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 االهداء
اليي ال يطيب الميؿ اال بشكرؾ وال يطيب النيار اال بطاعتؾ ... وال تطيب 

ال تطيب االخرة اال بعفوؾ .... وال تطيب الجنة اال المحظات اال بذكرؾ .... و 
 برؤيتؾ .... اهلل جؿ جاللو.

انة ... ونصح االمة ... الى نبي الرحمة ونور الى مف بمغ الرسالة وأدى االم
 . العالميف

 سيدنا محمد )صمى اهلل عميو وسمـ(
الى مف كممو اهلل بالييبة والوقار ... الى مف عممني العططاء بدوف انتظار ... الى 
مف احمؿ اسمو بكؿ افتخار ... ارجو مف اهلل اف يمد في عمرؾ لترى ثمارًا قد حاف 

ظار وستبقى كمماتؾ نجـو اىتدي بيا اليوـ وفي الغد والى قطفيا بعد طوؿ انت
 االبد.... 

 الى المحامي )والدي العزيز(
 الى مالكي في الحياة ... الى معنى الحب والى معنى الحناف واؿ     ... 

 الى بسمة الحيا ، وسر الوجود
 الى مف كاف دعائيا سر نجاحي وحنانيا بمسـ جراحي الى اغمى الحبايب 

 دتي العزيزة(())وال
الى االخوة واالخوات ... الى مف تحموا باالخاء وتتميز بالوفاء والعطاء الى ينابيع 
الصدؽ الصافي الى مف معيـ سعدت، وبرفقتيـ في دروب الحياة الحموة والحزينة 
سرت الى مف كانوا معي عمى طريؽ النجاح والخير الى مف عرفت كيؼ اجدىـ 

 وعمموني ال أضيعيـ 
 اخواتي وزمالئي ، رفيؽ عمري(())اخي و 

 

 الباحثة

 



 ب     
 

 شكر والتقدير 

فأف لـ تستطع فكف متعممًا، فأف لـ تستطع فأحب العمماء، فإف لـ  –"كف عالمًا 
 تستطع فال تبغضيـ"

بعد رحمة بحث وجيد واجتياد تكممت بأنجاز ىذا البحث، نحمد اهلل عز وجؿ عمى 
كما ال يسعنا اال اف نخص باسمى  نعمة التي َمَف بيا عمينا فيو العمي القدير،

عبارات الشكر والتقدير الدكتور )عماد مؤيد( لما قدمو لي مف جيد ونصح ومعرفة 
 طيمة انجاز ىذا البحث.

كما اتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف اسيـ في تقديـ يد العوف النجاز ىذا البحث 
كانوا عوف لي في ونخص بالذكر اساتذتي الكراـ والزمالء الدبموماسيف والى الذيف 
 بحثي ىذا ونور يضئ الظممة التي كانت تقؼ احيانًا في طريقي.

الى مف زرعوا التفاؤؿ في طريقنا وقدموا لنا المساعدة والتسييالت والمعمومات، فميـ 
منا كؿ الشكر واخص فيـ ))الست ايالؼ(( التي اسيمت بشكؿ وفير في تشجيعي 

 واعطائي النصائح اثناء انجاز بحثي.
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 مقدمة:
يمثؿ قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب الذي عرؼ بػ)جاستا( نقطة تحوؿ مفصمية في 
مسيرة العالقات السعودي االمريكية عمى مختمؼ مراحؿ تطورىا، وذلؾ ألنو يسيـ 

ـ المبادئ االستراتيجية السياسة الخارجية االمريكية مف مرحمة في االخالؿ في احد اى
 ما بعد الحرب الباردة والمتمثمة بالتحالؼ مع المممكة العربية السعودية.

حيف بدأت العالقات السعودية االمريكية تنمو بشكؿ متصاعد مع نياية القرف التاسع 
مى الشرؽ االوسط، ثـ عشر بوصفو جزء مف انفتاح الواليات المتحدة االمريكية ع

تطورت تدريجيًا في قرف العشريف العتبارات متعددة جاء في مقدمتيا اكتشاؼ النفط 
 بكميات تجارية في ثالثينات القرف الماضي.

كما اف بروز االتحاد السوفيتي وتعاظـ دوره بعد الحرب العالمية الثانية حفز الواليات 
عامة وفي السعودية خاصة، حيث  المتحدة عمى تكثيؼ اىتماميا بالشرؽ االوسط

تميزت سيمة التحالؼ التقميدي في جمع المستويات، فالشراكة االستراتيجية امتدت مف 
ولتجارية  -االقتصادية –االمنية  –الجانب السياسي الى الجووانب العسكرية 

والعممية، ويمكف القوؿ اف المممكة العربية السعودية تعد مف اكثر الحمفاء خدمة 
واف اصدار  لح االمريكية في منطقة الشرؽ االوسط والسيما المنطقة العربية.لممصا

الكونغرس االمريكي لقانوف العدالة ضد رعاة االرىاب الذي اشتير بقانوف )جاستا( 
 سبب توتر في العالقة بيف البمديف وىو القانوف.

كية في في الواليات المتحدة االمري 2221ايموؿ  11الذي يمنح اسر ضحايا احداث 
شخص مف  18رفع دعاوي قضائية ضد المممكة العربية السعودية في اعتبار اف 

المنفيف االعتداء يحمموف الجنسية السعودية، وقد اعترض الرئيس االمريكي ))باراؾ 
اوباما(( عمى القانوف والذي استخدـ حؽ الفيتو ضده لكف ثـ التصويت عميو في 

 مريكي جعؿ القانوف يتخذ ويصبح ممزمًا .مجمس الشيوخ وحؽ النظاـ السياسي اال
 اهمية البحث:

تتبع اىمية ىذا الموضوع مف كونو يمثؿ قانوف جاستا موضوع في غاية االىمية 
حيث يشكؿ جداًل كبيرًا سيما انو يمثؿ انتياكًا كثيرًا وخارقًا لمقانوف الدولي ومبادئ 

اء ويمنع اف يقـو االفراد االمـ المتحدة التي تضمف الحؽ في السيادة بيف دوؿ االعض
بمقاضات الدوؿ في العالقات الدولية وصدور موافقؼ دولية عديدة ضد الواليات 

 المتحدة االمريكية ترفض القاوف مثؿ االتحاد االوربي وروسيا وجامعة الدوؿ لعربية.
 اشكالية البحث
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ضوء  االميركية في –مشكمة البحث تتمثؿ في كيفية تصور شكؿ العالقات السعودية 
مفردات قانوف جاستا وما ىي االبعاد المستقبمية ليذا القانوف عمى العالقات الثنائية 

 بينيما.
 وىذه المشكمة البحثية تطرح الحاجة لالجابة عف بعض االسئمة وىي:

 ما ىي طبيعة العالقة السعودية االمريكية وتطورىا. -
 ما ىي غايات ىذه العالقات. -
 واقميمية اثرت عمى طبيعة ىذه العالؽ. ىؿ ىناؾ احداث ومتغيرات دولية -
 ىؿ اف قانوف جاستا سيؤثر سمبًا عمى طبيعة ىذه العالؽ. -

 فرضية البحث:
تنطمؽ فرضية البحث مف رؤية مفادىا اف العالقات االمريكية السعودية عالقة طردية 
تتصؼ بالتحالؼ االستراتيجي منذ مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية واف قرار 

وف جاستا سيؤثر في طبيعة العالقة االمريكية السعودية وافاقيا المستقبمية، اذ اف قان
اقراره يمثؿ نقطة تحوؿ مفصمية في سياؽ العالقات بيف الحميفيف التقميديف اذ ما تـ 
الشروع بتطبيقو، ولذا الفرضية تحاوؿ اثبات تأثير قانوف جاستا عمى العالقات 

 .االمريكية السعودية او نفي ذلؾ
 منهجية البحث:

لقد اعتمد الباحث المنيج التاريخي في المبحث االوؿ العالقات السعودية االمريكية 
)نبذة( تاريخية، والمنيج الوصفي في المبحث الثاني )مفيوـ قانوف جاسا، والمنيج 

 التحميؿ(، في المبحث الثالث ىو اثر قانوف جاستا عمى العالقات بي البمديف.
 هيكمية البحث:

ًا ألىمية البحث فقد قسمنا ىذا البحث الى ثالث مباحث فضاًل عف المقدمة نظر 
 حيث تناولنا في: والخاتمة.

 المبحث االوؿ: العالقات السعودية االمريكية )نبذة تاريخية(.
 المبحث الثاني: قانوف جاستا الخمفية والمضموف.

 ريكي.المبحث الثالث: تأثير قانوف جاستا عمى العالقات السعودية االم
 المبحث االول

 العالقات السعودية االمريكية )نبذة تاريخية(

 مقدمة
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نتناوؿ في ىذا المبحث كؿ مف العالقات السعودية واالمريكية منذ تأسيس 
 ايموؿ عمى العالقات بيف البمديف .  11المممكة العربية السعودية وتأثير احداث  

عود عند قياـ المممكة منذ اعالف الممؾ عبد العزيز بيف عبد الرحمف آؿ س
، بدأ يتطمع الى اعتراؼ الواليات المتحدة بيا  1926الحجاز وسمطنة نجد عاـ 

واقامة عالقات دبموماسية معيا ، في وقت لـ يكف يطمئف فيو الى السياسة البريطانية 
عف  1928تجاه المنطقة لذلؾ فاتحت السمطات السعودية وزارة الخارجية االمريكية 

االمريكي في القاىرة ، حيث سجمت زيارة المندوب االمريكي طريؽ المفوض 
(charlas pres لمممؾ عبد العزيز اوؿ حمقة في سمسمة االتصاالت بيف الجانبيف )

السعودي واالمريكي بعد حصوؿ شركة )ستاندرداويؿ كالفورنيا( )شيفروف( حاليًا عمى 
تأسيس شركة النفط  وكذلؾ 1933امتيازات التنقيب عمى النفط في السعودية عاـ 

، وبدت الدولة كأكبر دولة مصدرة لمنفط في  1944العربية االمريكية )ارامكو( عاـ 
   -الى اف اىـ العالقات بيف البمديف : (1)العالـ ، والى اف اىـ العالقات بيف البمديف 

 العالقات االقتصادية  –اواًل 
اثناء الحرب الباردة ،  اف العالقات االمريكية السعودية قد بمغت مرحمة النضج

اكتشفت شركات ستاندر  1932فأنيا رأت النور قبؿ الحرب العالمية الثانية ففي عاـ 
النفط في البحريف ، سرعاف ما حوؿ المنقبوف انتباىيـ الى المممكة  *اميؿ كالفورنيا

 .  (2)العربية والى نشاط البحريف ومقوماتيا الجيولوجية 
ي فقد كاف في غاية االىمية ، ففي نياية الحرب اما موقع السعودية الجغراف

العالمية الثانية اىتمت الواليات المتحدة االمريكية بقدرة النفاذ عمى االرض السعودية 
في سبيؿ احتواء الميؿ السوفيتي مع تزايد حرارة الحرب الباردة قمقت وزارة الخارجية 

