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 ـ82/8/8115تاريخ قبوله لمنشر:  ـ1/11/8114تاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

ت االمريكية ضد جمهورية روسػيا العقوبات في السياسة الدولية: العقوباهدفت الدراسة إلى البحث في "      
كما نص عميها القانوف الدولي وفقا لما ورد فػي كػؿ مػف عهػد ع ػبة (، ـ8112-8112)االتحادية نموذجًا" 

األمـ وميثاؽ األمـ المتحدة، اضػافة إلػى العقوبػات التػي تارضػها الػدوؿ طػارج إطػار القواعػد القانونيػة الدوليػة 
ة إلػػى البحػػث فػػي دراسػػة طبيعػػة هػػذأ العقوبػػات وههػػدافها، والجهػػات والتطػػورات التػػي طػػرهت عميهػػا. با ضػػاف

المطولػػة بارضػػها، والط فػػات داطػػؿ الممسسػػات األمريكيػػة حولهػػا، والتشػػريعات األمريكيػػة التػػي تػػنص عمػػى 
همكانية فرضها، وماهـو "مبده الوالية القضائية الطارجية" في النظاـ القػانوني األمريكػي، إضػافة إلػى توضػي  

ونغرس األمريكي في آليات إقرار العقوبات، وتبياف الممسسات الادراليػة المسػئولة عػف تنايػذها. وذلػؾ دور الك
 دراسة حالة، و نع القرار في السياسة الطارجية. - باستطداـ منهجي الو اي التحميمي

 العقوبات الدولية، العقوبات األمريكية، األزمة األوكرانية. الكممات الدالة:
 

Abstract 
      The study aims to research in Sanctions in International Politics: US Sanctions 

Against the Russian Federation as a Model (2014-2016), as stipulated by international law 

in accordance with the Covenant of the League of Nations and the Charter of the United 

Nations. The study also examines the sanctions imposed outside the legal framework of 

the international legal norms, and the modifications they went through. Besides, the study 

uncovers the nature of these sanctions and their objectives, the authority to impose them, 

and the differences within the US institutions around them and the US legislation that 

provides for the possibility of imposing such sanctions. The article explores the concept of 

"the principle of external jurisdiction" in the American legal system to clarify the role of 

the US Congress in the mechanisms of sanctioning, and to identify the federal institutions 

                                                 

 ( الجامعة الهاشمية.1)
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responsible for their implementation using descriptive analytical methodology - case 

study, and decision-making in foreign policy. 

Key Words: international sanctions, US sanctions, The Ukrainian crisis. 
 

 .املكدمة
 ،ـ1551منذ انهيار االتحاد السوفيتي في العقد األطير مف القرف العشريف وتحديدًا  ػيؼ عػاـ        

والتقػػارل انتهػاج سياسػػة التحػوالت الديمقراطيػػة  االتحاديػػة نحػػو وانتهػا  الحػػرل البػاردة، وتوجػػه روسػيا
الغربيػة إلػى هػذا  –مع الغرل، وط ؿ ما يزيد عمى عقػديف مػف الػزمف لػـ تنحػدر الع قػات الروسػية 

، ولػـ يططػر فػي بػاؿ 8112المستوى المتدني الػذي و ػمت إليػه بعػد انػدالع األزمػة األوكرانيػة عػاـ 
الغربيػػة إلػى هػػذأ  –العديػد مػػف المػراقبيف والمحممػػيف السياسػييف الػػدولييف هف ت ػؿ الع قػػات الروسػية 

المستوى، وهف تتعرض روسيا إلى عقوبات دولية مف قبؿ الواليات المتحػدة األمريكيػة وحماائهػا كتمػؾ 
التػػي فرضػػت عمػػى االتحػػاد السػػوفيتي بعػػد تدطمػػه فػػي هفغانسػػتاف هثنػػا  الحػػرل البػػاردة فػػي ثمانينيػػات 

ـ مػف  ػراع داطمػي بكػؿ 8112القرف الماضي. وتحولت األزمة األوكرانية التي اندلعت مطمع عاـ 
ما تمثمه مف هزمة حكـ وهزمة سياسية واقت ادية واجتماعية، إلى ازمة دولية متنامية بسػبل التنػافس 
بػػػيف طػػػرفيف طػػػارجييف عمػػػى هوكرانيػػػام وهمػػػا الغػػػرل المتمثػػػؿ بالواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة واالتحػػػاد 

وبعكػس مػا تحػاوؿ (. Zimmerman, 2014) األوروبي وحماائهـ مػف جهػة، وروسػيا مػف جهػة هطػرى
عسػكري وسائؿ ا ع ـ المطتماة وبعض المحمميف السياسييف ت ويرأ مف هّف االزمػة األوكرانيػة  ػراع 

بيف هوكرانيا وروسيا، هو  راع بيف حمؼ النػاتو وروسػيا، إالأ هنهػا وفػي الواقػع ليػر ذلػؾ، فمػو كانػت 
لديها هي فر ة هماـ التاوؽ العسػكري الروسػي،  راعًا عسكريًا بيف هوكرانيا وروسيا، فأوكرانيا ليس 

كذلؾ هوكرانيا ليست عضوًا في حمؼ شماؿ االطمسي وال يمكنهػا االعتمػاد عمػى مسػاعدته العسػكرية 
(Wales Summit Declaration, 2014) ومػف هنػا فػاف األزمػة األوكرانيػة فػي الواقػع هػي مظهػر ،

 وسيا لمسيطرة عمى هوكرانيا.مف مظاهر التنافس الجيوسياسي الحاد بيف الغرل ور 
وجػػػا ت العقوبػػػات التػػػي فرضػػػتها الواليػػػات المتحػػػدة واالتحػػػاد األوروبػػػي وحماػػػامهـ عمػػػى روسػػػيا        

لتشػػػػكؿ هداة ضػػػػغط دوليػػػػة، وهحػػػػد هدوات هدارة األزمػػػػة بهػػػػدؼ تغييػػػػر السياسػػػػة الروسػػػػية اتجػػػػاأ هوكرانيػػػػا 
انيػػا. وتجػػدر ا شػػارة هنػػا هنػػه لػػيس مػػف وبالتػػالي تحقيػػؽ ههػػداؼ الحمػػؼ الغربػػي ببسػػط ناػػوذأ عمػػى هوكر 

السػػػهؿ تقيػػػيـ فعاليػػػة هػػػذأ العقوبػػػات، إذ حتػػػى ااف ال توجػػػد دراسػػػات شػػػاممة لجميػػػع االيػػػات المتطػػػذة، 
وتحميؿ هثرها عمى االقت اد والمجتمع الروسييف. ويتبادر إلى الذهف فورًا سماؿ حػوؿ السياسػة الداطميػة 
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 ااثػػار االقت ػػادية لمعقوبػػات عمػػى االقت ػػاد الروسػػي، طا ػػة التػػي سػػتنتهجها السػػمطات الروسػػية لمواجهػػة
وهنهػػػا تتػػػزامف مػػػع االنطاػػػاض الحػػػاد ألسػػػعار الػػػناط فػػػي األسػػػواؽ العالميػػػة، والػػػذي يعتبػػػر سػػػمعة هساسػػػية 

، وكيؼ ستكوف ردة فعؿ المجتمع الروسي في حالػة تػدهور األوضػاع (ـ8112 ،)زلـو ل قت اد الروسي
العقوبػات؟ ومػا اؿ األعماؿ الروس وطا ة الذيف مستهـ بشػكؿ مباشػر االقت ادية؟ وكيؼ سيت رؼ رج

 ؟الدور الذي يمكنهـ القياـ به لمبحث عف إمكانية تعميؽ العقوبات هو حتى إلغائها بالكامؿ
 

 .مشكلة الدراسة: اوال
ريكيػة تكمف مشكمة الدراسة في ا جابة عف السماؿ المحوري الرئيس والمتمثؿ فػي: مػا االيػات األم       

جمهوريػػة روسػػيا فػػي فػػرض العقوبػػات الدوليػػة، ومػػا مػػدى تطبيقهػػا فػػي فػػرض العقوبػػات األمريكيػػة عمػػى 
 االتحادية؟ وتسعى الدراسة لإلجابة عف مجمؿ التسامالت ااتية:

ما العقوبات في القانوف الدولي، وكيؼ تطورت مف العقوبات الشاممة إلى العقوبػات المحػدودة  -
 يتها؟"الذكية"، وما مدى فعال

مػا طبيعػة العقوبػات ما التشريعات األمريكية التي تنص عمػى همكانيػة فػرض عقوبػات دوليػة، و  -
 ومػػا هػػو ماهػػـو "مبػػده الواليػػة القضػػائية الطارجيػػة"الدوليػػة المن ػػوص عميهػػا فػػي التشػػريعات االمريكػػي، 

 في النظاـ القانوني األمريكي؟
 األمريكية في سياستها ضد روسيا االتحادية؟ الواليات المتحدةما طبيعة العقوبات التي استطدمتها  -
 جمهورية روسيا االتحادية؟ما ا شكاليات التي ظهرت داطؿ ا دارة األمريكية حوؿ العقوبات عمى  -
جمهوريػػة روسػػيا االتحاديػػة، ومػػا هػػي مػػا دور الكػػونغرس األمريكػػي فػػي فػػرض العقوبػػات عمػػى  -

 لعقوبات الدولية؟الممسسات الادرالية األمريكية المسئولة عف تنايذ ا
 

 .أهداف الدراسة: ثانيا
تهدؼ الدراسة إلى تبيػاف االيػات التػي اتبعتهػا السػمطات األمريكيػة فػي فػرض العقوبػات عمػى        

 هدوات إدارة األزمػة الهادفػة إلػى الضػغط عمػى روسػياجمهورية روسيا االتحادية كػأداة ضػغط دوليػة، وهحػد 
إطػػراج هوكرانيػػا انيػػا، وبالتػػالي تحقيػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة والمتمثمػػة فػػي لتغيػػر سياسػػتها اتجػػاأ هوكر  االتحاديػػة

 الغربية. –مف منطقة الناوذ الروسي وربطها بالسياسة األمريكية 
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 .أهمية الدراسة: ثالجا
 تعود ههمية موضوع الدراسة إلى اعتباريف:       

 

 :أكاديمي(-اعتبار عممي )نظري: أولا 
تعميػؽ الاهػـ لػدى المهتمػيف بالع قػات الدوليػة فػي التعػرؼ عمػى ماػاهيـ  حيث تسهـ الدراسة فػي       

المتحػػدة، العقوبػات الدوليػة مثػػؿ: العقوبػات التػي نػػص عميهػا كػؿ مػػف عهػد ع ػبة األمػػـ وميثػاؽ األمػـ 
والعقوبػػػػات التػػػػي تارضػػػػها الػػػػدوؿ عمػػػػى دوؿ هطػػػػرى طػػػػارج األطػػػػر القانونيػػػػة ل مػػػـػ المتحػػػػدة، والتشػػػػريعات 

فػرض تنص عمى فرض عقوبات دولية، ودور الممسسات الادرالية األمريكيػة المطتماػة فػي األمريكية التي 
العقوبات وتنايذها. وتوفر الدراسة فر ة لممهتميف والمتابعيف لممسرح الدولي ل طػ ع عمػى التحػوؿ 

 مف العقوبات التقميدية الشاممة إلى العقوبات المحدودة "الذكية".
 

