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يشهد العامل استخداًما مكثًفا آللية العقوبات يف العالقات الدولية. ورغم أن تلك اآللية ليست باجلديدة، إال أهنا اكتسبت 
نحو   1966 عام  منذ  األمن  جملس  أقر  وفيام  الدوليني.  الفاعلني  جانب  من  خاًصا  وزمًخا  اهتامًما  األخرية  األعوام  خالل 
36 برناجمًا نشًطا من برامج  30 نظاًما للعقوبات بحق عدد من الدول)1(، فإن الواليات املتحدة األمريكية تنفذ حالًيا نحو 
العقوبات األمريكية وفًقا لبيانات مكتب مراقبة األصول األجنبية بوزارة اخلزانة األمريكية)2(. كام استخدم االحتاد األورويب 
ودول مثل روسيا والصني واليابان آلية العقوبات بشكل واضح يف اآلونة األخرية، يف داللة عىل توسع ملحوظ يف استخدام 

العقوبات الذكية األحادية التي باتت حموًرا رئيسًيا يف حتديد اجتاهات التفاعالت الدولية.

املفهوم واألمناط

فيام يرجع تنفيذ العقوبات االقتصادية إىل زمن اإلغريق الذين فرضوا عقوبات جتارية عىل ميغارا عام 432 ق.م، فإن البلجيكي 
هنري الفونتني هو من وضع املفهوم النظري للعقوبات االقتصادية عندما طرح عام 1892 فكرة العقوبات السلمية)3(.

الدول، أو جملس األمن، إلقناع فاعل ما  بأهنا »إجراءات مقيدة للسلوك تفرضها دولة، أو جمموعة من  العقوبات  ف  وُتعرَّ
ف  ُتعرَّ كام  الدولية«)4(.  املعايري  انتهاك  من  ومنعه  املحظورة،  األنشطة  بعض  يف  االنخراط  من  ملنعه  وتقييده  سلوكه  بتغيري 
فهي  واألمنية.  اخلارجية  بالسياسة  تتعّلق  أغراض  لتحقيق  واملالية  التجارية  العالقات  »وقف  بأهنا  االقتصادية  العقوبات 
ض  إجراءات تتخذها احلكومات واهليئات الدولية من أجل ردع أو معاقبة أو إحراج الدول أو الكيانات األخرى التي ُتعرِّ
مصاحلها للخطر أو تنتهك املعايري واألعراف الدولية أو ملنعها من القيام بسلوك ما«)5(. ولتحقيق أهداف السياسة اخلارجية، 
تتخذ العقوبات شكل حظر األسلحة، وختفيض وقطع املساعدات اخلارجية، وفرض قيود عىل رأس املال، وتقييد الصادرات 
السلبي يف  بالرعاية، والتصويت  للدولة األوىل  التجاري  الوضع  التعريفات، وإلغاء  والواردات، وجتميد األصول، وزيادة 
املؤسسات املالية الدولية، وختفيض العالقات الدبلوماسية، ورفض التأشريات، وحظر السفر، وإلغاء الروابط اجلوية، وحظر 

االئتامن والتمويل واالستثامر)6(.
التعامل  تقوم عىل حظر  الدول حالًيا هى يف معظمها عقوبات ذكية  تفرضها  التي  العقوبات  إن  القول  يمكن  وبشكل عام 
االقتصادي والتجاري مع املؤسسات واألشخاص املعاقبني - وأحياًنا تتضمن حظر تصدير منتجات أو مواد معينة إليهم – 
وحظر تعاملهم مع النظام املايل هلذه الدولة وجتميد أرصدهتم وممتلكاهتم وحظر دخول هؤالء األشخاص إىل هذه الدولة. 
وبشكل آخر فإهنا تعمل عىل قطع الصالت التي يمكن أن تستفيد عربها املؤسسات واألشخاص املحظورة من الدولة صاحبة 