قعيا االستراتيجي جوًا مف اطماع االتحاد السوفيتي في المنطقة بسبب نفطيا ومو 
اوربا الى النفط  وارضًا وبحرًا ،وفي سياؽ حاجة الواليات المتحدة االمريكية و

                                                           

،  1991- 1965في وثائؽ غير منشورة  وليد حمدي االعظمي ، العالقات السعودية االمريكية وامف الخميج ((1
 .  168ص   1992، دار النشر )دار الحكمة( ، سنة  1ط

االقتصادي والسياسي والمجتمع والشؤوف  الميزافعودية في غموزماير واخروف ، المممكة العربية السايريس  ((2
 .  438، ص  2212)بيت النيضة( بيروت  ،  مركز الدراسات الوحدة العربية،  2الخارجية ، ط
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السعودي واستقرار ذلؾ في الميؿ القريب لمحفاظ عمى مستوى نموىا االقتصادي 
  (1)وعالقة ذلؾ بمستوى انتاج النفط السعودي . 
االمريكية في الشرؽ  ميمة في السياسةحيث كانت السعودية نقطة ارتكاز 

االوسط فيي دولة معادية لالتحاد السوفيتي وغنية بالنفط وتقدـ تسييالت عسكرية 
 .  (2)لمواليات المتحدة 

وفي مجاؿ العالقات االقتصادية والتجارية يمكف القوؿ اف العالقات التي 
ات جمعت بيت الواليات المتحدة االمريكية مع المممكة العربية السعودية ىي عالق

متطورة عمى الرغـ مف المشاكؿ والخالفات التي تركز اساسًا حوؿ القصية الفمسطينية 
والصراع العربي واالسرائيمي وقد برز ذلؾ مف خالؿ عنصر التعاوف المتبادؿ بيف 
الطرفيف طوؿ فترة السبعينيات واوائؿ الثمانينات مما ادى الى دعـ العالقات الثنائية 

ي مجاؿ التعاوف العسكري اـ االقتصادي ، فمف ناحية بينيما ، سواء كاف ذلؾ ف
اخرى فاف زيادة االىتماـ ببرامج وخطط التنمية في السعودية مما داى الى المزيد مف 
التعاوف مع الواليات المتحدة االمريكية لمحصوؿ عمى التكنموجيا المتقدمة والخبرة 

 .  (3) 1974اقيات يونيو االمريكية ومف مظاىر ىذا التعاوف بيف الطرفيف توقيع اتف
اصدرت الواليات المتحدة قراراتيا واالعتراؼ بالوالية  1931وفي عاـ 

السعودية تمييدًا لتأسيس عالقات دبموماسية وبحسب موقع وزارة الخارجية السعودية 
فاف المممكة والواليات المتحدة تربطيا عالقات صداقة وثيقة وتجمعيا مصالح 

عزيز السالـ واالستقرار في الشرؽ االوسط والمحافظة عمى مشتركة متعددة ، منيا ت
استقرار اسواؽ النفط والعمؿ عمى استقرار االقتصاد الدولي ومحارب االرىاب وحفظ 

  (4)السالـ في المنطقة . 

                                                           

 .  441، ص ايريس غموزماير واخروف، مصدر نفسو ((1
خية ، دار ميزوبوتاميا لمنشر دراسة تاري 1975 – 1964، العالقات السعودية االمريكية  نعيـد. محمد عمي  ((2

 .  148و ص  2229والطباعة والتوزيع ، بغداد ، 
 .  189وليد حمدي االعظمي ، مصدر سبؽ ذكره ، ص ((3
سبتمبر ، صحيفة  11وتطورت بعد احداث  1931ميسر ياسيف ، السعودية وامريكا عالقات بدأت عاـ  ((4

 . 2215الوطف ، 
http://melwatahnnews.com/news/delails/798523 
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وقد حظيت المممكة العربية بأىتماـ عالمي عاـ واىتماـ امريكي خاص ، 
قتصادية عمى المستوييف االقميمي والدولي نتيجة لمكانتيا السياسية واالسالمية واال

وعدت احدى مرتكزات االمف االستراتيجي في المنطقة ودورىا الدولي في احداث 
التوازف االقتصادي العالمي عمى مد السنيف نتيجة تحوؿ النفط الى سمطة عالمية 
ر اثرت عمى اقتصاديات العديد مف الدوؿ المستيمكة لو فضاًل عف اطاللتيا عمى البح

االحمر والخميج العربي جعميا متميزة في موقعيا الجغرافي في منطقة الشرؽ االوسط 
 .(1)  

لقد برزت المممكة العربية السعودية اليوـ كأىـ مصدر خارجي لمنفط االمريكي 
بالرغـ مف اف االستيرادات االمريكية مف النفط السعودي ال تشكؿ اال جزء صغير مف 

السعودية كأكبر منتج لمنفط عمى زيادة انتاجيا زيادة فاعمة ،  احتياجاتيا ، اال اف قدرة
وعمى تسويؽ نفطيا بأسعار ال تقؿ كثيرًا عف ما يطمب المنتجوف االخروف واصبحت 
عامؿ مؤثرًا في فرض االستقرار رئيسي عمى سوؽ النفط العالمي وعمى تعادؿ وقوع 

 .  (2)ازمة اقتصادية عالمية 
مثالف وجييف لعممة واحدة لدى صانعي القرار حيث اف النفط والسياسة ي

االمريكي وقد اثر النفط تأثيرًا رئيسًا في تأكيد الثقؿ السياسي واالقتصادي لمممكة 
العربية السعودية منذ اكتشافو ، ونظرًا لتوجييات السياسة االمريكية التقميدية المناصرة 

عشر ، وىذا ما اكد عميو  لحرية الشعوب واستقالليا مف خالؿ مبادئ ويمسوف االربعة
 الممؾ عبد العزيز في لقائو التاريخي مع الرئيس االمريكي روزفمت . 

كما اف ال احد ينكر اف لمواليات المتحدة االمريكية مصمحة مباشرة ومستمرة 
في امدادات النفط السعودي لوقت غير محدد مستقباًل ، فواشنطف مع حمفائيا ال 

ت اليائمة مف احتياجات النفط السعودي وفي حاؿ تستطيع االستغناء عف الكميا

                                                           

  2215،  7997،عدد العالقات االقتصادية السعودية االمريكية صحيفة العرب االقتصادية الدولية ، ((1
http://www.aleat.com/article.97788.html 

 .  167، مصدر سبؽ ذكره ، ص ايريس غموزماير واخروف ((2
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انقطاعيا فاف التكمفة ستكوف كارثة بالنسبة لالقتصاد العالمي وكسادًا عالميًا كالذي 
 .  (1)مصدره العالـ في الثالثينات مف ىذا القرف 

ايموؿ الى قدرة البمديف عمى تطوير العالقات بيف  11ومما ادى بعد احداث 
تعاوف ليشمؿ مجاالت عديدة ، مثؿ االقتصاد والطاقة ومكافحة البمديف وتوسيع ال

االرىاب واالمف ،في ىذا السياؽ قرر الجانباف عمى انشاء الية لمحوار االستراتيجي 
وزيادة التبادؿ الثقافي والعمؿ عمى تعزيز التجارة واالستثمار بيف البمديف ودعـ 

  (2)التعاوف التقني والتكنموجي . 
 

 قات االمنية ثانيًا : العال
تحتؿ قضية االمف موقعًا رئيسًا في المصالح المشتركة بيف البمديف ويعود ذلؾ 

روزفمت بأف فرنكميف  عندما تمقي  الممؾ عبد العزيز وعد مف 1945الى اوائؿ عاـ 
تضمف الواليات المتحدة االمريكية سالمة االراضي السعودية في اي ظرؼ كاف 

 سباب عدة العمؿ المشترؾ . وخالؿ الحرب الباردة ، ضمف ا
في حيف بدأت العالقات السعودية االمريكية الى حقيقة الحرب الباردة عقب 

( وقياـ الطرفاف بدعـ وتسميح وتمويؿ 1979الغزو الروسي الفغانستاف عاـ )
الحركات الجيادية في افغانستاف لغرض مقاومة الوجود السوفيتي عممًا اف ىذا الدعـ 

مو الحركات االسالمية االصولية ذات )الطبيعة الجيادية( مشكمة قد ميد الطرفيف لن
بذلؾ البذرة الرئيسة لظيور تنظيـ القاعدة والتنظيمات االرىابية االخرى المرتبطة بو 
او المنبثقة عنو ، ويستمر ىذا التعاوف حاليًا وبشكؿ مكثؼ ضمف اطار الحرب 

 . (3)التنظيمات تتبع شبكات تمويؿ تمؾ الدولية ضد االرىاب مف خالؿ

                                                           

تحالؼ ، العالقات السعودية االمريكية )نموذج( ، بسمة خميؿ نامؽ االرقاني ، التوازف والخمؿ في عالقات ال ((1
،  2، العدد  21مجمة كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، كمية العمـو السياسية ، وحدة البحوث ، المجمد 

 .  2212سنة 
 صحيفة الوطف ، مصدر سبؽ ذكره  ((2

http://m.elwatannews.com/news/delais/798523 
 . 472، مصدر سبؽ ذكره ، ص ي ظوليد حمدي االع ((3
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اعمف الرئيس االمريكي كارتر المبدأ المعروؼ بأسمو )مبدأ  1982وفي عاـ 
كارتر( الذي يرى اف اي عمؿ عسكري ييدد امف الخميج العربي ىو تيديد لممصالح 

الضرورية ، بما فييا الحيوية لمواليات المتحدة االمريكية دائمًا لتستخدـ جميع وسائؿ 
ؿ حماية ىذه المصالح ويودنا مبدأ كارتر كمبدأ حيوي الى القوة العسكرية مف اج

اكتشاؼ واقع الواليات المتحدة بتأميف احتياجاتيا النفطية الخاصة فحسب ميتمة 
السياسية  باألنظمةايضًا وبصورة اكبر باإلمدادات النفطية الدولية مف خالؿ عالقتيا 

لخدمات لشركائيا مثؿ مف اسداء االمؤيدة ليا في الشرؽ االوسط . وكذلؾ يمكف 
 .  (1)اوربا والياباف 

اف امف الخميج العربي بالنسبة لمواليات المتحدة االمريكية بمعنى كيفية تأميف  
وصوؿ امدادات النفط مف المنطقة بأستمرار الى الواليات المتحدة االمريكية ودوؿ 

اشر والغير اوربا القريبة والياباف حيث اعتمدت واشنطف عمى الوجود العسكري المب
مباشر في منطقة الخميج العربي والمحيط اليندي لتأميف ىذه المصالح ، وقد بدأت 
وجودىا العسكري ىذا بضرورة الحفاظ عمى )االمف واالستقرار( في الخميج العربي 
وواقع الحاؿ اف ىذا الوجود العسكري مصحوبًا بالتيديدات المستمرة بالتدخؿ العسكري 

ديد لالمف واالستقرار في في المنطقة وبشكؿ اخطر تيالحتالؿ منابع النفط 
 . (2)المنطقة

حيث وصؿ التعاوف في ىذا المجاؿ بيف البمديف اوجو عند ارساؿ قوات 
عسكرية امريكية الى السعودية عقب قياـ النظاـ العراقي السابؽ بغزو الكويت عاـ 

قة لتأميف حماية ( ، االمر الذي ادى الى تعزيز الوجود االمريكي في المنط1992)
ضماف الحفاظ عمى مستويات االنتاج النفطي وطرؽ تصديره السعودية ودوؿ الخميج و 

الى السوؽ العالمية ، واف ىذه االمر يعد نقمة نوعية في طبيعة العالقات بيف المممكة 
والواليات المتحدة وباالخص في المجاؿ العسكري ، كما يشمؿ ىذا التعاوف اجراء 

شتركة تحقيقًا لمصمحة الطرفيف في الحفاظ عمى امف الخميج العربي عمميات تدريب م

                                                           

 .  484، مصدر سبؽ ذكره ، ص ايريس غموزماير واخروف ((1
 2211ؤاد طارؽ كاظـ العميدي ، الدوؿ الكبرى وامف الخميج العربي ، كمية تربية االنساف ، ف ((2

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.asp 
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، وتعتبر المممكة مف اكبر الزبائف لبرنامج الواليات المتحدة االمريكية لممبيعات 
العسكرية االجنبية حيث وقعت المممكة عقود شراء اسمحة وطائرات ومروحيات الخ 

نية العسكرية وامف الحدود مف ... كما توجد ىنالؾ مجاالت تعاوف بشأف تطوير الب
 ضمنيا مبادئ وزارة الداخمية لممممكة بشأف تعزيز الدفاعات االرضية والساحمية . 