 :ي(اعتبار عممي )تطبيق: ثانياا 
تعتبر "العقوبات في السياسة الدولية" عن رًا هامًا في ال ػراع مػا بػيف الػدوؿ، وذلػؾ بمػا تمعبػه مػف        

دورًا هامػػػًا فػػػي تشػػػكيؿ النظػػػاـ الػػػدولي ورسػػـػ اسػػػتراتيجيات الػػػدوؿ. وهػػػذا مػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى سياسػػػة الواليػػػات 
عمػػػػى سػػػػكريف شػػػػرقي ولربػػػػي المتحػػػدة وحماائهػػػػا باعتبػػػػار "العقوبػػػػات" شػػػكؿ مػػػػف هشػػػػكاؿ ال ػػػػراع بػػػيف مع

 المستوى العالمي.
 

 .فرضية الدراسة وأسئلتوا: رابعا

بنػاً  عمػػى المشػػكمة البحثيػة وههػػدافها تقػػـو الدراسػة عمػػى فرضػػية رئيسػية ماادهػػا "وجػػود ع قػػة        
ارتباط ايجابية بيف تنامي العقوبات األمريكية ضػد روسػيا االتحاديػة، وبػيف السياسػات وا جػرا ات التػي 

 امت بها السمطات الروسية اتجاأ هوكرانيا في السنوات األطيرة )حدود الدراسة(". ق
 

 .حدود الدراسة: خامسا
اقت رت الدراسة عمى تتبع االيات األمريكية في فػرض العقوبػات عمػى روسػيا االتحاديػة الحدود الزمنية: 

 ـ. 8112ـ وحتى عاـ 8112في الاترة مف آذار 
ة روسػػيا الادراليػػة وشػػبه جزيػػرة القػػـر والمنػػاطؽ الشػػرقية مػػف هوكرانيػػا ليػػر جمهوريػػالحدددود المكانيددة: 

 الطاضعة لمسمطة المركزية في كييؼ. 
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 .مهوجية الدراسة: سادسا
 نظرًا لط و ية البحث فقد استطدـ الباحث منهجيف عممييف في انجازها:       

مومػات عػف الحقػائؽ والوقػائع ، وذلػؾ عبػر جمػع المعدراسدة حالدة -اولا: المنهج الوصديي التحميمدي
السياسية التي رافقت فرض العقوبات األمريكية عمػى روسػيا وترتيبهػا مػف م ػادرها األوليػة والثانويػة 
عبر الوثػائؽ واألدبيػات المنشػورة، ومػف ثػـ تحميػؿ تمػؾ الحقػائؽ والمعمومػات وتاسػيرها، لتكػوف هساسػا 

اسػيرها بهػدؼ الو ػوؿ إلػى اسػتنتاجات تسػاعد لاهـ المشك ت المطروحة بطريقة منطقيػة، وتحميمهػا وت
 في فهمها.

وكػػػػذلؾ مػػػػف اجػػػػؿ تحميػػػػؿ المعطيػػػػات لمحالػػػػة المدروسػػػػة مػػػػف طػػػػ ؿ هدوات التحميػػػػؿ السياسػػػػي،        
وطا ػػػة: االسػػػتنباط واالسػػػتقرا  التحميمػػػي لواقػػػع االيػػػات األمريكيػػػة فػػػي فػػػرض العقوبػػػات عمػػػى روسػػػيا 

 رات واالحتماالت. االتحادية، والو وؿ إلى سمسمة مف التاسي
وذلػؾ مػف طػ ؿ التركيػز عمػى الػدوافع واألسػبال ثانياا: منهج صنع القدرار يدي السياسدة الجار،يدة  

الداعيػػة إلػػى اتطػػاذ القػػرار، ومػػف طػػ ؿ شػػرح الم ػػمحة الوطنيػػة الدافعػػة لػػذلؾ، والممسسػػات الوطنيػػة 
 المشاركة فيه.

 

 .الـدراسـات السابكـة :سابعا
 لمدراسػات العربػي الػديمقراطي المركػزاألبعاد الدولية ل زمػة األوكرانيػة،  (،1181) ا.ه.ـ. شمبي،   (1

 واالقت ادية. والسياسية االستراتيجية
هثػػر التػدطؿ الروسػػى والغربػػى عمػى تطػػور األزمػػة األوكرانيػة مػػف طػػ ؿ تبيػػاف  الدراسػػة توضػ        

الغربيػػة ممثمػػػة بالواليػػات المتحػػػدة  هسػػبال األزمػػة، والعوامػػػؿ التػػى هدت الػػى تػػػدطؿ كػػؿ مػػف روسػػػيا والقػػوى
سػوا  واالتحاد األوروبي فى األزمة، ونتائج هػذا التػدطؿ. اضػافة إلػى م ػير األزمػة األوكرانيػة ومسػتقبمها 

 كاف لمطرؼ األوكراني هو ل طراؼ الطارجية.
ليس  وتمكد الدراسة باف األزمة األوكرانية هزمة داطمية نتاج  راع وتنافس طارجي باألساس،       

هذا فحسل ولكف هيضا امتدادها بػيف ث ثػة هطػراؼ عالميػة: روسػيا واالتحػاد األوروبػي والواليػات المتحػدة. 
األحػداث مػف ومازالت األزمة األوكرانية مستمرة ولير مستقرة، وال يمكف التنبػم بم ػيرها، بسػبل تطػورات 

  ت اعد العنؼ والدعـ الطارجي.
2)  Teaching with the News Online Resource, Unrest in Ukraine —Background, 

(2014).  
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 والطػػارجي. الػػداطمي ال ػػعيديف عمػػى األوكرانيػػة األزمػػة إلػػى قػػادت التػػي األسػػبال الدراسػػة هػػذأ توضػػ        
 اتجاههػػا، المطتماػػة المحميػػة االطػػراؼ وموقػػؼ الداطميػػة األزمػة هسػػبال الدراسػػة تبػػيف الػػداطمي المسػػتوى فعمػى
 فػي الااعمػة الدوليػة االطػراؼ وموقػؼ الطػارجي التػدطؿ الدراسة تناولت فقد الدولي ال عيد عمى هما

 التدطؿ. هذا ونتائج هثر مبينة األوروبي، واالتحاد المتحدة والواليات كروسيا األزمة
3)  Woehrel, S. (2014), Ukraine: current issues and U.S policy. 

باألزمػة األوكرانيػة مػف طػ ؿ تبيػاف طبيعتهػا واألطػراؼ مقػة توض  هذأ الدراسة الجوانػل المتع       
المحميػػة المشػػاركة فيهػػا ودور االطػػراؼ الدوليػػة ممثمػػة بروسػػيا واالتحػػاد األوروبػػي والواليػػات المتحػػدة. 
وبينػػت الدراسػػة اف هػػدؼ السياسػػة الروسػػية اتجػػاأ األزمػػة األوكرانيػػة يتمثػػؿ فػػي تاكيػػؾ هوكرانيػػا مػػف 

بوسائؿ مطتماة ل نا اؿ عف هوكرانيا. كما وتناولت الدراسة الػرد االمريكػي ط ؿ دعـ االنا الييف 
انتهجػت عمى السياسة الروسية في هوكرانيا، وبينت بعض نقاط الضعؼ في السياسات األمريكيػة التػي 

 في الرد عمى الدور الروسي.
4)  Friedman, G. (2014), U.S. Defense Policy in the Wake of the Ukrainian Affair. 

م محة تبرر انػدالع حػرل مػع روسػيا فػي تحميؿ سياسي يمكد انه ليس لمواليات المتحدة هي        
هوكرانيػا. وبػيف التحميػؿ اف احػػداث هوكرانيػا كشػات عػػف بعػض الحقػائؽ الجديػػدة المتمثمػة فػي التحػػوؿ 

قدراتها العسكرية، وعودة الم ال  المتباينة بيف الواليات المتحدة وروسيا منذ  في قوة روسيا وتطوير
عقد التسعينيات. وال يسػتبعد التحميػؿ وقػوع حػرل تقميديػة بػيف الطػرفيف فػي األزمػات المسػتقبمية، ممػا 

 يستوجل عمى الدولتيف إلى إعادة النظر في استراتيجيتهما وقدراتهما العسكرية.
5)  Ditrych, O. (2014), Bracing for Cold Peace.US-Russia Relations after Ukraine. 

 األوكرانيػػة، األزمػػة اتجػػاأ االمريكيػػة ا دارة انتهجتهػػا التػػي االسػػتراتيجيات الدراسػػة هػػذأ توضػػ        
 لحماائهػػا واألمنػػي والعسػػكري االقت ػػادي الػػدعـ طػػ ؿ مػف روسػػيام مػػع مباشػػرة مواجهػػات اي عػػف بعيػدا
 وبطريقػػة االضػرار وبالتػالي هوكرانيػػا، فػي الروسػي التػػدطؿ تأيػد مػف الػػدوؿ هػذأ منػع بهػػدؼ ةالمنطقػ فػي

 فػػػرض فػػػي والمتمثمػػػة انتهجتهػػػا التػػػي الوسػػػائؿ اهػػػـ الػػػى با ضػػػافة الروسػػػية، بالم ػػػال  مباشػػػرة ليػػػر
 سياسػػػػة األمريكيػػػػة ا دارة انتهػػػػاج مػػػػع االسػػػػاليل هػػػػذأ تػػػػزامف الدراسػػػػة وتبػػػػيف روسػػػػيا. عمػػػػى العقوبػػػػات

 هػدؼ هف اسػتنتاج الػى الدراسػة وت ػؿ روسػيا. مػع ل زمػة سػممية حمػوؿ الػى الو وؿ بهدؼ ااوضالت
 ووقػػػؼ هوكرانيػػػا، مػػػف روسػػػيا اطػػػراج هػػػو روسػػػيا ضػػػد انتهجتهػػػا التػػػي السياسػػػات مػػػف المتحػػػدة الواليػػػات
نما هوكرانيا في فقط ليس التوسعية سياستها   الشرقية. هوروبا دوؿ جميع في وا 

https://www.stratfor.com/people/189113
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 األوكرانيػػة باألزمػػة يتعمػػؽ فيمػػا السػػابقة الدراسػػات اليػػه تو ػػمت مػػا وفهػػـ وفحػػص تحميػػؿ وبعػػد       
 مػف سػبقها عمػا تطتمػؼ الحاليػة دراسػتنا اف نجػد المتحػدة، الواليات ذلؾ في بما منها، الدوؿ ومواقؼ
 روسػيا ضػد الدولية العقوبات فرض في األمريكية االليات مجاؿ في والعممية البحثية االضافة ط ؿ
 السابقة. الدراسات مف هي عميه تقؼ لـ ا ي ً  عممياً  بحثاً  الدراسة قدمت اذ ديةماالتحا
 
 .تطور العكوبات الدولية وفاعليتوا   (3

 .: العقوبات يي القانون الدولي3.3
تعتبػػر العقوبػػات الدوليػػة مػػف هقػػدـ وسػػائؿ ا كػػراأ التػػي مارسػػتها واسػػتطدمتها الحضػػارات القديمػػة        

بطرؽ ووسائؿ عديدة ومطتماةم كالح ار وا ل ؽ. وكاف الهػدؼ مػف فػرض العقوبػات عبر التاريخ، و 
طضػػػاعه  رادتػػػه مػػػف طػػػ ؿ قطػػػع  الدوليػػػةم إجبػػػار الط ػػػـ عمػػػى ا ذعػػػاف لمطالػػػل الطػػػرؼ القػػػوي وا 
ع قاته الطارجية والقضػا  عمػى تجارتػه، وحرمانػه مػف ضػروريات الحيػاة، و ػوال إلػى إضػعاؼ قدراتػه 

. وتوا ؿ العمػؿ بالعقوبػات الدوليػة فػي (ـ8112)بازغ،  رية واالقت ادية والسياسيةوشؿ فعاليته العسك
الع ػر الحػديث لتأطػذ هشػػكاال جديػدة ولتتحػوؿ مػف قاعػػدة قانونيػة عرفيػة إلػى قاعػػدة قانونيػة مدونػة مػػف 

 والا ؿ السػابع مػف ميثػاؽ 12قواعد القانوف الدولي بعد هف نص عميها كؿ مف عهد ع بة األمـ المادة 
 األمـ المتحدة.

