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 Abstract: 

Smart economic sanctions are the reaction of the international 

community and the United Nations to the bad results in respect of 
human rights brought by the traditional comprehensive 

international economic sanctions, and it is also a response to the 

bad economic results achieved by those sanctions. Smart 

economic sanctions are better than traditional economic sanctions 

with regard to moral legitimacy in terms of their respect. Also, 

smart economic sanctions have characteristics, the most 
important of which is that they do not involve in the middle stage 

harming innocent civilians, and they are more effective in terms of 

target and punishment, and they always seek to protect the 

weaker classes of society, such as women and children. Smart 

economic sanctions have types, the most important of which are 

financial, military, diplomatic, cultural and travel bans. Smart 
economic sanctions need to adhere to more criteria necessary for 

their success before we consider them to have outperformed 

traditional economic sanctions in terms of application. 
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 العقوابت الذكية كبديل للعقوابت الدولية االقتصادية يف إطار القانون الدويل العام
 

 2ايد حممود كرمي الداووديإ
 
 

 :امللخص
املتحدة على النتائج السيئة فيما  األممالعقوابت االقتصادية الذكية هي رد فعل اجملتمع الدويل ومنظمة 

 أيضا به العقوابت االقتصادية الدولية الشاملة التقليدية، وهي الذي أتت سنسا يتعلق ابحرتام حقوق اإل
  العقوابت االقتصادية الذكية إاستجابة للنتائج االقتصادية الضعيفة والسيئة اليت حققتها تلك العقوابت. 

ا   أيضا أفضل من العقوابت االقتصادية التقليدية فيما يتعلق ابلشرعية األخالقية من حيث احرتامها،
وابت االقتصادية الذكية خصائص من أمهها اهنا ال تنطوي يف املرحلة املتوسطة على إيذاء املدسنيني للعق

محاية الطبقات الضعيفة إىل  األبرايء، وهي أكثر فعالية من حيث اهلدف واملعاقبة، كما اهنا تسعى دائما
ا، املالية والعسكرية والدبلوماسية من أمهه أسنواعمن اجملتمع كالنساء واألطفال. للعقوابت االقتصادية الذكية 
التقيد ابملزيد من املعايري الالزمة لنجاحها إىل  والثقافية واملنع من السفر. حتتاج العقوابت االقتصادية الذكية

 .قبل سنعتربها قد تفوقت من حيث التطبيق على العقوابت االقتصادية التقليدية
 كية، الشرعية، االسنتقال.االقتصادية، العقوابت، الذ  الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

اشكال اجلزاء الدويل اليت متتاز ابلطابع غري العسكري لفض النزاعات الدولية وحفظ  إحدى العقوابت االقتصادية هي
القوة املسلحة وقد حظيت العقوابت االقتصادية يف مكاسنه هامه جدا يف النظام اجلزائي إىل  الدوليني دو  اللجوء األمنالسلم و 

الدويل لردع اسنتهاكات قواعد القاسنو  الدويل. لقد حققت العقوابت  األمنية يف يد جملس ساس واألاألوىل الدويل واعتربت الوسيلة
اهنا مل ختلو من السلبيات اليت برزت على الواقع العملي وعلى إال  االقتصادية الدولية سنتائج اجيابيه يف كثري من حاالت تطبيقها

واحلاق االضرار ابلدول االخرى سنتيجة التزامهم بتنفيذها  سنسا املساس حبقوق اإلأدت إىل  ء تطبيقها حبيثمستوايت متعددة جرا
فشل سياستها يف حتقيق اهلدف املرجو منها لذلك طرأ حتول جديد يف تطبيق اجلزاءات االقتصادية الدولية يف منتصف إىل  أدى مما

معنويني افراد وكياانت من غري أو  احملددة اهلدف واليت توجه ضد اشخاص طبيعينيأو  وهي فكره العقوابت الذكيةإال  التسعينيات
يه دو  ا  تشمل اجلزاءات إرهابتنظيمات أو  مجاعاتأو  الدول واجلهات الفاعلة يف الدولة سواء كاسنوا قاده يف النظام السياسي

سوولني عن ارتكا  املخالفة والتمييز بني احلاكم الدول أبكملها حبيث يتم تسليط العقوبة االقتصادية بصفه مباشره على امل
 وحضر السفر وحظر األسلحة وحظر السلع. موالواحملكوم عند تنفيذها ومن صور جزاء الذكية جتميد األ

 
 البحث:  أمهية

وكيف اهنا  النتائج الكارثية اليت ترتتب على استخدام العقوابت االقتصادية الشاملة الدولية إظهارالبحث يف  أمهيةتربز   
كبريه حلداثته وبروزه للعامل   أمهيةميكن ا  متثل تدمريا للمجتمع يف الدولة املستهدفة بتلك العقوابت، كذلك ا  املوضوع البحث له 
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إىل  التقليدي يف فرض اجلزاء الدويل سلو الدويل بشكل حيمل يف طياته تطبيقا جديدا للجزاءات الدولية واليت تنطلق من تغيري األ
فئات حمدده ميثل سنشاطها  استهدافية على الدولة أبكملها اي السكا  املدسنيني و سنساسناإلراثر حديث يتمثل بتقليل اآل أسلو 

مبدأ شخصية العقوبة لذلك حاولنا يف هذا البحث قدر االمكا  بيا  إىل  الدوليني استنادا األمنالسبب املباشر لتهديد السلم و 
 جلزاءات بشكل ضمين.اجلواسنب السلبية واالجيابية هلذه ا

 
 البحث: أهداف

يكمن هدف البحث يف كوسنه ميثل تسليط الضوء على العقوابت الذكية ابعتبارها حل انجح ملعاجله النتائج املدمرة   
ية سنساسناإلراثر أتسيس منهج منتظم لتقييم اآلإىل  املتحدة والدعوة األممللعقوابت االقتصادية الدولية الشاملة اليت وردت يف ميثاق 

 واالجتماعية واالقتصادية الناجتة عن اجلزاءات الدولية االقتصادية الشاملة.
 