القرار.
ويمكن تقسيم العقوبات إىل عقوبات شاملة تتضمن حظًرا واسع النطاق عىل التجارة والعالقات الدبلوماسية، أو عالقات 
أخرى، بام يؤدي إىل ترضر املسئولني عن األنشطة املحظورة ومواطني الدولة مًعا، مثل العقوبات األممية التي فرضت عىل 
1990. وهناك  الصادر عام   661 املتحدة رقم  األمم  لقرار  وفًقا  العراق  يعرف بحصار  ما  أو  الكويت  العراق عقب غزو 
عقوبات ذكية تركز عىل القادة وصانعي القرار وشبكات حتالفهم، أو تستهدف قطاًعا واحًدا فقط، من أجل ختفيف تأثريات 
2018، عىل وزيري العدل واألمن الداخيل  العقوبات عىل املواطنني. مثل العقوبات األمريكية التي فرضت، يف أغسطس 
الشاملة وتطوير عدة  للعقوبات  واسًعا  نقًدا  العامل  برانسون)7(. وقد شهد  أندرو  األمريكي  القس  اعتقال  ا عىل  ردًّ الرتكيني 
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مبادرات من أجل االنتقال إىل نظام العقوبات الذكية، وهو ما حدث بالفعل حيث يتزايد االعتامد اآلن عىل آلية العقوبات 
الذكية بدالً من الشاملة.

الرشكات  بمعاقبة  خارجية،  كيانات  تستهدف  التي  العقوبات  هى  فاألوىل  ثانوية،  وأخرى  رئيسية  عقوبات  هناك  أن  كام 
واملؤسسات الداخلية إذا تعاملت مع هذه الكيانات. أما العقوبات الثانوية فهى تتضمن أطراًفا ثالثة حيث ُتفرض عقوبات 
عىل األطراف اخلارجية األجنبية التي تتعامل مع الكيانات املفروض عليها عقوبات، وذلك هبدف توسيع دائرة العقوبات 

وزيادة فعاليتها، وتضييق اخلناق عىل الطرف املسَتهدف.
أما وفًقا ألطرافها، فإن العقوبات تنقسم عىل النحو التايل:

امُلعاِقب: وهو الدول التي تفرض العقوبات، وتنقسم إىل نوعني رئيسيني: فإما أن تكون العقوبات املفروضة أحادية اجلانب 
أي فرضتها دولة بمفردها، كام فعلت الواليات املتحدة األمريكية جتاه الصني خالل فرتة والية دونالد ترامب، وإما أن تكون 
أو دولية كاالحتاد األورويب  إقليمية  أو حتت مظلة منظامت  الدول  تنسيق جمموعة من  متعددة األطراف، سواء اختذت عرب 

واألمم املتحدة كالعقوبات األممية عىل إيران.
املفروضة عىل  العقوبات  أنواع: األوىل هى  إىل ثالثة  العقوبة  التي تصدر بحقها  وفًقا لألطراف  العقوبات  تنقسم  امُلعاَقب: 
الدولة كلها كحال العقوبات األمريكية املفروضة عىل كوبا، والثاين العقوبات املفروضة عىل قطاعات أو مؤسسات معينة 
أفراد معينني  املفروضة عىل  العقوبات  أو تكنولوجية أو مرصفية، والثالثة هى  وغالًبا ما تكون قطاعات نفطية أو عسكرية 

لتورطهم يف جرائم من وجهة نظر الدولة فارضة العقوبات أو خمالفتهم للقانون أو للقيم التي تدعمها هذه الدولة.

