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مع تزايد استخدام الدول واملنظامت الدولية للعقوبات، يربز جدل دويل حول مدى فعالية العقوبات كأداة للسياسة اخلارجية، 
املكثف هلا، وهو  توازي االستخدام  للعقوبات  إىل نجاحات ملحوظة  التي ال تشري  الدولية  النامذج  خاًصة يف ضوء بعض 
تأثرياهتا، والوقوقف عىل  الدول الحتواء  تتبناها  التي  اآلليات  لفهم  العقوبات  أمهية دراسة عوامل نجاح وفشل  يطرح  ما 

املحددات املؤثرة عىل فرص فعالية العقوبات املفروضة. 

جدل العقوبات واتهامات الفشل

تواجه العقوبات الدولية اهتامات بالفشل والعجز عن حتقيق أهدافها رغم تزايد توظيفها يف العالقات الدولية. وال يقترص 
من  العديد  عمدت  إنام  السيايس،  الوضع  وتغيري  اإلكراه  حتقيق  عن  وعجزها  الراهنة  الدولية  العقوبات  انتقاد  عىل  األمر 
الدراسات إىل حتليل مئات العقوبات للوقوف عىل نسب ومقومات نجاح هذه اآللية. وخُلصت دراسة شاملة لـ170 من 
حاالت العقوبات يف القرن العرشين إىل نجاح ثلثها فقط يف حتقيق األهداف املرجوة منها. وتقدر دراسة أخرى أن معدل 
نجاح أنظمة العقوبات يقل عن 5 ٪.)1( فيام حددت دراسة شملت 115 من حاالت العقوبات االقتصادية يف الفرتة ما بني 
احلرب العاملية األوىل وحتى عام 1990 نسبة النجاح بـ35 ٪.)2( ووفًقا جلاري هوفباور فإن تأثري مجيع العقوبات االقتصادية 

يف العقود اخلمسة املاضية عىل الناتج املحيل اإلمجايل للبلد املستهدف كان أقل من 2 ٪.)3(
ورغم أنه ُيمكن القول إن العقوبات املفروضة عىل إيران قد سامهت - بدرجة ما - يف الوصول إىل طاولة املفاوضات وإبرام 
االتفاق النووي اإليراين عام 2015، فإهنا مل متنعها جمددًا من ختفيض مستوى التزاماهتا يف االتفاق، بداية من منتصف عام 
2019 وحتى اآلن، بل إهنا لوحت برفع مستوى ختصيب اليورانيوم ليصل إىل 90 % يف 15 يوليو 2021. كام أهنا تعمدت 
تصعيد شخصيات تتعرض لعقوبات أمريكية وأوروبية لتويل مناصب رئيسية يف النظام، عىل غرار الرئيس اجلديد إبراهيم 

رئييس الذي أدى اليمني الدستورية يف 5 أغسطس 2021.
 9 يف  لوكاشينكو،  ألكسندر  البيالرويس  الرئيس  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  فرضتها  التي  العقوبات  أن  عن  فضاًل 
أغسطس 2021، مل تنجح يف تغيري موقف األخري من نتائج االنتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عام وأثارت احتجاجات 
عارمة، حيث مازال مرصًا عىل أن االنتخابات جرت بشكل شفاف ومل حيدث أن استخدمت السلطات القمع يف مواجهة 

املحتجني.
النووية. ومل تنجح  القدرة  امتالك  الشاملية مل متنعها من  اهلند وباكستان وكوريا  املكثفة عىل  العقوبات  فإن  إىل جانب ذلك، 
العقوبات املفروضة عىل روسيا يف إجبارها عىل االنسحاب من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. ومل ُترب العقوبات التي وقعتها 
واشنطن عىل تركيا عقب الغزو الرتكي لقربص يف السبعينيات، القوات الرتكية عىل االنسحاب. كام استمر الغزو السوفيتي 
ألفغانستان رغم فرض واشنطن للحظر عىل احلبوب املصدرة إىل االحتاد السوفيتي، ومقاطعتها لدورة األلعاب األوملبية يف 

موسكو عام 1980. باإلضافة إىل العديد من احلاالت التي يستند إليها منتقدوا العقوبات.)4(
وقد تنجح العقوبات يف حتقيق تأثريها االقتصادي، دون أن تنجح يف تغري السلوك امُلستهَدف. فقد تسببت عقوبات األمم 
2000 و2001 يف خسائر فادحة، لكنها أخفقت يف دفع نظام طالبان نحو تسليم أسامة بن  أفغانستان عامي  املتحدة عىل 

الدن.)5(

مشروطيات الفعالية: ملاذا قد تفشل العقوبات الدولية؟

عبد املجيد أبو العال  *

* باحث مساعد - مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية



3
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttp://acpss.ahram.org.eg/News/17224.aspx : رابط دائم

كيف تنجو الدول من الهزمية أمام العقوبات؟

التي حتاول من خالهلا االلتفاف عليها،  تعمل الدول املستهَدفة عىل اإلفالت من تأثريات العقوبات عرب عدد من اآلليات 
وحتاول استغالل التحديات التي تعيقها، ومنها:

يف  والوسطاء  الومهية  الرشكات  من  شبكة  عىل  العقوبات  عىل  لاللتفاف  مساعيها  يف  الدول  تعتمد  االلتفاف:  آليات   -  1
اخلارج، والتنكر، واستخدام أسامء جهات أخرى، واستغالل الثغرات، وفتح حسابات مرصفية جمهولة أو مزيفة للوصول 
إىل األسواق الدولية. فضاًل عن رشاء وكالء للبضائع املطلوبة، ثم نقلها للدولة دون علم املراقبني الدوليني.)6( وتعمل الدول 
عىل إخفاء املعامالت غري املرشوعة والتي حتظرها العقوبات داخل املعامالت املرشوعة.)7( كام تعتمد الكيانات املعاَقبة عىل 
تشكيل شبكات من الرشكات الومهية والرشكاء والوسطاء وامليرسين إلخفاء طبيعة نشاطهم وغسل أمواهلم. وتستغرق هذه 
املامرسات وقًتا أطول للتحقيق فيها، وهو ما دعا إىل بروز »عقوبات الشبكة« يف مواجهة »شبكات االلتفاف عىل العقوبات«.
العقوبات، من  تنفيذ  والقطاع اخلاص يف  املالية األخرى  والبنوك واملؤسسات  الدوليني  الرشكاء  التنسيق مع  املهم  )8( فمن 