وبالرلـ مف هف العقوبػات الدوليػة قاعػدة قانونيػة ممزمػة مػف قواعػد القػانوف الػدولي إال هف تطبيقهػا        
لػيس بػاألمر السػهؿ، حيػػث ياتقػر النظػاـ الػػدولي المعا ػر اليػات تضػمف إلػػزاـ الػدوؿ بالمبػاد  العامػػة 

سػػمطة الدولػػة قػػادرة عمػػى إمػػ   إرادتهػػا  لمقػػانوف الػػدولي العػػاـ، كنتيجػػة طبيعيػػة لغيػػال سػػمطة هعمػػى مػػف
عمػػى سػػمطة الدولػػة السػػيادية، وعػػدـ وجػػود جهػػاز قضػػائي وتنايػػذي دولػػي لديػػه القػػدرة عمػػى إرلػػاـ الػػدوؿ 

. ونتيجػػة لهػػذأ األسػػبال وفػػي حػػاؿ وقػػوع هي طػػرؽ (ـ8115)يادكػػار،  ل متثػػاؿ لقواعػػد القػػانوف الػػدولي
مى ال عبيف األساسييف الااعميف عمى المسػرح الػدولي، لمقانوف الدولي تقع المسمولية في الت دي له ع

الػذيف لػديهـ القػدرة وا مكانيػػة عمػى التااعػؿ معػػه فرديػًا هو جماعيػًا وبطػرؽ مطتماػػة، مػف بينهػا العقوبػػات 
الدولية. وتعتبر العقوبات الدولية شكً  مف هشكاؿ ا كراأ، تهػدؼ إلػى رفػع تكػاليؼ عمػٍؿ تقػـو بػه دولػة 

ه مف قبؿ دولة هو دوؿ هطرى بق د تغير هذا العمؿ هو العدوؿ عنه. ومف هنػا فػافأ ما ولير مرلول ب
العقوبػات الدوليػػة وسػيمة هامػػة فػي السياسػػة الدوليػة وليػػر مكماػة نسػػبياً، وتسػم  لمػػف يسػتطدمها التعبيػػر 

 عف رفضه لسموؾ جهة ما في مجاؿ معيف. 
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األمـ المتحدة عمى العقوبات الدوليػة وعمى الرلـ مف نص كؿ مف عهد ع بة األمـ وميثاؽ        
إال هنهما لـ يتطرقا لتعرياها بشكؿ محدد، واقت را عمى تعداد بعػض الوسػائؿ التػي يمكػف األطػذ بهػا 
وتطبيقها. ويعود إعراض الوثيقتاف عػف إعطػا  تعريػؼ محػدد لمعقوبػات الدوليػة إلػى هف واضػعيها لػـ 

مارسػػػتها، لكػػػي  يضػػػاوا شػػػرعية عمػػػى جميػػػع يرلبػػػوا بالتوسػػػع فػػػي هشػػػكاؿ الضػػػغوطات التػػػي يمكػػػف م
. ويمكننػا تعريػؼ (ـ8111)هحمػد،  هشكالها يمكف هف تقود إلى تغيل الضوابط التي تحكـ العمؿ بهػا

العقوبات الدولية بشكؿ عاـ عمى هنها: آلية لتنايذ القػانوف الػدولي سػوا  كانػت عمػى شػكؿ ردود فعػؿ 
العاـ، هو مػف طػ ؿ ا كػراأ باسػتطداـ الوسػائؿ اجتماعية لير منظمة مف ط ؿ الضغط عمى الرهي 

 الزجرية ولير الزجرية.
وتقت ر العقوبات الدوليػة بػالمعنى الضػيؽ لمكممػة عمػى: التػدابير التػي يتطػذها مجمػس األمػف        

 Yearbook of the International Lawبموجػل الا ػؿ السػابع مػف ميثػاؽ االمػـ المتحػدة )
Commission, 2001, p75) يقرر مجمس األمف ما إذا كاف قد وقع تهديػد الذي عمى هساسه "، و

لمسمـ، هو إط ؿ به، هو كاف ما وقع عمً  مف هعماؿ العدواف، ويقدـ في ذلؾ تو ياته هو يقػرر مػا 
( لحاػػظ السػمـ واألمػػف الػدولي هو إعادتػػه 28و 21يجػل اتطػػاذأ مػف التػػدابير طبقػًا ألحكػػاـ المػادتيف )

ى النص السابؽ فاف مجمس األمف ُيعتبر الجهة الوحيدة المطولػة بتحديػد فيمػا . وبناً  عمإلى ن ابه"
إذا كػػاف هنػػاؾ تهديػػٌد او طػػرٌؽ لمسػػمـ الػػدولي، وتقيػػيـ هي ت ػػرؼ تقػػـو بػػه هي دولػػة عمػػى هنػػه عمػػؿ 
عػدواني، عمػػى الػرلـ مػػف هف قدرتػه عمػػى اتطػاذ القػػرارات محػدودة سياسػػيًا بسػبل شػػرط اجمػاع الػػدوؿ 

ائمة العضوية. وعندما ياشؿ مجمس األمف في القياـ بمسػمولياته المتعمقػة بحاػظ األعضا  الطمسة د
األمػػف والسػػمـ الػػدولييف، فػػي هػػذأ الحالػػة يمكػػف المجػػو  إلػػى الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة تحػػت بنػػد 
)االتحاد مف اجؿ الس ـ(م وهي الحالة الوحيدة التي ترتقي فيها قرارات الجمعية العامة إلى م اؼ 

 (.ـ8118 رات مجمس األمف الدولي مف حيث ترتيل هثر جزائي )المجذول،قرا
ومػػف الجػػػدير بالػػػذكر هّف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة قسػػـ التػػػدابير التػػػي يمكػػػف اتطاذهػػػا إلػػػى قسػػػميف:        

والتػػػي ال تتطمػػػل اسػػػتطداـ القػػػوات المسػػػمحةم والتػػػي  21االوؿ التػػػدابير المن ػػػوص عميهػػػا فػػػي المػػػادة 
مػف بينهػا وقػؼ ال ػ ت االقت ػادية الطمل مف هعضا  األمـ المتحدة تطبيقهػا، و  تطوؿ مجمس األمف

والموا ػػ ت الحديديػػة والبحريػػة والجويػػة والبريديػػة والبرقيػػة وال سػػمكية وليرهػػا مػػف وسػػائؿ الموا ػػ ت 
ويسػػم   28والثػػاني، وهػػي التػػي ن ػػت عميهػػا المػػادة  .وقاػػا جزئيػػًا هو كميػػا وقطػػع الع قػػات الدبموماسػػية

 ة إلىػػػػػػالدوليوة، هي القياـ بالعمؿ العسكري. ويمكف تقسيـ العقوبات ػػػػػػا لمجمس األمف باستطداـ القػػػػػيهف
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 عقوبات سياسية ودبموماسية وعسكرية واقت ادية ورياضية إضافة إلى العقوبات الموجهة ضد األفراد.
دوؿ اتطػاذ عقوبػػات كشػػكؿ مػػف وبمعػزؿ عػػف العقوبػػات التػي يتطػػذها مجمػػس األمػف تسػػتطيع الػػ       

هشػػكاؿ الػػرد فػػي حػػاؿ تعرضػػها إلػػى عقوبػػات ظالمػػة، هو ليػػر شػػرعية مػػف قبػػؿ دولػػة هو دوؿ هطػػرى، 
ف كانػػت هػػذأ  ولهػا الحػػؽ فػػي اتطػػاذ تػػدابير ذاتيػػة، هو مػػف طػػ ؿ التحػػالؼ مػػع جهػػات هطػػرى، حتػػى وا 

 Yearbook of the International Law)التػدابير فػي حػاالت معينػة مطالاػة لمقػانوف الػدولي
Commission, 2001, p75)،  وقػػد شػػاع فػػي الاتػػرة األطيػػرة تطبيػػؽ العقوبػػات الدوليػػة مػػف قبػػؿ

الػػدوؿ، هو المنظمػػات الدوليػػة بمعػػزؿ عػػف مجمػػس األمػػف كػػرد عمػػى االنتهاكػػات الططيػػرة ل لتزامػػات 
اف  الدوليػػة التػػي قامػػت بهػػا بعػػض الػػدوؿ، وطا ػػة فػػي حالػػة ليػػال االضػػرار المباشػػرة التػػي يمكػػف

تمحػػؽ بالػػدوؿ، هو المنظمػػات التػػي تتطػػذها. ويمكػػف لمػػدوؿ مناػػردة، هو المنظمػػات الدوليػػة تطبيػػؽ مػػا 
يسػػمى بالعقوبػػات المسػػتقمة ضػػد دولػػة، هو منظمػػة بغػػض النظػػر عػػف التػػدابير التػػي اعتمػػدها مجمػػس 

. (Yearbook of the International Law Commission, 2001, pp137-139) األمػف
 جػػرا ات هف تكمػػؿ تمػػؾ الماروضػػة مػػف قبػػؿ االمػػـ المتحػػدة، هو تكػػوف مسػػتقمة عنهػػا، ويمكػػف لهػػذأ ا

عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: عنػػدما يكػػوف مجمػػس األمػػف ليػػر قػػادر عمػػى اتطػػاذ قػػرار بشػػأف العقوبػػات بسػػبل 
، كما كػاف الحػاؿ فػي العقوبػات (ـ8115)هبي طميؿ،  عدـ وجود اجماع في اارا  بيف األعضا  الدائميف

 ا الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ضد بورما وسوريا وممطرًا ضد روسيا.التي فرضته
 

 :: التحول من العقوبات الشاممة إلى العقوبات المحدودة "الذكية"2.3
 منذ نهاية الحرل الباردة ه بحت العقوبات الدولية هكثر شيوعًا مما كانت عميه مف ذي قبؿ       

Kondoch, 2001))نيات القرف العشريف ممارسػات جديػدة فػي فػرض عقوبػات ، وظهرت في تسعي
في مجاالت واسعة، والجمع بيف العديد مف العقوبات، كحضر توريد األسمحة وحضر السار وفرض 