حيث اف التعاوف في مجاؿ مكافحة االرىاب وتعزيز التعاوف والتنسيؽ االمني 
، ىبت ىناؾ مجاالت التعاوف الوثيؽ  2221سبتمبر  11بيف البمديف عقب احداث 

عمؽ بمالحقة عناصر تنظيـ القاعدة وغيرىا ففي مجاالت االخرى فعؿ وخاصة فيما يت
  .(1)مكافحة تمويؿ شبكات االرىابية 

اف العالقات الماضية لمممكة العربية السعودية والواليات  نستنتج مما سبؽ
المتحدة االمريكية باعتبارىا تشكؿ ركنًا ىامًا في نظرتيا المتبادلة في مسار المعالـ 

والسعودية والطابع الشمولي لمتطمبات االمف في المنطقة الذي تكرس في االمريكية 
عمى مواجية متطمبات االمف االقميمي التي تعيشيا منطقة الخميج  ظؿ غياب القدرات

 العربي.
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني
 ايلول على العالقات السعودية االمريكية 88اثر احداث 

النسبة لمواليات المتحدة ولمعالـ ، نقطة ايموؿ حدثًا تاريخيًا ب 11يعتبر حدث 
تحوؿ في مستقبؿ العالقات الدولية فقد غيرت سرعة التطور االمريكي لمواقع 

                                                           

 . 422ص  وليد حمدي االعظي ، مصدر سبؽ ذكره ، ((1
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السياسي الدولي ووضعت الواليات المتحدة االمريكية عمى مسار سياسي عسكري 
جديد ييدؼ الى مخاطبة واقع دولي جديد في مسار العالقات الدولية ، فقد برزت 

  (1)جديدة وجوىرية في السياسة الخارجية االمريكية تطورات 
الى زيادة الصعوبات والتحديات القديمة  2221ايموؿ  11وقد ادت احداث 

التي تواجو العالقات بيف المممكة العربية السعودية وامريكا ، فأذا تأممنا في تأثير 
الرسمية بيف  ايموؿ عمى العالقات يمكننا اف نالحظ اف العالقة 11تداعيات احداث 

ايموؿ بسبب اعتبارات المصمحة  11الرياض وواشنطف لـ تتأثر كثيرًا بأحداث 
االستراتيجية واالقتصادية ولكف المؤسسات االعالمية وبعض المحمميف السياسييف 
االمريكييف العامميف في مراكز البحوث والدراسات قاموا بشف حممة اعالمية شديدة 

  (2)ستمرة حتى الوقت الحاضر . العداء لمسعودية وما زالت م
ومف الواقع اف غالبية مضاميف الحممة االعالمية االمريكية ضد السعودية 
متعمؽ بشكؿ مباشر بمسألة اختالؼ القيـ الثقافية وقيـ الثقافة السياسية بيف المجتمع 

 -السعودي واالمريكي منيا :
المي السعودي االدعاء بأف القاعدة وطالباف ىما مف نتائج النموذج االس -1

المتمثؿ في مركز الشيخ محمد بف عبد الوىاب الذي يشيروف اليو احيانًا 
 بالوىابية واحيانًا بالسمفية السعودية . 

انتقد بعض الكتاب االمريكييف لتطبيؽ السعودية لمشريعة االسالمية وخاصة  -2
 مسألة العقوبات . 

اثة ورفض جميع االدعاء بأف النموذج االسالمي في السعودية يعارض الحد -3
 . مظاىر التقدـ الموجود في الثقافة العربية 

االدعاء اف مناىج التعميـ في السعودية ، تعمـ كره الييود والغرب وتحرض  -4
 عمى محاربتيا بشكؿ مباشر وغير مباشر . 

                                                           

ايموؿ ، صحيفة الرأي ، سنة  11، سياسة الخارجية االمريكية بعد احداث  العرفافد. عبد ابراىيـ ،   ((1
11/9/2212 http://alrai.com/arlicle/538116.html   

 8449ايموؿ ، صحيفة الشرؽ االوسط ، العدد  11داعيات عثماف الرواؽ ، العالقات السعودية االمريكية وت ((2
 ?http://archiro.aawsak.com/leader.asp.  2222، سنة 

http://alrai.com/arlicle/538116.html
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القوؿ بأف النموذج السعودي لالصالح يعارض الحرية الدينية لغير المسمميف  -5
 المقيميف في السعودية . 

حيث جاء الدور السعودي عمى الحكومة االمريكية بعد النقد االمريكي لما 
سمي عدـ تعاوف السعودية مع الحكومة االمريكية ضد االرىاب ورفضيا فتح قواعدىا 
العسكرية ليـ مف جانب ولي العيد آنذاؾ واالمير عبد اهلل الذي اكد باف ىذه الحممة 

دية في الصحؼ الغربية ليس اال امتثااًل مدفوعة بدافع ديني واف التيجـ ضد السعو 
لمحقد القديـ ضد االسالـ وقد التزمت السعودية بحماية االسالـ ، وال يمكف اف تتخمى 

رعاية االسالـ والمسمميف في العالـ ، بأعتبارىا عنيا تمثؿ الشريعة الحكـ مف مثؿ 
  (1) بالد الحرميف الشريفييف . 

ايموؿ بأف 11عودية واتياميا بأحداث حيث جاء الحممة االعالمية ضد الس
القاء ما ىي المسؤولية عف احداث ايموؿ كاف منفذي اليجـو العدد الكبير منيـ 
سعودييف الجنسية وكذلؾ تمثؿ بالتمويؿ اليائؿ الذي جاء مف مصادر سعودية اىمية 

 . (2)وخيرية تدعـ التنظيـ 
كية بتورط السعودية كما ردت السعودية عمى دعاوي الواليات المتحدة االمري

سبتمبر لـ تجد 11سبتمبر بقوليا لجنة التحقيؽ االمريكية بأحداث  11في احداث 
دليؿ عمى تورط السعودية فييا كمؿ اف الرياض ساعدت الواليات المتحدة وزودتيا 
بالمعمومات في اطار الحرب عمى االرىاب ، فضاًل عف ذلؾ فأف السعودية يردوف 

ى اوراؽ الضغط االمريكي بأوراؽ اخرى ، مثؿ سحب ايموؿ عم 11بعد احداث 
  (3)الودائع مف بنوؾ الواليات المتحدة االمريكية . 

ويمكف القوؿ اخيرًا اف مستقبؿ الواليات المتحدة االمريكية في اعقاب تداعيات 
في ىذا االمر في الوقت الحاضر ويمكف  نظريةايموؿ يصعب تقديـ  11احداث 

مريكية كما يعتقد البعض اف تستمر في وضعيا السابؽ الطويؿ لمعالقات السعودية اال
                                                           

ايموؿ  11دانا عمي صالح البرزنجي ، سياسة خارجية امريكية حياؿ المممكة العربية السعودية بعد احداث  ((1
 .  237، ص  2229، سنة  1، مركز كروستاف لممعمومات االستراتيجية ، ط 2221

 2223عمي محمد لفتة حسيف الفتالوي ، استراتيجية االمف الوطني العراقي ازاء التحديات الخارجية بعد  ((2
 . 131( ص 2215 ،)رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية العمـو السياسية

 .  238دانا عمي صالح ، مصدر سبؽ ذكره ، ص  ((3



     11 
 

ايموؿ ومف الفجوة  11القائـ عمى اساس المصالح المتبادؿ وذلؾ بالرغـ مف تداعيات 
التي حدثت بيف الطرفيف نتيجة اسرار امريكا في دعميا المطمؽ ألسرائيؿ نتيجة 

ايضًا في المممكة العربية الحرب التي يشنيا االعالـ االمريكي عمى الثقافة والديف 
 السعودية . 

  (1)ومف ادلة الخالؼ في العالقات السعودية االمريكية منذ بدايتيا 
اختالؼ الطرفيف حوؿ اسس معالجة وتسوية مشكمة الشرؽ االوسط ورفض  -1

 السعودية لسياسة دعـ واشنطف المطمؽ )إلسرائيؿ( .

بشكؿ كبير جدًا بيف المجتمعيف اختالؼ القيـ الثقافية والقيـ الثقافية السياسية  -2
  .السعودي واالمريكي

بالرغـ مف حدة التوتر المتزايد بدأت العالقات االمريكية السعودية في 
تحسف حيف غيرت المممكة موقفيا عمى نحو مثير مف مسألة محاربة االرىاب 

بعد اليجمات االنتحارية التي ضربت في الوقت واحد  2223ففي ايار مايو 
السكنية في الرياض وقد عرفت القيادة السعودية ىذه االعتداءات  المجتمعات

ايموؿ الخاص في اتخاذ تدابير اقتصادية  11بصفتيا )نداء الصحوة( واف 
وسياسية وامنية صارمة ضد مرتكزات االرىاب وقد تضاؼ االلتزاـ السعودي في 

 . (2) 2223نوفمبر 
مواؿ عف االرىابييف واصبحت السعودية اكثر جدية بخصوص وقؼ تدفؽ اال

قضى فريؽ االجراءات المالية وىي منظمة متعددة الجوانب مكرسة  2224ففي تموز 
 االمواؿ وتمويؿ االرىاب . غسيؿ لمكافحة االرىاب 

ومف جانب اخر فأف طواؿ حممة باراؾ اوباما االنتخابية لمرئاسة خالؿ السنة 
لمجتمعات االسالمية وتغيير االولى في منصبو كرر اوباما التزامو بالتواصؿ مع ا

صورة الواليات المتحدة االمريكية السمبية في اعيف المسمميف وقد اكد مرارًا وتكرارًا اف 
الواليات المتحدة االمريكية ليست ولف تكوف ابدًا في حالة حرب مع االسالـ وفي 