النشاط غري املرشوع وتعطيله واإلبالغ عنه، وتنبيههم إىل الطرق  لتتبع  التي حيتاجوهنا  خالل تزويدهم باملعلومات احليوية 
توظف عربها النظم املعاَقبة »الرشكات الواجهة« والوثائق املزورة وغريها من املامرسات اخلادعة لاللتفاف عىل العقوبات.)9(
وقد كشف تقرير ملركز الدراسات الدفاعية املتقدمة )C4ADS( عن تداول رشكة )DHID( الصينية نيابة عن كوريا الشاملية 
الرشكة عىل خلفية مزاعم دعمها  قارات، ووّقعت احلكومتان األمريكية والصينية عقوبات عىل   4 كياًنا تارًيا يف   43 عرب 
للربنامج النووي الكوري الشاميل.)10( كام اهتم مارشال بيلينجسيل، مساعد وزير اخلزانة األمريكية لشئون متويل اإلرهاب، 
بيونج يانج باستخدام بطاقات هوية ووثائق مزيفة للسفن، بالشكل الذي يعيق اكتشاف صلة السفينة هبا. باإلضافة إىل إغالق 
بعض السفن ألجهزة حتديد املواقع اخلاصة هبا أثناء قيامها بزيارات رسية إىل كوريا الشاملية.)11( ويشري تقرير لألمم املتحدة 
املفروض عىل  الشاملية لاللتفاف عىل احلظر  تتبعها كوريا  التي  املراوغة  تقنيات  تزايد حجم ونطاق وتطور  إىل   2017 عام 

برناجمها الصاروخي.)12(
وتكونت خالل احلرب السورية شبكات غري قانونّية لدهيا طرق ومسالِك هتريب خاّصة هبا من أجل االلتفاف عىل العقوبات 
املنطقة  السوري -مثل  الداخل  أخرى يف  مناطق  أو من  لبنان-  املجاورة -خصوصًا  البلدان  السلع واخلدمات من  وتأمني 
الشاملية الرشقية- للحصول عىل النفط والقمح. إذ  أنشأ بعُض املنتِفعني »رشكات ظل« وحسابات يف دول خمتلفة، من أجل 
تسهيل األنشطة التجارية مع احلكومة السورية.)13( فيام اعتمد نظام الرئيس العراقي األسبق صدام حسني عىل العشائر السنية 

لتهريب النفط والسلع األخرى إىل البالد.)14(
2 - البدائل التجارية وُفرص العوملة: رغم أن العقوبات االقتصادية ُينظر إليها كإحدى األدوات التي ُتعزز العوملة والتعاون 
الدويل من استخدامها، فإن العوملة تطرح أيًضا فرًصا للدول إلفشال العقوبات. فعند إغالق سوق ما عرب العقوبات تقوم 
الدول املستهدفة بتحويل تركيزها االقتصادي نحو أسواق أخرى، خاصة أن االقتصادات الناشئة الكربى مثل اهلند والصني 
وكوريا اجلنوبية غالًبا ما تتعامل مع العقوبات املفروضة من الفاعلني الكبار مثل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب كفرصة 
االقتصادات  بقاء  يف  أساسيًا  دورًا  الدول  بني  اخلارجية  السياسة  يف  االختالفات  وتلعب  حمتملة.  واسرتاتيجية  اقتصادية 
اخلاضعة للعقوبات يف ظل االقتصاد املعومل الذي ال ُتشّكل الدولة الفارضة للعقوة الفاعل الوحيد فيه. )15( ففي الوقت الذي 
تبحث فيه الدولة اخلاضعة للعقوبات عن رشكاء تاريني جدد ليحلوا حمل أولئك امللتزمني بالعقوبات االقتصادية، باإلضافة 
إىل استاملة األنظمة املتعاطفة معها، فإن هناك أعدادًا كبرية من الرشكات الساعية للربح يف دول أخرى - ال تشارك يف جهود 
فرض العقوبات - تكون عىل استعداد للقيام بأعامل تارية مع الكيانات املستهَدفة، خاصة أنه كلام زادت شدة العقوبات 
املفروضة عىل بلد مستهدف، زادت العوائد املحتملة للتجارة معهم. وبالطبع فإن توافر البدائل التجارية وتلقي الدول الدعم 
من منتهكي العقوبات األجنبية بشكل كبري احتاملية نجاح العقوبات.)16( ولذلك تواجه العقوبات أحادية اجلانب - حتى 

عندما يفرضها أكرب اقتصاد يف العامل - حتديات أكثر صعوبة يف ظل اقتصاد دويل يزداد تكاماًل.)17( 
ويف هذا السياق، يمكن فهم صعود الصني كحليف اقتصادي مليانامر منذ فرض العقوبات عىل األخرية يف ثامنينيات القرن 
وأملانيا  فرنسا  اعتمدت   ،1995 عام  إيران  األمريكية فرض حظر تاري عىل  املتحدة  الواليات  أعلنت  املايض.)18( وحينام 
واليابان بشكل كبري عىل النفط والتجارة اإليرانية، مما جعل العقوبات األمريكية أقل رضًرا عىل االقتصاد اإليراين.)19( وتشري 
احلالة الكورية الشاملية إىل أن بيونج يانج عوضت العديد من اخلسائر يف التجارة مع الدول التي حتظر التبادل معها مثل اليابان 
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وكوريا اجلنوبية من خالل زيادة التجارة مع الصني، حيث لعبت بكني دوًرا مهاًم يف دعم االقتصاد الكوري الشاميل وتقويض 
التأثري املحتمل للعقوبات األمريكية ضد كوريا الشاملية.)20( فعند قطع إمدادات بعض السلع، حتاول كوريا الشاملية احلصول 
عليها من بديل آخر. وقد وارتفعت التجارة بني روسيا وكوريا الشاملية مع شحنات تشمل سلًعا ال تستطيع كوريا الشاملية 
إىل حتويل صادرات كوريا  املتحدة  األمريكية واألمم  املتحدة  الواليات  التي فرضتها  العقوبات  بنفسها.)21( وأدت  إنتاجها 
الشاملية إىل الصني بدالً من السوق العاملي، واسترياد سلع خاضعة للعقوبات من الصني. أي أن ما حدث يعترب تغيرًيا ملسار 
التجارة، وليس إضعافها.)22( كام لعبت روسيا وإيران دوًرا بارًزا يف دعم النظاَم السوري وتزويده بالدعم العسكري والسلع 

