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تــعـلن الــشـركــة الـعـامــة خلـدمــات الـشــبـكـة
الـدولــيـة لـلــمـعـلــومـات احـدى تــشـــــكـيالت
وزارة االتــصـــاالت عن تــمــديـــد فــتــرة غــلق
نـاقـصـة اعاله ليـكـون موعـد الـغلق اعالن ا
اجلـــديــد هـــو ٢٠١٨/١١/٦ بــدال مـن تــاريخ

٢٠١٨/١٠/٢٨ لذا اقتضى التنويه.
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عـنونة ـدرسية الـصادرة من مـدرسة الـنضـال الصنـاعيـة ا فقـدت مني الـوثيـقة ا
رقـمة ٩٣٢ في ١٩٨٢/٨/٩ بـاسم (منى صـفر علي ـهني ا الى مـؤسسـة التعـليم ا

صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  قاسم) الرجاء 

u‰∫ الرئيس االمريكي حلظة وصوله الرياض قبل اشهر Ë

{ واشنطن (أ ف ب) تقيم الواليات
ـتــحــدة والــسـعــوديــة حــلـيــفــهـا ا
الكـبير في الـشرق االوسط عالقات
وثـيـقــة تـعـود الى سـنــوات طـويـلـة
ــصـــالح مـــضت وتـــســـتـــنــد الـى ا
األمـنــيـة والــنـفــطـيـة وفـي مـا يـأتي

أبرز محطات هذه الشراكة:
فـقــد دشـنت الــدولـتــان عالقـاتــهـمـا
الـدبــلـومــاسـيــة في عـام  1940خالل

ية الثانية. احلرب العا
في  14شباط/فبراير  ?1945 تأكيد
الـشـراكـة خالل لـقـاء تـاريخـي جمع
ــلك عـبــد الـعــزيـز بـن سـعـود بـ ا
والــرئــيس فــرانــكــلـ دي روزفــلت
عــلـى مــ الـــبــارجـــة األمـــيــركـــيــة

"كوينسي" في قناة السويس.
ـملـكة ـوجب االتفـاق حصـلت ا و
عـلى حـمايـة عـسكـرية مـقـابل موقع
ـتحـدة في عـملـية ـيز لـلـواليات ا

احلصول على النفط.
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وأدى اكـتـشـاف احـتـيـاطـات هـائـلـة
من النفط في أواخر الثالثينات من
ـمـلـكـة ـاضي الى وضـع ا الــقـرن ا
عـلى الئــحـة الـشــركـاء األســاسـيـ

تحدة. للواليات ا
وبعـد غزو اجليش الـعراقي بـقيادة
صــــــدام حـــــســــــ الــــــكــــــويـت في
آب/اغسطس  1990سمحت الرياض
بـــنــشـــر مـــئـــات آالف مـن اجلـــنــود

األميـركي عـلى أراضيهـا. وشكلت
السـعوديـة قاعدة لـلتـحالف الدولي
ـتــحـدة لـقـيـادة بـقـيــادة الـواليـات ا

حرب اخلليج عام .1991
فـي الـسـنـوات الـتي تــلت انـطـلـقت
طـــائـــرات الـــتـــحــــالف من قـــواعـــد
عسكرية في البالد لـتطبيق "منطقة
حظر جوي" فوق جنوب العراق ما
أثـار غــضب سـعــوديـ مــتـطــرفـ
ـــصــالح شـــنــوا هـــجــومـــ ضــد ا
األمـيـركيـة في االراضي الـسـعـودية

منتصف التسعينات.
وبـعد هـجـمات  11أيـلـول/سبـتـمـبر
ــتـحــدة الــتي  2001 في الــواليــات ا
تـبــنـاهــا تـنـظــيم الـقـاعــدة شـهـدت
الــعالقـات الــثـنــائـيــة بـ الـبــلـدين

إحدى أشد انتكاساتها.
كـــان هــــنـــاك  15ســـعــــوديـــا من 19
مــهــاجـمــا قـامــوا بــتـحــويل مــسـار
طــــائــــرات في االعــــتــــداءات الــــتي
ــقـتل قــرابـة ثالثـة آالف تـســبـبت 

شخص.
ونـددت الــســعـوديــة بـاالعــتـداءات.
رغم ذلـك تــــعــــرضـت التــــهــــامــــات

بتمويل التطرف االسالمي.
ـشـاركـة في ورفــضت الـسـعـوديــة ا
الـضـربـات االنـتقـامـيـة الـتـي نـفذت
عـــلى أفـــغـــانـــســـتـــان أواخـــر 2001
ـــشـــاركـــة في غـــزو الــعـــراق في وا