  إشكالية البحث:
مفهوم اجلزاءات الذكية إىل  املتحدة يشري األمميثري موضوع البحث اشكالية قاسنوسنية تدور حول عدم وجود سنص يف ميثاق 

 عند فرضها. األمنجملس إليه  ها القاسنوين والذي ينبغي ا  يستندأساسوكيفية فرضها و 
 

 :املخطط التعريفي
 -لغرض االحاطة مبوضوع البحث مت تناوله وفق اخلطة البحثية واليت كاسنت على الوجهة االيت:

 املقدمة
 .: اإلطار املفاهيمي للعقوابت االقتصادية الذكية يف القاسنو  الدويل العاماألول املطلب
 الذكية يف إطار القاسنو  الدويل العام. : التعريف ابلعقوابت االقتصاديةاألول الفرع

 العقوابت االقتصادية الدولية الذكية. أسنواعالفرع الثاين: خصائص و 
 .الذكيةإىل  املطلب الثاين: اإلطار التحليلي ألثر االسنتقال من العقوابت االقتصادية التقليدية

 قوابت االقتصادية الذكية.: مدى حتقق الشرعية األخالقية والفعالية السياسية يف العاألول الفرع
 الفرع الثاين: تقييم جناح العقوابت االقتصادية الذكية.

 اخلامتة
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 األول املطلب
 اإلطار املفاهيمي للعقوابت االقتصادية الذكية يف القانون الدويل العام

غيري القرارات االسرتاتيجية املتحدة وحكومات الدول عقوابت اقتصادية حملاولة ت األممتفرض املنظمات الدولية كمنظمة 
تنتهك قواعد السلوك الدولية. تلك العقوابت غالباً ما تكو  سيئة أو  للجهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية اليت هتدد مصاحلها

يف  سنسا التصميم واندرًا ما تنجح يف تغيري سلوك الدولة اهلدف خصوصا عندما كاسنت شاملة وتفرض دو  مراعات حلقوق اإل
إال  خري مثال على ذلك، 1990لدولة املستهدفة ولعل احلصار االقتصادي الذي فرض على العراق بعد اجتياح الكويت يف عام ا

ا  ما حصل على الساحة الدولية هو ا  تلك العقوابت االقتصادية أصبحت ذكية وابلتايل أكثر فاعلية يف السنوات األخرية، وال 
ية لدى العديد من الدول واملنظمات الدولية. كاسنت العقوابت هي السمة املميزة للرد الغريب على ية للسياسة اخلارجأساستزال أداة 

العديد من التحدايت اجليوسياسية، مبا يف ذلك الربانمج النووي لكوراي الشمالية والتدخل الروسي يف أوكراسنيا. يف السنوات األخرية، 
 طبيقها وتكثيفها ضد اخلصوم يف إيرا  وروسيا وسوراي وفنزويال.وسعت الوالايت املتحدة من استخدام العقوابت وت

ها وخصائصها يف فرع أسنواع سوف يوضح الباحث يف هذا املطلب كل من تعريف العقوابت االقتصادية الذكية واهم
 تقل.مس

 األول الفرع
 التعريف ابلعقوابت االقتصادية الذكية يف إطار القانون الدويل العام

( غايل بطرس) املتحدة لألمم السابق العام األمني قدم أ  بعد الربوز يف دفةھاملستأو  اجلزاءات الذكيةلقد بدأت فكرة 
 والدول املعنية الدول على األمن جملس اھفرض اليت الشاملة للجزاءات السلبيةراثر اآلإىل  فيها أشار إذ ،(للسالم خطة) تقريره

، 2012)عبو،  اجلزاءات لفرض جديدة آلية يف النظر اعادة ضرورةىل إ ودعا ا،ھتطبيق ترافق اليت والصعوابت األخرى
 .(194الصفحة

املنظمات الدولية فضال عن أو  ليس هناك تعريف جامع ماسنع للجزاءات الذكية متفق عليه من قبل فقهاء القاسنو  الدويل
جاسنب قله إىل  ا العملية على املستوى الدويلاسنه مل يرد تعريفها ضمن احكام االتفاقيات واملواثيق الدولية وكذلك حداث تطبيقاهت

الدراسات اليت تناولت موضوع اجلزاءات الذكية موازسنه ابجلزاءات التقليدية االخرى ومع ذلك فقد مت تعريفها على اهنا "جزاءات 
لكياانت من غري ا للدولة أبكملها ولكنها تستهدف االشخاص الطبيعيني واهليئات وااستهدافالدويل ليس  األمنيوقعها جملس 