القطاعات املستهدفة

من واقع حتليل اجتاهات العقوبات املفروضة من قبل الدول واملنظامت الدولية واإلقليمية، يمكن مالحظة الرتكيز عىل عدد 
من القطاعات التي تستهدفها العقوبات الذكية للتأثري عىل صانع القرار، ومنها:

املستهدفة،  الدولة  اقتصاد  املالية واملرصفية هبدف خنق  القطاعات  الذكية  العقوبات  واملرصيف: تستهدف  املايل  القطاع   - 1
ومنعها من االستفادة من مزايا االنخراط يف النظام املايل للدولة فارضة العقوبة أو النظام املايل العاملي واالنتفاع منه. ويزداد 
درجة تأثري هذه العقوبات كلام زادت درجة االرتباط بني االقتصادين، أو كلام ازدادت حمورية دور اقتصاد الدولة فارضة 

العقوبة يف النظام املايل العاملي كاحلالة األمريكية واألوروبية.
وقد أضاف مكتب مراقبة األصول األجنبية األمريكي يف ديسمرب املايض مرصف سوريا املركزي إىل قائمة الكيانات املحظورة 
رفقة تسعة كيانات جتارية أخرى شملتهم العقوبات، هبدف »تثبيط االستثامر املستقبيل يف املناطق التي تسيطر عليها احلكومة يف 
سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تديرها األمم املتحدة بام يتامشى مع قرار املجلس 2254«. كام شملت العقوبات املفروضة 
2014 مخسة بنوك روسية، متلك احلكومة الروسية احلصص  من االحتاد األورويب بسبب التدخل الرويس يف أوكرانيا عام 

األكرب فيها، من بينها بنك سبري، أكرب بنوك روسيا، بام حيد من وصول تلك البنوك إىل أسواق رأس املال األوروبية)8(.
تستخدم  أهنا  ُيرى  التي  املوارد  عىل  للضغط  النفطية  الدول  يف  القطاع  هذا  وُيسَتهدف  والبرتوكيامويات:  الطاقة  قطاع   -  2
يف أنشطة غري مرشوعة أو متعارضة مع مصالح الطرف امُلوقِّع للعقوبات. ومن ذلك ضم الواليات املتحدة األمريكية، يف 
أكتوبر 2020، وزير النفط اإليراين بيجن نامدار زنكنه و7 أفراد آخرين و10 كيانات– بينهم وزارة النفط اإليرانية، والرشكة 
الوطنية اإليرانية للنفط، ورشكة الناقالت اإليرانية الوطنية - إىل قائمة العقوبات اخلاصة بمكافحة اإلرهاب، متهمة إياهم 

بتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراين، وأنشطته املزعزعة لالستقرار)9(.
واالتصاالت: تستهدف الدول قطاع التكنولوجيا واالتصاالت يف إطار احلرب التجارية، وكذلك  التكنولوجيا  3 - قطاع 
األمريكية،  اخلزانة  وزارة  فرضت  ولذلك  للدولة.  القومي  األمن  يرض  فيام  التكنولوجيا  بتوظيف  رشكات  اهتام  سياق  يف 
الرويس بسبب مسئوليته عن تطوير  العلمية  املركزي لألبحاث  الكيمياء وامليكانيكا  2020، عقوبات عىل معهد  يف أكتوبر 
اإلدارة  للبرتوكيامويات يف الرشق األوسط)10(. كام فرضت  تنفيذ هجوم سيرباين عىل منشأة  أدوات متخصصة مكنت من 
األمريكية، يف ديسمرب 2020، قيوًدا عىل الصادرات عىل املؤسسة الدولية لتصنيع أشباه املوصالت )سميك( لتقييد وصوهلا 
إىل التكنولوجيا األمريكية بسبب عالقاهتا املزعومة باجليش الصيني)11(. وذلك بخالف العقوبات األمريكية املفروضة عىل 
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رشكة هواوي. كام استجابت بريطانيا ملخاوف الواليات املتحدة األمريكية من توظيف هواوي لشبكات اجليل اخلامس يف 
أغراض التجسس، وحددت موعًدا هنائًيا، يف سبتمرب 2021، إليقاف رشكات االتصاالت تركيب معدات هواوي، عىل أن 