ييف ، قاؿ اف االمريك 2229الخطاب اماـ البرلماف التركي في ابريؿ/ نيساف في عاـ 
لف ينظروا بعد االف الى المسمميف مف منظور االرىاب واف العالقة مع المسمميف ال 

                                                           

 . ، ص بالدر سبؽ ذكره عثماف الرواؽ ، مص ((1
 ايرس غموزسالير واخروف ، مصدر سبؽ ذكره .  ((2
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يمكف اف تكوف قائـ عمى اساس المعارضة لالرىاب فقط وانما يجب اف تكوف قائمة 
 .  (1)عمى اساس المصالح المشتركة واالحتراـ المتبادؿ 

عند القاء الخطاب  2229وىذا ما اكدر عميو ايضًا في يونيو حزيراف في عاـ 
التاريخي في القاىرة وخالفًا لسمفو لـ يأتي باراؾ اوباما عمى ذكره كممة االرىاب او 
الحرب عمى االرىاب وال مرة ولـ تعد ادارة باراؾ اوباما تستخدـ الحرب عمى االرىاب 
لالشارة الى تنظيـ القاعدة لتكوف بذلؾ مختمفة عف االرادة السياسية التي صاغت ىذا 

 . (2)عبير الت
وفي نياية ذلؾ نستنتج اف العالقات االمريكية السعودية مازالت مستمرة ومتطورة 
عمى الرغـ مف االحداث التي تعرضت الييا الواليات المتحدة االمريكية في احداث 

التي تعرض ايموؿ وما تتبعيا مف دمار لالقتصاد االمريكي والحممة االعالمية  11
صورة عامة والسعودية بصورة خاصة مف قبؿ االعالـ ليا االسالـ والمسمميف ب

االمريكي حممة اعالمية شرسة وصواًل الى حدث آخر الذي اذىؿ العالـ العربي 
واالسالمي بما بضمنيا السعودية عمى وجو الخصوص قد اقر الكونغرس االمريكي 

ث مشروع قرار مقاضاة رعاة االرىاب ما يسمى )بقانوف جاستا( وسنحاوؿ في المبح
 القادـ الى شرح تفصيمي ليذا القرار . 

 
 

 المبحث الثاني
 قانون جاستا 

لكؿ دولة قانوف خاص ىدفو حماية امنيا والحفاظ عمى حقوؽ ابنائيا ولمحديث 
عف قانوف جاستا والتعرؼ اكثر عمى خمفية ىذا القانوف ومضمونو تطمب تقسيـ ىذا 

   اآلتييف : مطمبيفالالمبحث عمى 
 المطلب االول

 مفهوم قانون العدالة ضد رعاة االرهاب ))جاستا(( 

ىو تشريع امريكي يسمح لممتضرريف مف االحداث االرىابية برفع دعاوى 
 11قضائية ضد الدوؿ والمطالبة بتعويضات مالية كاالحداث التي وقعت في 

                                                           

 ، سوريا نموذج ، 2223ياسميف نوري عمي ، السياسة الخارجية االمريكية تجاه المشرؼ العربي بعد عاـ  ((1
 .11ص، 2221اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية العمـو السياسية ،  ، 1ط

 .  12نفس المصدر ، ص  ((2
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وذلؾ بعد اربعة  2216سبتمبر  9سبتمبر، أقره مجمس الشيوخ والنواب األمريكي في 
، 2221سبتمبر )أيموؿ(  11تمريره، ويسمح ألسر ضحايا ىجمات  أشير مف

بمقاضاة الجيات األجنبية الراعية التي يعتقدوف أنيا وراء اليجمات ومف ضمنيا 
 (1)السعودية طمبًا لتعويضات عمى االضرار التي لحقت بيـ.

ويسمح القانوف الذي قدمو كؿ مف عضوي مجمس الشيوخ األميركي عف 
طي في والية نيويورؾ تشاؾ شومر، وعف الحزب الجميوري بوالية الحرب الديمقرا

سبتمبر(، بمطالبة  11تكساس، جوف كورنايف، لمناجيف واسر ضحايا أحداث )
مف  15السعودية بدفع تعويضات ليـ عف األضرار التي تعرضوا ليا، جراء اشتراؾ 

 (2)االؼ شخص. 3مواطني المممكة في اليجمات التي أودت بحياة أكثر مف 
حيث صوت مجمس النواب األمريكي عمى مشروع قانوف العدالة ضد رعاة 

، األمر الذي دفع أوباما بأستخداـ حؽ النقض الفيتوا 77الى  348األرىاب بأغمبية 
عمى القانوف ليحاؿ المشروع الى مجمس الشيوخ بحسب السياقات الدستورية األمريكية 

( ليمر 1( صوت ضد )97بأغمبية )أيموؿ( لصالح المشروع  28والذي صوت يوـ )
القانوف بشكؿ دستوري وبأغمبية غير معيودة مما يتيح قانوف جاستا لضحايا األرىاب 
او عوائميـ رفع دعوى قضائية في المحاكـ االمريكية ضد الدولة الراعية االرىاب 
والتي تسببت ليـ بأضرار، ومع عمومية القانوف في التطبيؽ عمى أي دولة غير اف 

َتشيد الى اف  2221ايموؿ(  211اقشات التي دارت حينيا وأرتباطو بأحداث المن
السعودية ىي اكثر المستيدفيف فاكثر المشتركيف في العممية ىـ مف السعودييف 

السرية مف التحقيؽ الذي أجراه الكونكرس عاـ  28وىناؾ تمميحات بأف الصفحات الػ
 (3)تمويؿ االرىابييف.تشري الى دور شخصيات سعودية رسمية بدعـ و  2222

بالرغـ مف أف مشروع قانوف جاستا اصابتو كثير مف االشكاليات والعيوب 
القانونية، لتعارضو مع أصوؿ المحاكـ الدولية ومبادئ ومواثيؽ األممية والقواعد 

                                                           

  2216سبتمبر  -14( قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب حكاية مف البداية، السكينة  1) 

http://www.assakina.com/news/925800  

 قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب حكاية مف البداية، المصدر نفسو ، ص بال .(  2) 

 27/12/2216يف البكري، قراءة أولية لقانوف جاستا، حوار الممتدف، ( ياس 3) 
http://www.m.ohewar.org  

http://www.assakina.com/news/925800
http://www.assakina.com/news/925800
http://www.m.ohewar.org/
http://www.m.ohewar.org/
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المستقرة في القانوف الدولي ومؤخرًا اتفاقية األمـ المتحدة لحصانات الدوؿ وممتمكاتيا 
، وسيضؿ في نياية العرؼ الدولي ىو المصدر 2224قضائية لسنة مف الوالية ال

 (1)االساسي لمقانوف الدولي.
 -:(2)المواد القانونية التي استند عميها قانون جاستا -

اسـ القانوف، عبرت عنو المادة االولى بتسمية ))قانوف العالة ضد رعاة  أواًل :
 األرىاب((

 رات ، توضح القانوف.المادة الثانية تتكوف مف عدة فق ثانيًا:
الفقرة األولى/ تعتبر أف ))االرىاب الدولي(( يعتبر المشكمة خطيرة تيدد  - أ

 المصالح الدولية لمواليات المتحدة االمريكية.
الفقرة الثانية/ اف االرىاب الدولي يؤثر سمبًا عمى حركة تجارة الداخمية والخارجية  - ب

االمريكييف الى خارج وينسؼ استقرار السوؽ ويضيؽ عمى حركة المواطنيف 
 البالد وعمى قدـو الزائريف االجانب الى الواليات المتحدة.

فقرة الثالثة/ اعتبرت بعض المنظمات االرىابية االجنبية )دوف اف تسمييا(  -جػ
نشطت مف خالؿ افراد ومجموعات تابعة ليا في جمع مبالغ ضخمة خارج 

 متحدة.الواليات المتحدة وتوظيفيا الستيداؼ الواليات ال
الفقرة الرابعة/ قالت أف االشخاص او الجيات اوؿ الدوؿ التي تساىـ أو تشترؾ  -د

في تقديـ دعـ أو موارد سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر ألشخاص او 
منظمات تشكؿ خطرًا أو أ   وارتكاب اعماؿ ارىابية تيدد سالمة مواطني 

خارجية او اقتصادىا، يتوقع الواليات االمريكية أو أمنيا القومي او سياستيا ال
 جمبيا لممثوؿ اماـ المحاكـ االمريكية لمرد عمى اسئمة حوؿ تمؾ االنشطة.

 
 (1)الدوافع الرئيسية في اصدار قانون جاستا. -

                                                           

، شرح ومعمومات عف قانوف جاستا، صرؼ قانوف جاستا، 2216( ما ىو قانوف جاستا  1) 
.nyhr.com/35855.htmhttp://rb  

( عبد الستار رمضاف، رؤية قانونية في قانوف )جاستا األمريكي(  2) 
12/11/2216http://www.rudaw.ant/Arabic  

http://rb.nyhr.com/35855.htm
http://rb.nyhr.com/35855.htm
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ىذه بعض الدوافع قد يكوف بعضيا صحيح واألخر غير ذلؾ لكف األكيد اف ىناؾ 
الرئيس والسماح  يصوتو عمى نقض الفيتو 98عضو مف  97دوافع كثيرة جعمت 
 بمحاكمة السعودية.

عندما نقـو بدراسة نص القانوف العدالة ضد رعاة االرىاب يمكنا اف نتواصؿ 
 الى ىذا االمر وىو انو يوجد ىناؾ عمى االقؿ ىدفيف اساسييف مف سف ىذا القانوف:

ظاىري اي انو ىدؼ شرعي قضائي ىو فسح المجاؿ لممواطف  الهدف االول/
 .بمقاضاتيادعوة قضائية ضد الحكومات االجنبية والمطالبة  االمريكي القامة
خفي الذي ىو اىـ جدًا وتحاوؿ الحكومة االميريكية متابعة ىو تحقيؽ  الهدف الثاني/

االىداؼ السياسية االمريكية وتأكيد عمى تفوؽ امريكا عمى بقية الدوؿ في عالقاتيا 
 مع االخريف.

 -متحدة مف اصدر ىذا القانوف:وأيضًا ىناؾ دوافع مركبة لمواليات ال
طمع المحاميف في الكونجرس األمريكي باألمواؿ الطائمة لمسعودية في الخزينة  -أواًل:

مميار دوالر وقد تصبح اموااًل مجمدة في حالة بدء  722األمريكية والتي تصؿ الى 
 ترليوف 3.3المحاكمة، بؿ يقدر جمع التعويضات التي ستطاؿ المممكة إذا ما ادينت 

 مميار.
محاولة ابتزاز المممكة بتقديـ تنازالت عمى جميع األصعدة، الصعيد السياسي  -ثانيًا:

واألجتماعي والعقدي عمى وجو الخصوص غذا محاولة اجبار المممكة عمى احداث 
سبتمبر بؿ كتغيرات جذرية وسريعة في  11تغيرات ال كما قدمتيا بعد احداث 
 التعميمية وحرية المرأة وحقوؽ األنساف... الخ.مجاالت عدة تغير جذري في المناىج 

تغير الحميؼ اف امريكا وجدت في ايراف الحميؼ األفضؿ في المنطقة  -ثالثًا:
فسيطرة ايراف عمى العراؽ ولبناف ومحاولة سيطرتيا عمى سوريا واليمف باالضافة الى 

ره يجعؿ امريكا برنامجيا النووي الذي يخيؼ اسرائيؿ وبالتالي امريكا، عمى ىذا او غي

                                                                                                                                                                      

اكتوبر  19( ما ىي دوافع واىداؼ قانوف جاستا )العدالة ضد رعاة االرىاب( البديع،  1) 
2216http://www.albadee.net/53637   
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تفكر جديًا في تغيير حميفيا االستراتيجي ))السعودية(( وجعؿ ايراف شرطي المنطقة 
 (1) عمى حساب اضعاؼ المممكة اقتصاديًا وسياسيًا.