 واتطػذت مثػؿ هػذأ العقوبػات .(Annan, 2000, pp. 49–50)القيػود الماليػة والتجاريػة والدبموماسػية 
لعػػراؽ بعػػد لػػزوأ لمكويػػت ومػػف ثػػـ بحجػػة وقػػؼ تطػػويرأ الدوليػػة فػػي تسػػعينيات القػػرف العشػػريف ضػػد ا

لمجتمػػع العراقػػي والمػػواطنيف العػػراقييف وكػػاف لهػػا تػػأثير مػػدمر عمػػى ا ملبرنػػامج هسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ
وضػد كػؿ مػف  ،)(Drezner, 2014 بدرجة هكبر مػف تمػؾ ااثػار التػي وقعػت عمػى النظػاـ العراقػي

لوقػت تعرضػت هػذأ التػدابير إلػى انتقػادات واسػعة بسػبل . ومػع مػرور ا(1(يولس فيا السابقة وهاييتي
عػػدـ فعاليتهػػا وتسػػببها بتػػدهور هوضػػاع السػػكاف بػػدؿ مػػف النطػػل السياسػػية المسػػمولة عػػف سياسػػات الدولػػة 

العقوبػػات ليػػر المرلػػول بهػػا. ولهػػذأ األسػػبال ونتيجػػة لهػػذأ التجػػارل السػػمبية بػػده االبتعػػاد عػػف اسػػتطداـ 
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ثػر دقػة تتمثػؿ فػي فػرض القيػود عمػى هفػراد معينػيف هو ممسسػات مطتػارة الشاممة والتحوؿ نحػو حمػوؿ هك
. إفأ االبتعاد عػف العقوبػات (Bengtsson, 2002) مع إمكانيات إعاا  البعض منها ألسبال إنسانية

الشػػاممة والتوجػػه نحػػو العقوبػػات المسػػػتهدفة "الذكيػػة" يمكػػف ربطهػػا بتزايػػػد األهميػػة لحقػػوؽ ا نسػػاف فػػػي 
التوسػػػع فػػػي نطػػػاؽ القضػػػايا التػػػي يحميهػػػا مجمػػػس األمػػػف طػػػارج إطػػػار حػػػؿ النزاعػػػات النظػػػاـ الػػػدولي و 

 .(Annan, 2000)الدولية، إضافة إلى التوسع في العقوبات لتشمؿ األفراد والممسسات الطا ة 
وتأطػػػذ العقوبػػػات هشػػػكااًل مطتماػػػة تعتمػػػد عمػػػى الظػػػروؼ، هو الدولػػػة، هو الجهػػػة التػػػي توجػػػه لهػػػا.        

، والحػد مػف القػروض الماليػة شيوعًا هي العقوبات الهادفةم التػي تشػمؿ تجميػد اال ػوؿ وهكثر العقوبات
االئتمانية لبعض األفراد والشركات، ووقؼ المعام ت المالية مع األشطاص والهيئات التػي تسػببت فػي 
فػػرض العقوبػػات، وحضػػر السػػار مػػف طػػ ؿ رفػػض مػػن  تأشػػيرات دطػػوؿ. ويمكػػف لمعقوبػػات هف تكػػوف 

شمؿ عمى سبيؿ المثاؿ: حضر بيع األسمحة هو سمع معينة لها تأثير حاسـ عمى ال ػراع عامة حيث ت
الدائر، وفرض حضر عمى  ادرات بعض السػمع والتكنولوجيػا، هو فػرض حضػر عمػى طػدمات معينػة 

 . (ـ8114 ،)بو بكر بغض النظر عف األشطاص والهيئات التي تقؼ ورا  مثؿ هذأ األنشطة
 

 :لدولية: ياعمية العقوبات ا1.3
يعتمػػد تػػأثير العقوبػػات الدوليػػة عمػػى طريقػػة تنايػػذها، ومراقبػػة تطبيقهػػا، وكػػذلؾ مرونػػة هنظمتهػػا        

التي تتي  المجاؿ ل ستجابة السريعة ألي تغير في سموؾ الطرؼ موضوع العقوبة. وفي الكثير مػف 
مكػػف هف يػػمثر عمػػى األحيػػاف مجػػرد التهديػػد فػػي تشػػديد العقوبػػات هو ا عػػ ف عػػف احتمػػاؿ تعميقهػػا ي

 مواقؼ  ناع القرار في البمد الذي تشممه هكثر مف تنايذ العقوبة ناسها.
وتمعػػل "لجػػػاف الجػػػزا ات" التابعػػػة لمجمػػس األمػػػف دورًا هامػػػًا فػػػي مراقبػػة تنايػػػذ العقوبػػػات التػػػي        

ز تارضػها األمػػـ المتحػػدة، حيػػث يوجػػد فػػي الوقػػت الحاضػر سػػتة عشػػر لجنػػة تابعػػة لمجمػػس األمػػف تتركػػ
مهمتهػػا عمػػى مراقبػػة تنايػػذ ا جػػرا ات التػػي يتطػػذها المجمػػس، والنظػػر فػػي الطمبػػات المقدمػػة مػػف البمػػداف 
المتضررة مف العقوبات، إضافة إلى االستثنا ات في تطبيػؽ قػوائـ العقوبػات والتعػدي ت عميهػا بمػا فػي 

ف يكػوف لجهػات ذلؾ شطل بعضها. وبما هّف هذأ المجاف هػي هيئػات سياسػية وا شػراؼ عميهػا يجػل ه
شبه قضائيةم لتجنل سو  التطبيؽ وطا ة فيما يتعمؽ بالعقوبات ضد األفراد، طا ة في نظػاـ المجنػة 

فقػد قػرر -ـ1555ال ادر عاـ  1823المطت ة بتنظيـ القاعدة المشكمة وفقا لقرار مجمس األمف رقـ 
منهػا، ثػـ هلػـز المجنػة كػد مجمس األمف فػي البدايػة إنشػا  مكتػل لتمقػي طمبػات الشػطل مػف القائمػة والتأ

 لإلشراؼ عمى إجرا ات والحقا هنشئ مكتل هميف المظالـ القائمة سنويًا، فيمراجعة األسما  المدرجة 
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 .Security Council Subsidiary Bodies: An Overview)الشطل )
يػة ولتجنل مطاطر االلتااؼ عمى العقوبات الماروضة مػف هي طػرؼ كػاف تاػرض عقوبػات جزائ       

م ػػال  فاعمػػة لكػػؿ مػػف ال يمتثػػؿ لهػػا. ولالبػػا مػػا تحػػاوؿ الجهػػة التػػي تاػػرض العقوبػػات الدوليػػة حمايػػة 
البمػػداف الثالثػػة التػػي قػػد تتػػأثر سػػمبًا مػػف جػػرا  تنايػػذ التػػدابير التقييديػػة وبطػػرؽ مطتماػػة كاعاائهػػا مػػف 

مػػا قػػاـ بػػه االتحػػاد  تطبيػػؽ العقوبػػات، او منحهػػا فتػػرة زمنيػػة اطػػوؿ لمبػػد  بتنايػػذها. ومثػػاؿ عمػػى ذلػػؾم
ـ حيػػث وضػػع برنػػامج زمنػػي تػػدريجي لتنايػػذ 8118االوروبػػي عنػػد فرضػػه العقوبػػات عمػػى إيػػراف عػػاـ 

التدابير األكثر  رامة، كػي يتػي  لمبمػداف التػي تعتمػد عمػى الػناط االيرانػي المزيػد مػف الوقػت  يجػاد 
 .(ـ8118)الزويري،  م ادر بديمة

الدوليػػة وكاا تهػػا يتطمػػل الموازنػػة بػػيف كماتهػػا االقت ػػادية والسياسػػية إفأ تقيػػيـ فاعميػػة العقوبػػات        
والنتػػائج المترتبػػة عمػػى تطبيقهػػا، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يعتقػػد هّف العقوبػػات االقت ػػادية التػػي فرضػػت عمػػى 

ـ اجبرتها عمى بد  المااوضات حوؿ برنامجها النووي والو وؿ إلى اتااؽ مع القػوى 8118إيراف عاـ 
ـ، وهّف العقوبػػات طويمػػة األمػػد ضػػد المجموعػػة العسػػكرية التػػي 8111تمػػوز  12( فػػي 1+1العالميػػة )

حكمػػت بورمػػا قػػد سػػاهمت فػػي تغييػػر السػػمطة فػػي هػػذا البمػػد. وبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف الجػػـز هنػػه فػػي هػػاتيف 
الحالتيف لـ تمس العقوبات بشكؿ مباشػر النطػل الحاكمػة، وبػدال مػف ذلػؾ قػادت إلػى زعزعػة االسػتقرار 

فقػػػار المجتمػػػع، وكانػػػت واحػػػدة مػػػف هسػػػبال متعػػػددة هدت إلػػػى تغيػػػر فػػػي وضػػػعؼ االق ت ػػػاد والتجػػػارة وا 
(، ـ8111 المركػػز القػػومي لدراسػػات الشػػرؽ األوسػػط،)السياسػػة ا يرانيػػة فيمػػا يطػػص برنامجهػػا النػػووي 

وانتقػاؿ السػمطة مػف المجمػػس العسػكري الػذي حكػـ بورمػػا لمػا يزيػد عػف طمسػػيف عامػًا إلػى سػمطة مدنيػػة 
(. ويمكف لمعقوبات مف ناحية هف تساعد فػي تحسػيف احتػراـ القػانوف الػدولي هو ـ8118 ،)جاسـ منتطبة

إحػػداث تغييػػر فػػي السياسػػة، ومػػف ناحيػػة هطػػرى يمكػػف هف تكػػوف حػػً  سػػهً  وسػػريعًا نسػػبيًا ياػػت  المجػػاؿ 
ي لمػػدوؿ المتناػػذة ممارسػػة الضػػغط السياسػػي فػػي نطػػاؽ اطت ػػاص هيئػػات إناػػاذ القػػانوف بطريقػػة ال تػػمد

 في جميع األحواؿ إلى تغييرات بناَ ة، وليس دائمًا متوافقة مع القانوف الدولي بشكؿ كامؿ.
 
 .اآلليات األمريكية يف فرض العكوبات على مجوورية روسيا االحتادية. 2

 :: العقوبات األمريكية الميروضة عمى روسيا3.2
 دػػا إلى قسميف: األولى تت ؿ بتجميتقسـ العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة عمى روسي       

 Executiveؿ اراضػي الواليػات المتحػدة، والثانيػة تػرتبط بقيػود إقطاعيػة )و األ وؿ، والحد مػف دطػ
Orders, 2014)  وتسػتهدؼ العقوبػات بالمقػاـ األوؿ الػدائرة المرتبطػة بشػكؿ مباشػر بػالرئيس الروسػي
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ر والمستشػػػػاريف المقػػػػربيف مػػػػف الكػػػػرمميف، ف ديميػػػػر بػػػػوتيف، حيػػػػث تشػػػػمؿ با ضػػػػافة إلػػػػى  ػػػػناع القػػػػرا
قطاعػػػات فػػػي المجػػػاالت الماليػػػة والطاقػػػة والػػػدفاع والتػػػي وفقػػػًا لمواليػػػات المتحػػػدة "تشػػػارؾ فػػػي العػػػدواف 
لػػػػى جانػػػل العقوبػػػػات االقت ػػػػادية هوقاػػػت الواليػػػػات المتحػػػػدة  العسػػػكري واالقت ػػػػادي عمػػػى هوكرانيػػػػا". وا 

واالسػتثمار، وعمقػت االجتماعػات الثنائيػة األطػرى عمػى  المحادثات الثنائية مع روسيا في مجاؿ التجػارة
هسػػػاس كػػػؿ قضػػػية بماردهػػػا، وتػػػـ إيقػػػاؼ العمػػػؿ العسػػػكري المشػػػترؾ بػػػيف القػػػوات العسػػػكرية األميركيػػػة 
 والروسػػية، بمػػا فػػي ذلػػؾ المنػػاورات واالجتماعػػات الثنائيػػة وزيػػارات المػػوانئ، والتططػػيط لعقػػد مػػمتمرات.