آذار/مارس .2003

وســحـبت واشـنـطن مـعـظم قـواتـهـا
ـملـكـة ونقـلت مقـرها ـتبـقـية في ا ا
العسكري اإلقلـيمي الى قطر لكنها
واصــلت الــتـعــاون الــعــســكـري مع

الرياض.
ملكة وتصاعدت حـدة التوتر بـ ا
وإدارة الــرئـــيس األمــيـــركي بــاراك
أوبـامــا في تـشــرين األول/أكـتــوبـر
 ?2013بــعـــد رفض الـــريـــاض شــغل
مقـعد في مجـلس االمن الدولي في
خـطـوة غـيـر مـســبـوقـة لالحـتـجـاج
عــلى مـــا اعــتـــبــرته تـــقــاعـــســاً من
مــــجـــلـس االمن وكـــذلـك الـــواليـــات
ـتـحـدة في الـنـزاع الـسـوري الذي ا

كان في عامه الثالث وقتها.
ولـم تـــخف الـــريـــاض الــــتي تـــدعم
ـعــارضـة الــسـوريــة غـضـبــهـا من ا
تـراجـع أوبـامـا قـبل ذلك بـشـهـر عن
تـــوجـــيه ضـــربـــات ضـــد الـــنـــظـــام
الـسـوري إثــر اتـهـامه بــاسـتـخـدام
أســلــحـة كــيـمــيـائــيــة ضـد مــنـاطق

عارضة. يسيطر عليها مقاتلو ا
وأدى االتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
تــوقــيــعـه مع إيــران عــام  2015 الى

ملكة. تعميق اخلالفات مع ا
ــســؤولــون الــســعــوديـون ورحب ا
ـسـرورون بـانـتـهـاء حـكم أوبـامـا ا
بحرارة بوصـول دونالد ترامب الى

الرئاسة.
وفي أيـار/مـايو 2017اخـتـار ترامب

الــســعـــوديــة لــيــقـــوم بــأول رحــلــة
رئــاسـيــة له الى اخلـارج. وقــد لـقي
استقـباال حارا. ودعـا خالل الزيارة
الى "عزل" إيـران ومواجـهة نـفوذها

تنامي في الشرق االوسط. ا
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وأعـلن الـبـلـدان عن عقـود عـسـكـرية
مليار ضخـمة جتاوزت قـيمـتها  380
دوالر بــيــنــهـا  110مــلــيــارات لــبــيع
أســـلــحــة امــيــركـــيــة الى الــريــاض
ــواجـهــة "الــتـهــديــدات االيـرانــيـة"

. تطرف ومحاربة اإلسالمي ا
ويــتــهم الــبــلــدان إيــران بــتــسـلــيح
ــتـمــردين احلــوثــيــ في الــيـمن. ا
وتـقود الـسعـوديـة منـذ آذار/مارس
 2015حتـالـفـا عسـكـريـا ينـفـذ غارات

جوية وهجمات في اليمن.
وفي  20آذار/مــارس 2018اســـتــقــبل
ترامب ولي العهد محمد بن سلمان
فـي الـــــــبـــــــيـت االبـــــــيـض وأشــــــاد

ب"صداقة رائعة".
وفي الــثـــامن من أيـــار/مــايــو 2018
أعلنت الريـاض "ترحيبـها ودعمها"
قرار تـرامب االنسـحاب من االتـفاق
الـنـووي اإليــراني. وفي الـثـاني من
تـــشــريـن األول/أكــتـــوبــر اخـــتــفى
الـــصـــحـــافي الـــســـعـــودي جـــمـــال
خـاشــقـجي بــعـد دخـولـه قـنـصــلـيـة

بالده في اسطنبول.
وكـان خاشـقجي يـكتب مـقاالت رأي

في صــحــيـــفــة "واشــنــطن بــوست"
ـتـحـدة مـنـذ ويـقـيم في الـواليــات ا
عــــــــام  .2017وفي  20 تـــــــــشـــــــــرين
األول/أكتوبر أكدت الرياض للمرة

األولى أنّ خـــــاشـــــقـــــجـي قُـــــتل في
قنـصـلـيتـهـا بـاسـطنـبـول إثـر وقوع
شـجار و"اشـتبـاك باأليـدي" مع عدد
من األشخـاص داخلـها. وفي  23من

تـــشــــرين األول أعـــلـــنت الـــواليـــات
ــتــحـــدة أنــهــا ســتـــقــوم بــإلــغــاء ا
تورط في تأشيرات السعودي ا
مــقــتل خــاشــقــجي بــيـنــمــا ســخـر

ــا وصـفه "أســوأ عـمــلـيـة تـرامب 
تـسـتـر" قـام بهـا الـسـعـوديـون عـلى
ـة قتـل خاشـقـجي و"اإلخـفاق جـر

التام".
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