
l 8201  يونيو  l 1 lالعدد  l 7 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال، المجلد   

 

 
46 

  يميل:إ, جامعة الزاوية, كلية االقتصاد, قسم العلوم السياسية alielwahishi@gmail.com  
 

ISSN  2521-8360 (Online) 

ISSN  2521-8352 (Print) 

 الدولية ورفعها  العقوباتدوافع فرض 
 (الحالة الليبيةدراسة )

      يعلي مصباح محمد الوحيش

 ملخص
فتتتا راا اتتتا كفليتتتة لوتتت ط القتتتاإوا وتلميقتتت  فتتتا إ تتتا  الم تمتتت    International Sanctionsال وليتتتة العقوبتتتا تستتتت  م 

, من أجتل تققيتا الستلم وا متن الت وليين, ول تن فتا كايت  متن ا  يتاا أ تق  م لت   International Communityال ولا
  Great Powerعظمت ال القتو فتا مصتلقة  العقوبا غالمًا ما تصب تلك و تتع ى أساسًا دواعا ف  ها,  عقوبا ا من يو ط 

 وبالتتتالا أ تتمقع العقوبتتا  ال وليتتة كمااكتتة عصتتا تلتتو   هتتا التت و , وأجهزتهتتا ا متتم المتقتت   ةالمهيمنتتة كلتتال  تتا ه علتت  اي تت
ال وليتتتة  كالعقوبتتتا  لتتتك كايتتت  , واللتتتواا  التا ي يتتتة علتتت   د  لمستتتف إوو اتتتا وستتتيل تها علتتت  التتت و  ا  تتت ى,اال متتت ى أانمتتتا أ  

 والعقوبتتا , 1988متتوا نين ليميتتين  تو يتت   تتاأ   كتتاا أوو أم ياتتا فتتوس لتتوك با فتتا ديستتمم  علتت  ليميتتا جتت ام إتهتتام المو و تتة 
إلتت  كايتت  متتن تلتتك  انظتت  أ تتم  ممتتا, 1990ثتت  غزواتتا لل ويتتع فتتا الستتاد  متتن أغستتل  إعلتت  العتت اس المو و تتة ال وليتتة 
وتصتتوية لقستتاكا  سياستتية متت  التت و  التتتا تو تت  كالتت و   , ا جيتتة للتت و  ال متت ى العلتت  أإهتتا أدا  لتنويتتا السياستتة  العقوبتتا 
 .ة, وعسا يال ولية إل : د لوماسية, واقتصادية العقوبا , ويمان تصني  ة ال لوةظ  اًل من د ولها فا   وب كاا الما قة,

 العقوبا  ال ولية, الم تم  ال ولا, م ل  ا من. الكلمات الدالة:

 قدمةم  -1

فتا راا اتا  ,International Sanctionsتع  العقوبا  ال وليتة 
إ تتتتت ى أاتتتتتتم أدوا  الم تمتتتتتت  التتتتتت ولا فتتتتتا تقتتتتتتويم ستتتتتتلو  ال ولتتتتتتة 

كما اتالمم والنسا العام للنظام الت ولا, وقت  تل تأل ا متم  المسته فة
عالا الق ب من كاب إل ةاه الوسيلة كم  لة استماقيالمتق   إل  ا

متتتتن  ال ولتتتتة المستتتتته فة ف  تتتتة كالعتتتت و  عتتتتن ستتتتلوكها العتتتت واإا, 
وت نمًا الست  ام القو  العسا ية   اا, وتست  م العقوبا  ال ولية 

ة فتتا إ تتا  الم تمتت  التت ولا ومتتن كصتتو تين, إمتتا كصتتو   جماعيتت
 ال  اي ة ا مم المتق   وأجهزتها, وانا تتوق  العقوبتا  ال وليتة 
فا الوصل الساك  من ميااس ا مم المتق   عل  توافا إ اد  ال و  
داأمتتة العيتتوية فتتا م لتت  ا متتن, ستتوام متتن  يتت  إ تت ا اا أو 

وت د , كمتا تنويااا أو متاكعتها, وأما كصو   ف ديتة متن قمتل دولتة من
فتا م تاال  معينتة وقت    يمان أا ت وا العقوبتا  ال وليتة مقت ود