على  أيضا الدوليني"، وعرفت األمناملرتكبه ألفعال من شاهنا هتديد السلم و أو  الدول املنتهكة أبفعاهلا قواعد القاسنو  الدويل العام
اجلزاءات واليت تتمثل يف جمموعة من العقوابت تفرض جمتمعة وغري جمزئة وتستهدف الفئات من غري الدول  أسنواع إحدىاهنا "
النخب املسوولة عن السياسات إىل  السلبية على السكا  املدسنيني ورفع املعاانة عنهم وتوجيه اجلزاءاتراثر ختفيف اآلإىل  وهتدف

م املالية"، أصوهلالعدائية يف دوله ما وحرماهنا من التمتع ابلسلع واخلدمات املختلفة وذلك عن طريق تقييد تنقلهم وحتركاهتم وجتميد 
، 2019املالية وحظر السفر )الزهريي،  صولوهي جتميد األإال  سنه اشتمل على اهم صور اجلزاءات الذكيةوميتاز هذا التعريف اب

 (.70الصفحة 
" فإ  املقصود ابلعقوابت الذكية، هي "تلك التدابري اليت George A. Lopez" و"David Cortrightووفقا لـ"

اإلقتصادية راثر ية، مع التقليل من اآلاسنتقائأسنشطة أو  نتجاتتفرض ضغوطا قسرية على أفراد وكياانت حمددة، مقيدة بذلك م
واالجتماعية غري املقصودة على الفئات الضعيفة من السكا  األبرايء". وتعترب العقوابت الذكية عبارة عن "تركيز الضغوط القسرية 

ائل الضغط عملية صنع القرار والنخب السلبية غري املقصودة، وتستهدف وسراثر على املسوولني عن املخالفات مع التقليل من اآل
فرض عقوابت على منتجات حمددة بشكل  أيضا ميكن أ  يعين ستهدافالكياانت اليت تسيطر عليها، وأ  االأو  يف الشركات
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، 2020األسنشطة اليت تعترب حيوية لتسيري سياسة مرفوضة واليت هلا قيمة ملتخذي القرارات من املسوولني" )رضا، أو  ياسنتقائ
 (.35فحة الص

قطاعـات النخبـة يف البلـد عـن طريـق مـصاحلها ودفـع هـذه النخبـة للـضغط على  ساستـستهدف العقوبـات الذكيـة ابأل
 مجماهري البلد املعاقب وهو ما يـوفر هلـا مزيـة ال تتـوفر لـدى األوىل سنظامها السياسي وهذا النوع من العقوابت ال يصطدم يف املرحلة

اداة لـربط إىل  قتـصادية العاديـة وهـذه املزيـة تـتلخص يف احليلولـة دو  اسـتثمار النظـام للعقوبـات االقتـصادية وحتويلهـاالعقوبـات اال
علـى بعـض االجنحـة حبيث تـضغط أو  اجلمـاهري ابملـشروع الـسياسي للنظـام. والعقوبـات الذكيـة تـوثر ابلتـايل علـى النظـام ككـل.

جـب أتييـدها عنـه. ولكـن هـذا النـوع مـن العقوبـات يتطلـب تنـسيقا دوليـا علـى الـصعيد التقـين والـسياسي وهـو سـيكو  حتأو  عليـه
، فعال سبيل املثال اعترب ا  العقوابت االقتصادية الـدويل األمنمتاحـا إذا ما كـا  هنـاك غطـاءا شـرعيا دوليـا عـرب قـرارات جملـس 

ايـرا  حبجـة اهنا ستخدم اغراض إىل  سـتتمكن مـن ايقـاف تـصدير التكنولوجيـا واملنتجـات املتطـورةرضت على إيرا  اليت فالذكيـة 
سنووية. وايضا كمثال اخر احلصار الذي فرض على الكتلة الشرقية ااب  احلر  الباردة ومرورا حبظر الطريا  املدين وهبوط أو  عسكرية

ات الدولية ومنع مشاركة الفرق االيراسنية يف االلعا  الرايضية وكذلك وضع افراد مـن النخبـة االيراسنيـة علـى الطائرات االيراسنية يف املطار 
، الصفحة 2014دوليا )ظاهر،  عزهلـاإىل  دول العـامل. وابلتـايل ا  سياسـة ايـرا  النوويـة تـوديإىل  القائمـة الـسوداء للـدخول

ردت فعل على العقوابت االقتصادية الدولية  األمرت االقتصادية الذكية كاسنت يف احلقيقة (. يتبني من كل هذا ا  العقواب325
 التقليدية واليت كاسنت توثر بشكل كبري على ابناء الشعب يف الدول املستهدفة دو  االضرار بشكل كبري بنظامها السياسي.

 
 الفرع الثاين
 العقوابت االقتصادية الدولية الذكية أنواعخصائص و 

جديد يف فرض العقوابت االقتصادية الدولية تتميز خبصائص متيزها عن  أسلو العقوابت االقتصادية الذكية بوصفها 
ولكل هذا سوف يعمل الباحث على تسليط الضوء  أيضا خمتلفة أسنواعالعقوابت االقتصادية الدولية التقليدية كما اهنا أتخذ صورة 

 على كل ذلك من خالل الفقرات التالية.
 خصائص العقوابت االقتصادية الدولية الذكية: :أوال

 تتمتع العقوابت الذكية من الناحية النظرية مجملة من اخلصائص، حبيث تربز يف كوهنا: 
أو  املتحدة األممالدوليني سواء كا  منظمه عامليه  األمناهنا تدابري غري عسكرية تلجا اليها ملنظمات الدولية حلفظ السلم و  .1

