
מגיעשטחהרחבת-ידיים.מדינההיאסעודיה
דלילה.ואוכלוסייתהקמ"ר,כל-2,250,000

ידוע,אינותושביהשלהמדויקהמספר

נפש,מיליוןכשמונההוא1980לשנתוהאומדן
הנפטכמדינתזרים).מיליוןכשניכולל(

מופלגת:עשירהסעודיהבעולם,המובילה
ב-נסתכםשלהתל"ג)(הגלמיהלאומיהתוצר

לאומיתמהכנסהדולר.מיליארדב-197864.2

להקציבלסעודיהקשההיהלאגדולהכה
דולרמיליארד14.2ב-1979/80לביטחון
ב-1975(.דולרמיליארד6.8לעומת(

להקיםשעליהםמשוכנעים,סעודיהשליטי

מעמד"כ"סמלהןגדול,צבאימערךבמזורז

חותריםאףוהםגיאופוליטיות,מסיבותוהן
לרכושהמגמה:צבאית.תשתיתלבניית

לוגיס-אלקטרוניקה,ציוד-אחזקה,בסיסים,

מכשירהכןוכיו"ב.מערך-הדרכהטיקה,
ללאבהתעצמותשימשיךסעודי,סגלסעודיה

תעשייהמקימהגםסעודיהבעתיד.זר,סיוע
ערבמדינותשלבשטחןוהןבשטחההןצבאית,
התהוםעלמצביעיםמערבייםמוכהיםאחרות.
לביןהסעודיתהשאיפהשביןוהרחבההעמוקה

הדרושסעודיבכוח-אדםהקיצוניתהדלות
היאהמגמהאך-הזאתהשאיפהלמימוש

הסעודי.בתכנוןשקובעת

כ)-80הסעודיהביטחוןמתקציבהאריחלק

כוח-אדם.ובהכשרתבתשתיתמושקעאחוזים)

גדולים,אינםהסעודייםהמזויניםהכוחות
לקצברבהבמידהומותאםאיטיוגידולם
האדם.כוחשלההכשרה

אסטרטגייםללימודיםהמכתחברועורך,מחרגםסופר.*
התמחותותחוםבהיסטוריה.האוניברסיטהמוסמךבלושך,

צבאית.היסטוריה

נעשההסעודייםהמזויניםבכוחותהשירות
הוחל1979בסוףבלבד.בהתנדבותבהעד

בקצבהשורותאתלמלאכדיבגיוס-חובה,
עדיין.כלליאינו,זהגיוסאךיותר,מהיר

לזכור,וישצבאילשירותנוטיםאינםהסעודית
הצבאעדייןנדרששניםעשרותכמהשלפני
עלרכובכשהואהמדינהאתלאבטחהסעודי
רגיל.ממונעברכבאוברגלנעאוגמלים,
לוזריםהיוחדישיםוכלי-שיטמטוסיםטנקים,
לגמרי.

ערי-צבא

סעודיהפורסתהצבאיהמערךתשתיתאת
בסמוךהנבנותערי-צבא,בשלושבעיקר

שעיקרהאחתובעיר-צבארגישים","לגבולות
סעודיה,בצפון-מערבתאבוס,:צבאיתתעשייה

אל-באסין,חאפרוישראל;ירדןגבולליד
;וכווייתעיראקגבוללידהמדינה,בצפון-מזרח

;תימןגבוללידבדרום-מערב,מושאייט,חמים
תעשייהעירשהיאריאד,לידואל-חארג',

צבאית.

המלךשםעלעיר-צבאהוקמהבתאבוכ
קמ"ר80הואהעירשטחעזיז.עבדול

הסעודי.מהצבאשלישיםכשניבהומרוכזים
שדה-(השוניםהחילותשלמחנותכוללתהעיר

מחנות-לשריון,בסיס-הדרכהצבאי,תעופה

ומערךסדנאותוצנחנים,חי"רמחנותשריון,
הקציניםלמשפחותמגוריםוכןלוגיסטי)
אקדמיהמוקמתזובעיר-צבאוהחיילים.

עזיז.עבדולהמלךשםעלצבאית

שםעלעיר-צבאמוקמתאל-באטיןבחאפר
ביותרהגדולהעיר-הצבאתהיהזוחאלד.המלך

קמ"ר,400פניעלתשתרעהיאבסעודיה.