 (2) -األنتقادات لقانون جاستا:
 يتعارض مع أسس ومبادئ العالقات بيف دوؿ. - أ

دأ مساواة في السيادة تخالؼ المبادئ الثابتة في القانوف الدولي خصوصًا مب - ب
 بيف الدوؿ الذي ينص عميو ميثاؽ االمـ المتحدة.

الذي يعطي لمدوؿ االجنبية بعض  1976يخالؼ القانوف األمريكي لعاـ  - ت
 الحصانة مف الدعاة في المحاكـ االمريكية.

 يؤسس سابقة خطيرة بالعالقات الدولية وقد يحدث اضرار اقتصادية عالمية. - ث
أوباما قائاًل أف الكونكرس ارتكب خطأ السابؽ مريكي وكذلؾ انتقد الرئيس األ

برفضو الفيتو الذي استخدمو ضد قانوف يسمح بمقاضاة السعودية، واضاؼ ايضًا اف 
قانوف سيكوف سابقة خطيرة قد يستخدميا افراد في انحاء العالـ لرفع قضايا عمى 

 (3)الواليات المتحدة.
)جوف برناف( عمى أف قانوف يحمؿ وعبر مدير المخابرات المركزية األمريكية 

في ثنايا تيديدًا خطيرًا لألمف القومي )وقاؿ اف اخطر العراقي واكثرىا ضررًا 
سيتعرض ليا اولئؾ المسؤوليف الحكومييف االمريكييف الذيف يعمموف في الخارج نيابة 
عف بالدنا( ومما دفع اوباما عف اختياره استخداـ حؽ النقض ضد القانوف بأنو 

العالقات االمريكية السعودية، وحذر مف انو سيسمح برفع دعاوى قضائية  سيقوض
انتقامية ضد المسؤوليف وعناصر القوات المسمحة االمريكية في اماكف مثؿ افغانستاف 

 (4)والعراؽ.
 

                                                           

  http://olhtob.ioposts/5522  2216-9-29ا بأختصار، أكتب ( قانوف جاست 1) 

مصدر سبؽ ذكره  2216سبتمبر  -14( قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب حكاية مف البداية، السكينة  2) 
ina.com/news/92580http://www.assqk  

، 2216سبتمبر  -26( أوباما الكونغرس أخطأ برفض الفيتو عمى قانوف جاستا،  3) 
https://www.bbc.com/arabic/war/dnews/  

 . سبؽ ذكره( أوباما الكونغرس أخطأ برفض الفيتو عمى قانوف جاستا، مصدر  4) 

http://olhtob.ioposts/5522
http://www.assqkina.com/news/92580
http://www.assqkina.com/news/92580
https://www.bbc.com/arabic/war/dnews/
https://www.bbc.com/arabic/war/dnews/
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 المطلب الثاني
 المواقف الدولية واالقليمية من قانون العدالة ضد رعاة االرهاب )جاستا(

رس االمريكي لقانوف )العدالة ضد رعاة االرىاب( الكثير مف اقرار الكونغأثار 
ردود االفعاؿ العالمية الرافضة ليذا القانوف وقد توالت الردود التي وصفتو بالمخالؼ 
لمبدأ المساواة بيف دوؿ في حيف أكد اخر مف أنو تسبب الى ثورة قانونية في قانوف 

 دولي.
 -العالمية تجاه هذا القانون: وفيما يمي ابرز ردود االفعال

 روسيا
 رس االمريكي اظير مجددًا استخفافووزارة الخارجية الروسية أف الكونغاعتبرت 

بالقانوف الدولي ولجأ الى )ابتزاز قضائي( عندما اقر قانوف العدالة ضد رعاة 
االرىاب، واضافة الوزارة اف واشنطف اظيرت مجددًا استخفافيا المطمؽ بالقانوف 

ؿ يشتبو في و لي عندما شرعت امكانية رفع دعاوي لدى المحاكـ االمريكية ضد دالدو 
دعميا لألرىاب وحذرت )الخارجية الروسية( مف أنو بعد إقرار القانوف باتت دوؿ 
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العالـ كافة ميددة بالتعسؼ االمريكي، اذ مف غير المستبعد اف توجو واشنطف 
 (1)ال تروؽ ليا. االتيامات تقؼ ورائيا دوافع سياسية ألي دولة 

 االتحاد االوربي
انتقد االتحاد االوروبي مشروع قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب المعروؼ 
اختصارًا باسـ ))جاستا((، والذي أقره الكونجرس االمريكي في سبتمبر الجاري، مؤكد 
أنو يتعارض مع القانوف الدولي. وقاؿ المتحدث باسـ االتحاد األوروبي، إف النيج 

يف لقانوف جاستا( ال يصب في مصمحة االتحاد االوروبي والواليات المتحدة، كما المب
أنو يتعارض مع المبادئ االساسية لمقانوف الدولي ومبدأ الحصانة السيادية لمدولة 

 (2)عمى وجو الخصوص.
وقاؿ المسؤوؿ االوروبي: )ال نحاوؿ منع ضحايا االرىاب وعائالتيـ مف 

نو يوجد العديد مف الطرؽ لتحقيؽ ذلؾ((، الفتًا الى أنو المطالبة بتعويضات، اال ا
يوجد العدد مف االليات والسوابؽ لرفع مبدأ حصانة الدوؿ في الحاالت القصوى دوف 

 (3)سف مثؿ ىذا القانوف.
 جامعة الدول العربية

عبر األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية، أحمد ابو الغيط، عف اندىاشو إزاء 
قياـ الكونغرس االمريكي باصدار تشريع تحت اسـ ))قانوف العدالة ضد رعاة 

 االرىاب((.
وقاؿ ابو الغيط، في بياف صحفي، ))إف القانوف يتضمف احكامًا ما ال تتوافؽ 

لقواعد المستقرة في القانوف الدولي، وال يتند مع مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة أو مع ا
الى اي اساس في االعراؼ الدولية او القواعد المستقرة بيف الدوؿ وال تقر ، تحت اي 
دانة  ذريعة ، فرض، وأكد المتحدث باسـ االميف العاـ لجامعة العربية مف رفض وا 

لى اف ابو الغيط االرىاب بكؿ اشكالو واحتراـ القانوف الدولي والتمسؾ بو، واشار ا
اعرب عف أممو في أف تتمكف االدارة االمريكية مف وقؼ ىذا القانوف المعيب، الذي 

                                                           

سبتمبر  32( بندر الدوشي، مدينة القانوف جاستا، .... روسيا : حوؿ العالـ ميددة بالغطرسة االمريكية،  1) 
   https://mobile.saba.orصحيفة سبؽ االلكتروني  2216

، 27/9/2216، الوطف ( االتحاد االوربي: مشروع قانوف جاستا يتعارض مع قانوف دولي  2) 
http://m.elwatannsews.com.nows  

 .، مصدر سبؽ ذكرهاالتحاد االوربي: مشروع قانوف جاستا يتعارض مع قانوف دولي(  3)  

https://mobile.saba.org/
http://m.elwatannsews.com.nows/
http://m.elwatannsews.com.nows/
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سيكوف مف شأت تفعيمو توتير العالقات بما لذلؾ مف تداعيات محتممة عمى 
 (1)االوضاع االقميمية البعيدة اصاًل عف االستقرار.

العربية واالسالمية وايضًا دعا رئيس البرلماف العربي مشعؿ السممي الدوؿ 
واالفريقية والبرلماف االوروبي وممثمي شعوب العالـ، الى التصدي لقانوف جاستا 
االميركي، وكاف السممي يتحدث اليوـ األحد اماـ الجمسة العامة لمبرلماف العربي، 
التي عقدت أعماليا في مقر االمانة االمة لمجامعة العربية في القاىرة، وقاؿ السممي 

ف جاستا يتجاىؿ كؿ القواعد القانونية الدولية والمحمية، ويفتقر الى االسس اف "قانو 
القانونية والسياسية المعموؿ بيا في العالـ باسره"، واضاؼ اف إصدار مبدأ السيادة 
الوطنية لمدوؿ بتطبيؽ وسرياف قانوف محمي عمى دوؿ اخرى ذات سيادة، يعد ضربًا 

 (2)ولي وميثاؽ االمـ المتحدة.بعرض الحائط لبسط مبادئ القانوف الد
 مجمس التعاون الخميجي

وصفت دوؿ مجمس التعاوف الخميجي القانوف بػ))االبتزاز االمريكي(( وانتياؾ 
ميثاؽ االمـ المتحدة فضاًل عف االخالؿ الجسيـ بمبادئ العالقات الدولية وأعرافيا 

دوؿ المجمس أف ىذا وتيديد حقوؽ الدوؿ في السيادة الوطنية التي تتمتع بيا، وأكدت 
القانوف سوؼ يكوف لو انعكاسات سمبية عمى العالقات بيف الدوؿ بما فييا واشنطف 
اضافة الى ما قد يحدثو ىذا التشريع مف اضرار اقتصادية عالمية ضخمة، وتسأؿ 

 11عامًا مف ىجمات  15بعض السياسييف عف أىداؼ صدور ىذا لتشريع اآلف بعد 
ئي يسعى الى الضغط عمى الدوؿ التي يزعـ محامو سبتمبر، ىؿ ىو ابتزاز قضا

سبتمبر انيا وراء اليجمات االرىابية لكسب مميارات الدوالرات أـ  11اسر ضحايا 
 (3)ىي دعاية لالنتخابات االمريكية القادمة سواء عمى المستوى الرئاسي أو البرلماني؟

الزياني اف  وقاؿ األميف العاـ لمجمس التعاوف الدكتور عبد المطيؼ بف راشد
دوؿ مجمس التعاوف تعتبر ىذا التشريع االميركي متعارضًا مع اسس ومبادئ 
العالقات بيف الدوؿ، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بيا الدوؿ، واف االخالؿ بو 

                                                           

، 2216 -بتمبرس-13( قانوف "رعاة االرىاب" .... تنديد عربي واستنكار اسالمي عالمي، العربية،  1) 
www.alarobiyse.net/ar/nob/  

  www.aljazeeren.net 2216-12-11( البرلماف العربي يدعو لمتصدي لقانوف جاستا، الجزيرة  2) 

، 12االميركي لدوؿ الخميج، شريؼ احمد شفيؽ، االىراـ، عدد االوؿ العدد ( قانوف ))جاستا(( .... االبتزاز  3) 
  www.ahram.org.eg/news، 2216سبتمبر  21

http://www.alarobiyse.net/ar/nob/
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سيكوف لو انعكاسات سمبية عمى العالقات بيف الدوؿ اضافة ما قد يحدثو ىذا التشريع 
 (1)مف اقتصادي عالمي.