ت تتتتتوا ،تتتتتاملة, تلتتتتتمل م تتتتتاال  واستتتتتعة, سياستتتتتية, واقتصتتتتتادية, 
ماتتتتل اتتتتاه  عوعستتتتا ية, وتعتمتتتت  ليميتتتتا إ تتتت ى التتتت و  التتتتتا واجهتتتت

 الممت  العقوبا  كصو تيها ال ماعية والو دية  يلة الققمة الزمنية 
والزالتتع مستتتم    2011ا و تتت  عتتام متتن ثماإينتتا  القتت ا الما تت

كستتمب سياستتاتها التتتا و تتوع كالع اأيتتة  تت  ال تت ب  تتت  ا،ا, 
ودعمهتتا له اتتاب ومقاولتتة المتاللهتا أستتلقة التت ما  اللتتامل  ,تتا  

تا   أ  ى, وأ ي ًا ل م  جما  إظام القاافا و ماية المت إيين إكتاا 
 . 2011ثو   الساك  عل  من فم اا  

لاو   و  أسماب وإزااة وفاعلية ف ط العقوبا  لاي ًا ما تاا  ال
ال ولية,  ا تة تلتك التتا توت ط علت  الت و  الع بيتة, فهنتا  متن 
اتت ى كتتألا العقوبتتا  ال وليتتة متتا اتتا إال أدا  إل غتتام التت و  الصتت ي   
علتت  إهتتا سياستتا  تتوتتا ومصتتال  التت و  ال  بيتتة,  ا تتة التت و  

لا أ مقع العقوبا  المهيمنة عل  ا مم المتق   وأجهزتها, وبالتا
د  لمستتتف اال وليتتتة كمااكتتتة عصتتتا تلتتتو   هتتتا التتت و  ال متتت ى أانمتتتا أ  

إوو اا وسيل تها عل  ال و  ا   ى, وفا المقا ل انا  من ا ى 
كتتألا التت و  التتتا  يتتعع لعقوبتتا  دوليتتة اتتا التتتا فتقتتع المتتاب 

عي  وأوجت     يعتة ل تا توت ط عليهتا تلتك العقوبتا , ا عل  مص  
ا لسياستا  ات د  فتا كايت  متن ا  يتاا ا متن و لك كسمب تمنيهت

, أو 1990والسلم ال وليين كتا تال  العت اس لل ويتع فتا أغستل  
اعتتت او القاومتتتة الليميتتتة كمستتتتوليتها عتتتن تو يتتت  ملهتتت  ليلتتتا فتتتا 
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ن كتتألا أو أم ياتتا ين متت إيتي تتاأ تتو يتت  , و 1986 تت لين فتتا عتتام 
 .1989م , ويوتا أي  الو إسية فا عا1988فوس لوك با فا عام 

تقتتاو  اتتاه ال  استتة المقتت  فتتا التستتا ال  التاليتتة: متتا اتتا دوافتت  
فتت ط العقوبتتا  ال وليتتة علتت  ليميتتا و فعهتتاى وقلتت  أ  متت ى  ققتتع 
تلتتتك العقوبتتتا  أاتتت افها فتتتا القالتتتة الليميتتتةى اتتتل العقوبتتتا  ال وليتتتة 
لمقع جما  ايالل السللة التا كاإع قاأمتة فتا ليميتا إكتاا  اتم 

اتل قتت مع العقوبتا  ال وليتة  لتتو   القتاافاى أو العات  متتن  لتكى
وا تقة للملتالل التتا ف  تع متن أجلهتاى وتتوقت  اإلجاكتة علت  

 ااه التسا ال  من  ال  الت كيز عل  النقاط التالية: 

 ال ولية.العقوبا  تق ا  موهوم وأإواع  -

ال وليتتتة العقوبتتتا  مناقلتتتة التتت واف  الم تلوتتتة و ام أستتتماب فتتت ط  -
 عل  ليميا و فعها.

