالةة  لشسسال ةة  لش  بيةة   ةة ة  أ ةةب  
طمةة  شدة ؽدي  ل إشة لشسؽجهة   لسم ارية  لس الح   نظ دطم  ت   ت صاق ت م إ  لر ت

 ج م ة  مةة لشقةؽمة لسمةؼ درل ة ت م  ةد مةة لش دةالح مالة  شة ر مدةلط أ  ل لشرةدد 
 ...الهجؾميذذة األسذذمحة عمذذى ن  ركذذزون ؾالدذذعؾد :"  ةة را   شةة ب  ( أب ةة   يا ةة   تةةت

 هذ   مثذل ن  " ط    أيزة  و "دفاعية مشغؾمات عمى الخمي  في جيرانهؼ  ركز بيشسا
 لش  بيةة  شالسسال ةة  لس  رةة دي  مر نةة تلإل  أ سشةةغ   سذذرائيل" انزعذذاج تثيذذر الرذذفقات
 لشد ؽدي  تردرت طب ش  شة  لش دالح مة ا مد  طم ت شر ن  لشق لر لشد ؽد  لشد ؽدي 

مة لش  شػ  شأل الح  مذ  اؼ عذ   أك   ألدط ة   لش در    لإلنا ا مة لشسشطق  دط 
 لشدةةةام بحةةةؽ ش لشةةةدطشة  ةةة ؽ هؽشػ إللرةةة ءلت م هةةةد طمقةةة    لشدةةة  ق ؼ لش قةةةديؼ خةةةا 

 مةةة   (  ةةة       عةةةؼ لشرةةة در  لش قةةة را  طبحدةةة    إيةةة ل  ةةةػ إ ةةة لر ت تال هةةة (  ةةة      
 0990 عةة م لشث نيةة  لشخالةةي  لةة   تالةةظ لشسةةد  لش ةةة خةةا  لشدةة ؽدي  لش  بيةة  لشسسال ةة 

( 950  لش دةر    إنا  ه  مؼ لشق   لشح د  طلش ذ اؼ تج طز لسط طل   نه ي  لش قد 
   (87 دطسر مالي ر

لسم ارية  -لش ةة شةهدته  لش ا ة ت لشدة ؽدي لش ق ة  ت لشدي  ةي     لش عػعال    
ك ةةة  عقةةةؽد لش دةةةالح لشدةةة ؽد  مةةةؼ أ   ةةة   لشسةةةد  شةةةهدت أس إ دلر  لطب مةةة إعهةةةد مةةةة 

نةةل ي طةةة  م شةةةء  د  عالةة  إمةة  عالةة  مةةدت لش ةة رال  ط ةة ل لس لسم اريةة لشذةة   ت 
لش ةةةةة لم  ر   ةةةةة  ت   لش ا ةةةةة  ل ةةةةة  لتيجي  بةةةةة ؼ لشطةةةةة م ؼ سأ عالةةةةة  ملشةةةةة لت طلضةةةةةح 

  لشحرؽمي  شال ؤ  ء لسم ار   عال  لخ اف تؽجه تهػ
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 ةالح  أتةػ لش ؽيية  عالة  لتا يية ت صةاق ت مة  لطب  إلدلر   لسطشةشةه  مشة  لسط     
 س الح ( مال ؽ  دطسر 905 ش ؽيي  عال  لتا يي   قيس     بدأت  (88 م اري  شالد ؽدي أ
عؼ يية م  مزا    لشح ؽا  ت لشسشذ ي  لشدلخالة لشسدلطش  عؼ لس لسمؼم دلت شقؽت ط 

لطب مةةةةة  لش ةةةةةؽنر س  دلر إخطةةةةة ت أ أيزةةةةة   (89 ب ةةةةةدرا هػ لسم اريةةةةة لشب ثةةةةة  لش دةةةةةر ا  
لشدةة ؽدي  طتذةة ست عالةة  ةةة ر لت مق تالةة  طم طليةة   إشةة  لشسق  لةة (  لس ةةالح  س ي ةة ت 