كما اف قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب يمثؿ ورقة ضغط عمى دوؿ الخميج 
مف ناحية ويسمح لمنفوذ االيراني بالتمدد مف ناحية اخرى وانو يعد محاولة ابتزاز 
سياسية ومالية مكشوفة ضد دوؿ خميج في ما تفتح في الواقع جرحًا كبيرًا ال تزاؿ 

ؾ سيادة الدوؿ مف جانب واشنطف وأنو ال تنزؼ فيو مختمؼ أنحاء العالـ جراء انتيا
يحؽ ليا اف تنصب نفسيا قاضيًا أمميًا في تحدد شكؿ العالقات الدولية والقانوف 
الدولي وتعطي الحؽ لنفسيا في رفع الحصانة عف سيادة الدوؿ وانتياؾ ىذه السيادة 

ويالت كما فعمت في افغانستاف والعراؽ وليبيا وسوريا وغيرىا مف الدوؿ التي عانت 
 (2)حروبيا ومخططات ضد الدؿ المستقمة.

 
 
 

 املبحث الثالث
 جأثريات قانون جاسحا على العالقات السعودية االمريكية

 جأثريات حمحملة
  -مقدمة :

اف مستقبؿ العالقات بيف الواليات المتحدة االمريكية والمممكة العربية السعودية  
وف " جاستا " واذا ما اكتشفت في المنطقة سيتأثر بالضرورة بمفاعيؿ تفيد قان

التعديالت التي وعد بيا الكونغرس حياؿ القانوف مف تغيرات جدية جوىرية تأخذ في 
ت شعوبية أولوياتيا مصمحة الواليات المتحدة ومصمحة حمفائيا ، بعيدًا عف أي مزايدا

جديدًا ف مستقبؿ العالقات بيف البمديف يمكنو اف يستشرؽ واقعًا أوايدولوجية داخمية ، ف
ويمكف تجاوز المحطات التي خذلت فييا أمريكا السعودية في كؿ مف المرفؽ مف 

 سوريا والمشروع النووي اإليراني في حرب اليمف . 
 المطلب األول

                                                           

 ( البرلماف العربي يدعو الى التصدي لقاوف جاستا، مصدر سبؽ ذكره. 1) 

 مريكي لدوؿ الخميج ، شريؼ احمد شوقي، مصدر سبؽ ذكره.( قانوف ))جاستا(( .... االبتزاز اال 2) 
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 العالقات السعودية االمريكية تراجع

دخمت العالقات السعودية االمريكية مرحمة جديدة مف التوتر في اعقاب 
لة ضد رعاة اإلرىاب والذي يعرؼ " بقانوف جاستا " بعد اف الكونغرس لقانوف العدا

صوتت الييئة التشريعية االمريكية عميو بالتالي يعد ىذا القانوف نقطة فاصمة في 
مسيرة العالقات بيف واشنطف والرياض التي عانت خالؿ الفترة األخيرة حالة مف عدـ 

يات سمبية عمى كؿ مف . مف المؤكد اف قانوف جاستا ستكوف لُو تداع (1)الثقة 
 11السعودية وامريكا عمى حد سواء الف المسألة ال تنحصر ماليو ألىالي ضحايا 

ال بؿ ىنالؾ ايضًا االؼ الضحايا مف المواطنيف األبرياء  2221سبتمبر / أيموؿ / 
سقطوا ، ليس عمى ايدي إرىابييف سعودييف دوف عمـ ودراية الدولة السعودية كما 

عمى ايدي قوات عسكرية أمريكية ، وبقرار مف اعمى السمطات حصؿ في نيورؾ بؿ 
في اإلدارة االمريكية المتعاقبة في فيتناـ و كوريا وأفغانستاف وباكستاف والعراؽ وسوريا 
والصوماؿ واليمف وبعض دوؿ أمريكا الالتينية وغيرىا ، وىنالؾ مساجيف أبرياء تـ 

اف ىنالؾ عشرات الضحايا األبرياء  التشنيع بيـ في غوانتنامو وسجف أبو غريب، كما
مف الجاليات اإلسالمية المقيمة في أمريكا ممف فضوا جراء التحريض مف وسائؿ 
إعالمية ومف شخصيات رسمية أمريكية وكؿ ىذه الجرائـ ال تسقط بالتصادـ وحتى 

  (2)ولو كانت قد حصمت مف عشرات السنوات . 
سابؽ انو في حاؿ انتشار  وقد كانت السمطات السعودية قد ىددت في وقت

ىذا التقرير فاءنيا ستسحب كؿ مدخراتيا المالية مف البنوؾ والمؤسسات االمريكية 
ومف ثـ ىدد أوباما باستخداـ حؽ الفيتو ضد قانوف الكونغرس الكف البيت األبيض 
كاف يعاني مف ضغوط مف اجؿ نشر ىذا التقرير الى اف جاء قانوف الكونغرس 

الصحافة السعودية أبدت ردة فعؿ تجاه ىذا الموضوع وىي  األمريكي وقد كتبت
تدرس بشكؿ جدي سحب أمواليا مف أمريكا ، وقالت صحيفة القبس الكويتية اف 
الخيارات الموجودة اماـ السعودية خفض االستثمارات السعودية في أمريكا وسحب 

                                                           

امؿ صقر ، كيؼ تتعامؿ السعودية مع قانوف جاستا ، مركز المستقبؿ لألبحاث والدراسات ، المقدمة  (1)
 ، ص .2216

لؤي بف بكر الطيار ، تأثير قانوف جاستا عمى العالقات السعودية االمريكية ، مركز الجزيرة لمدراسات ،  (2)
 .  9، ص  2216دوحة ، قطر ال
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ومة األمواؿ السعودية مف البنوؾ والمؤسسات االمريكية في وقت ستبقى الحك
االمريكية التي تدرؾ جيدًا حجـ الربح االقتصادي مف اسرار التعامؿ التجاري مع 

سبتمبر لكنيا فشمت في تحقيؽ ىذا  11الرياض الى منع موضوع حقوقيات ىجمات 
. وكاف موقؼ المممكة مف " قانوف جاستا " واضحًا مف التصويت األوؿ  (1)اليدؼ 

يث حذر وزير الخارجية السعودي عادؿ عميو مف قبؿ مجمس الشيوخ األمريكي ، ح
، مف اف ما يقـو بو الكونغرس سيحوؿ العالـ مف  2216مايو  18الجبير في 

 . (2)القانوف الدولي الى القانوف العاب 
اف العمؿ الخميجي المشترؾ ىي ورقة شديدة األىمية في الموقؼ الخميجي 

منيًا وسياسيًا مع المممكة حيث قد تتخذ دوؿ الخميج مواقؼ تضامنية ، اقتصاديًا وا
حاؿ اتخاذ أي إجراءات أمريكية ضدىا عمى خمفية " قانوف جاستا " وىي الفرضية 
التي تصدرىا التصريحات الرسمية الصادرة عف مسؤوليف خميجييف ، وقت صرح 
االمف العاـ لمجمس التعاوف الخميجي الدكتور عبد المطيؼ بف راشد الشرياني ، باف 

ف نفير ىذا التشريع األمريكي متعارض مع مبدأ الحصانة السيادية دوؿ مجمس التعاو 
التي نمتع بيا الدوؿ ، واي اخالؿ بيذا المبدأ سيكوف لو انعكاسات سمبية عمى 
العالقات بيف الدوؿ ، إضافة الى ما قد يحدثو ىذا التشريع مف اضرار اقتصادية 

 .  (3)عالمية 
د عمى تشريع جاستا وبيع أمواليا لكف احتماؿ عدـ استعجاؿ المممكة في الر 

في الخزانة االمريكية ، يعني عدـ حصوؿ مراجعة لمعالقات االقتصادية مع واشنطف 
، مف المتوقع اف يكوف اف يكوف ىنالؾ مراجعة السياسة االستثمار ، بحيث يتـ 

 االتجاه الى مسار مختمؼ قد يشتمؿ التسريع بعيدًا عف أدوات الخزانة االمريكية . 
اف جاستا يفوض ثقة المستثمر في األجانب بالسوؽ االمريكية بحيث اف  حيث

اضرار القانوف ال يخص دولة بعينيا ، انما يخص جميع دوؿ العالـ ، ما قد يؤدي 
الى انتكاسة السوؽ األمريكي وىنالؾ العديد مف المشاريع االمريكية السعودية 

مصيرىا بتاريخ ، ولدى الرياض المشتركية في دوؿ العالـ ، وىي يفعؿ القانوف بات 

                                                           

 مستقبؿ العالقات بيف الرياض وواشنطف بعد قانوف جاستا  (1)

http://alwaght.com/ar/news/69561/%D9  

 امؿ صقر ، كيؼ تتعامؿ السعودية مع قانوف جاستا ، مصدر سبؽ ذكره .  (2)
 صدر سبؽ ذكره . امؿ صقر ، م  (3)

http://alwaght.com/ar/news/69561/%D9
http://alwaght.com/ar/news/69561/%D9
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وسائؿ ضغط واسعة او استقرار الحاؿ االقتصادي في حاؿ اثرت اإلدارة االمريكية " 
برئاسة ترامب" عدـ إعادة النظر في القرار ، فمبدأ السرد بالمثؿ الذي لوحت بو 

 (1)الرياض، سيكوف لو تبعات سمبية عمى االقتصاد األمريكي.
مكانية تعديؿ القانوف بعد االنتخابات االمريكية عمى الرغـ مف الحديث عف إ

، قبؿ بدأ والية الرئيس والكونغرس القادميف ، فأف ذلؾ مستبعد بسبب قصر  2217
 المدة الزمنية المتاحة . 

حتى لو تـ تعديؿ القانوف لتجنب مزيد مف التصعيد مع المممكة ، وما يؤدي 
تحدة االمريكية ، فأف ذلؾ ال يعني اليو ذلؾ مف تعقيدات بالنسبة الى الواليات الم

انتياء المسألة ذلؾ اف القانوف يعرض لمشكمة اكبر . وليس ىو المشكمة في حد 
ذاتيا فما يجري في السنوات األخيرة ىو إعادة صوغ فعمي ألسس التحالؼ بيف 
 الطرفيف ، ولموقع السعودية ومكانتيا في منظومة التحالؼ االمريكية في المنطقة . 