 ال ولية عل  ليميا. العقوبا  تقييم آثا  وإتاأا  -
ال وليتتة العقوبتتا   استتتع اطأاميتتة اتتاه ال  استتة متتن  تتال   وتتتألتا

فتتتتا الوتتتتت   الممتتتتت   متتتتن ثماإينتتتتا  القتتتت ا  ليميتتتتاعلتتتت   المو و تتتتة
مياتتتاس  متتتن الستتتاك  الوصتتل   اتتتام وفقتتتاً  ,2011 و تتتت  الما تتا

, إا يتتتة متتتن التتت وليين وا متتتن الستتتلم لقوتتت  كفليتتتة المتقتتت  , ا متتتم
 إا يتة متن الت ولا الم تمت  فتا ال وليتة كالع التة يستم  ما وتققيا

متن العمليتة القاإوإيتة  مً ا و توها جتز  تلتك العقوبتا  تقليتلأ ت ى, و 
التتتا اتللتتب منتتا التتتمعن فتتا  ميعتهتتا, والستتعا إلتت    تت  أستتماب 

 ف  ها وتقييم آثا اا وإتاأ ها.

تمنتتتا ال ولتتتة لسياستتتا  وتنللتتتا ال  استتتة متتتن ف  تتتية مواداتتتا: أا 
الستتتتلم وا متتتتن  تهتتتت د ا  تتتتة وغيتتتت  عقالإيتتتتة  ا تتتتة تلتتتتك التتتتتا 

ال وليين, اا التا توت  الماب علت  مصت عي  أمتام ا متم المتقت   
وأجهزتهتتتا المهيمنتتتة عليهتتتا التتت و  ال متتت ى, لوتتت ط عقوبتتتا  دوليتتتة 

متت ى, وفتتا ال التتب ت تتوا تققتتا كال  جتتة ا ولتت  مصتتال  التت و  ال 
  قيتها اللعوب ولي  القاوما .

تعتم  ال  اسة عل  المنها الو وا التقليلا الا  يقاو  و ت  
ال ولية و فعها عل  ليميا, كاإل افة العقوبا  وتقليل دواف  ف ط 

سياسية  اعتما ا منها التقليل السياسا إظ ًا لت  ل  است  امإل  
المتنها  استت  م, كمتا العقوبتا فا كاي  متن ا  يتاا لوت ط تلتك 

القتت ا ا  ال وليتتة الصتتاد   عتتن م لتت  ا متتن  الستتتع اطالقتتاإوإا 
 ال ولية عل  ليميا. العقوبا  والمتعلقة كو ط 

 :والغرض من فرضها الدولية العقوباتأواًل: مفهوم 

اتا:  اإمعتا ةالعقوبة فا ا  ل الل و , كلمة تنص و إلت  ثالثت
المعنت  الاتاإا اتو ال تزام, أمتا المعنت  المعن  ا و  او الاواب, و 

أما فا القتاإوا فيعنتا العقتاب ال تزام علت   ,ا  ي  فهو المقا ا 
  و العقاب فا القيا ا  الق يمةم الوة القاع   القاإوإية, وق  ع  

كمعنتت  المعاقمتتة علتت  ال تت وم علتت  قتتيم ال ماعتتا , وقتت  ا تلوتتع 
ثقافتتا  اتتاه القيتتا ا  وقتتيم ال ماعتتا   كتتا تالو  أإتتواع العقوبتتا

فالعقوبا  الوعالة اا تلك التتا تتتد   (.2013)عم الصم ,  فيها
وق ا إظ إتتتا إلتتت  العقوبتتتا  متتتن اتتتاا المنظتتتو   ,إلتتت  آثتتتا  متوقعتتتة

وأ تتتتاإا فتتتتا االعتمتتتتا  م موعتتتتة ال تتتت اأم  الم تلوتتتتة وم ت ميهتتتتا أو 
عقوبتتتا  عنتتتت   تتتقايااا, قتتت  ياتتتتوا متتتن الصتتتعب تقيتتتتيم فاعليتتتة ال

اإتهتتا  القتتاإوا اإلإستتاإا, وقتت  ياتتوا للعقوبتتا  كالوعتتل الع اتت  متتن 
وقت  ت تلت  عمت  التزمن ومتن  ,ا ا او المتماانتة التتا قت  تتلتاكك

, ال وزا) وق  تتوق  عل  ا ف اد المعنيتين ,منلقة ج  افية    ى 
2008 .) 