 52و  51املتحدة قد حدد العالقة بينها وبني املنظمات الدولية يف املواد  األمم وذلك ال  ميثاق ورويبيه االحتاد األإقليممنظمه 
املتحدة  األممية مع مبادئ قليماملنظمات اإل أهدافكد على ضرورة توافق أالفصل الثامن من امليثاق و إىل  استنادا 53و 

من امليثاق فال  1/1الدوليني وهذا ما سنصت عليه املادة  األمناملتحدة حفظ السلم و  ألمماومقاصدها، ومبا ا  اهم مقاصد ميثاق 
 الدوليني. األمنية واملتخصصة فهدف هذه اجلزاءات هو حفظ السلم و قليمبد من احرتام هذا املقصد يف دساتري املنظمات اإل

 إطار زمين حمدد تستهدف افراد حتديدا يعد دورهم حمددة ودقيقة يف أهدافهنا جزاءات هادفة اي حمدده الغرض اهنا ذات إ  .2
 حيواي يف اختاذ القرارات السياسية املتأثرة قصدا ابلتدابري القصرية.

هنا تعتمد على آليات عقابية ومستهدفة، وذلك ألهنا تستهدف القادة يف الدول ممن ثبت اسنتهاكها لقواعد القاسنو  الدويل  إ .3
 ضر األسلحة وغريها من االليات.لبعض السياسيني وح لمواكتجميد األ

هنا ليست صنف جديد من اجلزاءات بقدر ما هي طريقة جديدة لتطبيق جزاء على االفراد والكياانت من غري الدول يف حالة إ .4
 املتحدة. األمماسنتهاكهم لقواعد القاسنو  الدويل ومبادئ ميثاق 
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الدوليني من االفراد  األمنملرتكيب النشاطات املخلة ابلسلم و اضرار مادية إال  اهنا حمدودة االضرار فهذه اجلزاءات ال تسبب .5
 .سنسا والكياانت وتكو  بعيده عن املساس حبقوق اإل

ساهم فيها، سواء أو  شخص من ارتكب اجلرميةإال  شخصيه العقوبة هي اهم خصائص العقوبة وتتمثل اب  العقوبة ال تصيب .6
اشخاص اخرين ليسوا على عالقة هبا، هذا يف سنطاق القاسنو  اجلنائي وتنطبق  إىل ماله دو  ا  تتعدىأو  يف حرييتأو  يف حياته

فئات حمدده اخلت بتصرفها بقواعد واحكام إال  على جزاءات الذكية يف إطار القاسنو  الدويل العام ال  هذه اجلزاءات ال تصيب
 القاسنو  الدويل حتقيقا هلدف العدالة يف ايقاع اجلزاء.

وقتية، اي اهنا جزاءات موقته لغرض وملدة حمددة وترتبط ابلسلوك املخالف ألحكام القاسنو  الدويل  اهنا جزاءات ذات طبيعة .7
الدوليني إذا مىت ما زال النشاط غري املشروع زال جزاء مرتبط هبا  األمناملتحدة وخاصة فيما يتعلق حبفظ السلم و  األمموميثاق 

 (.76-72، الصفحات 2019)الزهريي، 
 عقوابت االقتصادية الذكية:ال أنواع :اثنيا

بعدما كاسنت العقوابت توجه ضد احلكومات وعامة الشعب أصبحت ذكية اب  أصبحت حمددة اهلدف، حيث أصبحت 
البارزة يف الدولة املستهدفة،  مهيةتستهدف النخبة أي القادة من صناع القرار يف الدولة وتوجه ضد الكياانت واألفراد ذات امليزة واأل

 التالية:  سنواعالعقوابت يف األ وتتمثل هذه
من املوسسات املعينة، ويشمل كال من أو  اجملموعات،أو  الكياانت،أو  العقوابت املالية: هي العقوابت ضد األفراد، - أ
أو  الكياانت،أو  غري مباشر، لصاحل األفراد،أو  األخرى، بشكل مباشر صولاألأو  موالواحملظورات ملنع إاتحة األ صولجتميد األ

ومتويل التنظيمات  رها ومكافحة متويل اإل موال. مواجهة جرائم غسل األ2021املنظمات اخلاضعة للعقوابت )أو  موعات،اجمل
 صول(. وميكن ا  تتضمن كذلك العقوابت املالية الذكية "املستهدفة" جتميد األ www.centralbank.aeغري املشروعة. 

. 2022املالية )عبد الصبور. هل تضمن العقوابت الذكية تغيري سلوك الدول؟ إيرا  منوذجا. 
www.futureuae.com/ar/Mainpage/Item.) 