ה-80,שנותבאמצעבנייתהתושלםוכאשר

בסיסאחת,טייסתחטיבות,שלושבהיוצבו
בהויהיוצבאית,להנדסהספרוביתקליטה
כ-תעלההעירהקמתמשפחות.ל-6,500בתים

דולר.מיליון7
מושאייט,בחמיםהשלישית,עיר-הצבא

לגבולסמוכההיאפייצל.המלךשםאתנושאת
תימן.
מרשימהתהיההצבאיתהתעשייהעיר
ריאד,לידבאל-חארג',נבניתהיאביותר.

תושלם,כאשרדולר.מיליארד10שלבתקציב
תשלובתאיש.100,000בהויעבדויחיו

שלבתי-חרושתתכלולבאל-חארג'התעשייה
היאשסעודיההערבית,הצבאיתהתעשייה

העיקרייםמפעליהואשרבה,בכירהשותפה

נחתםמאזאךבמצרים,להיבנותבתחילהנועדו
לביןמצריםביןלשלוםהסכם-המסגרת

התעשייהמדידהסעודיהמשכהישראל,
באל-חארג'במפעליםבמצרים.הצבאית

אוויר-טיליייוצרו)ואחר-כך(בתחילהיורכבו,

וציודמכ"םמערכותקרקע-אוויר,טיליאוויר,
על-פינבניתהתשלובתמגוון.אלקטרוני

ובריטניה.צרפתארה"ב,עםהסכמי-וכש
ההתעצמותמגמתאתמאפיינותערי-הצבא

לבוא.לעתידתשתיתבנייתשעיקרההסעודית,
שלבהכסעודיה,רחבת-ידייםבמדינהפיזורן
סעודיהרצינית.מגבלהמהווהגדול,מדבר

הזההפיצולבתוךאך,כוחה.אתלפצלנאלצת
בחצי-תריסרבסיסיםריכוז-ריכוזגםקיים

מודעתסעודיהלכל.וידועיםנייחיםאתרים
קיימתלאעודכלאךזו,מבחינהלפגיעותה,

איןעודוכלהמדינה,אתחובקתרשת-דרכים

במטוסי-(לא-יבשתיתניידותהסעודילצבא

לסעודיהאיןבמסוקים),אוגדוליםתובלה

לבעיה.פתרון

היבשהצבא
ב-1953ההגנה,משרדבסעודיההוקםךב1944

והתעופה.ההגנהמשרדונקראהורחבהוא
ענייניסעוד.מביתבכיריםנסיכיםבושולטים
מועצתידיעלבצוותאמנוהליםהביטחון
הפנים.ומשרדוהתעופהההגנהמשרדהשרים,

המלך.בידינתונההעליונההצבאיתהסמכות
הצבאצבאות:שניבסעודיהישלמעשה,

הסעודיצבא-היבשההלאומי.והמשמרהסדיר

כוחות-בואיןוחיילים.קצינים35,000מונה

משוריינת,בהטיבהמאורגןהואמילואים.
חטיבתחי"ר,חטיבותארבעממוכנת,חטיבה
גדודישלושהלאומי,משמרגדודצנחנים,

ועשרנ"מתותחיםסוללותששארטילריה,
ורבחדישחימושוהוק"."נ"מטיליםסוללות
ישהפגנות.לדיכויורקאךלשמשמכדיעצמה

הסתםמןהמיועדלדוגמה,נ"ט,נשקלו
בשעתאךמתמרדות.צבאיחידותנגדלשימוש
מסגדעלקנאיםהשתלטותשלהנוקבהמבחן
והיההלאומיהמשמרנכשלבמכה,הכעבה

198229פברואר*2"2מערכות



ארה"במתוצרתץ-85מטוסיברקעראהראן.הסעוריהאוויריבבסיסאל-סעורפהרהנסיך
סעוריה.שלהעיקרייםהנפטשדותעללהגןנועדהבסיס

שיחסיםלומרניתןהצבא.אתלהזעיקצריך

כמעטגורמיםביןפעולהשיתוף(סימביוזהשל
הלאומיהמשמרביןשורריםלזה)זהמתנגדים

בסעודיה.הצבאותלבין

האמריקני.הדגםלפילממוכנות,חי"רחטיבות

הקייםהמערךאתלשפרהמגמהבמסגרת

והדרכהמספקתתשתיתבלילהגדילובמקום
חטיבותיהאתסעודיהמשכללתנאותה,

ומציידתלממוכנתמחי"רעוברתהקיימות:

הטנקיםאת(בינונייםבטנקיםחטיבותיהאת
השירות),מןבהדרגהמוציאההיאהקלים

הכוחותעםשינועומתנייעים,נ"מבתותחים
בטנקי-גישור,שם,הםבאשרעליהםויגנו

וכיו"ב.כבדהנדסיבציוד

שלכוונותיהעלנמסר1981בראשית
מגרמניה2"ליאופרד"טנקילרכושסעודיה

ומודר-התעצמותמגמתמתוךהןהמערבית,

גיווןשלהכלליתהמגמהברוחוהןניזציה

האספקה.מקורות
הקרובות,בשניםהסעודיהצבאיוגרלאפילו

ולעצמתםהמדינהלשטחיחסיתקטןיהיההוא
סמוךפרוסהסעודיהצבאבכוח.אויביושל

משמעו-אבדותלהסבשיוכלסבירלגבולות.

יוכללאאךתוקף,אופולשלכוחתיות
אחתגזרהלתגברמאודקשהיהיהלהביסו.
הנמצאתהאחרתהגזרהמןכוחותעל-ידי
לשגרתוכלסעודיההמדינה.שלהאחרבקצה

שמחוץלזירותבלבדמוגבלחיל-משלוח
לממלכהמחוץאלבוחוההקצאהכללמדינה.
הממלכהשלההגנהמערךאתלהחלישעלולה
מוקדיביןהיחסיוהמרחק-המדברעצמה.

מרכזילביןפוטנציאלייםאויביםשלהכוח

להגנתהתורמיםסעודיהשלוהעצביםהכוח
מהאוויר,לתקיפההנוגעבכלאבלסעודיה.של

מאוד.רבהפגיעותה

חיל-האוויר
מכליותרנשכריצאהסעודיחיל-האוויר

וההת-המודרניזציהמתכניתהאחריםהכוחות

לרשותועמדוב-1978סעודיה.שלעצמות
-ב-1968מאשרשישהפירביםמטוסים

בצבא-היבשהבלבד60%בןגידוללעומת

משרתיםוחייליםקצינים8,000הסעודי.
קרבמטוסי178המחזיקהסעודי,בחיל-האוויר
אקדמיההסעודילחיל-האווירומפציצים.

רובםחניכים,60בהלומדיםשנהמדיבריאד.
כמואחרות,ממדינות-ערבומיעוטםסעודים
חניכיםצפון-תימן.בחריין,קטאר,סודאן,

המדריכיםרובבארה"ב.משתלמיםסעודיים
בריטיםהםהסעודיחיל-האווירשלבאקדמיה

ואמ-בריטיתהיאהדוקטרינהואמריקנים.

היאבאקדמיההעיקריתושפת-הלימודריקנית
אנגלית.

מכה-מדינה-ג'דהאזורעללהגןנועדתאבוכ

ישראל).נגדלתקיפהזינוקבסיסלשמשאו(

ארוכים.אספלטמסלוליזהתעופהלשדה

הבריזווהסעוריםע-8-5שלטייסתבומוצבת
נועדדאהראןע-51.מטוסיגםשםיציבוכי

סעודיה,שלהעיקרייםהנפטשדותעללהגן
להגנהבסיסזה-מושאייטחמיםעםוביחד

האחרונה,לעתעד(סעודיהשלהאווירית
מושאייטחמיסלייטנינג")."במטוסיבעיקר

דאהראןעםוביחדסעודיה,דרוםעללהגןנועד
המדינה.שלהאוויריתההגנהאתמשרתהוא

ג'דהץ-8-5.שלטייסתמוצבתבטאיף

אמריקנייםלמטוסי-תובלהבסיסמשמש
כ-031(.

להכפילהן:לעתידסעודיהשלמגמותיה
ל-14ולהגיעשלה,חיל-האוויראתבמהירות

ביותר.חדישיםמטוסיםשלששמהןטייסות,
מסוקי-גדודשלהקמתומתכנניםהסעודים

מוטס-במסוקים.חי"רשלגדודיםושניתקיפה

הסכם-רכשארה"בעםסעודיהחתמהכךלשם

הסכמיםגייסות.להובלתמסוקים440להספקת
ובריטניה.איטליהיפן,עםנחתמואחרים
מעוזיהרוכשתכלי-טיס,לרכישתבמקביל
הנוכחיהתקציבשלה.לחיל-האווירתשתית

לבנייה,לאימונים,רבהבמידהמוקדש

בסיסבוניםהסעודיםולהנדסה.לתחזוקה
בפירוקלאימוןבסיסצוותי-קרקע,לאימון

תדלוקמתקןמנועי-מטוסים,שלובהרכבה
רוכשיםעכשיוץ-1-5~.לצרכיאלהכלועוד,

אתלקלוטכדיואחראלקטרוניציודהסעודים
שלרכישהכוללתהסעודיתהתכניתע-51-ה.