ال وليتتة يقمتتل فتتا ميتتموإ  معنتتً  مقتت دًا  العقوبتتا إا مصتتلل  
جميتت  اإلجتت اما  والتتت ا ي  التتتا تل تتأل إليهتتا التت و  فتت ادى أو واتتو 

 اكعمتتتل جمتتتاعا  تتت  ال ولتتتة التتتتا اإتهاتتتع أ اتتتام إظتتتام القتتتاإوإ
التتت ولا, كقصتتت  إ غتتتام اتتتاه ال ولتتتة الم الوتتتة علتتت  تعتتت ال ستتتلوكها 

)الصقلا,   ال  الي   الا  إ م عن سلوكها اااقو  ,المنق و
جتتتزاما  أو  تتت س : هتتتاال وليتتتة كألإ العقوبتتتا عتتت و كمتتتا ت  (. 2004

أ تتت ى متتتن  تتت س اإلجمتتتا  وتستتتتعمل ل تتتا تتتتوف  القتتتوافز إلقامتتتة 
(. 2014)فا ستا,  لعقوبتا  ال وليتةوا القاإوا, أو م موعة اللواأ 

علت   فت ط القيتود سياستة ال وليتة كألإهتا إل  العقوبتا  انظ  أيياً 
 أو القوتتتتا   هتتتت و المستتتتته فة التتتت و  علتتتت  توتتتت ط التتتتتا  الت تتتتا  
 ,Business & enterprise)الت وليين  وا متن الستلم استتعاد 

 سماب فا اال ولية  ف ط العقوبا   ط من ل. ويامن ا(2012
 : ا،تية

  

 لمعاقمة أو إ عاو ال ولة المسته فة. -1

هتتا  ولتتة المستتته فة و الله،تتا   إلتت   فتتا السياستتة المتمعتتة ل -2
 عل  ت يي  سياستها.
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 لت نب   وث الق ب, أو لتمهي  الل يا للق ب. -4

علتتت  ال ماعتتتا  المقليتتتة, أو إلعلتتتام   تتت و ا لمما ستتتة  -5
إجتتت اما   استتتمة  تتتت  ال ماعتتتا  المهتتتت د   كات تتتتا عتتتام  اإلمتتتاع
 .  (The Economic Affairs Committee, 2007)للسلم

 :الدولية العقوباتثانيًا: أنواع 

 دولتةعلت   اليت ف لمما ستة اإللزاميتة العقوبا  إل  الل وم اه و
  تتتت داا التتتتتا لألاتتت او االمتاتتتتا  علتتتت  لقملهمتتتا متتتتا كيتتتتاا أو متتتا

 العقوبا  وتوف  القو , استعما  إل  الل وم دوا  من ا من م ل 
 لألمتم العتالما فاللتاك  ق ا اتت , إلإوتا  متةمه وستيلة ا من لم ل 
 الت ا ي  ااه الت ا   اص كلال مناسمة اي ة منها ي عل المتق  

 UN Security Council Sanctions) و  تتتت اا

Committees) .  كمتتا جتتام فتتا إتت  المتتاد  فالعقوبتتا  ال وليتتة
 التت ا ي  الملتت كةألات  متن تعتمت   من ميااس ا مم المتقت   (41)

تتتي  لم لت   التتا ال تنلو  عل  استعما  القتو  المستلقة،يوعًا و 
توتتتت ط علتتتت  أ   فالعقوبتتتتا أا ات تتتتااا إإوتتتتا ًا لمق  اتتتتت , ا متتتتن 

 العقوبتا وقت  ا تتو   ,تلايلة من الت و  أو ال ماعتا  أو ا فت اد
 ,االقتصتتتادية والت ا يتتتة اللتتتاملة العقوبتتتا متتتن  يتتت  متتت ااا علتتت  

وعلتتت  تتتت ا ي  ألاتتت  استتتته افًا, كقظتتت  تو يتتت  ا ستتتلقة, أو  ظتتت  
)م جت  مما ستتا  م لتت   ستتيةالستو , أو القيتتود الماليتة أو ال  لوما