واملسئولني يف الدولة   يففرض على الكياانت والنخباستهدايفحظر السفر هو تدبري ذو طابع املنع من السفر:  -  
املشمولة ابلعقوبة وكل من له عالقة هبم على اعتبارهم دعما هلم، مبنعهم من اخلروج من أراضيهم ودخوهلم أراضي أجنبية، ويتخذ 

رفض منحهم أو  عدة أشكال من بينها إلغاء أتشريات وتصاريح الدخول املمنوحة لألفراد املدرجة أمسائهم يف القائمة السوداء،
 (.276-275، الصفحات 2018تصريح ابلدخول )شيبا ، وعباسة، أو  رياتأتش

 عمليات التدريب العسكرية.أو  توقيف املساعداتأو  العقوابت العسكرية: تتمثل يف احلظر على السالح -ج
ويطردو  العقوابت الدبلوماسية: متس العقوابت الدبلوماسية مسوويل الدولة مباشرة. فتبطل أتشريات رجال السياسة  -د

 من سنشاطات املنظمات الدولية.
سنتائج غري مرغو  إىل  العقوابت الثقافية: حىت ولو كا  هلا أتثري أقل عقااب من التدابري األخرى فإهنا ميكنها أ  تودي -و

 (.50، الصفحة 2016فيها. فتقصى جمموعاهتا الثقافية من مجيع امليادين الثقافية )سعادي، 
 
 
 
 
 
 

http://www.centralbank.ae/
https://www.futureuae.com/ar/Mainpage/Item
https://www.futureuae.com/ar/Mainpage/Item
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 املطلب الثاين
 الذكيةإىل  لتحليلي ألثر االنتقال من العقوابت االقتصادية التقليديةاإلطار ا

املتحدة، أصبحت العقوابت االقتصادية  األممابلنسبة للعديد من صاسنعي السياسات يف الدول وكذلك املنظمات الدولية ك
أكثر  إحدى يث أصبحت العقوابتح .والصراع رها الذكية األداة املفضلة للرد على التحدايت اجليوسياسية الرئيسية مثل اإل

وكما تبني فيما سبق فإهنا ميكن أ  تشمل عقوابت حظر  .األدوات تفضياًل للحكومات للرد على حتدايت السياسة اخلارجية
املالية وحظر توريد األسلحة والقيود التجارية والدبلوماسية، فعال سبيل املثال فا  لدى الوالايت املتحدة  صولالسفر وجتميد األ

كبح إىل   أكثر من عشرين سنظام عقوابت االقتصادية الذكية بعضها يستهدف دواًل معينة مثل كواب وإيرا ، والبعض اآلخر يهدف
اهنا يف بعض إال  اسنه ابلرغم من هذا العدد اهلائل من العقوابت الذكيةإال  .وهتريب املخدرات رها األسنشطة مبا يف ذلك اإل

املنظمة الدولية وا  كا  الصرب االسرتاتيجي لدى املنظمات أو  لذي ترجوه الدولة الفارضة هلااألحيا  ال أتيت بثمارها بشكل ا
وضعها يف ميزا  التحليل العلمي ملدى حتقق ما إىل  ا  حقيقة مدى جناح تلكك العقوابت االقتصادية حتتاجإال  الدولية أفضل،

لباحث من خالل الفرعني ضابطة هلا، كل هذا سوف يبينه ا معايريإىل  وهل هي حباجة أهدافتلك العقوابت من إليه  تصبو
 التاليني.

 األول الفرع
 مدى حتقق الشرعية األخالقية والفعالية السياسية يف العقوابت االقتصادية الذكية

أو  املقصود ابلشرعية بشكل عام "شيء ما شرعي عندما يتوافق مع القواعد"، حيث ميكن أ  تكو  القواعد منطقية  
قاسنوسنية. وتتطلب العدالة العاملية التطبيق العاملي للشرعية األخالقية، القائمة على املبادئ األخالقية أو  موسسيةأو  عرفيةأو  قيةأخال

 ,Foldvary, 2011, Moral Legitimacyالعاملية، حيث تعين الشرعية األخالقية التوافق مع قواعد األخالق )
 www.link.springer.com/referenceworkentry يف حني لعب مفهوم الفعالية السياسية دورًا ابرزًا يف .)

دراسات السلوك السياسي والتنشئة االجتماعية السياسية. الفعالية السياسية هي "الشعور أب  التغيري السياسي واالجتماعي ممكن 
 Schulz, 2005, Political Efficacy andفرد ميكنه أ  يلعب دورًا يف إحداث هذا التغيري")وأ  املواطن ال

Expected Political Participation among Lower and Upper Secondary Students, 
D499264.pdfwww.files.eric.ed.gov/fulltext/E.) 

تطورت أو  تطوير آلية عقوابت جديدة، فقد سنشأت أمهيةيوضح صاسنعو السياسات والباحثو  اليوم بشكل متزايد 
بلد أبكمله، تقوم العقوابت الذكية  استهدافالعقوابت الذكية من هذه احلاجة، حيث ا  مبدأ هذه العقوابت بسيط فبداًل من 

األفراد املسوولني عن املخالفات )الذين يعرقلو  أو  هذه العقوابت بتحديد اجلماعاتالقادة فقط. يبدأ تصميم  ستهدافاب
 (..Minear, et al., 1999, p. XXVII-XXIXاإلصالح(، كما جيب حتديد االحتياجات والرغبات اليت حتفزهم )

تقليل املشقة إىل  النخب املسوولة عن السياسة اهلجومية وابلتايل هتدف استهدافإىل  مث يلي ذلك اختيار األساليب اليت هتدف
اليت يتعرض هلا عموم السكا ، وخاصة األكثر ضعفاً. هذا هو مفهوم العقوابت الذكية. يف هذا النهج اجلديد، تشكل العقوابت 

 ,Lopez & Cortright) اري العام التقليدياملالية احملور الرئيسي يف ميدا  العقوابت الدولية، بداًل من احلظر التج
1997, pp.327-336 صولي من العقوابت الذكية تدابري مثل جتميد األأساس(. تشمل العقوابت املالية اليت هي جزء 