  (90 نعس  دم ع جؽ  أع د  ط أ عؼ مدرع ت ط اؼ ل بي  طصؽلرال ط  مزا  
نهةة   ةة طؽر  ةةاله  أ عالشةةظ لشقةةؽلت لشجؽاةة  لشسال يةة  لشدةة ؽدي أ  9000مةةة عةة م  

 مؼ مق تال  (89  م ار  ؼ لش سالظ عال  بي  ما طض ت م  لس م دأتطتداد ة ر لته   
 79ط  م طلي  مؼ نؽع أ  تذة (70عؼ بي   مزا    (70  طتحدي  ( (F-15 نؽع

 طصةي ن  طدعةػ ر غية  ط طة  لشط ة ل  سح كة  ش طأجهد     ؽ  م طلي   ا ( 92ط )
 ةةة    بةةة ؼ لش  اط نيةةة  (تالجةةة لف لشةةةديالة  صةةةحيا  ط ةةةد ربطةةةظ طلشس طليةةة ت  شالطةةة ر لت
   الهة   لشرةاق  أعالشةظ لش ةة لسم ارة شال ؽنج س لششراة لش جديد طلن خ   ت لستا يي 

 ""شيردةشج ؽ    س هد لش در ا  لشذلط   محالت تؽمبدؽ (  شؽراؼ( طمة   ل لشردد    
 عائذذدات فذذي كبيذذرا   اختالفذذا بذذ اتها سذذتخم  الدذذعؾدية " الرذذفقة طسيةة  م ج شيةة و مةةة

 تعذامالت فذي بذؾيش  سذهؼ ارتفذا  فذي واضذحا   ذلػ ابد بؾيشغ األمريكية وربسا شركة
 ما طض ت عؼ مزا     " السالية بعد الكذ  عؽ الرفقة لألوراق نيؾيؾرو بؾرصة

 لشبح اةةةة   ؽتهةةةة  ش حةةةةدي  صةةةةاق  ش قةةةةد لشدةةةة ؽدي  مةةةة  لسم ار ةةةةؽ   لشسدةةةةلطشؽ   ج ل ةةةة أ
 لشجةةةةةةؽ   لشةةةةةةدم ع أنعسةةةةةة  ش  داةةةةةةد ما طضةةةةة ت جةةةةةة ت  سةةةةةة   دطسر ماليةةةةةة ر (90  قيسةةةةة 

 لشحة لر   لشةدم ع لشرة رطخة م شة لء نعة عالة  لش اة ض طلشةشطؼ شج ظ إذ لشد ؽدي  
 صةةةةةةؽلرال لشةةةةةةدم ع لشجةةةةةةؽ   طتحةةةةةةدي    T.H.A.A.D)   ةةةةةةػ    ةةةةةة فلشةةةةةة   ي

   (90 لشب ت اؽت((
مةةة  لشةةة ريك لطب مةةة  مةةةة نيدةةة     ( ةةةد لش داةةةدع ةةةده بةةةؼ ع طعشةةةد شقةةة ء لشسالةةةغ    
 لتا يي ك   أمة  دطسر ( مالي ر20لشد ؽدي  بشحؽ   إش تػ مش  ذ  بي  ل الح   9000

شةه  مةةؼ لشسا طضة ت بة ؼ لشس ش ة ؼ مةؼ لش الةديؼ تةةػ أطب ةد   (99 بية  ل ةالح  مةة لش ة شػ
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  ييس هة طبالرةظ  لستا يية عقةؽد تؽيية    9000لسط  ؼ مؼ   نؽ  امة لش     طلش ذ  
( 70( طتحةةدي   F-15SA( ةةة ر    89عالةة  بشةة ء   ظ( ماليةة ر دطسر لشةة سال9 99 