تستبعد معدات الرشكة من البنية التحتية بالكامل بحلول عام 2027)12(.
4 - القطاع العسكري: يتم فرض عقوبات عىل القطاع العسكري بسبب ارتكاب انتهاكات داخلية، أو خمالفة مبادئ وقوانني 
الدولة فارضة العقوبة، أو خماوف اإلرضار باألمن القومي. فقد وقع دونالد ترامب، يف سبتمرب 2020، أمًرا تنفيذًيا يسمح 
لبالده بفرض عقوبات اقتصادية شديدة بحق كل من يقدم أسلحة تقليدية إليران سواء أكان بلًدا أو رشكة أو فرًدا. وفرضت 
الدفاعية اإليرانية  الصناعات  الدفاع اإليرانية ووزيرها أمحد حامتي وهيئة  املتحدة األمريكية عقوبات عىل وزارة  الواليات 
ومديرها. وكذلك فرضت عقوبات عىل الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو بسبب معاونته لطهران يف االلتفاف عىل حظر 

السالح الذي قررته األمم املتحدة)13(.
الرتكية ورئيسها إسامعيل دمري، وثالثة موظفني مرتبطني هبا  الدفاعية  الصناعات  إدارة  كام فرضت واشنطن عقوبات عىل 
وفًقا لقانون كاتسا عىل خلفية رشاء واختبار أنقرة ملنظومة الدفاع اجلوي الروسية )إس400-(، رغم التحذيرات األمريكية. 

وشملت هذه العقوبات حظر كل تراخيص التصدير األمريكية والتصاريح املمنوحة لوكالة املشرتيات الدفاعية الرتكية)14(.
وبخالف هذه القطاعات، فإن العقوبات الدولية الذكية تتسم أيًضا بأهنا تستهدف األفراد، إذ تؤمن هذه اآللية بدور الفرد 
يف العالقات الدولية، ومن ثم تضعه هدًفا للتأثري عليه وترشيد سلوكه. وغالًبا ما تستهدف صناع القرار أو دوائرهم املقربة. 
وعىل سبيل املثال، أعلنت وزارة اخلارجية الربيطانية، يف مارس 2020، عن فرض عقوبات جديدة ضد 6 شخصيات بارزة 
من نظام الرئيس السوري بشار األسد بينهم وزير اخلارجية فيصل املقداد، تضمنت جتميد أصوهلم وحظر سفرهم إىل اململكة 
املتحدة، لضامن عدم استفادهتم من اململكة املتحدة بأى شكل من األشكال، وذلك ملسئوليتهم عن »قمع الشعب السوري« 

أو »االنتفاع من شقائه«)15(.

ملاذا ُتسَتخدم العقوبات الذكية؟

يمكن تفسري تزايد استخدام الدول واملنظامت اإلقليمية والدولية للعقوبات الذكية يف ضوء عوامل عديدة، بعضها يرتبط بآلية 
العقوبات ذاهتا، وبعضها يتصل بأهداف الدولة، ومن تلك العوامل واألهداف:

1 - بديل للعقوبات الشاملة: أدى التوسع يف برامج العقوبات الشاملة خالل إدارة الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون إىل 
استياء دويل تزايد يف أواخر التسعينيات وبدايات األلفية اجلديدة مع سوء السمعة الدولية للعقوبات الشاملة. كام أدى تراجع 
التأييد الدويل لعقوبات جملس األمن املفروضة عىل نظام صدام حسني بوصفها حترم املواطن العادي دون الضغط عىل النظام 
ذاته إىل اقرتاح وزير اخلارجية األمريكي – حينها - كولن باول، مقاربة »العقوبات الذكية«، هبدف جتاوز احلظر الشامل إىل 

استهداف القادة وأصحاب النفوذ مبارشًة)16(.
وُينظر إىل العقوبات الذكية عىل أهنا بديل مناسب لألرضار اإلنسانية واالجتامعية للعقوبات الشاملة، وعىل أهنا تركز العقوبات 