املوسسات املالية أو  أفراد مستهدفني، وتعليق االعتماد ومنح املساعدات من احلكومات الوطنيةأو  حكومةأو  األجنبية لدولة
يف فئة  أيضا (. تندرجBrabant, 1998, p.18األسواق املالية العاملية )إىل  تقييد الوصولأو  رفض أيضا لدولية، كما يشملا

 العقوابت الذكية القيود املفروضة على السفر اجلوي التجاري، والقيود املفروضة على سفر وسنشاط الدبلوماسيني واملقاطعات الثقافية

http://www.link.springer.com/referenceworkentry
http://www.files.eric.ed.gov/fulltext/ED499264.pdf
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اسنه ميكنها يف  (. ولعل من املزااي الكثرية للعقوابت املاليةLopez & Cortright, 1997, pp.327-336الرايضية )أو 
حظر االستثمار أ  تسبب صعوابت خطرية لبعض الفئات يف البلدا  املستهدفة، ال سيما بني النخب أو  صولحالة مثل جتميد األ

ادية الذكية تقوم على املزيد من الرتكيز على األقوايء واألثرايء يف وأل  هذه العقوابت االقتص .احلاكمة واليت يرتكز لديها رأس املال
البلدا  املستهدفة، فإ  العقوابت املالية تضغط على املسوولني عن املخالفات بداًل من الفئات الضعيفة من السكا ، عالوة على 

األجل لألشخاص يف البلد املستهدف. وهذا  ية قصرية األجل والتكاليف االجتماعية طويلةسنساسنذلك، فهي تقلل من التكاليف اإل
أكثر صعوبة على النظام املستهدف حيث ال  ميكنه ا  يقوم بتعبئة الرأي القومي وحشد الدعم احمللي، واالستفادة من  األمرجيعل 

شري (. كما تBrabant, 1998, p.4ية )سنساسنالعقوابت من خالل السيطرة على السوق السوداء والتالعب ابملساعدات اإل
٪( من العقوابت التجارية العامة 41أ  العقوابت االقتصادية الذكية لديها إمكاسنية حتقيق معدل جناح أعلى )إىل  التقديرات

(25( )٪Lopez & Cortright, 1997, pp.327-336 واألهم من ذلك كله، أ  العقوابت االقتصادية التقليدية .)
ميكن ا  تصيب سكا  البلد املستهدف بتلك العقوابت االقتصادية مقارسنة ابلعقوابت ية اليت سنساسنهلا أتثري هائل على العواقب اإل

 الذكية.  
ابلنسبة للسكا  املعرضني للخطر يف البلد املستهدف، من املرجح أ  تكو  هذه العقوابت أقل شدة من العقوابت 

ة السياسية للعقوابت، واليت على حد قول لوبيز وكورترايت مهمة ابلنسبة للشرعية األخالقية والفعالي أمهيةالتجارية التقليدية. وهلذا 
(. لكن Lopez & Cortright, 1997, pp.327-336"ميكن حتقيق مكاسب سياسية أكرب وأمل أقل للمدسنيني" )

و اخليار االسئلة اليت ميكن ا  تثار هنا هي: ماذا حيدث إذا مل تتحقق الشرعية األخالقية والفاعلية السياسية يف آ  واحد؟ ما ه
قيم معينة من أجل حتقيق الفعالية؟ ابلنسبة للعقوابت املفروضة يف العراق، ال أو  الرئيسي يف هذه احلالة؟ هل جيب التضحية أبشياء

 .ميكن اجلمع بني املعيارين لذلك كا  البد من االختيار حيث الشرعية األخالقية كا  جيب أ  ترتاجع من أجل الفعالية السياسية
يكية السابقة الضوء على هذه املسألة عند إجابتها على سوال يتعلق ابخلسائر األمر مادلني أولربايت وزيرة اخلارجية وقد سلطت 

املدسنية )كا  سنصف مليو  طفل قد ماتوا يف ذلك الوقت( يف العراق. رأيها هو "...أعتقد أ  هذا خيار صعب للغاية، لكن الثمن 
 ,Albright, 1996, the price was worth itسنعتقد أ  الثمن يستحق ذلك" ) -
-minutes-60-albright-media/madeleine-and-www.splicetoday.com/politics

وية وكا  على الشرعية األخالقية أ  ترتاجع من األول قة وصاحبت(. من الواضح هنا أ  الفعالية السياسية كاسنت هي الساب1996
 أجل إبراز ذلك، حيث يتوافق موقف السيدة أولربايت متاًما مع االجتاه الواقعي يف السياسة، حيث أتيت الفائدة قبل األخالق. أنمل

 ند فرض العقوابت الذكية.ع مهيةيكو  هذا االسنقسام بني الشرعية األخالقية والفعالية السياسية بنفس األإال 
 الفرع الثاين

 تقييم جناح العقوابت االقتصادية الذكية
العقوابت االقتصادية الدولية، وال سيما العقوابت االقتصادية الذكية "املوجهة"، ميكن أ  تكو  انجحة جزئًيا على األقل 

 :اعى يف تقييم العقوابت الدولية ما يليوجيب أ  تظل ضمن جمموعة أدوات صاسنعي السياسة اخلارجية، حيث جيب أ  ير 
قد تفشل العقوابت الفعالة يف مكا  ما وتنجح يف مكا  آخر،  -ختتلف بشكل كبري ديناميكيات كل حالة اترخيية:  :والً أ