וללחימההימיהסיורלשיפורימי,מטוס

חיל-נהנהשדות-התעופהעלבהגנהבצוללות.

כוחותעםפעולהמשיתוףהסעודיהאוויר
קרקע-אוויר,ובטילינ"מבתותחים-היבשה

במכ"ם.וכן

תדחוק1-15מטוסישללשירותהכנסתם
אךהמיושן,ה"לייטנינג"רגליאתבהדרגה

חיל-אתלשרתימשיךזהותיקבריטימטוס

במיוחדבקירוב,1985,עדהסעודיהאוויר
סיור,לכוחות-קרקע,סיועמשניות:במשימות

ואימונים.צילום
שצריךהסעודיחיל-האווירכילהעריךניתן

אינועד-מאוד,רחבת-ידייםמדינהעללהגן

)AMX-30טנקיםכ-350הסעודילצבא

כ-350מארצות-הברית),14-60מצרפת,

ן311-4מצרפת,ע)-AMX-10נגמ"שים
שריוניותמאותוכמהמארצות-התרית)

AML-60(AML-90-פוקס","מצרפת,ו
סנוגהאתד""פנהרד-קומנדו","פרט","

מג-ו"מרדר"מבריטניהו"גרייהאונד"

תותחים330לסעודיההמערבית).רמניה
מארה"ב,י201-4מ"מ105נגררהוביצר(

מ"מו-155מ"מ105מתנייעהוביצר
ישכןכמומ"מ).75תול"ריםמארה"ב,
סאו""(נגד-טנקיםטיליםכ-400לסעודיה
ויג'י-"מצרפת,88-11מארה"ב,ו"לאו"

דראגון""אלפיוכמהמבריטניה,לאנט"

ישמטוסיםנגדמארה"ב).שהוזמנו
ן24-4מתנייעיםתותחיםגםלסעורים'

צמדעםD"DAMX-30,40בקוטר
מצרפת),(מ"מ30בקוטרתותחים

משווייץ,טתנייעיםמ"מ35אורליקק""
מערךמארה"ב.34-113עלוולקן""
כוללסעודיהשלקרקע-אווירהטילים
שלפיתוח(שאהין""מהנייעיםמשגרים

ראפ:ר"",מתנעעיםהצרפתי),קרוטאל""

וטילימארה"ב,משופרהוק""מבריטניה,

מארה"ב.רד-איי""כתף

צרפתסיפקוה-70שנותלשלהיעד
לכוחות-היבשההציודרובאתובריטניה

בבנייתמתרכזתארה"בבעודהסעודיים,
ולפצלקשריהאתלגווןכדיובהדרכה.תשתית

יפן,עםהסכמיםסעודיהחתמהתלותה,את
שתימסביםהסעודיםועוד.המערביתגרמניה



ארה"בניאותהכאשרשעה.לפילכךמסוגל

האמריקניםטענולסעודיה,ק-51מטוסילספק

אלה,מטוסיםשלהצבתםעלסייגיםשהוטלו
הסעוריםלישראל.מדיסמוכיםיהיולבל

ארה"ב.אותםהגבילהלאלמעשהכיטוענים,

ע-51,מדגםהמטוסיםאתציידוהאמריקנים

עכשיובלבד.ליירוטבציודלסעודיה,שסופקו

להארכתנוספים,לכלי-דלקהמעודיםדורשים

טיליםוכןשלהם,ץ-51-השלהמבצעיהטווח
מסבירים,מטוסיםמומחייותר.משוכללים

וקלפצצותלנשיאתמתקניםלרכוששקל
זהמטוסלהסבכדיה-17-15,עללהרכיבם
מייווריק""טיליתקיפה.ומטוסלמפציץ

עלמאייםלכוחזהמטוסלהפוךעשויים
תדלוקבאמצעותשיט.כליועלקרקעמטרות
לכך,מתאימותמכליותישולסעודיה(באוויר