واخلدمات األساسية، خاصة النفط.)23( 
3 - السلع ذات االستخدام املزدوج: يف حاالت العنف والنزاعات املسلحة وانتهاكات حقوق اإلنسان يتم فرض عقوبات 
بمنع تصدير بعض املواد والسلع التي غالًبا ما ُتستخدم يف أغراض عسكرية أو قمعية، والتي تدور يف معظم األحيان حول حظر 
التسلح. إال أن املشكلة تكون يف السلع ذات االستخدام املزدوج، أي تلك التي يمكن استخدامها عىل الصعيدين العسكري 
احلقوقية، كام  املسلحة واالنتهاكات  النزاعات  النظم يف  منها  تستفيد  التي  السلع  النفط وغريها من  واملدين، مثل صادرات 
يستفيد منها املواطنون يف االستخدامات املدنية. ويكُمن التحدي يف صعوبة حتديد نوايا الدول وطبيعة استخدامها للسلع 

ذات االستخدام املزدوج ومراقبتها، وحتديد التأثريات املدنية واإلنسانية حلظرها.)24( 
4 - نزع املرشوعية: ُتعترب املرشوعية والعدالة واملوضوعية من املبادئ املهم مراعاهتا عند تصميم العقوبات، حيث تربز أمهية 
االستناد إىل أساس مبدئي وقانوين بأن تكون العقوبات ردًا عىل انتهاكات القانون الدويل أو القواعد األخالقية الدولية. إال 
أن بعض الدول حتاول نزع املرشوعية عن العقوبات للحد من فعاليتها، سواء بالدفع بمخالفتها للقانون الدويل، أو بالدفع 
بكوهنا عقوبات منحازة وغري موضوعية. وإذا كان من اليسري نسبًيا إقرار عقوبات رًدا عىل عدوان أو إبادة مجاعية، فإن هناك 
معايري أخالقية مثل حقوق اإلنسان واحلكم الديمقراطي قد ال يكون من السهل حتقيق توافق عليها أو عىل انتهاك السلوك 
املعروفة.  الغربية  املعايري  الدول عن  املستهَدفة فعاًل هلا، خاصة يف ظل وجود معايري خمتلفة لدى بعض  السيايس للحكومة 
أيًضا قاعدة  بأهنا تدخالت خارجية لفرض معايري مغايرة. وهناك  العقوبات  املعاَقبة وصف  الدول  ويف هذا اإلطار حتاول 
»االتساق« بمعنى أن يتم التعامل مع القضايا املامثلة عىل حد سواء وبعدالة.)25( وتثور هنا أمهية اضطالع املنظامت الدولية 

بفرض العقوبات ملنحها الرشعية الدولية وتعزيز موضوعيتها وعدالتها قدر اإلمكان.

محددات جناح العقوبات الدولية

بجانب معاجلة التحديات واآلليات سالفة الذكر التي تستخدمها الدول إلفشال العقوبات، فإن هناك عدًدا من املحددات 
التي جيب مراعاهتا عند فرض العقوبات من أجل تعظيم فعاليتها، ومنها:

1 - تصميم األهداف: من املهم مراعاة أن تكون أهداف العقوبات ضيقة وحمددة بوضوح، حيث تزداد فرص نجاح العقوبات 
عند ربطها بأهداف حمددة وقابلة للتحقق، ليس منها تغيري النظام الذي ُيعد هدًفا واسًعا للغاية َيصُعب بلورته وغري واقعي.)26( 
فعادًة ال ُيتوقع نجاح العقوبات التي هتدف إىل تغيري النظام، ألهنا ال ترتك حلواًل وسيطة للحكومات التي لن تقبل بطبيعة احلال 
باالنتحار السيايس وترك احلكم، كام هو احلال يف العقوبات األمريكية عىل نظام كاسرتو.)27( وُتعترب العقوبات التي هتدف إىل 
القادة  منح  دون  للغاية،  بطريقة شاملة ورسيعة  ُتفَرض  أن  وتستلزم  التصميم،  أكثر صعوبة يف  ُمستهَدف  بلد  تغيري حكومة 

املستهَدفني وقًتا للتكيف مع العقوبات عرب إجياد موردين أو أسواق بديلة، أو بناء حتالفات جديدة، أو تعبئة الرأي العام)28(
كام يتعنيَّ ربط العقوبات بأهداف تفصيلية ُيمكن قياسها وحتقيقها.)29( فضاًل عن مراعاة وضوح العقوبات عند تصميمها، 
فمن غري املعقول أن تنجح العقوبات إذا كان املستهَدف ال يفهم ما جيب عليه فعله لتحرير نفسه منها. ولعل مما حيد من وضوح 
عىل  عمليًا  الصعب  من  جيعل  مما  األفعال،  من  متنوعة  جمموعة  عىل  ردًا  عقوبات  تفرض  واشنطن  أن  األمريكية  العقوبات 
املستهَدف فهم ما جيب القيام به للتحرر من العقوبات. إذ ختضع روسيا - عىل سبيل املثال - لعقوبات أمريكية ختص املسألة 
أمريكية  لعقوبات  الشاملية  كوريا  األمريكية، كام ختضع  االنتخابات  والتدخل يف  الكياموية  األسلحة  واستخدام  األوكرانية 
بسبب امللف النووي وانتهاكات حقوق اإلنسان والقيام هبجامت إلكرتونية. ورغم حماوالت واشنطن تزئة العقوبات وربط 
كل عقوبة بسلطة قانونية وقضية حمددة، إال أن ذلك يفقد مفعوله مع نمو قائمة األهداف األمريكية، وتعدد اجلهات الفارضة 
من  أكثر  نسبًيا  واملتواضعة  املحدودة  األهداف  ذات  العقوبات  برامج  تنجح  أن  املرجح  من  عام،  وبشكل  للعقوبات.)30( 