كثةة  أ لستا ييةة تسال هةة  لشدةة ؽدي  ط ةة   لشطةة ر   تش جهةة  شةة     ب ؽنةةغ( ط ةةد طمةة ت  ةة   
  (99 ش  م ص  عست دلخت لشؽسي ت لشس حد أ( 50مؼ  
( ق  لة  ةالح   مدلر  لطب م  لش ؽنر س عؼ م ي  ت لإبالرظ أ 9009 أيالؽ طمة   

( ماليةةة ر دطسر  سةةة  مةةةة ذشةةةغ  ةةةاؼ مق تالةةة  م  ةةةدد  لشدةةةطؽ  99لشدةةة ؽدي   قيسةةة    إشةة 
مةةؼ لب لمةةد  ( ماليةة ر دطسر  ط د   ةة ت   ةة   رريدةة  00لكثةة  مةةؼ   إشةة ترةةت ييس هةة  

  (99 ع د  طذخ ر أ عؼ  مزا  ( M1ة لز  
  سةةة  مةةةة لشةةة ريك أطب مةةة   ةةةل طعةةةد دعةةةػ تقةةةديػ عالةةة  ت  ةةةد دلر  لطب مةةة إك نةةةظ     
 عالةة  لشخاليجيةة  لشةةدط  مدةة عد  يذةةست 9005ديا ةةد لشخاليجيةة  لسم اريةة  عةة م  ك مةة 

 لإلش   طنةةةةةةةة لسمةةةةةةؼ طت داةةةةةةد دةةةةةة ي لشب ش   شرةةةةةةةؽلرال دم زيةةةةةة  أنعسةةةةةة  مةةةةةةة لش   مةةةةةةت
الذرئيس  و"لشج  ة ( طمة   ل لشردد     طزا  لشخ رجي  لشدة ؽد  ع د   (95 طلشبح   

 الدذذذريي التدذذذميؼ 2115االبذذذيض عذذذام فذذذي البيذذذ   ناقذذذذا سذذذمسان والسمذذذػ وبامذذذاا
  (92 " لمدعؾدية أمريكية أسمحة وأنغسة عدكرية لتكشؾلؾجيا السحتسل

ط ةةةة  أ 9002خ ةةةة   شسةةةةد  لرةةةةػ لطب مةةةة  طتحديةةةةدل طمةةةةة نيدةةةة   طمةةةةة لسشةةةةه  لس
  سه وأ  يل لش  لة ت  لش    صدر   لرل  طألشد ؽدي   إش  لس الح لش ؽنر س م ي  ت 

سيةةةة ت لشس حةةةةد  لش ةةةةة لةةةةددته  لشؽ  تالجس عةةةة ش  لشةةةةدعػ تقةةةةدم لشحرؽمةةةة  لشدةةةة ؽدي س -0
  جس ع ت لر  بي 

مةةة لشةةيسؼ  ةةدر  لشسدنيةة  طلس ةةدلفذت   شسةةدن  ؼ لشحرؽمةة  لشدةة ؽدي  لس س تالحةةق -9
   لشسد ط ع

ت طلشدةةةةال  لشسدةةةة عدل طصةةةةؽ مالسؽ ةةةة  ش يدةةةة    ت ةةةة   لشحرؽمةةةة  لشدةةةة ؽدي  جهةةةةؽدل   -9
  إش  لشيسؼ     ي لس

ش ةةدلب   لشازمةةة  س ةة هدلف لشسشعسةةة ت لسر  بيةةة  ت خةة  لرؽمةةة  لشدةة ؽدي  جسيةةة  ل -9
  (97 ضسؼ عسالي ته  لش در ا  مة لشيسؼدلع  ط  مث   لشق عد أ
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 دلر  لطب مةةةة إ  مةةةةد  خةةةةا لسم اريةةةة  لس ةةةةالح   ةةةةد  ةةةة ل لس ةةةة   لض شس ي ةةةة ت    
تح    مؽلمقة   لس الح عال  أ تػ تؽيي  عقؽد لب دلري   س  م ي  ت   أنلنالخل لشقؽ  