ובעונהבעתמטוסיםשנילתדלקהעשויות

מכלכמעטלהגיעסעודייםמטוסיםיוכלואחת)
בישראל.מטרהכלאלבסעודיהבסיס

התעניינותהעלנודע1981שנתבראשית

המערב-אירופאיהסילוןבמטוססעודיהשל

לספקארה"בשלנכונותהועלטורנאדו""
והתראהמכ"םמטוסיתריסרכחצילסעודיה

המשוכלל.אוואקס""מדגםמוקדמת
מתפתחהסעודיהאוויריהתובלהמערך
הסעו-מטוסי-התובלהניסיון.וצוברבמהירות

מאירופה,וחלפיםציודמייבאיםדיים
ובהנחתתם.לוחמיםבהצנחתומתאמנים

שלבמרחקנמצאהדרומישחלקהישראל,
עיןלפקוחחייבתמתאבוכ,טיסהדקותעשר

חיל-האווירשלהתעצמותואחרולעקוב

דרכובתחילתנמצאעודנושהיוםהגםהסעודי,

ומתוחכם.יעילאוויריככוח

הרו-אתביותרשהסעירהאווירי,הרכש

אוואקס':"מדגםהביקלמטוסיקשורחות

עםיטוסושלהםשצוותיםדורשיםהסעודים
הסעודיםשיהיועדהאמריקנייםהצוותים
עצמם.בכוחותאלהמטוסיםלהפעילמסוגלים
זו.לעסקהנמרצתהתנגדותהביעהישראל
אינםבמערבואחריםאמריקנייםמומחים
אתלבדםלהפעיליוכלושהסעוריםמאמינים

הקרובות.בשניםה"אוואקס"מטוסי

חיל-הים

ואויביםיריביםמולארוכים,חופיםלסעודיה

ואיראן;עיראק-הפרסיבמפרץבכוח:
וכןואתיופיה,דרום-תימן-בים-סוף
ובטוחחופשיבשיטמעוניינתסעודיהישראל.

המוצאשהםהורמוזובמצריהפרסיבמפרץ
אל-מנדב,באבבמצרהסעודי,לנפטהעיקרי

המשניהמוצאשהםסואץובתעלתבים-סוף

מקימהכךלשםכללי.ונתיב-סחרלנפט

חיל-היםומשמר-חופים.חיל-יםמעוריה

משמר-חופים.שלאופינושאעצמוהסעודי

ואלההיוםשבתמואלהשלו,כלי-השיטעיקר
הן-ה-80שנותלאמצעעדשייקלטו

בינוניות,אוקטנותמהירות,ספינות-משמר

הספינהבינוני.עדקצרמבצעיטווחכעלות
בתהיאשעה,לפיביותר,הגדולההסעח-ית

טונות.כאלף
קצינים4,500משרתיםהסעודיבחיל-הים

שרובםכלי-שיטעומדיםלרשותםוחיילים.
מגרמניהגםבהםישאךארה"ב,מתוצרת

דוברב-1979ומצרפת.מבריטניההמערבית,
צוללות.רכישתבדברצרפתעםמגעיםעל

ה-שנותמאמצעהחלבמיוחדובים-סוף,אילת

.80

הלאומיהמשמר

בס-בעצמתוהשניהכוחהואהלאומיהמשמר

המלוכניהמשטרשלמנקודת-הראותעודיה.
ביטחוןייעודו:העיקרי.הכוחזהוהסעודי,

הצורךובשעתחיוניים,מתקניםאבטחתפנים,.
למלך.ישירותכפוףהואלצבא.סיוע

הבדואים,שבטימקרבבעיקרמגויסיםאנשיו

הלאומי.המשמרלמתקניבסמוךהחיים

הערים,רובלידמתקניםהלאומילמשמר

נקודותומספרהחשובים,והיישוביםהעיירות
רוע.לאמספרעל-ידימתוגברהואהגבול.ליד

ביישוביםהיושביםסדירים,לאלוחמיםשל

ממשלתיתמשכורתמקבליםאלהקטנים.

יכולזובדרךלחודש.אחתלהתכנסוחייבים

רחביבכלבבעיות-פניםלטפלהלאומיהמשמר

האוכלוסייה,עלעיןלפקיחתבמקבילהמדינה.