المتعمقػػة المشػػاورات المنظمػػة والمحادثػػات الثنائيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ طاضػػت مسػػتوى التمثيػػؿ لمعديػػد مػػف و 
 (.ـ8112 الوطف،بالتعاوف االقت ادي والتجاري )

وتضػػـ العقوبػػات مػػف النػػوع األوؿ قائمػػة بػػا فراد والممسسػػات التجاريػػة، إضػػافة إلػػى الممسسػػات        
نل األشػطاص المػذكوريف فػي شبه الحكومية التي تشكمت في شرؽ هوكرانيا. وتشمؿ هذأ القيود إلى جا

قائمػػة العقوبػػات كػػؿ شػػطص يمكػػف هف يمػػثمهـ بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ هو يت ػػؿ بهػػـ ولػػو بشػػكؿ ليػػر 
مباشػػػر. همػػػا فيمػػػا يطػػػص الممسسػػػات االقت ػػػادية والهيئػػػات شػػػبه الحكوميػػػة فػػػي شػػػرؽ هوكرانيػػػا فتقػػػـو 

وموظايهػػا هراضػػي  العقوبػات عمػػى حظػر االت ػػاؿ بهػا وتجميػػد ه ػولها ومنػػع احتمػاؿ دطػػوؿ هعضػائها
 .(Crimea Sanctions Advisory 2015)الواليات المتحدة 

همػػػا عقوبػػػات النػػػوع الثػػػاني، فهػػػي ليػػػر ثابتػػػة وتتغيػػػر بشػػػكؿ مسػػػتمر، ويتزايػػػد عػػػددها ومجالهػػػا،        
وشممت قطاعات عدةم فاي القطػاع المػالي تمثمػت العقوبػات بتحديػد عتبػات الػديف المسػموح بػه، بحيػث 

 51يومػػا لمبنػػوؾ، و 21امػػات الماليػػة فػػي التعػػام ت التجاريػػة مػػع روسػػيا لاتػػرة هطػػوؿ مػػف ال تمتػػد االلتز 
يومػًا لمشػػركات العاممػػة فػػي مجػػاؿ الطاقػػة. وفػي القطػػاع العسػػكري والتكنولوجيػػا ذات االسػػتطداـ المػػزدوج 
 فقػػد هبقػػت الواليػػات المتحػػدة عمػػى نظػػاـ التػػراطيص لمنػػع ت ػػدير هػػذأ المػػواد إلػػى روسػػيا، ويسػػم  هػػذا
النظػػػاـ ألي شػػػطص فػػػي التقػػػدـ لمح ػػػوؿ عمػػػى تػػػرطيص دوف ضػػػمانة الح ػػػوؿ عميػػػه. وفيمػػػا يتعمػػػؽ 
بالتكنولوجيػػػا ذات االسػػػتطداـ المػػػزدوج فقػػػد ُهعمػػػف عػػػف قائمػػػة لممػػػواد المتوقػػػع رفػػػض ترطي ػػػها. وتشػػػمؿ 
العقوبػػػات كػػػذلؾ قائمػػػة بػػػالمواد والسػػػمع المرتبطػػػة بتكنولوجيػػػا التنقيػػػل عػػػف الػػػناط والغػػػاز التػػػي يحظػػػر 

. وتعتبػػر هػػذأ العقوبػػات مػػف هكثػػر العقوبػػات تػػأثيرا ألف حػػوالي (ـ8112، الحيػػاة ػػديرها إلػػى روسػػيا )ت
%( مف دطؿ االتحاد الروسػي م ػدرها  ػادرات طامػات الطاقػة، ومػف هنػا سػعى األمريكػاف إلػى 11)

هضػػػعاؼ إمكانيػػػات روسػػػيا فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ، وطرحػػػوا فكػػػرة الحضػػػر عمػػػى التقنيػػػات الحديثػػػة ال زمػػػة 
الغربيػػػة فػػػي مجػػػاؿ  االسػػػتثمارية تطراجها مػػػف طػػػ ؿ جميػػػع العقػػػود الجديػػػدة التػػػي توقعهػػػا الشػػػركاتالسػػػ

 .(Financial Times, 2014)التنقيل عف الناط والغاز 
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وتعتمػػد العقوبػػات االقت ػػادية التػػي فرضػػتها الواليػػات المتحػػدة عمػػى روسػػيا عمػػى فػػرض قيػػود        
فاػػي حػػيف طاضػػت العقوبػػات إمكانيػػة االقتػػراض لمبنػػوؾ  تنوعػػة عمػػى القطاعػػات المطتماػػة.ممتعػػددة و 

والشركات الروسية، إال هنها لـ تعمؿ عمػى إعاقػة هنشػطتها األطػرى التػي لػـ يػتـ وضػعها عمػى قائمػة 
العقوبػػات، وكػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لشػػركات التنقيػػل عػػف الػػناط والغػػاز حيػػث هفأ العقوبػػات لػػـ تحرمهػػا 

 . (ـ8112، جزبرة نتالمف حؽ استغ ؿ الحقوؿ الناطية )
 

 :: الجاليات األمريكية حول العقوبات2.2
تباينت وجهات النظر داطؿ ا دارة األمريكية بشأف سياستها اتجاأ روسيا االتحاديػة بعػد ت ػاعد        

األزمػػػة األوكرانيػػػة والمجػػػاالت التػػػي يمكػػػف هف تشػػػممها العقوبػػػات، حيػػػث دارت نقاشػػػات طويمػػػة ومكثاػػػة 
الرئيس )باراؾ هوباما( والكونغرس األمريكي حوؿ إمكانية وطرؽ الػرد عمػى ت ػاعد  ومعمقة داطؿ ادارة

األزمػػة. ورافػػؽ الططػػوات المتدرجػػة التػػي اتطػػذها الػػرئيس )هوبامػػا( ضػػد السياسػػات الروسػػية فيمػػا يتعمػػؽ 
باألزمة األوكرانية محػاوالت لوقاهػا مػف قبػؿ "المجمػس األمريكػي الروسػي لإلعمػاؿ" عبػر نشػاط إع نػي 

هر األضرار التي ستمحؽ باقت اد وشركات كػ  البمػديف جػرا  العقوبػات، بهػدؼ التػأثير عمػى الػرهي يظ
العاـ االمريكي ومف ط له عمى ا دارة األمريكية والكػونغرس، إال هفأ نتائجهػا كانػت ليػر فعالػة، وذلػؾ 

م حيػث اف التبػػادؿ (8(يػةبسػبل محدوديػة التجػارة الثنائيػة بػيف الواليػػات المتحػدة وجمهوريػة روسػيا االتحاد
التجػػاري مػػع روسػػيا االتحاديػػة يمثػػؿ ح ػػة متدنيػػة نسػػبيًا مػػف التجػػارة الطارجيػػة لمواليػػات المتحػػدةم فاػػي 

% مػػف قيمػػة ال ػػادرات األمريكيػػة 1731ـ  ػػدرت الواليػػات المتحػػدة إلػػى روسػػيا مػػا قيمتػػه 8112عػػاـ 
% 873مػع الواليػات المتحػدة فػي % مف قيمة وارداتها، فػي حػيف تمثمػت تجػارة روسػيا 1715واستوردت 

% مػػػف هرادتهػػػا. وفػػػي ناػػػس الوقػػػت ال تعتبػػػر الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف المسػػػتثمريف 172مػػػف  ػػػادراتها و 
مميػار دوالر  875فقػط حػوالي  8118االستراتيجييف في روسيا حيث شكمت استثماراتها في روسيا عػاـ 

 .(Nelson, 2014) ة% مف مجموع االستثمارات األمريكية الطارجي171او ما يعادؿ 
وال يمكف النظر لمعقوبات كبديؿ عف االستراتيجية األمريكية اتجػاأ روسػيا والتػي قػد تتغيػر مػع        

مرور الوقػت، فبػالتوازي مػع العقوبػات زادت الواليػات المتحػدة مػف مسػاعداتها ا نسػانية واالقت ػادية 
مػػؼ الشػػماؿ األطمسػػي والتوسػػع فػػي ألوكرانيػػا وبالوقػػت ناسػػه هعمنػػت عػػف حزمػػة إجػػرا ات فػػي إطػػار ح

. وتعتبػر الواليػات المتحػدة ركيػزة (8112، النعمانيالمساعدات العسكرية لبمداف هوروبا الوسطى ) تقديـ
مػف لمالي العالمي، وتطمػ  إلػى تحػوالت فػي سػوؽ مػوارد الطاقػة مف ركائز االقت اد العالمي والنظاـ ا
 ات باعتبارها تهديدًا لمسمطاتػػػلمعقوب ولهذأ األسبال يجل النظرط ؿ ما يسمى بثورة ال طر الزيتي 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%E1%E4%DA%E3%C7%E4%ED
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 الروسية عمى نطاؽ واسع في هسواؽ الماؿ والمواد األولية العالمية.
 