الربامج ذات الطموحات السياسية الكربى. )31(
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تلك اإلجراءات جزًءا من  العقابية من جهة، وبأن تكون  املحدد بشمولية اإلجراءات  يتعلق هذا  شاملة:  اسرتاتيجية   - 2
عقوبات  تكون  أن  مراعاة  ينبغي  أهافها  العقوبات  حتقق  فلكي  أخرى.  جهة  من  شاملة  وسياسية  دبلوماسية  اسرتاتيجية 
االقتصاد  قطاعات  قطاع واحد من  يقترص عىل  ُتلحق رضًرا شديًدا ال  بحيث  الرضر«،  مبدأ »شمولية  تراعي  وأن  شاملة، 
السياسات تنب تصميم  الفردية. فيجب عىل صانعي  الوكاالت احلكومية  أو  املسئولني  استهداف  ناهيك عن  املستهدف، 
عقوبات ضيقة من أجل زيادة فرص فعاليتها.)32( كام جيب عىل صانعي السياسات - من جهة أخرى - تنب اسرتاتيجيات 
التفكري يف اخليارات واألدوات األخرى، فمن الصعب أن  السياسة اخلارجية الضيقة التي تعتمد عىل العقوبات فقط دون 
تعمل العقوبات بمفردها. وتوضح خربة حاالت كوبا وميانامر وإيران أن االسرتاتيجيات التي تعتمد عىل الطبيعة القرسية 
املحضة للعقوبات االقتصادية نادًرا ما تنجح يف حتقيق أهدافها. فبعد عدم حتقيق العقوبات ألهدافها يف هذه احلاالت لعقود، 
أدركت الواليات املتحدة األمريكية أمهية أن تكون العقوبات جزًءا من نشاط دبلومايس واسرتاتيجية أوسع لتحقيق أهدافها. 
فقد مجعت إدارة أوباما يف حالة ميانامر بني الدبلوماسية اجلريئة والوعود بتخفيف العقوبات من أجل حتسني العالقات الثنائية 
وحتقيق أهداف العقوبات، واستخدمت ختفيف العقوبات كأداة لدعم وتشجيع التحول الديمقراطي، وهو ما دفع ميانامر إىل 
إجراء إصالحات سياسية بعد عقدين من االنتهاكات احلقوقية والقمع السيايس من النظام العسكري احلاكم رغم العقوبات 
املفروضة عليه. كام استخدمت إدارة أوباما العقوبات جللب إيران إىل طاولة املفاوضات، والتفاوض معها من موقع القوة 
اإلسرتاتيجية  تربط  أن  املهم  فمن  العقوبات.)33(  اجلانب حتت ضغط  أحادية  تنازالت  تقديم  إجبارها عىل  من حماولة  بدالً 
الفعالة للسياسة اخلارجية اإلجراءات العقابية مثل العقوبات والتهديد بعمل عسكري)34(، باإلغراءات اإلجيابية واملحفزات 

الداعمة مثل املساعدات املالية، والسامح للدولة باالندماج يف املجتمع الدويل واالقتصاد الدويل.)35(
العقوبات  فعالية  تظهر  إذ  أيًضا.  بمفردها  العقوبات  تعمل  أن  الصعب  من  املسلحة،  والرصاعات  النزاعات  حاالت  ويف 
عندما تكون جزًءا من تدابري أشمل حلفظ أو صنع السالم واألمن الدوليني، حيث عملت األمم املتحدة عىل دعم العقوبات 
واجلزاءات كجزء من أنظمة أوسع لتحفيز احلكومات عىل االنتقال السلمي، وحتفيز أطراف الرصاعات عىل التسوية السلمية. 

ومن ذلك أنظمة اجلزاءات األممية اخلاصة بليبيا وغينيا بيساو.)36(
3 - مرونة العقوبات: جيب أن يعتقد اهلدف أن العقوبات ستزداد أو خُتفض بناًء عىل سلوكه.)37( إذ يرتبط نجاح العقوبات 
بقدرة الطرف املعاِقب عىل إقناع الطرف املعاَقب بأهنا عقوبات موضوعية ترتبط بإشكاليات حمددة، وإتاحة فرص مفتوحة 
دائاًم لتخفيف العقوبات، وهو ما يتحقق بمرونة العقوبات. وتطرح حالة ميانامر نموذًجا للعقوبات املرنة، حيث استجابت 
الواليات املتحدة األمريكية عام 2012 لإلصالحات السياسية يف ميانامر بتبيان إجيابيات تعديل السلوك بإزالتها للعديد من 
العقوبات وختفيف بعض القيود املالية واالستثامرية مع خطوات اإلصالح والتحول الديمقراطي يف ميانامر، وصواًل إىل رفع 
العقوبات بشكل كامل عام 2016، بعد إجراء أول انتخابات تنافسية حرة - منذ ربع قرن - عام 2015، وانتصار الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية )املعارضة(، وهزيمة احلزب احلاكم.)38( قبل أن ُتعيد واشنطن فرض العقوبات عام 2019، 
املتحدة األمريكية يف  الواليات  كام أصدرت  الروهينجا.)39(  أقلية  قادة ميانامر مرة أخرى من االنتهاكات ضد  د  بعدما صعَّ
أكتوبر 2017 قانوًنا لرفع العقوبات االقتصادية عن السودان بسبب إحراز اخلرطوم تقدًما يف جمايل حقوق اإلنسان ومكافحة 
اإلرهاب. وكل ذلك يشري إىل أمهية حدوث مراجعة دورية للعقوبات يتم عىل أساسها زيادة العقوبات أو خفضها وفًقا للتغري 

احلادث يف سلوك الدولة.)40( 
4 - مقومات الدولة: تلعب مقومات وسامت الدول -طريف العقوبات- دوًرا مهاًم يف نجاح أو فشل العقوبات. فعىل اجلانب 
األول تؤثر مقومات الدولة التي تفرض العقوبات عىل فرص نجاح العقوبات. حيث تعمل العقوبات األمريكية عىل الضغط 
املبارش عىل اخلصم من خالل منع وصوله إىل النظام املايل العاملي. وتلتزم معظم الدول ومؤسساهتا املالية بالعقوبات املالية 
األمريكية من أجل عدم استبعادها من النظام املايل العاملي الذي هتيمن عليه واشنطن، وتنب اإلرضار بسمعتها نتيجة التجارة 
مع دولة خاضعة للعقوبات.)41( وفيام يرى البعض أن دور الواليات املتحدة األمريكية يف النظام املايل العاملي، وأولوية الدوالر 
االقتصادية)42(،  العقوبات  يف  متكافئة  غري  قوة  واشنطن  يمنح  عاملية،  احتياطية  كعملة  وقوته  الدولية،  املالية  املعامالت  يف 
إال أن البعض اآلخر جيادل بأن تراجع هيمنة ونفوذ الواليات املتحدة األمريكية يف االقتصاد العاملي حيد بشكل متزايد من 
فعالية عقوباهتا.)43( وبينام حتاول الصني تعزيز قدراهتا التجارية واالقتصادية والعسكرية، إال أن قدرهتا عىل مواجهة الواليات 
املتحدة األمريكية باستخدام سالح العقوبات ذاته ال تزال حمدودة، حيث ال متتلك املقومات املالية األمريكية، بام فيها السيطرة 