عىل األطراف الفاعلة وترشدها، حيث اكتسبت صفة الذكاء من قدرهتا عىل إصابة هدفها بدقة دون خسائر مجاعية. 
2 - موقف متوازن: ُتعرّب العقوبات بشكل عام – والعقوبات الذكية بشكل خاص – عن موقف متوازن وصيغة وسط بني 
استخدام القوة املسلحة وبني املواقف اهلادئة التي تقترص عىل الترصحيات اإلعالمية واالستنكار. فتوصف العقوبات عىل أهنا 
الالزمة جتاه  املواقف األخالقية والسياسية  فالعقوبات من جهة حتقق  وسيلة الختاذ مواقف »حادة«، بدون تكلفة مرتفعة. 
األطراف األخرى كام تضمن عدم التورط يف صدامات عسكرية. وحتقق ضغًطا عىل األطراف األخرى قد ينجح – إذا ما 

روعيت حمددات معينة – يف حتقيق األهداف. 
مسار  أهنا  عىل  العقوبات  إىل  وُينظر  العسكري،  للتدخل  بديلة  كأداة  االقتصادية  العقوبات  تستخدم  العسكرة:  تاليف   -  3
وسط بني الدبلوماسية واحلرب، يتم اللجوء إليه لالستجابة لألزمات اخلارجية التي يكون العمل العسكري غري مطروح 
لتسويتها)17(، ومنها العقوبات األمريكية واألوروبية املفروضة عىل رجال أعامل ومسئولني ورشكات وهيئات روسية عىل 
خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم منذ عام 2014، وهى اآلليات التي نظر إليها كبديل للمواجهة العسكرية املبارشة مع 
روسيا وحلفائها من »االنفصاليني األوكرانيني«. فرغم رفض واشنطن لضم موسكو للقرم، إال أهنا آثرت الضغط السيايس 

واالقتصادي عليها، وتاليف حدوث مواجهة عسكرية مبارشة، حتى ولو كانت مواجهة حمدودة.
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4 - الردع وتغيري السلوك: هتدف العقوبات إىل التأثري عىل إرادة دولة حلثها عىل احرتام قواعد القانون الدويل، حيث تفرض 
الدول واهليئات الدولية العقوبات من أجل إكراه، أو ردع، أو معاقبة، أو فضح دول أو كيانات أو أشخاص هتدد مصاحلها، 
للعقوبات  األسايس  اهلدف  فإن  وبذلك  والسالم)18(.  القانون  ومحاية  حفظ  هبدف  وذلك  الدويل  السلوك  قواعد  خترق  أو 
الذكية هو اإلرادة السياسية لصناع القرار، حيث هتدف العقوبات إىل التأثري عىل إرادة واجتاهات صنع القرار، وتغيري السلوك 
السيايس للفاعل الدويل نحو مسار يتفق مع القانون واملبادئ الدولية، أو مع مبادئ وقيم ومصالح ورغبات الدولة أو املنظمة 

فارضة العقوبة.
إيقاف مساعي فاعل دويل نحو حتقيق هدف غري  إىل  العقوبات  فيه: هتدف  مرغوب  غري  هدف  حتقيق  فرص  من  5 - احلد 
األممية  العقوبات  تسعى  وفيام  ال.  أو  الدويل  القانون  مع  اهلدف  متاشى  سواء  اآلخر،  الفاعل  نظر  وجهة  من  فيه  مرغوب 
واألمريكية نحو الضغط عىل إيران للحيلولة دون عسكرة برناجمها النووي، فإن العقوبات األمريكية التي أقرها الكونجرس، 
الطبيعي  الغاز  الذي سينقل   »2 »نورد سرتيم  الغاز  أنابيب  املتعاملني مع خط  واألفراد  الرشكات  2019، عىل  ديسمرب  يف 
الرويس إىل أملانيا عرب بحر البلطيق تأيت يف إطار حماولة الواليات املتحدة األمريكية للحد من النفوذ الرويس عىل سوق الغاز 
الطبيعي يف أوروبا، وهو ما يوفر مثااًل عىل توظيف العقوبات لتقليص فرص حتقيق هدف غري مرغوب فيه رغم مرشوعيته، 
تدخاًل  العقوبات  اعترب  الذي  األورويب  االحتاد  املرشوع رغم رفض  إنجاز  من  االنتهاء  تعطيل  نحو  واشنطن  حيث سعت 