 :المتعمقة بالعقوبات الدولية: التشريعات األمريكية 1.2
طولت التشػريعات األمريكيػة الػرئيس األميركػي ب ػ حيات فػرض عقوبػات مطتماػة عمػى هي بمػد        

هو هي جهػة تقػػـو بأعمػاؿ تهػػدد األمػػف القػومي األمريكػػي هو سياسػػتها الطارجيػة هو االقت ػػاد األمريكػػي، 
فقػا لعػدة قػوانيف همريكيػة مػف ههمهػام "قػانوف مف وجهة نظر  ناع القرار في الواليػات المتحػدة، وذلػؾ و 

والػػػذي يسػػػم  لمػػػرئيس األمريكػػػي باػػػرض  1533األحػػػواؿ الطارئػػػة الدوليػػػة االقت ػػػادية " ال ػػػادر عػػػاـ 
عقوبػػات عمػػى جميػػع هو بعػػض المعػػام ت التجاريػػة والماليػػة مػػع البمػػداف االجنبيػػة وكػػذلؾ عمػػى بعػػض 

. (Hufbauer, Schott, Elliott, Oegg, 2007)الكيانػات االقت ػادية هو حتػى عمػى األفػراد 
ومارست ا دارات األمريكيػة المتعاقبػة والكػونغرس األمريكػي هدوات الضػغط االقت ػادية وبشػكؿ منػتظـ 
ضد الحكومات والجهػات ليػر الحكوميػة، كالممسسػات المطتماػة واألفػراد والتػي توجػه لهػا اتهامػات مطتماػة 

هسػمحة الػدمار تحدة، هو المشاركة في برامج تساهـ فػي انتشػار منها: ممارسة سياسات معادية لمواليات الم
الشامؿ، هو اتهامها بدعـ ا رهال هو طرؽ حقوؽ ا نساف، ومثاؿ ذلػؾ السياسػات األمريكيػة اتجػاأ كػؿ 

 مف كوريا الشمالية وكوبا.
س ومػػػف الم حػػػظ هف السػػػمة المشػػػتركة لجميػػػع العقوبػػػات التػػػي هقرهػػػا البيػػػت األبػػػيض والكػػػونغر        

مبػػده الواليػػة القضػػائية الطارجيػػة" والػػذي يقػػـو عمػػى تمػػدد قػػوانيف الواليػػات المتحػػدة “األمريكػػي تتمثػػؿ ل 
(. ومػف 8115وتطبيقها طارج هراضيها، هيم تحويؿ قوانينها الوطنية إلى قوانيف عالميػة )محػي الػديف، 

مريكيػة المتتاليػة والتػي األمثمة عمى مثؿ هكذا هعماؿ القػوانيف واألنظمػة التػي  ػدرت عػف الرئاسػات األ
يػػراف وسػػوريا والسػػوداف وكوريػػا الشػػمالية، ومػػف األمثمػػة عمػػى ا لغػػا   تػػـ تطبيقهػػا ضػػد كػػؿ مػػف كوبػػا وا 
التدريجي وفي بعض األحياف وبشكؿ سريع فػي العقػود األطيػرة، كػاف رفػع العقوبػات عػف جنػول هفريقيػا 

ألمثمػػػة عمػػػى قػػػوائـ العقوبػػػات التػػػي تتغيػػػر ونيكػػػارالوا والهنػػػد وباكسػػػتاف و ػػػربيا والعػػػراؽ وليبيػػػا. ومػػػف ا
باستمرار وفقًا لع قات الواليات المتحدة الثنائية، العقوبػات الماليػة التػي تارضػها الواليػات المتحػدة عمػى 
 هفػػراد هو ممسسػػات هو شػػركات مػػف روسػػيا وال ػػيف والتػػي يشػػتبه بهػػا بتوريػػد تكنولوجيػػا ومعػػدات ذات اسػػتطداـ

 ها العقوبات األمريكية.مزدوج لبعض الدوؿ التي تشمم
وينبغػػي النظػػر إلػػى العقوبػػات التػػي فرضػػتها الواليػػات المتحػػدة عمػػى روسػػيا بعػػد األزمػػة األوكرانيػػة،        

الكػػػونغرس األمريكػػػي،  -وبنشػػػاط–والتػػػي بػػػدهت بػػػالقرارات التػػػي هتطػػػذها الػػػرئيس األمريكػػػي هوبامػػػا ودعمهػػػا 
عمػػػى دوؿ عديػػػدة فػػػي العػػػالـ. ومهمػػػا اطتمػػػؼ  كاسػػػتمرار لسياسػػػات واشػػػنطف السػػػابقة فػػػي فػػػرض العقوبػػػات
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الطبرا  األمريكيوف فػي تقيػيـ فعاليػة العقوبػات األحاديػة، ومتعػددة األطػراؼ إال هنهـػ متاقػوف عمػى هنهػا فػي 
معظػػـػ الحػػػاالت تعبػػػر عػػػف م ػػػال  وههػػػداؼ سياسػػػة الواليػػػات المتحػػػدة عمػػػى المػػػدى البعيػػػد. وال يمكننػػػا هّف 

ف لمعقوبػات هف تكػوف هيضػًا مسػتمدة مػف حسػابات عمػى المػدى الق ػير نتجاهؿ هنه وفي بعض الحاالت يمكػ
ألولويػػات  ولكػػي تتماشػػى مػػع السياسػػات المتبعػػة لحظػػة زمنيػػة معينػػة. ويمكػػف كػػذلؾ لمعقوبػػات هف تتغيػػر تبعػػاً 

ا دارة األمريكية هو توازف القوى في مجمسي النوال والشيوخ، ومثاؿ ذلؾ الممارسػات األمريكيػة فػي فػرض 
 .(Congressional Research Service, 2014ضد إيراف ) العقوبات

 

 :: دور الكونغرس المريكي يي يرض العقوبات2.2
ال يمكػػف النظػػر إلػػى العقوبػػات التػػي تتطػػذها الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ضػػد هي دولػػة بعيػػدا        

الرئيس األمريكي الػذي عف طبيعة النظاـ السياسي األمريكي والسياسة الداطمية األمريكية، ف  حيات 
يممؾ المبادرة في هذا الجانل محددة مف قبؿ القرارات التي يمكػف هف ي ػدرها الكػونغرس. وبػالرلـ مػف 
ال ػػػػ حيات الواسػػػػعة والسػػػػمطة الحقيقيػػػػة التػػػػي يتمتػػػػع بهػػػػا الػػػػرئيس األمريكػػػػي فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالع قػػػػات 

العقوبػػات الدوليػػة محػػدودة وتطضػػع  الدبموماسػػية والتجػػارة الطارجيػػة إال هف  ػػ حياته فػػي جانػػل فػػرض
 الطػػػوار  حػػػاالت فػػػي االقت ػػػادية ال ػػػ حيات قػػػانوفلمراقبػػػة الكػػػونغرس. حيػػػث إفأ القػػػانوف الطػػػاص "

يطوؿ الرئيس االمريكي فرض عقوبات مالية وتجارية مف ناحيػة، ومػف  1533ال ادر عاـ  (2("الدولية
فػي حػػاؿ اتطػػاذ مثػػؿ هػػذأ مػػة إلػػى الكػػونغرس ناحيػة اطػػرى ياػػرض عميػػه التشػػاور وتقػديـ التقػػارير المنتظ

 .(ـ8112الحياة، الططوات )
ويعتمػػد التنسػػيؽ الكامػػؿ هو الجزئػػي لمسياسػػة الطارجيػػة األمريكيػػة بػػيف رئػػيس الدولػػة والكػػونغرس عمػػػى        

التركيبة السياسية لمكونغرس، وهو ما ينعكس بشكؿ مباشػر عمػى التعػاوف هو المنافسػة وحتػى ال ػراع بينهمػا، 
قا لمحزل الذي لديه األلمبية في الكػونغرس. فػالرئيس كػرهس لمسػمطات الايدراليػة يمكنػه فػرض هولوياتػه، إال وف

هنػػه فػػي الواقػػع مجبػػر عمػػى التنسػػيؽ والتعػػاوف مػػع الكػػونغرس الػػذي يممػػؾ  ػػ حية هقػػرار ميزانيػػة الممسسػػات 
 في حالة إقرار العقوبات.والوكاالت األمريكية المطتماة، ومف هنا فاف التعاوف بينهما همر ضروري 

وتمعػػػػل الحمػػػػ ت المنظمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ جماعػػػػات الضػػػػغط والموبيػػػػات المطتماػػػػة دورا هامػػػػا داطػػػػؿ        
الكونغرس، وهو ما يبدو واضحًا فيما يطص السياسة الطارجية عند الت ديؽ عمػى االتااقيػات الدوليػة، هو 

 ار سارا  الواليات المتحدة.فرض العقوبات، هو تقديـ مساعدات اقت ادية، هو حتى في اطتي
وتجدر ا شارة هنا إلى هف النقاشات التي جرت في الكونغرس فيما يطص األزمة األكرانيػة لـػ تكػف        

الػذي تتعػرض ل ال  روسيا، حيػث توحػد الحزبػاف فػي معارضػة سياسػتها. وعمػى الػرلـ مػف النقػد الواسػع 
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س الشػيوخ الػذي تسػيطر عميهمػا هلمبيػة مػف له سياسات الرئيس هوباما مف قبػؿ مجمػس النػوال ومجمػ
الجمهورييف، إال هّف قراراته فيما يتعمؽ بالموقؼ الروسي مف األزمة األكرانية حظيت بدعـ واسع مف 
قبػػػػؿ المجمسػػػػيف. حيػػػػث اقػػػػر الكػػػػونغرس ومجمػػػػس الشػػػػيوخ وباأللمبيػػػػة المطمقػػػػة قػػػػانوف يػػػػدعـ ا دارة 

حيػث ـ. 8112نيسػاف  2ذي دطػؿ حيػز التنايػذ فػي األمريكية فيما يتعمؽ بػالموقؼ اتجػاأ روسػيا، والػ
 نػػص هػػذا القػػانوف عمػػى إمكانيػػة رفػػض السػػمطات األمريكيػػة ا ػػدار تأشػػيرات دطػػوؿ إلػػى اراضػػي الواليػػات

 .(PUBLIC LAW, 2014)المتحدة لممسئوليف الروس 
مػة وتتبايف اارا  حوؿ الضػغوطات األمريكيػة عمػى روسػيا فػي حػاؿ اسػتمرار موقاهػا مػف األز        

نهػا  عضػويتها فػي  األكرانية، فمف بػيف الوسػائؿ المقترحػة اسػتبعادها الكامػؿ مػف مجموعػة الثمانيػة وا 
منظمة التجارة العالمية، وحضػر مسػاعدة الممسسػات الايدراليػة السػتثمارات الشػركات ال ػغيرة والمتوسػطة 

ضػػر امػػدادات األسػػمحة فػػي روسػػيا، والوقػػؼ التػػاـ لتعػػاوف وكالػػة )ناسػػا( مػػع وكالػػة الاضػػا  الروسػػية، وح
السػػار لتشػػمؿ جميػػع والمعػػدات الروسػػية لقػػوات األمػػف األفغانيػػة، والتوسػػع فػػي العقوبػػات الماليػػة وتأشػػيرات 

 المسموليف في الدولة الروسػية، واعتبػار سػمطات جمهوريػة دونيتسػؾ الشػعبية منظمػة إرهابيػة، ومقاطعػة
 .(ـ8112، الدنعو ـ )8114كأس العالـ لكرة القدـ والمقرر إقامته في روسيا عاـ 

 

 :: المؤسسات األمريكية المسئولة عن تطبيق العقوبات الدولية3.2
د فعاليػػػػػة العقوبػػػػػات األمريكيػػػػػة ضػػػػػد روسػػػػػيا عمػػػػػى مشػػػػػاركة ا دارات والوكػػػػػاالت الادراليػػػػػة تعتمػػػػػ       

األمريكية المطتماة، والتػي فػي هلمبهػا عبػارة عػف ممسسػات اقت ػادية هو ماليػة ذات طػابع اسػتطباراتي. 
مػػع  وتقػػـو وزارة الطزانػػة األمريكيػػة بػػدوٍر رئيسػػٍي فػػي تططػػيط ومراقبػػة وتنايػػذ العقوبػػات جنبػػا إلػػى جنػػل

وزارتػػي العػػدؿ والطارجيػػة. وينػػاط بػػوزارة الطزانػػة مسػػئولية تنسػػيؽ النشػػاط ضػػد األشػػطاص والممسسػػات 
الماروض عميها العقوبات، وهعػداد المقترحػات والتغيػرات فػي األنظمػة والمػوائ  الرئاسػية، واالت ػاؿ مػع 