ا كتتتتزوا علتتتت   العقالإيتتتتوا  السياستتتتة إا  تتتتناع (.2015ا متتتتن, 
سياستتتتية  ت تتتتالي  متتتتن  هتتتتا اتتتت تمف ومتتتتا ال ا جيتتتتة السياستتتتة أدوا 

 العقوبتتا  المتا تة,  يت  ت توا  المتت األ مت  وبالمقا إتة واقتصتادية,
 لتتالك. (Groves, 2007) متتةممال وا لاتت  كلوتتة ا قتتل ال يتتا 
 تماتتتتل أقتتتتتلو  ,للتتتتت  ل العستتتتتا    ال وليتتتتة  تتتتت االً  العقوبتتتتتا تلتتتتال 
 تتين ال  لوماستتية والقتت ب, فصتتناع متتا عمتتل وستتف , واتتا م تتا   
ال وليتتتتة الل يقتتتتة  العقوبتتتتا  ا يعتمتتتت و  ,Policymakers السياستتتة

 ,Masters) إستب عنت ما ياتوا العمتل العستا   غيت  م ت  ا 

 ويمان تصني  العقوبا  ال ولية إل :. (2015

 : Diplomatic Sanctionsالدبلوماسيةالعقوبات  .1

العقوبتتتتتتتا  ال وليتتتتتتتة تعتمتتتتتتت  العقوبتتتتتتتا  ال  لوماستتتتتتتية أ تتتتتتت  أإتتتتتتتواع  
 متتتتن مياتتتتاس ا متتتتم المتقتتتت   (41)المنصتتتتوص عليهتتتتا فتتتتا المتتتتاد  

Charter of the United Nations استتت  مع, وتا ي يتتًا 
العقوبتتتتا  ال  لوماستتتتية كلتتتتال مت تتتت   علتتتت  الع اتتتت  متتتتن ا إظمتتتتة 

ك صتتتوص  (778)   قتتتم امنهتتتا علتتت  ستتتميل الماتتتا  قتتت  السياستتتية 
ك صتتتتتتوص اوغستتتتتتالفيا, وقتتتتتت ا   قتتتتتتم  (757)ليميتتتتتتا, وقتتتتتت ا   قتتتتتتم 

 ,Security Council Report)ك صتوص الستوداا  (1054)

2015.) 

         : Economic Sanctionsقتصاديةاالعقوبات ال .2

ع فتع الملتت ية العقوبتتا  االقتصتتادية منتا ثالثتتة آالو عتتام, ستتوام 
رتتتتت وو المواجهتتتتتة ال ا ليتتتتتة أو كستتتتتال  لليتتتتت ف والهيمنتتتتتة فتتتتتا 

( ويتم الل وم 2006تستعمل  ال و  فا سياساتها ال ا جية )مناع, 
إلتت  العقوبتتتا  االقتصتتادية عنتتت ما يصتتتل القتتوا  ال  لوماستتتا إلتتت  

لعقوبتا    يا مس ود, ويم و القتل العستا   غيت     جت وى, فا
لعستتتا   التتتتا ال أ،تتتاا  التتتت  ل غيتتت  ا  تتت ىإ تماتتتل االقتصتتتادية

تتللتتب إ ستتا  قتتوى عستتا ية إلتت  ال ولتتة المستتته فة, وقإمتتا ت وتت ط 
عقوبتتتا  اقتصتتتادية عليهتتتا إل غتتتام قادتهتتتا علتتت  تعتتت ال سياستتتتهم, 
 فالوستتتتتاأل المستتتتتتعمالة وستتتتتاأل اقتصتتتتتادية, ل تتتتتن ال اتتتتتاا سياستتتتتا

(. أ تتتتتتتمقع العقوبتتتتتتتا  االقتصتتتتتتتادية ألاتتتتتتت  2015)عمتتتتتتت ال ليل, 
 تلتتتت  اوتتتتتألثي ًا فتتتتا العالقتتتتا  ال وليتتتتة, و  اإتلتتتتا اً أستتتتاليب التتتت دع 

ا فا تسميتها, فالمعا يللا عليها كتالقظ  و ا والقاإوإيو السياسي
االقتصاد , والتمعا ا  ت  كالمقا عتة االقتصتادية, وف يتا ثالت  