احملدودة سنسبًيا بشكل عام أكثر من  هدافاعتماًدا على عوامل ال حصر هلا، فمن املرجح أ  تنجح برامج العقوابت ذات األ
الربامج ذات الطموحات السياسية الكربى. عالوة على ذلك، قد حتقق العقوابت أتثريها االقتصادي املرغو  ولكنها تفشل يف 

يف خسائر فادحة، لكنها  2001و 2000املتحدة على أفغاسنستا  يف عامي  األممتغيري السلوك. حيث تسببت عقوابت 
,?Masters, 2022, What Are Economic Sanctions ) أخفقت يف دفع سنظام طالبا  لتسليم أسامة بن الد 

https://www.splicetoday.com/politics-and-media/madeleine-albright-60-minutes-1996
https://www.splicetoday.com/politics-and-media/madeleine-albright-60-minutes-1996
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www.cfr.org األول تشرين 15، املتخذ ابإلمجاع يف 1267التابع لألمم املتحدة رقم  األمن(. حيث صدر قرار جملس  /
( بشأ  احلالة يف أفغاسنستا ، 1998) 1214( و1998) 1193( و1998) 1189. بعد التذكري ابلقرارات 1999بر أكتو 

يني ووضع سنظام جزاءات لتغطية األفراد والكياانت املرتبطني ابلقاعدة وأسامة بن الد  إرهابصنف اجمللس أسامة بن الد  وشركائه ك
 ,United Nation, 2022, Press Releaseو/أو طالبا  أينما وجدت )

 www.un.org/News/Press/docs/1999/19991015.sc6739.doc.html.) 
شأ  إيرا . املثال الكالسيكي على ذلك هو سنظام الوالايت املتحدة ب -غالًبا ما تتطور العقوابت مبرور الوقت:  :راثسنيا

يكيني عام األمر ابستثناء فرتة وجيزة يف مثاسنينيات القر  املاضي، فرضت واشنطن عقوابت على طهرا  منذ احتجاز الرهائن 
 Masters, 2022, What Areأ  سنطاق هذه اإلجراءات واملنطق وراءها قد تغري بشكل كبري )إال  .1979

www.cfr.org Economic Sanctions?, حيث ا  أربعة عقود من احلظر والعقوابت على طهرا  فشلت مرارًا ،)
ا أمريكًيا  دبلوماسيً  52وتكرارًا يف تغيري حساابت النظام يف إيرا . فقد فرضت الوالايت املتحدة عقوابت ألول مرة بعد احتجاز 

أربعة عشر شهرًا لتحريرهم. مت فرض املزيد من العقوابت يف منتصف الثماسنينيات  األمر. استغرق 1979كرهائن يف طهرا  عام 
وسط شكوك حول طموح إيرا  لصنع قنبلة  2005وشددت العقوابت يف التسعينيات ومرة أخرى عام  رها لرعاية الدولة لإل

 (.www.newyorker.com ctions Too Often Fail,Wright, 2022, Why Sanسنووية )
 األممعلى سبيل املثال، يعتقد الكثريو  أ  عقوابت  -ميكن حتديد االرتباطات فقط، وليس العالقات السببية:  :راثلثا

ساعدت يف اهنيار سنظام تشارلز تيلور، لكن أي عدد من العوامل احمللية والدولية كا  من  2003على ليبرياي عام  املتحدة املفروضة
 .املمكن أ  تلعب أدوارًا أكثر حسماً 

رمبا مل تكن العقوابت  -الفائدة النسبية للعقوابت هي ما يهم، وليس جمرد ما إذا كاسنت قد حققت هدفها:  :رابعا
ية ضد روسيا قد أهنت األزمة يف أوكراسنيا، لكن مسارات العمل األخرى، مبا يف ذلك التقاعس عن العمل، رمبا  وروبيكية األاألمر 

 ,Mastersكاسنت أسوأ حااًل )وتكلفتها أكثر(. يف بعض احلاالت، قد يكو  املقصود من العقوابت جمرد تعبري عن االزدراء )
www.cfr.org 2022, What Are Economic Sanctions?,.) 

 :ويف الوقت سنفسه، يستشهد اخلرباء ابلعديد من أفضل املمارسات يف تطوير سياسة العقوابت
 تطوير هنج شامل:  :أوال

ت العقابية، مثل العقوابت والتهديد بعمل عسكري، ابإلغراءات اإلجيابية، مثل غالًبا ما تربط اإلسرتاتيجية الفعالة لإلجراءا
اسرتاتيجية ليبيا اليت اعتمدهتا الوالايت املتحدة وحلفاؤها يف أواخر التسعينيات إىل  املساعدات املالية، حيث يشري بعض احملللني

 ,Jentleson, 2006, Coercive Diplomacyوأوائل القر  احلادي والعشرين كمثال جيد )
www.stanleycenter.org/publications/pab/pab06CoerDip.pdf.) 