التػػابع لمػػوزارة بتحميػػؿ  الحكومػات والممسسػػات الماليػػة األجنبيػػة. ويقػػـو "مكتػػل مراقبػػة األ ػػوؿ األجنبيػػة"
لػػى جانػل مكاتػػل آطػرى ُيقػيـا حالػػة الممسسػات الطاضػػعة  المعمومػات البنكيػة والم ػػرفية المتاحػة لػه، وا 
لى ااف قػاـ "مكتػل مراقبػة األ ػوؿ األجنبيػة" بمتابعػة ومراقبػة نشػاط هكثػر مػف سػتة االؼ  لمعقوبات، وا 

. ويطضػع جميػع المػواطنيف األمػريكييف (8112 همػيف،ممسسة يشتبه في انتهاكها لمعقوبات األمريكيػة )
وكؿ مف يقيـ بشكؿ دائـ في الواليات المتحدة وممثمي الشركات األجنبية لقػوانيف وهنظمػة "مكتػل مراقبػة 

ممسسػػات الرقابػػة البنكيػػة األمريكيػػة ممزمػػة األ ػػوؿ األجنبيػػة". وطبقػػا لممبػػاد  التوجيهيػػة لممكتػػل فػػاف 
ألنػه  قة ومقاضػاة األشػطاص هو الممسسػات التػي تطتػرؽ العقوبػاتمفي مساعدة وزارة الطزانة في م ح

http://www.alnilin.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d8%b9%d9%88
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مف ال عل منع المعام ت المحظورة مف دوف مساعدة البنوؾ، ولذلؾ قد تتعػرض البنػوؾ لعقوبػات 
 .(ACAMS, 2007شديدة في حالة عدـ تعاونها مع السمطات االتحادية لمواليات المتحدة )

في تنايذ العقوبات فيما يطص قطاع الطاقة الروسي. وباألطذ  وتشارؾ وزارة الطاقة األمريكية        
بعيف االعتبار العقوبات التي سبؽ اتطاذها، وكػذلؾ الػدور الرئيسػي لمتكنولوجيػا والشػركات األمريكيػة 
فػػػي سػػػػوؽ الطاقػػػة العػػػػالمي، فمػػػف المػػػػرج  تجميػػػد ولاتػػػػرة طويمػػػة وحتػػػػى إلغػػػا  المشػػػػاريع المشػػػػتركة 

الطاقة، إضافة إلى الضػغط عمػى هطػراؼ هطػرى بعػدـ القيػاـ بمثػؿ هػذا األميركية الروسية في مجاؿ 
 التعاوف مع الشركات الروسية.

وتشػػػرؼ وزارة الطارجيػػػة بػػػدورها عمػػػى عقوبػػػات منػػػع الػػػدطوؿ إلػػػى هراضػػػي الواليػػػات المتحػػػدة        
األمريكيػة با ضافة إلى العقوبات في مجاؿ االستثمار والطاقة والتجػارة. وتقػـو البعثػات الدبموماسػية 

بر ػػد هنشػػطة الممسسػػات الطاضػػعة لمعقوبػػات وشػػركائها إضػػافة إلػػى التعػػاوف مػػع السػػمطات والنظػػاـ 
. ويمكػػف اف ن حػػظ هف ا دارة (The White House, 2014)الم ػػرفي فػػي البمػػد المضػػيؼ 

األمريكيػػػػة فػػػػي الاتػػػػرة األطيػػػػرة تطمػػػػل المسػػػػاعدة بالمقػػػػاـ األوؿ مػػػػف حماائهػػػػا وشػػػػركائها فػػػػي االتحػػػػاد 
ألوروبػػي وكنػػدا واليابػػاف واسػػتراليا وكوريػػا الجنوبيػػة. وتعػػدا إسػػرائيؿ شػػريكا هامػػا لواشػػنطف فيمػػا يتعمػػؽ ا

بمجاؿ العقوبات عمى المعدات العسكرية وتكنولوجيا االستطداـ المزدوج. وفػي حػيف انػه مػف المتوقػع 
نػػه مػػف ال ػػعل فػػي القريػػل العاجػػؿ تنسػػيؽ نشػػاط مجموعػػة السػػبعة مػػف قبػػؿ الواليػػات المتحػػدة، إال ه

ـ، ضػد 8111عميها استغ ؿ مجموعة لسؿ األمواؿ )فافت( والمجربة في تنايذ العقوبات بعػد عػاـ 
 .(The Hague Declaration, 2014)روسيا 

 

 .اخلامتة
بػػالرلـ مػػف الم ػػال  العالميػػة لمع قػػات األمريكيػػة الروسػػية إال هف هدارة الػػرئيس األمريكػػي هوبامػػا        

روسػػػيا بعػػػد ضػػػمها شػػػبه جزيػػػرة القػػػـر إلػػػى هراضػػػيها، واتهامهػػػا  قػػػررت فػػػرض عقوبػػػات اقت ػػػادية ضػػػد
بالتػػدطؿ فػػي الشػػموف الداطميػػة ألوكرانيػػا. وتجػػدر ا شػػارة هنػػا هنػػه ال يجػػل النظػػر إلػػى العقوبػػات التػػي 
فرضػػتها الواليػػات المتحػػدة وحماائهػػا ضػػد روسػػيا فقػػط مػػف المنظػػور المػػالي، كمػػا تاعػػؿ كػػؿ مػػف روسػػيا 

ة فػي السػوؽ الروسػيم فممعقوبػات تػأثير ليػر مباشػر عمػى روسػيا مػف حيػػث والشػركات األمريكيػة العاممػ
موقعها عمى المسرح الدولي وع قاتها مع دوؿ العػالـ، اضػافة إلػى ع قاتهػا مػع شػركائها االقت ػادييف 
حدى هشػكاؿ اسػتراتيجيتها  حوؿ العالـ. فيما تعتبر واشنطف العقوبات مكممة لضغوطاتها عمى روسيا، وا 

األطمسػػػي، وهنهػػػا تػػػأتي ردًا عمػػػى وكرانيػػػا وحماائهػػػا فػػػي الطػػػرؼ الشػػػرقي لحمػػػؼ الشػػػماؿ فػػػي مسػػػاعدة ه

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQhb7W5NLWAhWrHpoKHTxGDP8QFggmMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_STATEMENT-14-82_en.htm&usg=AOvVaw0Y5ACaOmnfumbXq5X-sm9a
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سياسة الكرمميف اتجاأ هوكرانيا، والتي إذا لـ تتغير سيكوف مف الممكف توسيع نطاقهػا وحػدتها، حيػث 
 هف األزمة األوكرانية ماتوحة عمى كؿ االحتماالت.

عنػػدما اسػػتطاعت واشػػنطف تنسػػيؽ انشػػطتها، ودعمهػػا مػػف  تنايػػذهام اذ كانػػت العقوبػػات هكثػػر فاعميػػة       
 حماا  مقربيف كمجموعة السبعة واالتحاد األوروبي وبعض دوؿ هسيا.

وعّقدت القوانيف األمريكية التي اقرها الكونغرس لتنايذها طارج إطار السػيادة األمريكيػة، ع قػات        
ات العالميػػة. وكانػػت هكثػػر العقوبػػات األميركيػػة الواليػػات المتحػػدة مػػع العديػػد مػػف الػػدوؿ والبنػػوؾ والشػػرك

ح ػمت عمػى دعػـ مجمػس األمػف ونظػاـ األمػـ المتحػدة، إال  -وبعد وقت مػف اقرارهػا-فعالية تمؾ التي 
ال معنػى لمنظػر ألي  -ونتيجػة إلػى الموقػؼ الروسػي فػي مجمػس األمػف-هنه وفػي حالػة األزمػة األوكرانيػة 

األوروبػػػي ف إلػػػى السػػػعي لػػػدعـ مجموعػػػة السػػػبعة واالتحػػػاد دور ل مػػـػ المتحػػػدة، ولػػػذلؾ ستضػػػطر واشػػػنط
 وليرها مف دوؿ العالـ. وحماائها ااطريف الااعميف عمى المسرح الدولي مثؿ كوريا الجنوبية وهستراليا 

وينبغي التأكيد عمػى هف آليػات وقنػوات مراقبػة العقوبػات عمػى المسػتوى العػالمي طضػعت إلػى        
مف قبؿ وزارة الطزانة وا دارة األمريكية وبدعـ مػف النظػاـ  ـ8111اـ تطوير وتحسيف مستمر منذ ع

البنكي األمريكي. وبط ؼ العقوبات التي فرضت ضد إيراف ال يوجد اي ط ؼ هو جدؿ بيف البيت 
تعيؽ انشطة الدبموماسية األمريكيػة  قد األبيض والكونغرس األمريكي يمكف هف يقود إلى إقرار قوانيف

 بات ضد روسيا االتحادية.في تنايذ العقو 
وَتعتبػػر الواليػػات المتحػػدة وحماائهػػا العقوبػػات التػػي اتطػػذتها ضػػد روسػػيا مػػف هنجػػع وسػػائؿ الضػػغط        

ويمكػف القػوؿ بػأف تمديػد العقوبػات  ال ػراع.  فعالية عمى سياسة موسػكو تجػاأ هوكرانيػا ومنعهػا مػف ت ػعيد 
إلػػى عػػدـ اعتبػػار روسػػيا شػػريكًا إسػػتراتيجيًا  شػػروالتوسػػع فيهػػا مػػف طػػ ؿ فػػرض عقوبػػات هكثػػر  ػػرامة، يم 

نمػػا دولػػة تهػػدد األمػػف فػػي المنطقػػة.  إال هف روسػػيا لػـػ تطضػػع لهػػذأ الوسػػائؿ مػػف الضػػغط بػػؿ سػػرعاف مػػا  وا 
بػػدهت تبحػػث عػػف البػػدائؿ مػػف طػػ ؿ ع قتهػػا مػػع ال ػػيف ودوؿ البػػركس وحتػػى مػػع بعػػض دوؿ االتحػػاد 

 تجاأ هوكرانيا.لعقوبات وموا مة سياساتها األوروبي مثؿ اليوناف لتتمكف مف تططي هذأ ا

 
 :اهلوامش

                                                 

 ادية شاممة عمى ( فرض عقوبات اقت1558)لسنة  313قرر مجمس األمف في القرار رقـ ( 1)
جمهورية يولوس فيا االتحادية، ونص القرار عمى هال يشمؿ حظر المعام ت التجارية والمالية مع 
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جمهورية يولوس فيا االتحادية ا مدادات الموجهة فقط ل لراض الطبية والمواد الغذائية التي 
مف بالنسبة ل حتياجات تططر بها لجنة العقوبات وهذا مثاؿ عمى المنهج الذي يتبعه مجمس األ

 /https://www.icrc.org/ara/resources. الطا ة لمسكاف المدنييف في بمد يطضع لمحظر
documents/misc/5r2agc.htm  83/2/8112تاريخ الدطوؿ. 
حظرا محدودا  432و 421، ومف ط ؿ القراريف 1552سنة  وفرض مجمس األمف عمى هايتي في

(، وسع 1552)لسنة  513وفي القرار رقـ  )يشمؿ األسمحة والبتروؿ وتجميد األر دة األجنبية(.
نطاؽ الحظر ليشمؿ كؿ السمع والمنتجات باستثنا  ا مدادات الموجهة فقط ل لراض الطبية 

جات ال زمة ل حتياجات ا نسانية الضرورية التي والمواد الغذائية وليرها مف السمع والمنت
 .421توافؽ عميها لجنة العقوبات بمقتضى إجرا  عدـ الممانعة الذي هنشئ عقل القرار رقـ 

agc.htmhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2  تاريخ الدطوؿ
83/2/8112. 

