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غالب الظن ان احدا مل يكن يدرك ان العقوبات االمريكية التي فرضت للمرة االوىل يف القرن التاسع عرش، ستتحول مع مرور 
السنوات اىل السالح االمرييك االمىض، واالكرث سهولة واتساعا، واحيانا االكرث تدمريا. فام هي هذه العقوبات؟ وما هي اصولها 

الترشيعية، ومن تطاول؟ 

تقرير

بالعقوبات  بداية  التذكري  من  بد  ال 
العام  يف  فرضت  التي  االوىل  االمريكية 
جانب  من  وفرنسا  بريطانيا  ضد   1807
الثانية  الوالية  خالل  االمرييك،  الكونغرس 

جيفرسون.  توماس  للرئيس 
هذه  فرضت  واشنطن  ان  املفارقة 
وفرنسا  بريطانيا  كانت  فيام  العقوبات، 
يريدون  االمريكيون  كان  حرب.  حالة  يف 
الحرب،  هذه  يف  الحياد  عىل  البقاء 
وحامية  بضائعهم  تصدير  يف  واالستمرار 
تجارتهم مع كيل البلدين. اال ان كال من 
الدولة االخرى  ارادتا منع  باريس ولندن 
االمريكية،  البضائع  عىل  الحصول  من 
التجارية  باملصالح  بارضار  تسبب  ما 
جيفرسون  جعل  الذي  وهو  االمريكية، 
قوانني  مجموعة  يسنان  والكونغرس 
تورط  ومنع  االمريكية  التجارة  لحامية 

االمريكيني يف الحرب. 
العقوبات  اهداف  تتحقق  مل  يكن،  مهام 
احرتام  عىل  وبريطانيا  فرنسا  اجبار  يف 
الغى   ،1809 العام  االمريكيني. يف  مصالح 
التوتر  ظل  فيام  العقوبات،  جيفرسون 
الحرب  اىل  وصوال  بريطانيا  مع  يتفاقم 

معها يف العام 1812.  
البداية.  هي  هذه  كانت  رمبا  امريكيا، 
دول  االن  تطاول  االمريكية  العقوبات 
العاج،  ساحل  بورما،  بيالروسيا،  البلقان، 
الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  كوبا، 
الشاملية،  كوريا  ليبرييا،  العراق،  ايران، 
ليبيا،  لبنان،  زميبابوي،  سوريا،  السودان، 
الصومال،  نيكاراغوا،  الوسطى،  افريقيا 
روسيا،  السودان،  جنوب  بوروندي، 

والصني.  اليمن  فنزويال، 

عقوبات واشنطن ديبلوماسية أم حرب مدّمرة؟ 
نصف كوكب األرض تحت رحمة أميركا 

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

اسامء  تحمل  التي  العقوبات  جانب  اىل 
دولة مستهدفة، هناك ترشيعات امريكية 
مكافحة  مثل  محددة،  حاالت  تستهدف 
املخدرات  ومكافحة  امريكا،  اعداء 
السيرباين،  والعامل  االرهاب،  ومكافحة 
االمريكية،  باالنتخابات  مرتبطة  وعقوبات 
اسلحة  ومكافحة  ماغنيتسيك،  وقانون 
املحظورة،  االملاس  وتجارة  الدمار، 

للحدود.  العابرة  الجرمية  ومكافحة 
ان  والقوانني  الترشيعات  هذه  تعني 
واملنظامت  الناس  من  اخرين  ماليني  مثة 
من  مترضرون  العامل،  حول  والهيئات 
الدول  الئحة  بخالف  االمريكية  العقوبات 

سابقا.  املحددة 
لعقوبات  خاضعة  البرشية  نصف 
امريكية بشكل او بآخر. من جهة اخرى، 
الدولة  هي  املتحدة  الواليات  فإن 
وال  العامل،  يف  للعقوبات  تطبيقا  االكرث 
اتساع  ملدى  دقيقة  تقديرات  توجد 

املصنعني  رابطة  االقتصادية.  العقوبات 
من   %42 ان  تقول  االمريكية  الوطنية 
خاضعة  دول  يف  يعيشون  العامل  سكان 
ابحاث  لخدمة  ووفقا  امريكية.  لعقوبات 
من  نوعا   190 من  اكرث  فان  الكونغرس، 
العامل،  حول  واشنطن  فرضتها  العقوبات 
دعم  من  كثرية،  قضايا  حول  وترتاوح 
السالحف  حامية  اىل  وصوال  االرهاب 