 الثاني المطلب
 وإيجاد الفرص ما بين البلديناستمرار العالقات السعودية االمريكية 

الشؾ اف المصالح ىي التي تربط عالقات أمريكا بالخميج بالتالي يمثؿ 
مستقبؿ العالقة بيف الطرفيف بعد تشريع قانوف جاستا تحديًا كبيرًا لمجميع حيث 

 تفاىـ مع الواليات المتحدة . سيضع قانوف جاستا السعودية بيف حدي المواجية وال
تتحقؽ مف خالؿ سحب السعودية استثماراتيا مف الواليات المتحدة ،  -* المواجية : 

رغـ الخسائر الكبيرة التي يمكف تكبدىا كاستثمارات في شركات ومصاٍؼ ، 
( مميار دوالر في سندات خزينة أمريكية واعاقة االستثمارات 117واستثمارات بقيمة )

ة في السعودية وتجميد صفقات األسمحة مع الواليات المتحدة ، وتغيير االمريكي
قناع دوؿ  تسعيرات منتجاتيا النفطية في السوؽ العالمية مف الدوالر الى اليورو ، وا 

 مجمس التعاوف باتخاذ مواقؼ مماثمو ليا . 
تتحقؽ مف خالؿ الرؤية والمطالبة بتعديؿ القانوف الذي توجد فيو  -* التفاىـ : 

 .  (2)تغيرات قانونية كثيرة 
                                                           

، مركز الدراسات والبحوث  اسباراثر قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقات االمريكية السعودية ، تقرير  (1)
 .  5، ص  2216االستراتيجية السياسية واالقتصادية ، الرياض ، السعودية 

لوئاـ، السعودية ، الرياض ، فراج العقال ، قانوف جاستا ومستقبؿ العالقات السعودية االمريكية ، صحيفة ا (2)
     http://mobile.alweeam.com/sa1427624 3، ص  2216

http://mobile.alweeam.com/sa1427624
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واف المممكة العربية السعودية بطبيعة الحاؿ ستمارس ضغوطيا ، وتختبر ما 
لدييا مف أوراؽ سياسية واقتصادية في مواجية تعطيؿ ىذا القانوف والبحث عف 
البدائؿ الممكنة في حاؿ حدوث تحوالت كبرى ضدىا في الحكومة الجديدة حكومة )) 

يات المتحدة عمى دراية اف السعودية ليا القدرة عمى المعب بأوراقيا ترامب (( واف الوال
، السيما في ظؿ الرعايا لقانوف سيقوي ال يعكس المصمحة الحقيقة لمواليات المتحدة. 
عقد الصفقات السالح األمريكي المرتقبة مع السعودية ، الى االستثمارات المالية ، 

مريكية ، وكذلؾ التمويح بتقميص التعاوف مع الى إمكانية سحب التراث مف الخزانة اال
الواليات المتحدة في مكافحة اإلرىاب في الشرؽ األوسط كميا أوراؽ يمكف اف 
تستخدميا المممكة العربية السعودية في مواجية أي تجاوزات يتخذ ضدىا بناء عمى 

لمممكة استخداـ قانوف " جاستا " فالواليات المتحدة ىي اوؿ مف يعرؼ اف مف طبيعة ا
عدـ التدخؿ في سياسات الغير سواء في ديبموماسياتيا الخارجية او في عالقاتيا مع 

 (1)الدوؿ . 
اف حساسية الممفات بيف البمديف مرت بتأزمات كانت واضحة في اختالؼ 

اإلسرائيمي فعاًل عف ايراف . واستطاعت  –الرؤية وكمثاؿ حوؿ الصراع الفمسطيني 
يرة وبعد مواقؼ سمبية مف الواليات المتحدة اثبات قدرتيا في المممكة خالؿ الفترة األخ

لمحارة اإلرىاب حيث اف (  2)االعتماد عمى قدراتيا وبناء تحالفات قوية ومنفتحة 
السعودية تمتمؾ قاعدة ضخمة مف المعمومات االستخباراتية في مجاؿ مكافحة 

قررت الرياض عدـ اإلرىاب ، التي تستفيد منيا واشنطف بشكؿ كبير وفي حاؿ اذا 
مشاركة ىذه المعمومات فستتضرر  االستراتيجية االمريكية لمكافحة اإلرىاب مما 
يضعيا اماـ تيديدات امنية بسبب نقص المعمومات ، واف لمقانوف تداعيات خطيرة 

 عمى االمف القومي األمريكي . 
حات اما عف الشأف المالي ، فالودائع المالية السعودية في أمريكا حسب تصري

( مميار دوالر ووقعًا لوزارة الخزانة 752وزير الخارجية السعودي عقد بحدود )
                                                           

لؤي بف بكر الطيار ، تاثيرات قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقات السعودية االمريكية ، مركز الجزيرة  (1)
 .  11، ص  2216لمدراسات ، الدوحة ، قطر ، 

 3، ص 2216العالقات السعودية االمريكية التاريخ والتحوالت والفرص ، صحيفة سبؽ االلكترونية  (2)
https://mobile.sapg.org/pmuGHe 

https://mobile.sapg.org/pmuGHe
https://mobile.sapg.org/pmuGHe


     25 
 

( مميار 612.371االمريكية يبمغ حجـ األمواؿ السعودية في الواليات المتحدة نحو )
(مميار دوالر وسندات ديف 264.768دوالر ، الى جانب امتالكيا السيولة حجميا )

( مميار 62.372ر وسندات ديف عاجمة بقيمة )( مميار دوال264.768عاجمة بقيمة )
 ( 1)دوالر 

تعتبر المممكة العربية السعودية ثاني اكبر سوؽ لمنتجات الواليات المتحدة 
االمريكية في الشرؽ األوسط ، كما تعد الرياض اكبر مصدر إقميمي لمنفط لمواليات 

دية بالتوجو لمضغط المتحدة االمريكية ، وانطالقًا مف ىذا االعتبار فاف قياـ السعو 
عمى أمريكا عف طريؽ النفط ربما يشكؿ عائقًا بالنسبة المريكا ،  عمى الرغـ مف 
سياسة الطاقة المتبعة مف قبميا ، واي تحاوالت تجعميا ركيزة لمتعامؿ مع الشرؽ 
األوسط في الوقت الذي تبحث فيو عف مركز ليا في شرؽ اسيا ،  وتعتمد سياسة 

تأميف االحتياجات االمريكية مف النفط عف طريؽ أراضييا  الطاقة بشكؿ كبير عمى
ولكف تحقيؽ نتائج إيجابية في ىذا الصدد تحتاج الى فترة طويمة ولذا يبقى االعتماد 

 عمى الشرؽ األوسط ىو األساس .  
وايضًا الممفات الدائمة والبارزة بيف البمديف المتمثمة في الممؼ النووي اإليراني 

في اليمف وكذلؾ في مصر والممؼ السعودي وممؼ مكافحة  ، لـ يناسب الوضع
 اإلرىاب . 

الى انو في كؿ األوقات كاف المسؤولوف في البمديف يؤكدوف عمى أىمية 
العالقة ومصالح مشتركة ، ومكافحة اإلرىاب وبقيت المصالح حاضرة عبر استعادة 

عمى مكاسب ابرىا  أمريكا مف النفط ونقؿ مواقؼ المممكة ، وحصوؿ الواليات المتحدة
كانت  2214صفقات أسمحة عديدة تعد األبرز عربيًا وربما عالميًا ، بحيث مف عاـ 

 .  (2)المممكة اكبر مستورد لألسمحة االمريكية 

                                                           

مريكية ، مصدر سبؽ ذكره لؤي بف بكر الطيار تأثيرات قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقات السعودية اال (1)
 . 3ص

ار ، مركز الدراسات والبحوث ت السعودية االمريكية ، تقرير اسباثر قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقا (2)
 .  4، ص 2216االستراتيجية السياسية واالقتصادية ، السعودية ، الرياض ، 
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مف الناحية المبدئية ال يكوف سبب في انياء  اما مف حيث تأثير قانوف "جاستا"
قة التحالفية بيف الطرفيف ال تخضع العالقة بيف البمديف ، ولكف ال يعني ذلؾ اف العال

  -إلعادة صوغ عميؽ فكال الطرفيف في حاجة لألخر ألسباب : 
 سعودية  –أسباب أمريكية  (1

* عمى الرغـ مف تزايد انتاج الواليات المتحدة مف النفط الصخري فانو ال يمكف 
ي التضحية بالعالقة بأكبر مصدر لمنفط في العالـ ، وىي السعودية ما قد يؤثر ف

استقرار االقتصاد العالمي ، يضاؼ الى ذلؾ اف حدوث فراغ امريكي في العالقة 
بالسعودية سيدفع دواًل أخرى طامحة ، كالصيف وىي اكبر مستورد لمنفط مف 

 المممكة او روسيا ، الى السعي لتنفيذ ذلؾ الفراغ . 
ة الى ىذا تمثؿ السعودية ثقاًل وعمقًا اسالميًا حيث اف الواليات المتحدة في حاج (2

 الثقؿ في معركتيا ضد منظمات عنيفة بالشرعية اإلسالمية . 

تعد السعودية دولة مستقرة في إقميـ مضطرب . ومف ثـ فأف الواليات المتحدة ال  (3
 تريد اف تضاعؼ األعباء التي تستنزفيا في ىذا الجزء مف العالـ . 

مريكية وىو ما يساىـ تمثؿ السعودية سوقًا كبيرًا لمصناعات المدنية والعسكرية اال (4
في انعاش االقتصاد األمريكي ، وفي ىذا السياؽ ، انو لـ يمضي يـو واحد عمى 
إقرار الكونغرس لقانوف جاستا حتى كاف مجمس الشيوخ األمريكي يجيز صفقة 

 أسمحة لمممكة بأكثر مف مميار دوالر عمى أساس يخدـ االقتصاد األمريكي . 

عمى قيمة الدوالر كعممة عالمية ، وذلؾ منذ اف لمسعودية دور كبير في الحفاض  (5
( عاـ ثـ اف اغمب معامالتيا النفطية تجري 32ربطة عممتيا ) اللاير ( بو قبؿ )

  (1)بو 

 الخالصة

كؿ ما تقدـ يفيد اف مستقبؿ العالقات السعودية االمريكية لف يعود كما كاف 
الدولتيف ويبدو حتى  لف تكوف لمصمحة ألنيا، ولكنو لف يشيد أي قطيعة فعمية ، 

االف اف السعودية والواليات المتحدة عمى عجمة مف امرىا . ولينا بوادر احداث 
                                                           

كز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، تداعيات قانوف جاستا عمى العالقات السعودية االمريكية ، المر  (1)
 .  7، ص 2216الدوحة ، قطر ، 
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أي تصعيد بينيما الف العالقة بيف الدوؿ بحاجة الى الكثير مف التفكير والتخطيط 
الفعالية ، حاصة اف قانوف " جاستا "  لحظاتوالرؤية ، وال يمكف ليا اف تتسـ 

تـ تطبيقو ، وفي حاؿ جاء مجمسًا شيوخ ونواب جديداف ، قد يحتاج الى سنة لي
يتـ الغاء القانوف او تخفيفو ، عممًا باف الدعاوي القضائية المحتممة قد تطوؿ 

  (1)لسنوات او يتـ تعميقيا . 
 