( بةة ؼ لشسسال ةة  لش  بيةة  لشدةة ؽدي  طشةة   ت سغيةة رمزةةه  ت ةةد لش قةةؽد   ذلمةةلش ةةؽنر س 
( ماليةةةة ر دطسر طلشةةةة سالظ لشرةةةةاق ت عالةةةة  005 قيسةةةة  تجةةةة طزت   لسم اريةةةة  لس ةةةةالح 

طلش ةةة  9000ل ةةالح  ل ةة  لتيجي  طذخةة ر  طم ةةدلت طس ةةيس  لش قةةؽد لش ةةة لب مةةظ عةة م 
    لش قؽد   ش ار توتة يؽضح  ( مالي ر دطسر طلشجدط  لس20تج طزت ييس ه   

 (98))عقؾد ابتدائية(2116-2119الرئيدة لمدعؾدية  األمريكية األسمحةمبيعات 
تاريخ 

االخظار 
 الرسسي

الجهة العدكرية  السشغؾمة او الدالح
 الدعؾدية السدتفيدة

 قيسة العقد
 مميار دوالر

(  لنعس  مال   TASSة ر لت ل  طاع  9009
 طرلدلر  تحدي  لشح س لشؽةشة

لشقؽ  لشجؽا    لشح س 
 لشؽةشة

9 909 

  ة ر لت م طلي  تطؽا   F-15ة ر لت 9000
 ص رطخ مز د شالدرطع  ج مالؼ(  تدرا 

لشقؽ  لشجؽا   لشقؽ  
لش  ا   لشح س 
لشؽةشة  لشح س 

 لشسال ة

20 990 

لجهد  رؤا  ش الي     ش بت جؽا   مدرع ت  9000
ب م ري  سف(  مدم    طت ز(  ع ب ت 

ة(  صي ن  طتطؽا  مشعؽم  مراح    ما
 دم ع جؽ    ت اؽت( م دلت

لشقؽ  لشجؽا   لشقؽلت 
 لش  ا   لشح س لشؽةشة

9 997 

(  مشعؽم  دم ع C130ة ر لت نقت   9009
 جؽ    ت اؽت(  دعػ طتدرا   م دلت لتر  

لشقؽ  لشجؽا   لشقؽلت 
 لش  ا  لشدم ع لشجؽ  

0 997 

 ( AGM  )TOW  زطلرا ل بي   صؽلرال 9009
لنعس  يي د  ط يط    تجه د شر شح لشقؽلت 
لش  ا  طلشح س لشؽةشة  ناق ت   ث  لش درا  

 لسم اري 

لشقؽلت لش  ا   لشقؽ  
لشجؽا   لشقؽلت 
لشبح ا   لشح س 

 لشؽةشة 

05 920 

 890 9طزلر  لشدلخالي   لشقؽ  تدرا  طتجه د لمؼ لشسشذ ت لشح ؽا  تطؽا   9009
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 لشجؽا  ة ر لت لن لر مبر  لطلكك(
(  MH-60Rة ر لت م طلي   ا   ؽ (   9005

 (  زطلرا ل بي   ذخ ر PACصؽلرال 
لشقؽ  لشجؽا   لشقؽلت 
 لش  ا   لشقؽلت لشبح ا 

90 895 

(  زطلرا ل بي   تدرا  دعػ M1د    ت   9002
 تجه د

لشقؽلت لش  ا   لشقؽلت 
 لشبح ا  

0 509 

 990 005 ------------ ------------ لشسجسؽع

 
 خاتسة:

لسم اريةة    شس  نةة  طتذةة   لشرةةات مشةة  نذةةأته   -لتدةةسظ لش ا ةة ت لشدةة ؽدي 
مةةةة  ا  شيةةة ت لشقةةة   لش ذةةة اؼ  إذ بةةةدأت ل  رةةة دي   ةةةػ تطةةةؽرت مةةةة شةةة   لشسجةةة ست 