البحرية. 
انها  تعترب  التي  االمريكية  االذرع  تتنوع 
الرئيس  عقوبات.  فرض  يف  حقها  متارس 
الخارجية  ووزارة  اوامر،  يصدر  االمرييك 
والسياسية،  الديبلوماسية  عقوباتها  لها 
والكونغرس ميارس دورا ترشيعيا يف سن 
لو  حتى  مطبقة  وتظل  املالمئة،  القوانني 
تبدلت  او  االبيض  البيت  ساكن  تبدل 
السياسات. فكام هو معروف ان االعالن 
من  مرة  الف  اسهل  عقوبات  فرض  عن 
زمنية  فرتة  ايضا  يتطلب  الذي  الغائها 
االكرث خطورة  الذراع  لكن  نسبيا.  طويلة 
الخزانة،  وزارة  هي  االمريكية  الدوائر  يف 
وخصوصا هيئة التحكم باالصول االجنبية 
وتالحق  وتراقب  تتحكم  التي   )OFAC(
املستهدفة  الجهات  لكل  املالية  االصول 
وتحاول  ومنظامت،  وافراد  دول  من 
خنقها ماليا حتى لو تطلب االمر الضغط 
وجعلها  لرتهيبها  االخرى،  الدول  عىل 

ملراسيمها.  تنصاع 
املتحدة  الواليات  ذلك؟  يعني  ماذا 
هذا  هل  العامل؟  رشطي  دور  متارس 
العظمى  القوى  باعتبارها  طبيعي 
املتحدة  الواليات  تتجاوز  هل  دوليا؟ 
تلعبها منظامت  ان  التي يفرتض  االدوار 

عىل  االخرى  االوروبية  واملاملك  الدول 
ينجح.  الربيطانيني، ومل  مقاطعة 

كام يجادل اخرون من مؤيدي العقوبات 
ان  الدولية،  او  االمريكية  الساحة  عىل 
للعقوبات شكال افضل انسانيا من خوض 
هذه  لكن  املبارشة.  العسكرية  الحروب 
قاضية  برضبة  تسقط  تحديدا،  الفكرة 
الذي خضع  العراق  منوذج  استحرض  اذا 
القىس انواع العقوبات خالل التسعينات 

الغزو  اىل  وصوال  املايض،  القرن  من 

يبدو  اال  املتحدة؟  كاالمم  اخرى،  دولية 
سلطة  له  صارت  االمرييك  الكونغرس  ان 
اكرب واكرث فعالية من سلطات وبرملانات 
متمتعة  انها  املفرتض  االخرى  الدول 

بالسيادة؟  
يف  طبيعي  ذلك  ان  البعض  يجادل 
الرصاعات الدولية. نابليون بونابرت عىل 
سبيل املثال، حاول فرض حظر اقتصادي 
خالل  الربيطانية  االمرباطورية  عىل 
اجبار  محاولة  خالل  من  معها،  حروبه 

الرئيس 
االمرييك 
دونالد 

ترامب يوقع 
عقوبات 

ايران.

يف سلسلة مؤمترات بني عامي 1892 و1894، ناقش دعاة سالم اوروبيون 
للمرة االوىل مفهوم العقوبات السلمية الذي طرحه بروفسور بلجييك 

كوسيلة دولية لحسم النزاعات.  
يف العام 1918، بعد نهاية الحرب العاملية االوىل، اقرتح سياسيان فرنسيان 
تكتال دوليا يف امكانه عزل دولة عاصية من خالل فرض عقوبات عليها 

بهدف فرض الطاعة عليها بحسب توصيفهام. 
يف العام 1919، الرئيس االمرييك وودرو ويلسون ينادي مبا سامه املقاطعة 
الشاملة من خالل عصبة االمم املتحدة، حيث يحظر عىل مواطني دولة 

معتدية مامرسة التجارة والتواصل مع دولة عصبة االمم املتحدة.

يف العام 1936، اخترب مفهوم وودرو ويلسون للمرة االوىل بشكل جدي 
من خالل عقوبات عصبة االمم املتحدة، وبدعم من بريطانيا وفرنسا 

ضد ايطاليا بزعامة موسوليني، الجباره عىل االنسحاب من اثيوبيا.
يف العام 1940، ساهمت العقوبات التجارية االمريكية عىل اليابان يف 
دفعها نحو دخول الحرب العاملية الثانية، ثم مهاجمة االسطول االمرييك 

يف بريل هاربر.   
يف العام 1945، اصبحت العقوبات ضمن ميثاق االمم املتحدة، وتحديدا 

ضمن صالحيات مجلس االمن. 
)عن مجلة فورين بولييس(

يف  دراسة  الدويل  االقتصاد  معهد  نرش 
العام 1997، خلص فيها اىل ان العقوبات 
 ،1970 العام  منذ  االحادية  االمريكية 
حققت 13% فقط من اهداف السياسة 
الخارجية املتوخاة، وانها يف الوقت ذاته 
كلفت الواليات املتحدة ما بني 15 مليار 
لضياع  خسائر  سنويا  مليارا  و19  دوالر 

فرص تصدير اىل دول محارصة.