 
 
 

 اخلامتة
خالصة القوؿ، اف المتغيرات االقميمية في المنطقة عديدة وانو مف الصعب جدًا 

حوؿ مجريات االحداث وتوقع تغير التحالفات في ظؿ ما يجري، وضع رؤية جازمة 
ولكف الجدير بالذكر اف الواليات المتحدة االمريكية والسعودية ترتبطاف بعالقات ثنائية 
تاريخية ومتعددة الجوانب عمى اساس المصالح المشتركة، وانو مف المستبعد انياء 

ف كانت ىنالؾ رغبة آنية او تغيرًا ىذه العالقة بيف البمديف في ليمة وضحاىا حتى وا
ايموؿ التي  11في قناعات االدارة االمريكية او السعودية، وقد جاءت االحداث 

غيرت مسار العالقات السعودية االمريكية والتي عمى اثارىا بدأت الييمنة االمريكية 
فيجب عمى العالـ والسيطرة عميو ونحكـ بو وفؽ متطمبات المصالح االدارة االمريكية، 

اف ال تنسى اف الواليات المتحدة االمريكية ىي دولة مؤسسات واف آلية اتخاذ القرار 
فييا تخضع لسمسمة اجراءات بيروقراطية مطولة ودراسات استراتيجية معمقة، واف 
القرار يؤثر عمى العالقات بيف البمديف ويجب اف يتـ عمى اساس التوافؽ والتناغـ 

ة ومؤسسات الدفاع واالستخبارات ومستشارية االمف القومي التاـ بيف االدارة االمريكي
ووزارة الخارجية االمريكية والقطاع الخاص، ىكا بدأت تظير الواليات المتحدة 
االمريكية كقوة عالمية ليا قوتيا وسيطرتيا التامة في مناطؽ نفوذىا وخصوصًا 

                                                           

 .  11لؤي بف بكر الطيار ، مصدر سبؽ ذكره ، ص   (1)



     28 
 

كثر فأكثر اف الخميج العربي والشرؽ االوسط الكبير وجاء قانوف جاستا ليؤكد ا
الواليات المتحدة االمريكية بدأت تييمف عمى القضاء تخرؽ القانوف حسب نواياىا وما 

 تسعى اليو.
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
 1991-1915لقد بدأ واضحًا اف العالقات السعودية االمريكية خالؿ فترة  (1

 كانت انعكاسًا لممتغيرات الداخمية في بعض الجوانب، والمتغيرات الخارجية
)االقميمية والدوالية( ىي االخرى قد عكست تأثيرًا ىامًا عمى السموؾ السياسي 
الخارجي لصناع القرار في السعودية، وتبعًا لذلؾ أدى ىذا التفاعؿ، الى اف 
تكوف السياسة الخارجية السعودية، انعكاسًا واضحًا لتأثيرات البيئية الداخمية 

المتغيرات الجغرافية واالقتصادية  والخارجية في اف واحد. وعمى الرغـ مف اف
والعسكرية والسياسة، قد تركز اثارىا جميعًا عمى السموؾ السياسي الخارجي 

 االمريكية. –لمسعودية ازاء العالقات السعودية 
باالمكاف القوؿ اف المممكة العربية السعودي، في عالقتيا بالواليات المتحدة  (2

ضيف )التضامف االقميمي بعد خالفو االمريكية، تجد نفسيا ازاء ضغطيف متناق
المعروفة، مقابؿ عالقتيا مع الواليات المتحدة( االمر الي جعميا تتبع سياسة 
خارجية تؤمف التوازف، بيف دورىا واىتمامتيا االقميمية وبيف ديمومة عالقتيا 
الخاصة مع الواليات المتحدة وتطمعيا بعد ذلؾ الى احداث تغير في السياسة 
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مريكية حياؿ القضايا العربية، وذلؾ حفاظًا عمى االمف واالستقرار الخارجية اال
 الدولييف.

اف العالقات السعودية االمريكية ستظؿ عمى ما ىي عميو اآلف رغـ التصعيد  (3
السعودي المستمر كرد فعؿ عمى السياسة الخارجية االمريكية في ظؿ ادارة 

ريكية نحو االحسف الرئيس )اوباما( لكف ستتغير العالقة السعودية االم
 االنتخابات الرئاسية وخاصتًا بعد صعود الحزب الجميوري االمريكي.

 

 

 املصادر

 القرآن الكريم

 أوال: الكحب
ايريس غموزماير واخروف ، المممكة العربية السعودية في الميزاف االقتصادي  -1

، مركز الدراسات الوحدة العربية  2والسياسي والمجتمع والشؤوف الخارجية ، ط
 . 2212)بيت النيضة( بيروت  ، 

دراسة  1975 – 1964د. محمد عمي نعيـ ، العالقات السعودية االمريكية  -2
 . 2229تاريخية ، دار ميزوبوتاميا لمنشر والطباعة والتوزيع ، بغداد ، 

وليد حمدي االعظمي ، العالقات السعودية االمريكية وامف الخميج في وثائؽ غير  -3
 .  1992، دار النشر )دار الحكمة( ،  1، ط 1991- 1965منشورة 

 ثانيًا : الرسائل واالطاريح
ياسميف نوري عمي ، السياسة الخارجية االمريكية تجاه المشرؼ العربي بعد عاـ  -1

، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية العمـو  1، سوريا نموذج ، ط 2223
 . 2221السياسية ، 
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اتيجية االمف الوطني العراقي ازاء عمي محمد لفتة حسيف الفتالوي ، استر  -2
)رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ،  2223التحديات الخارجية بعد 
 ( .2215كمية العمـو السياسية، 

 ثالثًا : الصحف 
وتطورت بعد احداث  1931ميسر ياسيف ، السعودية وامريكا عالقات بدأت عاـ  -3

 2215سبتمبر ، صحيفة الوطف ،  11
.http://melwatahnnews.com/news/delails/798523 

بندر الدوشي، مدينة القانوف جاستا، .... روسيا : حوؿ العالـ ميددة بالغطرسة  -4
صحيفة سبؽ االلكتروني  2216سبتمبر  32االمريكية، 

https://mobile.saba.or   
ايموؿ ،  11الخارجية االمريكية بعد احداث د. عبد ابراىيـ ، العرفاف ، سياسة   -5

 11/9/2212صحيفة الرأي ، سنة 
http://alrai.com/arlicle/538116.html   

صحيفة العرب االقتصادية الدولية ، العالقات االقتصادية السعودية  -6
 2215،  7997االمريكية،عدد 

http://www.aleat.com/article.97788.html 
ايموؿ ، صحيفة  11عثماف الرواؽ ، العالقات السعودية االمريكية وتداعيات  -7

.  2222، سنة  8449الشرؽ االوسط ، العدد 
rchiro.aawsak.com/leader.asphttp://a? 

العالقات السعودية االمريكية التاريخ والتحوالت والفرص ، صحيفة سبؽ  -8
 https://mobile.sapg.org/pmuGHe 2216االلكترونية 

حيفة فراج العقال ، قانوف جاستا ومستقبؿ العالقات السعودية االمريكية ، ص -9
،  2216الوئاـ، السعودية ، الرياض ، 

http://mobile.alweeam.com/sa1427624     
 رابعًا : مركز الدراسات

https://mobile.saba.org/
https://mobile.saba.org/
http://alrai.com/arlicle/538116.html
http://alrai.com/arlicle/538116.html
http://www.aleat.com/article.97788.html
http://www.aleat.com/article.97788.html
http://archiro.aawsak.com/leader.asp
http://archiro.aawsak.com/leader.asp
https://mobile.sapg.org/pmuGHe
http://mobile.alweeam.com/sa1427624
http://mobile.alweeam.com/sa1427624


     31 
 

اثر قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقات االمريكية السعودية ، تقرير اسبار ،  -1
يجية السياسية واالقتصادية ، الرياض ، مركز الدراسات والبحوث االسترات

 . 2216السعودية 
اثر قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقات السعودية االمريكية ، تقرير اسبار ،  -2

مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية السياسية واالقتصادية ، السعودية ، 
 . 2216الرياض ، 

مركز المستقبؿ امؿ صقر ، كيؼ تتعامؿ السعودية مع قانوف جاستا ،  -3
 .2216لألبحاث والدراسات ، المقدمة 

تداعيات قانوف جاستا عمى العالقات السعودية االمريكية ، المركز العربي  -4
 . 2216لألبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة ، قطر ، 

دانا عمي صالح البرزنجي ، سياسة خارجية امريكية حياؿ المممكة العربية  -5
، مركز كروستاف لممعمومات االستراتيجية  2221وؿ ايم 11السعودية بعد احداث 

  2229، سنة  1، ط
لؤي بف بكر الطيار ، تأثير قانوف جاستا عمى العالقات السعودية االمريكية ،  -6

  2216مركز الجزيرة لمدراسات ، الدوحة ، قطر 
لؤي بف بكر الطيار ، تاثيرات قانوف جاستا عمى مستقبؿ العالقات السعودية  -7

  2216، مركز الجزيرة لمدراسات ، الدوحة ، قطر ،  االمريكية
 خامسًا : اجملالت

بسمة خميؿ نامؽ االرقاني ، التوازف والخمؿ في عالقات التحالؼ ، العالقات  -1
السعودية االمريكية )نموذج( ، مجمة كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، 

 2212، سنة  2عدد ، ال 21كمية العمـو السياسية ، وحدة البحوث ، المجمد 
 . 

فؤاد طارؽ كاظـ العميدي ، الدوؿ الكبرى وامف الخميج العربي ، كمية تربية  -2
االنساف ،  

2211
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.asp 
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 مواقع االنرتنث: سادساً 
االتحاد االوربي: مشروع قانوف جاستا يتعارض مع قانوف دولي ، الوطف  -8

27/9/2216،http://m.elwatannsews.com.nows  
، 2216سبتمبر  -26أوباما الكونغرس أخطأ برفض الفيتو عمى قانوف جاستا،  -9

https://www.bbc.com/arabic/war/dnews/  
 2216-12-11لمتصدي لقانوف جاستا، الجزيرة  البرلماف العربي يدعو -12

www.aljazeeren.net 
عبد الستار رمضاف، رؤية قانونية في قانوف )جاستا األمريكي(  -11

12/11/2216http://www.rudaw.ant/Arabic  
ي، العربية، قانوف "رعاة االرىاب" .... تنديد عربي واستنكار اسالمي عالم  -12

  /www.alarobiyse.net/ar/nob، 2216 -سبتمبر-13
قانوف ))جاستا(( .... االبتزاز االميركي لدوؿ الخميج، شريؼ احمد شفيؽ،   -13

، 2216سبتمبر  21، 12االىراـ، عدد االوؿ العدد 
www.ahram.org.eg/news  

سبتمبر  -14قانوف العدالة ضد رعاة االرىاب حكاية مف البداية، السكينة  -14
2216 http://www.assakina.com/news/925800  

  2216-9-29قانوف جاستا بأختصار، أكتب  -15
http://olhtob.ioposts/5522  

، شرح ومعمومات عف قانوف جاستا، صرؼ قانوف 2216ما ىو قانوف جاستا  -16
  http://rb.nyhr.com/35855.htmجاستا، 

 19ما ىي دوافع واىداؼ قانوف جاستا )العدالة ضد رعاة االرىاب( البديع،  -17
   2216http://www.albadee.net/53637اكتوبر 

مستقبؿ العالقات بيف الرياض وواشنطف بعد قانوف جاستا  -18
http://alwaght.com/ar/news/69561/%D9  

ياسيف البكري، قراءة أولية لقانوف جاستا، حوار الممتدف،  -19
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