عىل العملة االحتياطية الدولية، رغم حماوالهتا تعظيم معامالهتا املالية والتجارية مع دول العامل بعمالت وطنية أخرى.)44(
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وباإلضافة إىل العامل النسبي املتعلق بفارق احلجم والقوة االقتصادية واالستقرار السيايس بني طريف العقوبات.)45( فإن هناك 
عوامل تتعلق بطبيعة النشاط االقتصادي، فقد أثرت العقوبات سلًبا عىل الزراعة الكورية الشاملية بسبب اعتامدها الشديد عىل 

الواردات مثل اآلالت الزراعية واألسمدة الكياموية.)46( 
5 - العقوبات متعددة األطراف وموقف األطراف األخرى: ترتبط فرص نجاح العقوبات املفروضة بعدد الدول التي تفرضها 
وتلتزم بتنفيذها.)47( إذ تعترب أكثر العقوبات فعالية هي تلك التي تفرضها دول متعددة. فقد أدت املقاطعة العاملية جلنوب إفريقيا 
السلطة. وضغطت اإلجراءات  إىل  السوداء  انتخابات أوصلت األغلبية  إىل  الثامنينيات  العنرصي يف  الفصل  بسبب سياسة 
العاملية ضد إيران عىل اقتصادها، ودفعت قادهتا إىل العودة إىل املحادثات والوصول إىل االتفاق النووي عام 2015.)48( إال 
أنه غالًبا ما يصعب احلصول عىل التعاون متعدد األطراف يف تصميم وتنفيذ العقوبات.)49( ويف إحدى احلاالت فإن الواليات 
حت يف  املتحدة األمريكية حاولت منع اهلند من رشاء النفط اإليراين، بيد أن وزيرة اخلارجية اهلندية، سوشام سواراج، رصَّ
2018 بأن »اهلند تلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها األمم املتحدة، وليس العقوبات أحادية اجلانب مثل العقوبات  مايو 
األمريكية«، وهو ما جعل هناك ثغرة يف نظام العقوبات نظًرا ملا تشكله اهلند من سوق ضخمة للصادرات اإليرانية)50(  كام 
أعلنت مسئولة السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب السابقة، فيديريكا موجرييني، يف سبتمرب 2018، عن قناة)SPV(  املالية 
هبدف إبقاء عمليات التجارة مع إيران بعيدة عن العقوبات األمريكية، باستخدام عمالت غري الدوالر األمريكي، أو إجراء 

التعامالت بعيًدا عن النِّظام املرصيف املعتاد القائم الذي تستطيع الواليات املتحدة من التأثري فيه.)51(
ورغم االفرتاض القائل بأن التعاون متعدد األطراف يزيد من فعالية العقوبات، إال أنه يتضمن حتديات قد حتمل أيًضا عوامل 
إفشاهلا. إذ ُيعزى فشل العقوبات االقتصادية املتعددة األطراف يف مراحل التنفيذ واملساومة غالًبا إىل تراجع الدول املتعاونة 
عن وعود التعاون بسبب الضغوط السياسية املحلية، أو تغري الرؤى، أو عدم اليقني بشأن نوايا الدول األخرى الرشيكة يف 
فرض العقوبات. وتؤدي هشاشة التعاون الدويل، وتراجع بعض الدول عن إنفاذ العقوبات إىل تقويض فرص نجاحها.)52( 
باإلضافة إىل مشكالت التنسيق املشرتك، فرغم وجود عقوبات متعددة األطراف عىل سوريا، إال إهنا تفتقر إىل التنسيق، حيث 
ُيرص االحتاد األورويب عىل رضورة االنتقال السيايس للسلطة يف سوريا كرشط لرفع العقوبات وتقديم الدعم املايل لعملية 
إعادة اإلعامر، يف حني تستغل الواليات املتحدة األمريكية العقوبات لزيادة قدرهتا عىل املساومة السياسية واحلد من نفوذ 
إيران وروسيا يف سوريا. ولذلك فإن التنسيق املشرتك بني الدول التي تفرض العقوبات، واالتفاق عىل هدف رئييس مشرتك 
متعددة  قنوات  العقوبات، وفتح  فارضة  للدول  املختلفة  املخططات  املستهَدف عىل تطويق  الطرف  تقليص قدرة  يسهم يف 

للتفاوض مع كلٍّ منها.)53(
وُتظهر األزمة السورية أيًضا دور »األطراف الثالثة« وأمهية وجود قناعة دولية بمطالب العقوبات. فقد عارضت دول مثل 
روسيا وإيران والصني إجراَء تغيري سيايس يف سوريا، ورفضت مطالب اإلصالح السيايس هناك، وتصّدت للعقوبات التي 
فرضتها الدول الغربية من خالل تقديم املزيد من الدعم والتبادل التجاري مع النظام السوري. مما فرض أمهية حتفيز داعمي 
األطراف الداعمة للنظام السوري من أجل قبول اإلصالح السيايس يف البالد. وقد تتضّمن احلوافُز السلبّية فرَض عقوبات 
مثل »قانون قيرص« الذي يزيد من تكاليف دعمهم للنظام، يف حني قد تشمل احلوافز اإلجيابّية املشاورات وتقديم الضامنات 

التي تؤكد أن إرساء قواعد دولة ديمقراطية يساعد عىل محاية مصاحلَهم االقتصادية واستثامراهِتم يف سوريا.)54(
كام يدخل يف هذا اإلطار أيًضا دور دول اجلوار، فعندما ال يتم دعم العقوبات من الدول املجاورة للبلد اخلاضع للعقوبات، 
فإهنا تفقد تأثريها.)55( ورغم أن منع طرف ثالث من خرق العقوبات عرب إنشاء ائتالفات عقوبات متعددة األطراف ُيعد أمًرا 

صعًبا ومكلًفا، لكنه قد يكون مفيًدا يف زيادة فعالية العقوبات.)56(
العقوبات. وتفرتض أهنم  نتيجة ترضرهم من  الناس  السخط بني عامة  إثارة  العقوبات عىل  النظام: تعمل  6 - ديمقراطية 
التجارية  العقوبات  تستهدف  كام  احلكم.)57(   عن  ترحل  أو  ستستجيب  بدورها  التي  احلكومة  ضد  استيائهم  سيحشدون 
تستهدف  حني  ويف  اخلارجية.)58(  سياستها  لتعديل  احلكومة  عىل  بالضغط  قيامها  أجل  من  الرشكات  بمصالح  اإلرضار 
األكثر ترضرًا  فإن األشخاص  إىل ضغط سيايس،  مبارًشة  ُترتَجم  اقتصادية واجتامعية  توليد ضغوط  االقتصادية  العقوبات 
التي ُفرضت  التأثري عىل السياسات  القدرة عىل  النظم االستبدادية  السلبية للعقوبات االقتصادية ال يمتلكون يف  من اآلثار 