من التاريخ  خسائرها بلغت
 19 مليار دوالر

االميركية  العقوبات 
االولى شملت في العام 
1807 بريطانيا وفرنسا

وزارة الخزانة االميركية 
هي الذراع االكثر خطورة
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تقديرات  2003، حيث تشري  العام  يف 
انزلت  العقوبات  ان  منظامت دولية اىل 
الضحايا  من  االالف  مئات  بالعراقيني 
بسبب الجوع واملرض والحرمان، ناهيك 
مام  اكرث  اي  بعدها،  الحرب  جلبته  مبا 
مدينتي  عىل  النوويان  الهجومان  اوقعه 
خالل  اليابان  يف  وناغازايك  هريوشيام 

الثانية.  العاملية  الحرب 
العراقيني  العقوبات عىل  هول ما خلفته 
املتحدة،  االمم  جعلت  الوقت  ذلك  يف 
تخفيف  تحاول  الحصار،  دول  ممثلة 
ما  بابتكار  املدمرة  واثارها  العقوبات 
تبدل  مل  لكنها  الذكية،  العقوبات  سمي 
بعض  بحسب  العراقيني.  معاناة  يف  كثريا 
الخرباء القانونيني، فان العقوبات ارتقت 
التي  الجامعية  االبادة  مستوى  اىل 
عرابتها  وان  ارصار،  سبق  عن  ارتكبت 
السابقة  االمريكية  الخارجية  وزيرة 
بعد  سئلت  عندما  اولربايت  مادلني 
عىل  نادمة  كانت  اذا  عام  عدة  سنوات 
الوحشية  بهذه  العقوبات  تلك  فرض 
االطفال،  االف  عرشات  بوفاة  وتسببها 

قالت انها مل تندم!
تستعاد هذه الوقائع ليعاد التساؤل عام 
انسانية  جوانب  فعال  هناك  كانت  اذا 
جانب  من  عقوبات  فرض  من  مبتغاة 
عىل  املتحدة،  كالواليات  عظمى  دولة 
البديل  فعال  هي  وهل  قوة،  اقل  دولة 
لحروب الدم؟ ام انها بكل بساطة شكل 
القوي  ميارسها  التي  الهيمنة  اشكال  من 
يف  منه  ضعفا  اكرث  انه  يفرتض  من  عىل 
تعديل  او  ابتزازه  او  الخضاعه،  محاولة 

استغالله؟  او  سياساته 
مهدت  العراق  عقوبات  كانت  اذا 
بعدما  عسكري،  اجتياح  امام  الطريق 
ونظاما،  وجيشا  مجتمعا  العراق  انهكت 
بغداد،  يف  الحكم  نظام  الحقا  واطاحت 
فيها  تجلب  مل  اخرى  تجارب  هناك  فان 
العقوبات تغيريا يذكر يف سياسات الدولة 

للعقوبات.  الخاضعة 
ميكن  التي  وضوحا  النامذج  اكرث  لعل 
واشنطن  كوبا.  هي  هنا،  استحضارها 

 1958 العام  يف  االوىل  العقوبات  فرضت 
توسعت  ثم  السالح،  عىل  بحظر  وبدأت 
تباعا حتى العام 1962 لتشمل كل اشكال 
ظل  وقد  الكوبية،  الجزيرة  مع  التجارة 
متعددة.  باشكال  هذه  ايامنا  حتى  قامئا 
البيت  اوباما  باراك  الرئيس  مغادرة  قبل 
االبيض رفع العديد من العقوبات ومهد 
الطريق امام تطبيع العالقات مع هافانا، 
سد  ترامب  دونالد  الحايل  الرئيس  لكن 

مجددا.   املنافذ 
خلقت  العقوبات  ان  من  الرغم  عىل 
حياة  عىل  قاسية  اقتصادية  وقائع 
كبري يف  بشكل  نجحوا  انهم  اال  الكوبيني، 

صدر قانون ماغنيتسيك الدويل للمساءلة حول حقوق االنسان مبوافقة الحزبني الدميوقراطي 
والجمهوري يف الواليات املتحدة، كام وقع عليه الرئيس السابق باراك اوباما يف العام 2012. 
ينص القانون عىل معاقبة الشخصيات الروسية املسؤولة عن وفاة محاسب الرضائب سريغي 

ماغنيتسيك يف سجنه يف موسكو عام 2009.
يف العام 2016، اصدر الكونغرس االمرييك قانون ماغنيتسيك بعدما وسع من بنوده حيث 
بات يسمح للحكومة االمريكية مبعاقبة املسؤولني الحكوميني االجانب املتورطني يف انتهاكات 

حقوق االنسان يف اي مكان يف العامل، بعدما كان يطاول روسيا فقط. 
غري  املنظامت  من  مجموعة  حددت  حيث  القانون،  تدويل  بدأ   ،2017 العام  ايلول  يف 
الحكومية 15 بلدا، تحدث فيها انتهاكات من دون محاسبة هي: اذربيجان، البحرين، الصني، 
اململكة  روسيا،  بنام،  املكسيك،  ليبرييا،  اثيوبيا،  مرص،  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية 

العربية السعودية، طاجكستان، اوكرانيا، اوزبكستان وفيتنام.  