أمريكًيا يف سياسة الطاقة األوروبية)19(.
6 - مكافحة اإلرهاب والعنف: تستخدم آلية العقوبات ملكافحة اإلرهاب واحلد من متويله، ومواجهة اجلامعات املسلحة. 
فقد فرض االحتاد األورويب، يف مارس 2021، عقوبات عىل »ميليشيا الكانيات« يف ليبيا)20(، كام وقع »مركز استهداف متويل 
اإلرهاب« – الذي يضم الواليات املتحدة األمريكية ودول جملس التعاون اخلليجي -  يف يوليو 2020 عقوبات عىل أربعة 

كيانات وفردين بتهمة دعم عمليات تنظيم »داعش« وحتويل األموال لقيادات التنظيم يف العراق وسوريا)21(.
– ليربالية غالًبا– حيث تسعى إىل ترشيد سلوك  قيمية: تأخذ بعض العقوبات صبغات سياسية قيمية  سياسية  7 - أهداف 
الفاعل الدويل نحو ما يتفق مع بعض القيم واملبادئ أو دفعه نحو نظم حكم وسياسات داخلية معينة أو احلد من انتهاكات 
حقوقية. وترتبط العقوبات هنا بتعزيز احلكم الديمقراطي، واحلد من االنتهاكات، ومحاية حقوق اإلنسان كأهداف حترص 

عليها األمم املتحدة واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية، وتسعى إىل تطبيقها وفًقا للرؤية الغربية الليربالية. 
وقد مدد االحتاد األورويب، يف فرباير 2021، ملدة عام، العقوبات عىل 88 فرًدا يف بيالروسيا، بينهم ساسة وأفراد أمن دولة 
ورجال أعامل بتجميد أصوهلم وحظر سفرهم إىل دول االحتاد، وجتميد أصول سبع منظامت، وحظر عىل مواطني ورشكات 
نفسه فرض عقوبات ضد  الشهر  بايدن يف  األمريكي جو  الرئيس  أعلن  كام  باألموال)22(.  تزويدهم  األورويب  االحتاد  دول 
قادة االنقالب العسكري يف ميانامر، هبدف الضغط عليهم لتخليهم عن السلطة)23(. باإلضافة إىل العقوبات األمريكية عىل 

شخصيات وكيانات روسية عىل خلفية مزاعم تسميم املعارض الرويس أليكيس نافالني)24(.
8 - دوافع اقتصادية: قد تكون العقوبات أداة من أدوات احلرب التجارية بني بلدين، كام حدث بني واشنطن وبكني، حيث 
سعى دونالد ترامب عرب آلية العقوبات وزيادة التعريفات إىل الضغط عىل الصني كى جتري تغيريات شاملة يف سياساهتا بشأن 

محاية امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إىل الرشكات الصينية واملنح الصناعية والوصول إىل السوق)25(.
9 - انتهاك حظر أو عقوبات قائمة: قد تفرض الدول عقوبات جديدة عىل أطراف قامت بانتهاك عقوبات موجودة أو حظر 
قائم بالفعل، إللزام هذه األطراف باحرتام تنفيذ هذه العقوبات، مثل فرض االحتاد األورويب، يف سبتمرب 2020، عقوبات 
انتهاك حظر مبيعات األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة عىل  عىل ثالث رشكات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة يف 
التجارية  والسفن  الرشكات  من  2020، عقوبات عىل عدد  ديسمرب  األمريكية، يف  املتحدة  الواليات  فرضت  كام  ليبيا)26(. 
بدعوى مساعدهتا لكوريا الشاملية يف بيع إنتاجها من الفحم، وانتهاك القيود الدولية املفروضة عىل كوريا الشاملية هبدف كبح 