 م لتتتت  ل تتتأل المتتتا د , القتتت ب اإتهتتتتام كتتتالق ب االقتصتتتادية, ومنتتتا
 ال ماعيتة, االقتصتادية العقوبتا فت ط  إلت  متزاات   ا من كصو  

 الستتتاكقة, اوغوستتتالفيا وعلتتت  العتتت اس, علتتت  عقوبتتتا  ف   تتتع فقتتت 
 و واإتتتتت ا, وأإ تتتتتوال, وليمي يتتتتتا, وليميتتتتتا, والصتتتتتوما , اتتتتتااتا, وعلتتتتت 

 ا متتتم عقوبتتتا  فتتت ا ا مالتتتة, اتتتاه متتتن إال تتت  وكمتتتا والستتتوداا,
 أوقتتا  فتتا توتت ط كمتتا الستتلم زمتتن فتتا توتت ط أا يماتتن المتقتت  

(. وتت او  العقوبا  االقتصادية  ين 1999)سي ا ,  المسل  النزاع
القظ  المسيف لمعا الستل  أو الوقت  اللتامل وال امتل للعالقتا  
االقتصتتادية والت ا يتتة متت  ال ولتتة التتتا اتت اد معاقمتهتتا )عم الصتتم , 

2013 .) 

 :كألإهتا, Economic Sanctionsت عت و العقوبتا  االقتصتادية  
متتتتت  ال ولتتتتتة المعتتتتتتاد   الماليتتتتتةو  يتتتتتةالت ا  العالقتتتتتا  اإستتتتتقاب متتتتتن 

ا من والسياسة ال ا جية, ويمان أا   غ اط المسته فة كالعقوبة
ت وا ،املة, ويقظ  فيها النلاط الت ا   فيما اتعلا  مل  كأللمل , 
ماتتل القظتت  التتا  تو  تت  الواليتتا  المتقتت   ا م يايتتة علتت  كوبتتا 

المعتامال  منا فت    ويلة, أو  بما تسته و تلك العقوبا  ت مي  
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. (Masters, 2015) دأفتت ا متت  ،تت كا  معينتتة أو م موعتتا  أو
النتي تتتة القاإوإيتتتتة اللتتت عية التتتتا تق  اتتتتا لمتتتا تعتتت و أييتتتتًا كألإهتتتا 
إ تتتا  المنظمتتتا  ال وليتتتة فتتتا , أو اإوتتت اد وتنوتتتااا التتت و  كلتتتال 
و م الوتة دولتة أو أتت تب عل  اعتت ام واا العالمية أو اإلقليمية, 
القتتتتاإوا التتتت ولا أو   اتتتتام مياتتتتاس ا متتتتم  م موعتتتتة دو  لممتتتتاد 

(. 2013)عم الصتتم ,  قتصتاد اإجتت اما   ظت   وتت تاالمتقت  , 
ومتتتتن جهتتتتة أ تتتت ى يماتتتتن لم لتتتت  ا متتتتن أا اتتتت عو إلتتتت  فتتتت ط 

من ميااس ا مم  (41)قتصادية جماعية كمقتي  الماد  اعقوبا  
أا انتتا  ته اتت ا  (39)كمقتيتت  المتتاد   المتقتت  , إ ا كتتاا قتت  قتت  

للستالم, أو   قتتا للستتالم أو عمتتال متن أعمتتا  العتت واا, و إ ا كتتاا 
اله و من ف ط العقوبا  او القوا  عل  السلم وا من ال وليين 

  .(Evans, 1994) إعادتهما إل  إصا هماأو 

 : Military Sanctionsالعسكريةالعقوبات  .3

 ا ستتتتتلقة لمنتتتت   ظتتتت  العقوبتتتتا  العستتتتا ية إلتتتت  فتتتت ط تهتتتت و 
 المستته و, الملت  إلت  الو تو  أو م تاد   من العسا ية والمع ا 
 و إلتت  متن الصتلة  ا  والمتواد ا ستلقة واستتي اد تصت ا  ويقظت 

تو تتتتيل  اه العقوبتتتا  منتتت اتتتتالمستتتته و, أييتتتتًا قتتت  تلتتتمل  الملتتت 
العستا ية  كا إللة المتصلة المالية المعامال  أو التقنية المياإا 

 Foreign) العقوبتتتا  فتتتا إ تتتا  ا متتتم المتقتتت  وتوتتت ط اتتتاه 

Affairs, Trade & Development Canada, 2015.)  