 طس يس  مة لسمؼ طلش دالح  
شقةةةد شةةةهدت لشسشطقةةة  خةةةا  مةةةد  لرةةةػ لشةةة ريك لسم ارةةةة  ةةة رل  لطب مةةة  تطةةةؽرلت     

لسم ارية  طس ةيس    ةد ت شةة لطب مة   - عاشه  عالة  لش ا ة ت لشدة ؽدي  طألدل  أشقظ
شدي   ت شػ ت ؼ محت ت ل   مؼ لشسسال   لش  بي  لشدة ؽدي   إذ ة شة  لش ة    سداةد 
مةةةؼ لش شةةة زست  يسةةة  يخةةةل لشقزةةةي  لشاالدةةةط شي   طمةةةة لشسالةةة  لإلي لنةةةة ط ةةة  لستاةةة ا 

ؽضةةةةؽع لش حةةةة   لش دةةةةر   لششةةةةؽط  لشةةةة   أيدتةةةةل لشدةةةة ؽدي  عالةةةة  مزةةةة   أمةةةة  مةةةةة م
لشدةةة ؽد  مةةةة لشةةةيسؼ  مقةةةد أيةةةدت إدلر  لطب مةةة   ةةة ل لش حةةة   ش ةةةؼ   شحةةةدطد لش ةةةة تج ةةةت 
لشسسال ةة   ح جةة  مدةة س   شالؽسيةة ت لشس حةةد   طشةةيك تأي ةةدل  ت مةة   يج ةةت لشدةة ؽدي  تحدةةػ 
لسمةة   دةة ع    ةةت ذشةةغ شةةػ يسشةة  لإلدلر  لسم اريةة  مةةؼ إبةة لم أ ةةػ عقةةؽد لش دةةالح عالةة  

 ش ا  ت ب ؼ لشط م  ؼ مدت ت رال ل
 هؼ الشتائ :أ
شهدت مد  لرػ لش ريك لطب م  تطؽرلت أمشية  مةة لشسشطقة  أعال هة    نةظ  ة ب   مةة -0

أم اريةة   طس ةيس  مةةة لشقزةةي  لشاالدةط شي  طألةةدل  لشةةيسؼ ط ةةؽرا   -تق ة ة ت  ةة ؽدي 
 طلش  لا 
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 ل لشخ رجيةة   ة   لش  نة م  لششةؽط  لإلي لنةة محةي ل  سة م لشة ريك لطب مة  مةة  ي  ة -9
أم ارةة طإ   -تج   مشطق  لشذ ا لسط ي  م      ل لشسال    ب   مة تقة ة   ة ؽد 

شةةةػ يأخةةة  مشحشيةةة ت طلضةةةح   طشةةةػ يرةةةؼ شةةةدت لشدةةة ؽدي  خيةةة رلت م  ةةةدد   يسةةة  يخةةةل 
لستا ا لششؽط  ش شغ أعالشةظ عةؼ تأي ةد   طلسن عة ر أ  ت  ةد  لإلدلر  لسم ارية  بة ريك 

 مؼ جديد أخ  يح   لشسال  لإلي لنة 
ك نةظ لس ة  لتيجي  لسم اريةة  مةة لشةةيسؼ تذةبل ل ةة  لتيج  ه  مةة  ةةؽرا  نؽعة  مةة  إذ -9

     ت  سد عال  تأخ   لشحدػ ش شغ تحججظ  سال  لقؽا لسند       
عال  لش عػ مؼ لش ق ة  ت   شا  لش    إس أ  مج   لش داليح لسم ارة شالد ؽدي  -9 

لش قؽد ب ؼ لشطة م ؼ عالة  مةدت تة رال لش ا ة ت  ل  س  طزلدت طت  تل ش  ػ تؽيي  أك  
ب شهس   إذ مؼ لشس الةؽم سصةح   لسخ رة ص إ  لشجؽلنة  لس  رة دي  طلسمشية  بة ؼ 

 لشسسال   لش  بي  لشد ؽدي  طلشؽسي ت لشس حد  س ت أ     شسالا ت لسخ ت 
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