العقوبات لتغيريها.)59(
وبينام تستغل قوى املعارضة يف الدول الديمقراطية العقوبات للتنديد بسياسات احلكومة، فمن املرجح أن تستجيب الدول 
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الديمقراطية أو شبه الديمقراطية التي هتتم بالرأي العام للغضب املحيل، يف حني أن األنظمة االستبدادية املعزولة ال تفعل 
ذلك يف كثري من األحيان، وهو ما يمكن أن ُيفرس فشل العقوبات املفروضة عىل روسيا منذ 2014.)60( وقد حتدى النظام 
القمع ضد أي معارضة حملية حمتملة. فقد  الدولية عرب استخدام  للعقوبات  املجتمعية  الشاميل الضغط والتأثريات  الكوري 
الراهن.  مكنته السيطرة الكاملة عىل جهاز الدولة القمعي واملراقبة الكاملة للمجتمع من القضاء عىل أي حتديات للوضع 
الكوريني  املواطنني  فإن  احلالية،  القيادة  تاه  واالستياء  املظامل  من  املزيد  خلق  إىل  اخلارجي  الضغط  أدى  لو  فحتى  ولذلك 
تثبيط  انتهاكات حقوق اإلنسان وآليات القمع واملراقبة عىل  الشامليني يفتقرون إىل أي قنوات لتنظيم املعارضة. وستساعد 
التكلفة  ارتفاع  عن  فضاًل  أيًضا)62(،  حمدود  حكومتهم  عىل  لإليرانيني  الفعيل  التأثري  أن  كام  للنظام.)61(  املعارضة  األنشطة 

السياسية ملعارضة النظام، وهو ما ينطبق أيًضا عىل احلالة العراقية يف عهد نظام الرئيس األسبق صدام حسني.)63(
7 - السمعة الدولية: تسعى العقوبات إىل دفع الدول نحو تغيري سلوكها من خالل تشويه سمعتها، ووصم الدولة بارتكاب 
انتهاكات ختالف القيم السياسية واحلقوقية، واهتامها بانتهاك املعايري السلوكية املقبولة عاملًيا. إال أن ذلك يرتبط بمدى اهتامم 
الدولة بسمعتها الدولية والرأي العام العاملي، فمن غري املجدي معاقبة أنظمة منبوذة ال تتأثر بالرأي العام الدويل، مثل النظام 

الكوري الشاميل، واألنظمة االستبدادية بشكل عام التي تلجأ من أجل مواجهة العقوبات إىل التحالف مع أنظمة مماثلة.)64(
8 - توجهات وترضر النخبة: غالًبا ما تفرتض الدول التي تفرض العقوبات أن الضغط االقتصادي سُيضعف اقتصاد اهلدف 
وقدراته العسكرية، وبالتايل ُيقوض قاعدة الدعم للقيادة السياسية، وجُيربها عىل االستسالم للضغط األجنبي لتجنب تآكل 
ُتشكل ضغًطا  ما  نادًرا  نسبًيا -  قاعدة دعم صغرية  لدهيا  التي  االستبدادية - خاصة  النظم  العقوبات ضد  أن  إال  سلطتها. 
كافًيا للحث عىل التنازالت. ويف تلك احلالة، فإن فرص نجاح العقوبات يف حتقيق أهدافها تزداد إذا ما كانت موجهة نحو 
صغري  حتالف  من  تتكون  التي  االستبدادية  النظم  يف  النخبة  ترضر  أمهية  تظهر  إذ  فعال.  بشكل  وُطبَقت  احلاكمة،  النخب 
ومتامسك نسبًيا. وخيضع النظام فيها بشكل أسايس لسيطرة حتالف من كبار املسؤولني العسكريني وقادة احلزب احلاكم وكبار 
واسعة  جمموعة  النظام  يوفر  حيث  أيديولوجية،  أو  عائلية  أو  عصبية  وروابط  شخصية  عالقات  وجود  مع  البريوقراطيني، 
املستهدفة من الضغوط اخلارجية عرب حتويل  فتنجو األنظمة  الوالء.  للنخب احلاكمة مقابل  املكافآت االنتقائية واملزايا  من 
التكاليف االقتصادية للعقوبات إىل املواطنني العاديني، واستخدام املوارد املتبقية لتقديم مكافآت انتقائية ألنصارها لعزهلم 
التي  الشاملية  كوريا  مع  احلال  هو  مثلام  احلاكمة،  الدوائر  يف  انشقاقات  حدوث  دون  واحليلولة  االقتصادية،  املصاعب  عن 
الدول  تلجأ  ولذلك  الوطني.  االقتصاد  ترضر  رغم  للعقوبات  االقتصادية  التكاليف  من  احلاكمة  نخبتها  محاية  من  متكنت 
الكاملية، ومتكن  السلع  أن اخلالف عىل حتديد  إال  احلاكمة،  النخب  للضغط عىل  الكاملية«  »السلع  إىل فرض عقوبات عىل 
الدول من الوصول إليها بطرق غري مرشوعة، حيد من فعالية العقوبات.)65( كام تلجأ الدول إىل تميد أصول كبار املسئولني 

احلكوميني للضغط عليهم لتغيري السلوك املرفوض، وهو ما يتوقف نجاحه عىل حجم املبالغ املجمدة.)66(
ورغم أن العقوبات املفروضة عىل روسيا تستهدف النخبة الروسية انطالًقا من أن فقداهنم قدرهتم عىل الوصول إىل األموال 
والسفر إىل أوروبا وأمريكا الشاملية ستدفعهم نحو املطالبة باختاذ خطوات مغايرة يف السياسه اخلارجية، إال أن ذلك ال ينجح 
أن  والثاين  له،  دعمهم  مقابل  التمويل  إىل  الوصول  حق  النخب  يمنح  بوتني  أن  ُتغفل  العقوبات  أن  األول  أسباب:  لثالثة 
تأثريات العقوبات عىل النخب الروسية عليهم ال تزال غري قابلة للمقارنة برد الفعل السلبي الذي قد ينشأ عن معارضتهم 
للنواب  نافالني  أليكيس  الرويس  املعارض  املقصودة، وهو ما عرب عنه  النخبة  بدائرة  فيتعلق  الثالث  السبب  أما  لبوتني.)67(  
األوروبيني، يف نوفمرب 2020، حينام قال: »عىل االحتاد األوريب أن يستهدف املال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة 
السابقة بل اجلدد، دائرة بوتني الضيقة«. فيام قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن: »ال يمكن فرض عقوبات عىل 