המשמרמשמשכאחת,והזרההסעודית
שבעופוקההסדירלצבאמשקל-נגדהלאומי
וזרועותיו.הילותיועלעיניים

הלאומיהמשמרהיההאחרונהלעתעד

שהתאיםבלבד,ובינוניקלבנשקחמוש

נגדללוחמהואףפניםביטחוןשללמשימות
היההמשמרשלהבסיסיהרכבגרילה.

בתותחיםצוידמטוסיםנגדלהגנההשריונית.
רצחאחרילו.היהלאנגד-טנקיםנשקנ"מ.

שלמזורזבתהליךהוחלב-1975פייצלהמלך
רביםשלדעתזה,בכוחוהתעצמותמודרניזציה

לידיהשלטוןשלהשקטהמעבראתאבטח

עדשלושהנועדוהתכנית,לפיחאלד.המלך
הסבהלעבורהלאומימהמשמרגדודיםארבעה
הדישות,שריוניותעם-ממוכניםולהיות

105הוביצרתותחימתקדמות,מכוניות-סיור
נ"טוטיליםמ"מ81מתנייעותמרגמותמ"מ,

האימוניםבהעמקתדגשהושםט"ו"."

מסורתיבלבושהסעוריהלאומיהמשמראנשי

יגו-"ספינותשלהםהסעודילחיל-הים

כ-120טונות,אלףבתאחתסיירתאר",

עדיןמהןרבותקטנות,ספינות-משמר
משמר-החופיםשלרחפותשמונהבבנייה,

-בהזמנהקטנות.שולות-מוקשיםוארבע

עםמהירותספינותארבעקורבטות,תשע,
ועוד.הארפון""ים-יםטילי

תספקארה"בכינמסר1981בפברואר
816בסךותחזוקהבנייהשירותילסעודיה
היםהיללפיתותהתכניתבמסגרתדולרמיליון

מגוריםבמחנותאמוריםהדבריםהסעודי.

ובג'וכייל.בג'דהואימונים

בחיל-ניכריתהכיפוריםיוםמלחמתמאז

זאתעםאולםהתעצמות.מגמותהסעודיהים
חיל-היםשליכולתושעהלפיכילהעריךניתן

קליטתעםותגדלמאוד,מוגבלתהיאהסעודי
כשלזויכולתתהיהאזגםאךהסטי"לים,

במובןחיל-יםשללאגרול,משמר-חופים

הסעודימשמר-החופיםהמונח.שלהמקובל

מהירות,בספינותאותומחזקיםמאוד.קטן

לסייעעשויהואכלי-טיס.גםשיקבלואפשר
הכוחותשניאבלמשימותיו.בביצועלחיל-הים

עלולזאת,עםמשמעותי.ימיכוחאינםיחדגם

החדישהחימושבעלהסעודי,הימיהכוח

במפרץהישראליהשיטעללאייםוהמתוחכם,

82פברוארי282מערכות



במנהלבהדרכה,משופרתתשתיתובבניית
הלאומיהמשמרשליכולתואבלובלוגיסטיקה.

לעילכאמורשהוכיחהכפישעה,לפימוגבלת,
הכעבהמסגדעלקנאיםשלההשתלטותתקרית
במכה.
מןמודאגהסעודיהמשטרכילהבחיןניתן
צמיחהזרים,ריבויבארצו:הפנימיהמצב
ואינטלקטואלי,בינונימעמדשלמהירה

שעלולהסדיר,הצבאשלמזורזתוהתעצמות
הלאומיהמשמרמבית.בהפיכהגורםלהיות

העובדההמשטר.יציבותאתלוודאכדיתוגבר
שאינםרבים,סאו""בטילילאחרונהשצויד

שלמשימתועלמרמזתנגד-גרילה,נשק
מפניגםהמשטראתלאבטחהלאומי,המשמר

,עצמו.הסעודיהצבא
איןהסעודיהלאומילמשמרכילהעריךניתן

סעודיה.שלשכנותיהלגביישירהמשמעות

ככלשכןעקיפה,משמעותנועדתזהלכוח
למשטריאפשרכךיותר,ויעילחזקשיהיה
הסדירמהצבאיותרגדולחלקלהפרישהסעודי

כוללערבימאמץבמסגרתכחיל-משלוח
אויבלנוכחאו(ישראלשלהמזרחיתבחזית

אחר).