برناجمها النووي)27(.
10 - رد فعل: تلجأ بعض الدول إىل آلية العقوبات كرد فعل عىل العقوبات املتخذة ضدها، حماولًة بذلك التعبري العميل عن 
رفض هذه العقوبات، واحلفاظ عىل هيبتها الدولية، وكذلك الضغط عىل الطرف املوقع للعقوبة وحماولة اإلرضار بمصاحله 
أو مصالح حلفائه. ومن ذلك، إعالن الصني، يف 22 مارس 2021، عن فرض عقوبات عىل عرشة أوروبيني– بينهم مخسة 
من أعضاء الربملان األورويب - وأربعة كيانات رًدا عىل موافقة االحتاد األورويب – يف اليوم نفسه - عىل عقوبات بحق أربعة 
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مسئولني صينيني عىل خلفية »قمع بكني ألقلية اإلجيور«. وقد راعت الصني مع رفض العقوبات األوروبية ووصفها كتدخل 
يف الشئون الداخلية، اختاذ رد فعل رسيع مشابه يراعي السيادة الوطنية. وفيام شملت العقوبات األوروبية حظر سفر وجتميد 
واملؤسسات  الرشكات  تعامل  وحظر  للصني  الدخول  حظر  أيًضا  تضمنت  بكني  عقوبات  فإن  األربعة،  املسئولني  أصول 

املرتبطة هبم من التعامل مع الصني)28(.
11 - محاية السيادة/ سيادة القوة: يمثل فرض الواليات املتحدة األمريكية لعقوبات عىل كبار املسئولني يف املحكمة اجلنائية 
 ،2020 يونيو  نادرة وذات داللة. فقد فرضت واشنطن، يف  بنسودة– حالة  فاتو  العامة للمحكمة  املدعية  بينهم  الدولية - 
تقييًدا عىل تأشريات الدخول ملوظفي املحكمة وحظر أصوهلم بسبب ما وصفه وزير اخلارجية األمريكي – حينها – مايك 
بومبيو بأنه »حماوالت غري مرشوعة من املحكمة إلخضاع األمريكيني لواليتها القضائية«، وذلك عىل خلفية حتقيق املحكمة 
فيام إذا كانت القوات األمريكية ارتكبت جرائم حرب يف أفغانستان)29(. فبينام بررت الواليات املتحدة األمريكية قرارها بأنه 
الرتاجع عن  املحكمة عىل  أمريكية إلجبار  العقوبات كمحاوالت  إىل هذه  ُنظر  فقد  املحكمة،  حلامية سيادهتا من تدخالت 
التحقيق يف االهتامات، ورفض حماكمة قواهتا عىل أية انتهاكات قد ُتنسب إليها. وقد اختذت إدارة الرئيس بايدن، يف أبريل 
2021، قراًرا بإلغاء جممل تلك العقوبات، لكنها أكدت استمرار معارضتها إلجراء املحكمة حتقيقات يف قضايا عىل صلة 

بأفغانستان أو إرسائيل.
ختاًما، تزايد استخدام الدول واملنظامت الدولية واإلقليمية للعقوبات الدولية، وأضحت معظم هذه العقوبات تأخذ طابًعا 
»ذكًيا« من جهة، و«أحادًيا« من جهة أخرى. وتدفع العديد من العوامل املختلفة إىل جلوء الفاعلني الدوليني إىل هذه العقوبات 
التي تستهدف األفراد وبعض القطاعات الفاعلة. ورغم اجلدل حول فعالية هذه العقوبات، إال أهنا تصبح -وبشكل متزايد- 
وسيلة مفضلة لتعبري الدول عن مواقفها بحزم، خاصة بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية التي متتلك مزايا نسبية يف تطبيق 

هذه العقوبات ترجع يف معظمها إىل دور الدوالر واالقتصاد األمريكي يف النظام االقتصادي العاملي.
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