النخب املقربة من السلطة. يمكننا التحرك ضد املوظفني الرسميني فقط إذا كانت لدينا أدلة«.)68(
كام تلعب توجهات النخبة احلاكمة بذاهتا -من دون تعرضها لرضر العقوبات- دوًرا يف املساعدة عىل حتقيق أهداف العقوبات، 
حيث ساعد انتخاب الرئيس اإليراين السابق - املعتدل نسبًيا - حسن روحاين عام 2013 عىل إضفاء طابع إحلاح جديد عىل 

املفاوضات النووية، بجانب تأثريات العقوبات.)69( 
فشل  عوامل  إحدى  عليها  والتغلُّب  العقوبات  مع  التأقلم  يف  للنظام  الواسعة  التارخيية  اخلربة  تعترب  التارخيية:  اخلربة   -  9
حزم   1979 عام  منذ  الغربّية  الدول  فرضت  فقد  التارخيية،  اخلربة  لتوظيف  نموذًجا  السورية  احلالة  ومُتثل  العقوبات. 
عقوبات خمتلفة عىل النظام السوري سامهت بدرجة كبرية يف تعزيز خربته الرتاكمية يف مواجهة العقوبات االقتصادية احلالية، 
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واستحداث آليات خمتلفة للتعامل مع هذه العقوبات وختفيف تأثرياهتا.)70( واحلال ذاته ينطبق عىل حكومة كوريا الشاملية التي 
اكتسبت – نتيجة طول فرتة خضوعها للعقوبات - خربات متكنها من التعامل بذكاء مع العقوبات للحصول عىل السلع التي 
حتتاجها، فضاًل عن اعتياد الكوريني الشامليني عىل العيش يف ظروف اقتصادية قاسية.)71( كام اكتسب احلرس الثوري اإليراين 
خربة كبرية يف هتريب النفط عرب باكستان وأفغانستان والعراق، وبيعه ىف السوق السوداء بأسعار أقل من األسعار العاملية، 

وهي االسرتاتيجية التي مّكنت طهران من الصمود يف وجه العقوبات األمريكية.)72(
ويف احلالة الكوبية، لعبت اخلربة التارخيية دوًرا خمتلًفا باستفادة النظام احلاكم من استياء العديد من الكوبيني تاه الواليات 

املتحدة األمريكية وذكرياهتم السيئة عن العالقات مع واشنطن واالحتالل األمريكي لكوبا، يف حثهم عىل املقاومة.)73(
10 - التفكك السيايس: تعمل العقوبات االقتصادية عىل التسبب يف قدر من الرضر االقتصادي الكايف إلحداث »التفكك 
السيايس‹‹ يف الدولة املستهدفة، مما جُيربها عىل االمتثال للمطالب. إذ تراهن الدولة فارضة العقوبة عىل حدوث انقسام يف قيادة 
الدولة األخرى، أو انقسام بني القيادة والشعب حول ما جيب فعله حيال العقوبات واألزمة الناتة عنها، أو إجبار احتجاجات 
شعبية - حتت ضغط العقوبات - للحكومة عىل تغيري سياستها. وكلام زادت حدة الضغط االقتصادي، كان التفكك السيايس 
أرسع وأكرب، ومن ثم استجابت الدولة للمطالب. إال أن ذلك كله قد يصطدم بتكامل سيايس قومي مضاد حيشد املواطنني 
والقيادة، وتعزيز الشعور الوطني ضد »ضغوط العدو«.)74( إذ ال تستسلم معظم الدول ملطالب العقوبات بسبب الكربياء 
والكرامة الوطنية واعتبار االستجابة للعقوبات هتديًدا لالستقالل الوطني.)75( ولذلك فرشط نجاح العقوبات هناهو قدرهتا 
حماوالت  مواجهة  يف  السيايس،  التفكك  حتقيق  يف  ينجح   – أحياًنا  استثنائية  بدرجات   – شديد  اقتصادي  رضر  إحلاق  عىل 

استغالل العقوبات لتحقيق تكامل سيايس.
ويعترب مدى استقرار النظام السيايس والدولة املستهَدفة بشكل عام من العوامل املؤثرة عىل نجاح العقوبات، حيث يكشف 
حتليل العقوبات الدولية بني عامي 1914 و1989 أن احتاملية نجاح العقوبات كانت 38 % يف حاالت االستقرار، مقابل 
80 % يف حاالت »الدول املنكوبة«.)76( وتزداد فرص نجاح العقوبات إذا كانت الدولة املستهَدفة صغرية أو متوسطة   احلجم، 
وتعاين من الرصاع الداخيل أو االضطراب السيايس، حيث يمكن أن تؤدي ضغوط العقوبات يف هذه احلالة إىل تغيري النظام. 
أما إذا كانت الدولة املستهَدفة كبرية احلجم، ولدهيا زعيم قوي جًدا دون معارضة قوية، وال تعاين رصاًعا سياسًيا داخلًيا، 
فمن غري املرجح أن تؤدي العقوبات إىل تغيري النظام، كام هو احلال فيام خيص روسيا والصني.)77( وجيادل البعض بتفوق فعالية 
عوامل أخرى عىل تأثريات العقوبات بحد ذاهتا يف احلالة اجلنوب أفريقية، مثل املعارضة السياسية القوية لألغلبية السوداء 

التي قادها نيلسون مانديال، وعدم كفاءة نظام الفصل العنرصي وتزايد تكاليفه.)78(
11 - العالقات املتبادلة: تزداد فرص نجاح العقوبات االقتصادية حال فرضها بني دول صديقة، أما يف حاالت اخلصومة فإن 
قادة البلد املستهدف يتوقعون بالفعل توتر العالقات مع الدولة فارضة العقوبة، ويميلون إىل أن يكونوا أكثر مقاومة. لذلك 
تزداد فرص نجاح العقوبات املفروضة عىل احللفاء أكثر من اخلصوم.)79( إذ تعترب العقوبات فّعالة بشكل أسايس ضد األنظمة 
التجارة مع أنظمة العقوبات.)80( ولكي ترض العقوبات االقتصادية بأهدافها حًقا جيب أن يكون هناك نوًعا من  التي تريد 
االعتامد االقتصادي للدولة املستهَدفة عىل الدولة فارضة العقوبة، ومعدل تبادل تاري مرتفع بينهام. كام أن استهداف أحد 
األفراد بعقوبات مالية هتدف إىل تميد حساباته املرصفية لن ينجح إال إذا كانت أمواله مودعة بالفعل يف البنوك الواقعة حتت 

