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 ،يركية ـ خليجيةموأ ،سعودية ـأميركية : قمم 3تستقبل  لرياضا

 اتفاقات بمليارات الدوالرات وتوقيع ،إسالمية/ وأميركية ـ عربية 
 ]مقتطفات[ .2017 / 5 / 22 الرياض،

 

[.......] 
كي دونالد ترامب مساء األحد زيارة تاريخية إىل السعودية ريأنهى الرئيس األم

يومين وشهدت العديد من الفعاليات واالتفاقات باإلضافة إىل ثالث قمم هي  استمرت

وقمة مع قادة دول  ،قمة ثنائية مع العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز

 .دولة عربية وإسالمية 55قمة مع قادة وممثلي نحو  وأخيراً ،جملس التعاون اخلليجي

[....] 
مب قد وصل إىل العاصمة السعودية الرياض كي دونالد تراريكان الرئيس األم

السبت برفقة زوجته ميالنيا، وكان يف استقبالهما العاهل السعودي امللك سلمان بن 

 كي الذي يقوم بأوىل زياراته اخلارجية استقباالًريى الرئيس األموتلقّ. عبد العزيز

 .يف الرياض حافالً

                                             
 :، يف الرابط اإللكتروين التايل24فرانس  :املصدر   
https://tinyurl.com/y85facxd 
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من األعالم وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة 

ي العاهل السعودي كية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتَريالسعودية واألم

 ".العزم يجمعنا"امللك سلمان وترامب وإىل جانبهما شعار الزيارة 
وقامت الطائرات بطلعات جوية احتفاء  ،وأطلقت املدافع طلقات احتفالية

 .كيريبالرئيس األم
ترامب وزوجته ميالنيا وباقي أفراد الوفد  قبلويف قصر اليمامة امللكي، استُ 

ت القاعة الفخمة بقصر اليمامة وغصّ. كيريين السعودي واألمعلى وقع النشيدَ

أهم األوسمة يف  عدّد امللك سلمان قالدة امللك عبد العزيز التي تُوفيها قلّ  ،بالشخصيات

 [....] .اململكة السعودية، إىل ترامب
ين بعد ظهر السبت، حيث جلس امللك سلمان ي البلدقدت قمة بين زعيمَ وعُ

لوجه بين أعضاء الوفدين حول طاولة مستطيلة يف قصر اليمامة  وترامب وجهاً

 .امللكي
لكة مستراتيجية املشتركة للمإعالن الرؤية اال"ة الثنائية صدر ويف ختام القم

تشكيل  ن اإلعالن عنوالذي تضمّ ،"يةميركالعربية السعودية وللواليات املتحدة األ

ستراتيجية تشاورية مشتركة بين البلدين جتتمع مرة واحدة على األقل يف اجمموعة 

 .السنة بالتناوب بين البلدين ملراجعة جماالت التعاون
ن اإلعالن العمل على إطالق مبادرات جديدة ملكافحة خطاب التطرف تضمّ كما

 [....] .وتعطيل تمويل اإلرهاب وتعزيز التعاون الدفاعي
ما ميز اليوم األول لزيارة ترامب للسعودية هو اإلعالن عن العديد من  وأهم

 ،يف جماالت عدة عقداً 34الصفقات االقتصادية بين البلدين، إذ تم اإلعالن عن توقيع 

 .بينها الدفاع والنفط والنقل اجلوي
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وقال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير يف مؤتمر صحايف مشترك عقده 

ي ريكس تيلرسون إن القيمة اإلجمالية لالتفاقات تبلغ ميركيف الرياض مع نظيره األ

 ".مليار دوالر 380أكثر من "

نتوقع أن تؤدي هذه االستثمارات على مدى السنوات العشر املقبلة " :وأضاف

 [....] ".وظائف يف الواليات املتحدة واململكة السعوديةإىل خلق مئات آالف ال
ح وكان مسؤول يف البيت األبيض قد أعلن أن االتفاق قد تم على عقود تسلّ

 .مليارات دوالر 110ية وخدمات صيانة تبلغ قيمتها أميركللسعودية تشمل جتهيزات 

ووصف املتحدث باسم البيت األبيض شون سبايسر يف تغريدة على حسابه 

 ".األكبر يف تاريخ الواليات املتحدة"صفقة األسلحة بأنها " تويتر"على موقع 
ن اليوم األول كذلك زيارة مركز امللك عبد العزيز التاريخي بقصر كما تضمّ

ي ميركاملربع بالرياض حيث أقيمت مأدبة عشاء يف القصر على شرف الرئيس األ

 [....] .وزوجته ميالنيا
مه الثاين يف اململكة السعودية بحضور قمة دول ي يوميركوبدأ الرئيس األ

عت دول اجمللس اخلليجي الست مع الواليات املتحدة جملس التعاون اخلليجي، إذ وقّ

 [....] .مذكرة تفاهم لتأسيس مركز الستهداف تمويل اإلرهاب
ية التي ميركاأل ـ أمام القمة العربية اإلسالمية ي خطاباًميركوألقى الرئيس األ

أكد خالله أن حماربة  ، مركز امللك عبد العزيز الدويل للمؤتمرات بالرياضقدت يفعُ

التطرف "الدول العربية واإلسالمية ملكافحة  ودعا ".بين األديان ليست حرباً"اإلرهاب 

ية لتقوم ميركدول الشرق األوسط ال يمكنها أن تنتظر القوات األ"أن  ، مضيفاً"اإلسالمي

 ".بسحق العدو نيابة عنها
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إياه بتمويل اإلرهابيين ونشر  ما هاجم ترامب النظام اإليراين بشدة متهماًك

 .الدمار والفوضى يف املنطقة

 

 "إعالن الرياض"
 :والذي أشار إىل ثالث نقاط هامة هي" إعالن الرياض"ويف ختام القمة صدر 

الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية واإلسالمية والواليات املتحدة  :أوالً

 ؛ية ملواجهة التطرف واإلرهابميركاأل
 ؛اء بين خمتلف الدول واألديان والثقافاتتعزيز التعايش والتسامح البنّ: ثانياً
 .ل يف شؤون الدولالتصدي لألجندات املذهبية والطائفية والتدخّ: ثالثاً 

كما أكد قادة الدول املشاركة التزام دولهم الراسخ بمحاربة اإلرهاب بجميع أشكاله 
لتصدي جلذوره الفكرية وجتفيف مصادر تمويله، واتخاذ كافة التدابير الالزمة ملنع وا

  .بالتعاون الوثيق فيما بين دولهمومكافحة اجلرائم اإلرهابية 