סיוע-חוץ

הסעו-המזויניםהכוחותנשענוומתמידמאז

משרתיםהיוםזרים.צבאייםיועציםעלדיים
סעודיכלעלזריםיועציםכשניבסעודיה

אלהבזריםסעודיהשלתלותהלובש-מדים.
משתדלתעל-כןרצינית.תורפהנקודתמהווה
למלאשיוכלסעודי,סגללהכשירסעודיה
שסעודיהסביר,זהאיןהזרים.מקוםאתבעתיד

ה-80,בשנותהזריםמהיועציםלהיגמלתוכל

להפעיליוכלוהמזויניםשכוחותיהאו
באורחומתוחכמותחדישותמערכות-נשק

זה.בעשורלגמרי,עצמאי
ואתכלי-נשק,עדייןמייצרתאינהסעודיה

מקורות:שלממגווןרוכשתהיאשלההנשק
יפן,שווייץ,המערבית,גרמניהצרפת,ארה"ב,
במערךעתקהוןמשקיעההיאועוד.איטליה
סעודיבכוח-אדםהמחסוראךשלה,הצבאי
לאזהמחסורההתעצמות.אתמעכבמתאים
משמעותיצבאילכוחלהפוךלסעודיהיאפשר

הנוכחי.בעשור

הסעודיהצבאיבמערךהטכניתההכשרה

טכניבעל-מקצועמאפס.להתחילמוכרחה
לכןהשמרנית,הסעודיתבחברהיפהנקלטאינו
טכניים-בחילותלשרתרבתמריץאין

סולדהסעודיהבינוניהמעמדמקצועיים.
בלתי-נפרדחלקשהיאגופנית,מעבודה

בצבא.מהשירות
כדיבצבא.לשרתנוטיםהסעודיםאיןככלל,

שכרוהוכפלהסעודי,לצבאהתנדבותלעודד
התוצאהב-1977.בסעודיהלובש-המדיםשל
חובה,בגיוסהוחללכןמרשימה,הייתהלא

קשות.היושהשלכותיו

מעוררבסעודיההזריםשלהגדולמספרם

לפזרם,מאמץעושיםוהםהשלטונותדאגתאת
כלשהי,קבוצהבידימדירבכוחריכוזלמנוע

ככלב-שמירההלאומיהמשמראתולהפקיד

פיקוחשלמסובכתשיטהגםפותחהעליהם.
הזרים.שלהשונותהקבוצותביןהדדי

בסעודיה,אלהרביםזריםשלנוכחותם

רציניתנקודת-תורפהמהווהבהם,ותלותה
ביותר.

ישראללגביהמשמעות
גםאלאצבאי,ציודרקלארוכשתסעודיה
אימוןמערכותהכוללתנרחבת,תשתית

המגמהצבאית.ותעשייהלוגיסטיקהוהדרכה,
במבחןולעמודזרבסיועמהצורךלהיגמלהיא

הוטללאכזהאמברגוחלפים.עלאמברגושל
כבראךכלשהי,ערביתמדינהעלכהעדאמנם
המערבבעיניש"סרחו"מדינותעלהוטל

שצברהמלוב,להבדילבשכנותיהן.ונלחמו
לקלוטיכולאינוצבאהאשראמצעי-לחימה

מעוניינתבמחסנים,שיתיישנווסופםאותם
לטווחבסיסית,צבאיתיכולתלרכושסעודיה
ארוך.

עללאייםעלולהסעודימהרכשחשובחלק
לסעודיהאמנם,ובים.באווירבמיוחדישראל,

מלחמתמאזאךישראל,עםמשותףגבולאין
כוחותלהעמידהסעודיםחדלולאהעצמאות
במלחמתישראל.נגדהלחימהלרשותמשלהם

הצבאיבמאמץסעודיגדודהשתתףהעצמאות
הימיםששתבמלחמתבארץ-ישראל.המצרי
אתלאבטחכדיבירדן,חטיבהסעודיההציבה
מהצבאיותרגדוללחלקולאפשרשטחה
הכי-יוםבמלחמתבצה"ל.להילחםהירדני

זהכוחלסוריה.סעודיתחטיבהנשלחהפורים
ועשרותטנקיםכ-40ולואישכ-3,000מנה

עםסעודיים,מסוקיםשמונהקני-ארטילריה.
לביצועלמצרים,נשלחוסעודיים,טייסים

השתתפו1975בנובמברלוגיסטיות.משימות
עםמשותףבתמרוןסעודייםע-5-עמטוסי15

זהתמרוןוירדן.סוריהשלחילות-האוויר
מרמת-לא-הרחקונערךימים,מספרנמשך

הגולן.
כוונו-אתמסתיריםאינםעצמםהסעודים

מדינותביןחדשהמלחמהשלבמקרהתיהם,

לכתבאמרחאלדהמלךישראל.לביןערב
לנואיןצבאנובחיזוק":טיימס"ניו-יורק"