سيادة الدولة فارضة العقوبة.)81( 
ومع إلغاء الرئيس األمريكي - السابق - دونالد ترامب يف مايو 2020 الوضع اخلاص هلونج كونج، رصح وزير مالية هونج 
املنتجات  أن  إىل  املدينة، مشرًيا  اقتصاد  نطاق  التجارة سيكون حمدوًدا يف  األمريكي عىل  القرار  تأثري  أن  تشان،  بول  كونج، 
املحلية التي ستواجه تعريفات مجركية ال متثل سوى أقل من 2 % من قطاع الصناعات التحويلية يف هونج كونج وأقل من 
0.1 % من إمجايل الصادرات. كام أن تارة هونج كونج مع الواليات املتحدة األمريكية شهدت بالفعل انخفاًضا يف السنوات 
األخرية بسبب احلرب التجارية التي شنتها الواليات املتحدة األمريكية ضد الصني، مما جعل قطاع التصدير يف هونج كونج 
أكثر تنوًعا، وحدَّ من فعالية العقوبات األخرية.)82( وفيام فرضت الواليات املتحدة األمريكية يف أغسطس 2020 عقوبات 
بمجلس  أعضاء مجهوريني  بينهم  أمريكًيا   11 بعقوبات ضد  بكني  كونج. ورّدت  التنفيذي هلونج  الرئيس  كاري الم،  عىل 
الشيوخ. إال أن العقوبات يف احلالتني كانت بال تأثري، بالنظر إىل أن األفراد اخلاضعني للعقوبات ال يملكون أصواًل أو مصالح 

يف الدولة األخرى، مما جعل العقوبات رمزية دون تأثري اقتصادي.)83(
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استخدام  يف  اإلفراط  هي  الدولية  العقوبات  تواجه  التي  األساسية  املشكلة  بأن  البعض  جيادل  الذكي:  االستخدام   -  12
العقوبات وإساءة استخدامها)84(. وقد ربط وزير اخلزانة األمريكي السابق جاك لو بني اإلفراط يف استخدام العقوبات وخطر 
تقويض فعالية العقوبات نفسها.)85( ويرتبط االستخدام الذكي للعقوبات بمسألة »حساب التكاليف« أيًضا، فيجب أن تكون 
السياسية واألمنية لالمتثال للمطالب.)86( وعادًة ما تقوم  التكاليف  العقوبات أكرب من  التي يتحملها اهلدف من  التكاليف 
الدول بتغيري سلوكها إذا كانت التكاليف السياسية لعدم االمتثال للعقوبات مرتفعة، يف حني أهنا قد متاطل أو ترفض االمتثال 

يف حالة انخفاض التكلفة السياسية.)87(
كام ينبغي مراعاة »القيمة املضافة« عند تصميم واستخدام العقوبات، فينبغي أن حتمل العقوبة اجلديدة املصممة ألجل حتقيق 
هدف جديد قيمة مضافة حتى حتقق الضغط املنتظر، وتزيد من احتاملية حتقيق هدفها. فعىل سبيل املثال، حظرت واشنطن 
يف أغسطس 2018 توريد املنتجات ذات االستخدام املزدوج إىل موسكو، بيد أن معظم هذه املنتجات قد تم حظر توريدها 
بالفعل يف إطار العقوبات املفروضة عام 2014 عىل خلفية األزمة األوكرانية، وهو ما أفقد هذه احلزمة طابع التأثري والتكلفة 

السياسية عىل الدولة املستهدفة.)88(
العقوبات: إحدى اإلشكاليات التي تعرتض فعالية العقوبات هي عدم تنفيذها بشكل صحيح ودقيق، حيث  13 - تنفيذ 
يتطلب إنفاذ احلظر ختصيص موارد كبرية، وإرادة سياسية قوية، ومواجهة مشاكل االخرتاق والتهريب.)89( ومل حتظ عقوبات 
األمم املتحدة إال بنجاح حمدود الفتقادها إىل اآلليات الرسمية واملوارد الفنية والقدرة املالية إلدارة العقوبات ومراقبتها بشكل 
القانون  إنفاذ  فعال. وال تزال فعالية حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة حمدودة يف إهناء الرصاعات بسبب ضعف 
وضعف املراقبة والظروف املزرية يف البلدان املجاورة)90(. فضاًل عن أن قرارات األمم املتحدة غالًبا ما تكون غامضة، مما يرتك 

جمااًل واسًعا للتفسريات املتباينة من ِقَبل الدول األعضاء.)91(
 ،2018 أبريل  للتأثري عرب تلك األداة مستقباًل. ففي  الدولة  العقوبات من ُفرص  املدروس عن  الدولة غري  تراجع  كام حيد 
7 % من األلومنيوم يف العامل يف  التي أنتجت  فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات عىل رشكة روسال لأللومنيوم الروسية 
10 % بعد فرتة وجيزة من فرض العقوبات، مما دفع واشنطن إىل الرتاجع  ذلك الوقت. ثم قفزت أسعار األلومنيوم بنسبة 
حتت ضغوط الرشكات األمريكية واملخاوف بشأن العواقب عىل االقتصاد املحيل، فقد أصدرت رسيًعا تراخيص ألغت تأثري 
اإلجراءات، ثم سحبت العقوبات بالكامل، وهو ما أشار إىل أن سياسة العقوبات األمريكية مل تكن مدروسة، وأن الواليات 

املتحدة األمريكية تفتقر إىل اجلرأة الالزمة لفرض عقوبات صارمة.)92( 
ختاًما، تواجه العقوبات الدولية يف الدوائر السياسية واألكاديمية اهتامات بالفشل، بالنظر إىل التقارير اإلحصائية من جهة، 
وإىل احلاالت البارزة من جهة أخرى. إال هذا احلكم يبقى مقيًدا برضورة الوقوف عىل األهداف احلقيقية للعقوبات املفروضة. 
الدولية. فضاًل عن وجود حمددات مهمة لنجاح  العقوبات  الدول إلفشال  إليها  وبشكل عام، فإن هناك عدة وسائل تلجأ 

وفعالية العقوبات الدولية ينبغي مراعاهتا عند تصميم وفرض العقوبات.
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