قانون ماغنيتسكي

العراق: النفط يف مقابل الغذاء.

يف العام 432 قبل امليالد فجرت العقوبات حربا بني اثينا واسبارطة.الخزانة االمريكية.

انهم حافظوا  التعايش مع تداعياتها، بل 
سياسية  استقاللية  عىل  كبري  حد  اىل 
الحصار،  من  عاما   60 نحو  رغم  متميزة 
يف وقت مل تلق االجراءات االمريكية قبوال 

يذكر من غالبية دول العامل. 
يقول الكاتب االمرييك مايكل بولسون ان 
التي  العقوبات  غالبية  ان  يظهر  التاريخ 
اثينا  بعقوبات  يذكر  تنجح.  مل  فرضت 
التعامل  مبنع  امليالد  قبل   432 العام  يف 
لعلها  وهي  ميغارا،  مدينة  تجار  مع 
يسجلها  التي  االوىل  التجارية  العقوبات 

تحقق  مل  العقوبات  هذه  لكن  التاريخ. 
حرب  بانفجار  عجلت  انها  بل  اهدافها، 
بسبب  واسبارطة  اثينا  بني  البيلوبونيز 
وساهمت  التجاري،  التوسع  رصاعات 
اليونانية  الدميوقراطية  تقويض  يف  ايضا 

الناشئة.
من  الكثري  ان  الالفتة  املفارقات  من 
االروقة  داخل  متارس  التي  الضغوط 
مرتبطة  جهات  من  تأيت  االمريكية 
يجادلون  الذين  االعامل  رجال  مبصالح 
كثرية  احيانا  املترسعة  العقوبات  بأن 
االسواق  يف  مبصالحهم  الخسائر  تلحق 
رجال  يلتقي  العامل.  حول  االستهالكية 
متوقعني:  غري  حلفاء  مع  بذلك  االعامل 
جرى  مثلام  االنسان،  حقوق  نشطاء 

خالل سنوات حصار العراق.   
يف  السياسية  العلوم  استاذ  يقول 
مولر  جون  االمريكية  روشيسرت  جامعة 
رخيصة  وسيلة  صارت  العقوبات  ان 
بحرص  مطالبا  خارجية،  سياسة  لتطبيق 
التكنولوجيا  مجاالت  يف  العقوبات 
تشمل  ان  رافضا  بالتسلح،  املرتبطة 

الغذاء واالدوية. 
ويرى استاذ الحوكمة يف جامعة نوتردام 
من  آخر  جانبا  لوبيز  جورج  االمريكية 
اضحت  العقوبات  ان  يقول  اذ  املسألة، 
النواب  اىل  )بالنسبة  رسيعة  وسيلة 
لقد قمنا  لناخبيهم:  ليقولوا  والسياسيني( 

بيشء. 
االمريكية  العقوبات  حققت  ما  نادرا 
امثلة  اىل  االشارة  تتم  املعلنة.  اهدافها 
يف  العنرصي  الفصل  ونظام  ليبيا  مثل 
حجم  اىل  بالنظر  لكن  افريقيا.  جنوب 
العقوبات االمريكية املفروضة حول العامل، 
ماليني  بحياة  تلحق  التي  االرضار  فان 
مرشوعة  تساؤالت  محل  تجعلها  الناس، 
وهواجس، يف ان جل ما تبتغيه االدارات 
البرشية  سالم  من  كثريا  بعيد  االمريكية، 
االهداف  املقابل  يف  ويخدم  واستقرارها، 
واشنطن،  لسياسات  كثرية  احيانا  الضيقة 
املجتمعات  يف  فوىض  من  تجلبه  وما 

االخرى، االكرث ضعفا وهشاشة.  

عقوبات العراق اوقعت 
ضحايا اكثر من هيروشيما 

وناغازاكي! 

هل دور اميركا كشرطي 
باعتبارها  العالم طبيعي 

الدولة االقوى؟ 

املتسرعة  العقوبات 
الحقت خسائر بمصالح رجال 

االميركيني  االعمال 