 : ا قابلة للتحقيقأهدافوضع  :اثنيا
فة وسيلة تلجأ هلا ابستثناء االسنتحار السياسي من اليت ال تقدم للحكومة املستهدأو  تغيري النظامإىل  العقوابت اليت هتدف 

 املرجح أ  تفشل، حيث يستشهد العديد من اخلرباء حبظر الوالايت املتحدة على سنظام كاسرتو ابعتباره حكاية حتذيرية.
 بناء دعم متعدد األطراف: :اثلثا

خاصة يف احلاالت اليت يكو  فيها اهلدف كلما زاد عدد احلكومات اليت توقع على )وتنفذ( العقوابت، كا  ذلك أفضل،   
متنوًعا اقتصاداًي. إ  العقوابت املفروضة على سنظام الفصل العنصري يف جنو  إفريقيا يف الثماسنينيات، وعراق صدام حسني يف 

https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions#chapter-title-0-2
http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19991015.sc6739.doc.html
https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions#chapter-title-0-2
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/why-sanctions-too-often-fail
https://www.cfr.org/backgrounder/what-are-economic-sanctions#chapter-title-0-2
http://www.stanleycenter.org/publications/pab/pab06CoerDip.pdf
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 ,Heitkamp, 2019على إيرا  وروسيا اليوم لن تكو  بنفس القوة تقريًبا بدو  دعم متعدد األطراف )أو  التسعينيات،
p.25.) 

 حتلى ابملصداقية واملرونة:  :رابعا
، استجابت إدارة أوابما 2012ختفيضها بناًء على سلوكه. يف عام أو  جيب أ  يعتقد اهلدف أسنه سيتم زايدة العقوابت 

ت يف عام لإلصالحات السياسية الرئيسية يف ميامنار من خالل ختفيف بعض القيود املالية واالستثمارية. وقد أهنت برانمج العقواب
 &Albert. لكن يف هذه احلالة، سرعا  ما صعد قادة ميامنار االسنتهاكات ضد أقلية الروهينجا يف بالدهم )2016

www.cfr.orgMaizland, 2022, The Rohingya Crisis, حيث أعادت الوالايت املتحدة فرض ،) 
  .2019العقوابت يف أوائل عام 

املستقبل، حيذر بعض اخلرباء يف الوالايت املتحدة على سبيل املثال كوهنا من أكثر الدول جلوًء هلذه العقوابت إىل  ابلنظر
ى السياسة عل أهدافالعقوابت على أهنا سالح ذو حدين، ميكن أ  يساعد الوالايت املتحدة على حتقيق إىل  من أسنه ينبغي النظر

املدى القصري، ولكن إذا مت استخدامها بال مباالة، فقد تعرض النفوذ املايل للبالد للخطر على املدى الطويل. وقد كتب وزير 
حد كبري ألسنه ال إىل  اخلزاسنة السابق جاكو  جيه لو واملسوول السابق بوزارة اخلارجية ريتشارد سنيفيو أسنه "اليوم، تشق البالد طريقها

ر وال سوق تصدير جاذبية مثل الوالايت املتحدة. ولكن إذا استمرت واشنطن يف إجبار الدول األخرى على يوجد بديل للدوال
الثالثني عاًما القادمة، فمن احملتمل أ  تبتعد عن إىل  مواكبة السياسات اليت تعتربها غري قاسنوسنية وغري حكيمة، على مدار العشرين

 Lew& Nephew, 2022, The Use and Misuse of) اقتصاد الوالايت املتحدة وسنظامها املايل"
www.foreignaffairs.comEconomic Statecraft,  ويرى الباحث ا  يف هذا دليل على ا  استخدام هذه .)

 العقوابت ينبغي ا  يكو  حبكمة لكي أتيت مثارها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis
http://www.foreignaffairs.com/
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 اخلامتة

 مجلة من االستنتاجات والتوصيات ولعل أمهها هو التايل:إىل  ام حبثنا هذا توصلناويف خت
 االستنتاجات:  :أوال
الذي أتت به العقوابت  سنسا العقوابت االقتصادية الذكية هي رد فعل على النتائج السيئة فيما يتعلق ابحرتام حقوق اإل -1

 جابة للنتائج الضعيفة اليت حققتها تلك العقوابت.است أيضا االقتصادية الدولية الشاملة التقليدية، وهي
كياانت حمددة، مقيدة أو   تعرف العقوابت االقتصادية الذكية ابهنا " اليت تفرض ضغوطا اقتصادية قسرية على أفراد معينني -2

الضعيفة من  االجتماعية واالقتصادية غري املقصودة على الفئاتراثر ية، مع التقليل من اآلاسنتقائأسنشطة أو  بذلك منتجات
 السكا ".

للعقوابت االقتصادية الذكية خصائص من أمهها اهنا ال تنطوي يف املرحلة املتوسطة على إيذاء املدسنيني األبرايء، وأكثر فعالية  -3
 محاية الطبقات الضعيفة من اجملتمع كالنساء واألطفال.إىل  من حيث اهلدف واملعاقبة، كما اهنا تسعى دائما

 من أمهها، املالية والعسكرية والدبلوماسية والثقافية واملنع من السفر. أسنواعة الذكية للعقوابت االقتصادي -4
 ا  العقوابت االقتصادية الذكية أفضل من العقوابت االقتصادية التقليدية فيما يتعلق ابلشرعية األخالقية من حيث احرتامها. -5

 
 التوصيات:  :اثنيا
تقيد ابملزيد من املعايري الالزمة لنجاحها قبل سنعتربها قد تفوقت من حيث التطبيق على الإىل  حتتاج العقوابت االقتصادية الذكية -1

 العقوابت االقتصادية التقليدية. 
 إذا مت استخدامها بال مباالة، فقد تعرض النفوذ املايل للدولة اليت تفرضها للخطر على املدى الطويل. -2
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