 :الدولية على ليبيا العقوباتأسباب فرض ثالثًا: 

 ال ولا ا من م ل  عن      التا ا ممية المتتم  للق ا ا  اإ
دوليتة ستي    عقوبتا  اي تة علت  المتق   لألمم العامة ال معية أو

وليميتا,  والستوداا العت اس أ  زاتا ع بية, دو     غالميتها     
 التتتت و   تتت  عقوبتتتا  أ  عنهمتتتا تصتتتت   لتتتم ا مميتتتتين فتتتالهي تين
  فتت   منا إس اأيل         ق ا ا  أية تنو ِّا لم أإها كما ال  بية,

 (. 2013القويف,   ويلة )عم 

فا عزلة  د لع ليميا,  ي  ال ولية كالعقوبا تا يخ ليميا  افل إا 
سياستتتا   اإتهاجهتتتاكستتتمب   International Isolationدوليتتتة

ت تتتتب  ,اافاو تتتوع كالع اأيتتتة ت تتتاه ال تتت ب  تتتال  فتتتت    اتتتم القتتت
 ,عقوبتا  أم يايتة ودوليتة  تال  فتت   زمنيتة ليستع كالقصتي   عليها

 ,تا  ً  اإل ااب تهمة دعم  العل ين الق ا  ثماإينيا ت ج  إل    اية 
, تتتا ً  أ تت ى  ليميتتا  ستتلقة التت ما  اللتتامل امتتتال بتهمتتة مقاولتتة و 

 و مايتتة المتت إيين عقوبتتا  دوليتتة ل تتم  جمتتا  إظتتام القتتاافا اً وأ يتت  
 UN News)2011  تتتال  ثتتتو   الستتتاك  علتتت  متتتن فم ااتتت 

Center, 2011)  . أستتماب فتت ط العقوبتتا   استتتع اطويماتتن
 ال ولية عل  ليميا عل  النقو التالا:

 بتهم دعم اإلرهاب: فرض العقوبات الدولية  .1

تقتتتع  اتتتم كاإتتتع ن كتتتألا ليميتتتا ين ا متتت ياييأ،تتتا  كعتتتا المستتتتول
اافا ستتتتتا ة له اتتتتتاب,  يتتتتت  كاإتتتتتع تتتتتت عم   كتتتتتا  التقتتتتت   القتتتت

والق كتتا  اإلستتالمية, والم موعتتا  اإل اا يتتة فتتا منتتا ا م تلوتتة 
منتًا  يلتة فتت   ستمعينيا  آ تل ،تالع ليميتا متال ًا  ؛من أإقام العتالم

القتتت ا العلتتت ين لتتتمعا التنظيمتتتا , ماتتتل تنظتتتيم أ تتتو  ثماإينيتتتا و 
إيتتتا , وال تتتيه ال مهتتتو   اإلا لنتتت  , وال مهتتتة اللتتتعمية لتق يتتت  

و  كتتتتتة الستتتتتود فتتتتتا الواليتتتتتا  المتقتتتتت    فلستتتتتلين القيتتتتتاد  العامتتتتتة,
 ,Evans)واتتتو متتتا تعتتتا ط متتت  السياستتتة ا م يايتتتة ا م يايتتتة,

الواليتتا   اتهمتتع (1991)إتتوفمم  متتن عتتام  (14)فوتتا  . (1994
 ستتتتتاتلن ا عنصتتتتت ين متتتتتن الم تتتتتا  ا  الليميتتتتتةأالمتقتتتتت   ا م يايتتتتتة و 

 تو يت   تاأ   كتاا أوو  ,(ا متين فقيمتة)و (عم الماسف المق  ا)
، صتتًا   (270)   تتقيتها استتاتلن ا   أأم ياتتا فتتوس لتتو ك با فتتا 

(Zanotti & Blanchard, 2011)  (21)فتا . مما ت تب عليت 
( والتا  731م لت  ا متن  قتم )   و  ق ا  متن, (1992)اناا 