אתבכוחשלקחמילמעטאיש,נגדכוונות
בירושלים,הקדושיםאתרינוואתאדמותינו

הואסעודיהשלכוחההם...מייודעיםואנו
הנסיךוהמוסלמי."הערביהעולםכלשלכוחו

חלקהיאסעודיהממלכת"הצהיר:פאהד
הבהירו,הבכיריםועוזריוהערבי"מהעולם

בהישתתפוישראלנגדמלחמהשלשבמקרה
סולטאן,הסעודי,שר-ההגנהסעודיים.כוחות
כל":מוניטור"סאיינסכריסצ'ן"לכתבאמר

ויופעלהערבית,האומהלרשותעומדנשקנו

שר-החוץהמשותף."האויבנגדבמערכה

בהבמלחמה":ניוזוויק""לכתבאמרהסעודי
מדינות-ערבשלהאינטרסיםמעורביםיהיו

שייחשבדבריהיהלאדם,ויישפךהאחיות,
לפגיעהמשאבינובהפעלתבעינינומדייקר

באויבינו."

יכולת,לביןרטוריקהביןלהבחיןישאמנם,

במרוצתותגדלתלךסעודיהשליכולתהאך
ולנתיבי-יםישראללדרוםוקרבתהה-80,שנות

אדומהנורהלהדליקחייבתלישראל,חיוניים
בישראל.
נגדערביבמערךלהשתלבתוכלסעודיה
:דרכיםבמספרישראל,

עצמאייםהתקפייםמהלכיםביצועעל-ידי

במיוחדבישראל,יעדיםכנגדמשטחה

לנסותיוכלוסעודייםנוחותאילח.במרחב
-מהאווירישראליותמטרותולתקוף

וגוראייט,טוראיףתאבוכ,כמומבסיסים
כוחותאספלט.ועשוייםארוכיםשמסלוליהם

בשטחלנחותאוולצנוחלנסותיוכלוסעודיים
אומהים,ישראליותמטרותלתקוףאוישראל,
בים-סוףאילת,במפרץישראלישיטלתקוף

אל-מנדב.באבובמצר

ולנסותישראלשמיאתלסרוקתוכלסעודיה

באמצעותישראליותמכ"םמערכותלשבש
אוואקס"."מטוסי

בשטחה,בסיסי-זינוקלהעמידתוכלסעודיה
נגדשיפעלואחרים,ערבייםכוחותלרשות
ישראל.

לחזיתחיל-משלוחלשגרתוכלסעודיה
לסוריה.גםאך-לירדןבמיוחדהמזרחית,

אוביבשה,לעבוריוכלהסעודיחיל-המשלוח
באוויר.

מעוד-אמצעי-לחימה,לשלוחתוכלסעודיה

בתנאיבישראל,שיילחמולמדינות-ערבפיה,
ויוכלואלהאמצעי-לחימהיכירושהמקבלים
להפעילם.

מצבאהלהפרישסעודיהשתוכלהכוח
להיותעשויישראלנגדהערביהמערךלרשות

חטיבותשתיעדאחתמשוריינתחטיבהבן
כ-25מטוסי-קרב-תקיפה,כ-50משוריינות,

סוללותושלושמטוסי-תובלהכ-15מסוקים,
משופר.הוק""טילי

מועט,מבצעיניסיוןהסעודילצבאאמנם,
איכותו,ושלהאדםכוחכמותשלבעיותלוויש

החדישותמערכות-הנשקבולכשייקלטואבל

שמקימההתשתיתעלוכאשרסעודיהשרוכשת
אמצעישלהגדולותהכמויותיתוספוסעודיה
מתעניינתהחלהשסעודיהחדשיםלחימה

האיוםיגדלה-80שנותבראשיתברכישתם

תוכללאה-80בשנותישראל.כלפיבוהטמון
הסעודיהצבאאתלראותשלאישראלעוד

אותולכלולעליהויהיהאפשרי,כאויב
בעין.האויביםביןשלה,המצבבהערכות