االلكتروني المجمس االمريكي الروسي ل عماؿ" راجع موقعه لممزيد مف المعمومات حوؿ نشاط "( 8)
 https://www.usrbc.orgعمى العنواف التالي: 

يمن  ال  حية في حالة الطوار ، والتي كانت تمن  لمرئيس  1533قانوف هميركي تـ تاعيمه عاـ ( 2)
. وبشكؿ طاص، يوفر القانوف لمرئيس 1513ميركي مف ط ؿ قانوف التجارة مع العدو لعاـ األ

بممكية ما القدرة عمى التحري هو الضبط هو ا لزاـ هو المنع ألية معاممة اقت ادية تقريبا تتعمؽ 
يكوف لدولة هو فرد هجنبي م محة فيها وذلؾ بعد ا ع ف عف وجود حالة طارئة وطنية بسبل 

تهديد مف م در ما طارج الواليات المتحدة. ومنذ تطبيقه تـ استطداـ ال  حية التي  وجود
يمنحها القانوف لارض عدة هنواع مف العقوبات االقت ادية عمى بمداف هجنبية ولضماف استمرار 
فرض سمطة قانوف إدارة الت دير/ال ادرات ط ؿ الاترات العديدة التي كانت فيها السمطة 

، فرضت العقوبات عمى كوبا وكوريا الشمالية تحت 1555انتهت. ومنذ العاـ  الدستورية قد
يراف وجمهورية يولوس فيا ) ربيا  سمطة قانوف التجارة مع العدو، وعمى بورما وليبيا والعراؽ وا 
ومونتينغرو( والسوداف وحركة طالباف وحركة يونيتا )مف ضمنها العقوبات المتعمقة با رهال 

مطدرات وانتشار األسمحة النووية والكيماوية والبيولوجية( تحت سمطة قانوف الشرؽ هوسطي وال
 iipdigital.usembassy.gov/http//:نظر: ا. ال  حيات االقت ادية في حالة الطوار  الدولية

st/arabic/texttrans/2008/10/20081010100430ssissirdile0.5896047.html#ixzz3w3w1UGi4 
  .8/1/8112 الدطوؿ تاريخ

 

https://www.icrc.org/ara/resources/%20documents/misc/5r2agc.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/%20documents/misc/5r2agc.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2agc.htm
http://iipdigital.usembassy.gov/%20st/arabic/texttrans/2008/10/20081010100430ssissirdile0.5896047.html#ixzz3w3w1UGi4
http://iipdigital.usembassy.gov/%20st/arabic/texttrans/2008/10/20081010100430ssissirdile0.5896047.html#ixzz3w3w1UGi4


 عاصم برقان .................................................................................................................................. العكوبات يف السياسة الدولية

 

 

                                                                                 (322)                                                           م6262، 1 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 

 .املصادر واملراجع

 

 :المرا،ع العربية
 العقوبات القتصادية الدولية يي القانون الدوالي بين اليعاليدة(، ـ8115هبي طميػؿ، ر. إ. ) -

 .111-55، الطبعة األولى، بيروت: منشورات الحمبي الحقوقية، صوحقوق النسان
 دار النهضػة ،، الطبعػة األولػى، القػاهرةالعقوبدات الدوليدة القتصدادية(، 8111هحمد، ؼ. ع. ) -

 .22العربية، ص
. مركػػز الجزيػػرة العقوبددات ال،ديدددة عمددى إيددران: التددتثيرات والتددداعيات(، 8118الزويػري، ـ. ) -

 .ـ8118شباط  12راسات، تقارير. لمد
. النظرية والمنظمػات العالميػة واالقميميػة والمتط  ػة. التنظيم الدولي(، 8118المجذول، ـ. ) -

 .811و 153منشورات الحمبي الحقوقية، ص ،الطبعة السابعة، بيروت
، الجزائػر، ديػواف العقوبات القتصادية يدي القدانون الددولي المعاصدر(، 8114خ. ) ،بو بكر -

 .41-41لمطبوعات الجامعية صا
 لمدراسػػات العربػػي الػػديمقراطي المركػػز، األبعدداد الدوليددة ل زمددة األوكرانيددة (،8111) ا.ه.ـ. شػػمبى، -

 /http://democraticac.deمتػاح عمػى الػػرابط التػالي: واالقت ػػادية، والسياسػية االسػتراتيجية
?p=25929 ـ2/1/8112 دطوؿال تاريخ. 

دار الجامعػة الجديػدة،  ،، القػاهرةالعقوبات القتصدادية ل مدم المتحددة(، 8115محي الديف جماؿ ) -
 .114ص

 ممسسػة مورريػان  ،، هربيػؿمبادئ القانون الدولي العام  الطبعة األولى(، 8115يادكػار، ط. ر. ) -
 .21-83لمبحوث والنشر ص

- ACAMS (8113 ،) شهادة اجتصاصي معتمد يي مكايحة غسديل الدليل الدراسي لمتحان
متػاح ، الطبعػة الرابعػة، األموال. ،معية الجتصاصيين المعتمدين يي مكايحة غسيل األموال

 ,http://files.acams.org/pdfs/Arabic_Study_Guide.pdf عمػػػػػػػى الػػػػػػػرابط التػػػػػػػالي:
 .ـ2/1/8112 الدطوؿ يختار 

 

 :المقالت الصحيية يي ال،رائد والمواقع اللكترونية
 ، متاح1/1/8112( الكونغرس يحض اوباما عمى توسيع العقوبات ضد روسيا. 8112الحياة، ) -

 

http://democraticac.de/
http://files.acams.org/pdfs/Arabic_Study_Guide.pdf
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تػاريخ الػدطوؿ  /http://www.alhayat.com/Articles/2160042 عمػى الػرابط التػالي: -
 .ـ2/1/8112

( مسػػموؿ هميركػػي: العقوبػػات عمػػى روسػػيا ستسػػتهدؼ  ػػناعات الػػدفاع وهفػػراد 8112الحيػػاة، ) -
 /http://www.alhayat.com/Articles، متػاح عمػى الػرابط التػالي: 83/2/8112وشركات. 

 .18/18/8111خ الدطوؿ تاري 2015667
، متػػاح 3/5/8112. موقػػع النيمػػيف االلكترونػػي 8114( مقاطعػػة كػػأس العػػالـ 8112، ـ. )الددعو   -

 .2/1/8112تاريخ الدطوؿ  http://www.alnilin.com/175602.htmعمى الرابط التالي: 
( "اوفػػػاؾ" تعمػػػف الحػػػرول الماليػػػة بػػػداًل عػػػف العسػػػكرية. موقػػػع إـر األطبػػػاري 8112همػػػيف، إ. ) -

 /http://www.eremnews.com/news/world، متاح عمى الرابط التالي: 2/1/8112

 .ـ2/1/8112تاريخ الدطوؿ  98632
حـ الحرل الك ميػة بػيف روسػيا وهمريكػا حػوؿ ( الجنسية الروسية تقت8112، محمد، )الن ماوي -

شػػعاؿ حػػرل عالميػػة  األزمػػة فػػي هوكرانيػػا، واتهامػػات متبادلػػة، وكييػػؼ تػػتهـ موسػػكو بافتعػػاؿ وا 
 متػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػالي: ،83/2/8112، 2222العػػػػػػػػدد: -الحػػػػػػػػوار المتمػػػػػػػػدفثالثػػػػػػػػة. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=412281  تػػػػػػػػػػػػػاريخ الػػػػػػػػػػػػػدطوؿ
15/18/8111. 

( بوابة إلكترونية شاممة، همريكا تعمؽ ارتباطها التجػاري والعسػكري مػع روسػيا 8112الوطف، ) -
 .http://www.elwatannews، متػاح عمػى الػرابط التػالي: ـ8112 /2/2و"موسكو" عنػد موقاهػا. 

com/news/details/429973  11/11/1112تاريخ العخ ل. 
، 2125العػػػػػػػدد: -( العقوبػػػػػػػات االقت ػػػػػػػادية الدوليػػػػػػػة، الحػػػػػػػوار المتمػػػػػػػدف8112بػػػػػػػازغ، ع. ) -

 .http://www.ahewar.org/debat/show.art، متػػاح عمػػى الػػرابط التػػالي: 1/2/8112

asp?aid=352412  15/18/8111تاريخ الدطوؿ. 
، ع. ) - زلزال اقتصادي وسياسي من ال يار الثقيل.. لماذا هبطت األسد ار وسد   ( 8112زلـو

لنػػػػػدف: موقػػػػػع رهي اليػػػػػـو االلكترونػػػػػي.  البتددددد ول مدددددن يقددددد رال ومدددددن ال اسددددد  والددددد ا  ل
  http://www.raialyoum.com/?p=375979 ى الرابط التالي:متاح عم، 14/1/8112

 .85/2/8112تاريخ الدطوؿ 
 

http://www.alhayat.com/Articles/2160042/
http://www.alhayat.com/Articles/%202015667
http://www.alhayat.com/Articles/%202015667
http://www.alhayat.com/Articles/%202015667
http://www.alnilin.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d8%b9%d9%88
http://www.alnilin.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%d8%b9%d9%88
http://www.alnilin.com/175602.htm
http://www.eremnews.com/news/world/%2098632
http://www.eremnews.com/news/world/%2098632
http://www.eremnews.com/news/world/%2098632
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%E1%E4%DA%E3%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%C7%E1%E4%DA%E3%C7%E4%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4436
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=412281
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=412281
http://www.ahewar.org/debat/show.art.%20asp?aid=352412
http://www.ahewar.org/debat/show.art.%20asp?aid=352412
http://www.raialyoum.com/?p=375979
http://www.raialyoum.com/?p=375979
http://www.raialyoum.com/?p=375979
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- Energy ties pose conundrum on use of sanctions, Financial 
Times, 15.05.2014, p. 3. 

 
 :مواقع النترنت العربية

متػػاح عمػػى ، 15/18/8112 .عقوبددات غربيددة متدر،ددة عمددى روسدديا( 8112، )الجزيػػرة نػػت -
 /http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/12/19لػػػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػػػالي: ا

 ـ.18/18/8111تاريخ الدطوؿ 
حمقػػػة نقاشػػػية حػػػوؿ "االتاػػػاؽ النػػػووي  (8112) ،المركدددز القدددومي لدراسدددات الشدددرق األوسدددط -

متػػػػػػػاح عمػػػػػػػى الػػػػػػػرابط التػػػػػػػالي: ، 2/18/8112بتػػػػػػػاريخ  تراتيجية".ا يرانػػػػػػػي وتداعياتػػػػػػػه االسػػػػػػػ
http://ncmes.org/ar/events/169  1/18/8111تاريخ الدطوؿ . 

( ميانمار والمحور ااسيوي في سياسة هوباما: تنافس الكبار واألهمية 8118جاسـ، ص. ) -
 ابط التالي:متاح عمى الر ، 81/11/8118، تقارير مركز ال،زيرة لمدراساتا ستراتيجية. 

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/11 
/21/20121121113143829734mynamar%20in%20the%20us%20strategy. 

pdf,  1/18/8111تاريخ الدطوؿ. 
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