عمتتت   اللتتت  عتتتن اإزعاجتتت  متتتن جميتتت  أ،تتتاا  اإل اتتتاب التتت ولا, 
التتتتة لتق اتتتت   واستتتتتياأ  لعتتتت م استتتتت اكة القاومتتتتة الليميتتتتة كصتتتتو   فع 

المتمالتتة فتتا تو يتت   تتاأ   كتتاا  المستتتولية عتتن ا عمتتا  اإل اا يتتة
 تتتت  متتتتتن آ(. كمتتتتتا  تتتت   قتتتتت ا  2013أو أم ياتتتتا )عمتتتت القوي , 

 ( ان  عل  عقوبا  اقتصادية    ليميا748 قم )م ل  ا من 
(Plachta, 2001).  ما    (31)أإل ع ل نة اوم ولهاا ال  ط
وتو يتتت   ,ل  تتت  تنويتتتا إجتتت اما   ظتتت  الليتتت اا المتتت إا (1992)

متن جت ام ليميتا المو و ة عل   ا سلقة, والقظ  االإتقاأا للسو 
كعتتة للتت كة كاإتتام  تتاأ   تا  تو يتت عتت م امتاالهتتا للتققيقتتا  المتعلقتتة 

, و اأ   اتقاد ساتلن األكفوس م انة لوك با  (103)فا   لتها  قم 
و،تت د   ,فتتا أجتتوام الني تت  (772)النقتتل ال تتو  فتتا   لتهتتا  قتتم 

 ,فتتا عتت م االمتاتتا ليميتتا كعتت  استتتم ا   ,1993فتتا عتتام  العقوبتتا 
 ,توستتي  إلتتاس  ظتت  الستتو  وت ميتت  ا  تتو   ممتتا تم تتا عنتت

 إل  ليميا. وأييا تقيي   ي  مع ا  إولية معي نة
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كسمب أ  اث العن  ال ا ية فا ليميا إكتاا ثتو   الستاك  علت  متن 
 تتو  م لتت  العنتت   تت  المتت إيين,  واستتت  ام, (2011)فم ااتت  

, علتت  القتت ا  (2011)فم ااتت   (26)ا متتن التت ولا كاإلجمتتاع فتتا 
يوتتتت ط عقوبتتتتا  دوليتتتتة علتتتت  الستتتتللا  الليميتتتتة,  ا التتتت (1970)

،تتتملع  ظتتت  علتتت  ا ستتتلقة, وت ميتتت  ا   تتت   الليميتتتة, وق التتتة 
 المستتتتتتتتتتولين عتتتتتتتتتن العنتتتتتتتتت  إلتتتتتتتتت  المقامتتتتتتتتتة ال ناأيتتتتتتتتتة ال وليتتتتتتتتتة

International Criminal Court  فتالق ا  التزم جميت  الت و ,
  إل  اإلس اع فا ت مي  جمي  ا موا , ا عيام فا ا مم المتق 

وا  تتو  الماليتتة, والمتتوا د االقتصتتادية ا  تت ى التتتا توجتت  علتت  
أ  تتتها, والتتتتا يمل هتتتا أو يستتتيل  عليهتتتا كلتتتال مما،تتت  أو غيتتت  

 ,UN News Center) مما،  أف اد أو كياإا  م  جة فا الق ا 

,  تت   قتت ا  (2011)متتا    (17)وفتتا اتتوم ال متتي   .(2011
( كقا ليميا, ك زم من  د  الوعل 1973م ل  ا من ال ولا  قم )

فم ااتت , وبم قتيتتاه ف تتت  ع عتت    عقوبتتا   (17)التت ولا علتت  ثتتو   
وتنظتتيم  ,, أامُّهتتا فتت ط  ظتت  جتتو   فتتوس ليميتتاالنظتتام الليمتتاعلتت  

ال ويتتتتة إلعاقتتتتة  العستتتتا ية الليميتتتتةقتتتتوا  الا متتتتا  م ستتتتل قة  تتتت  
وقت  ،تا كع فتا  ,ن التقليا فا ا جتوام الليميتةومنعها م ,  كتها

والواليا   ,وب يلاإيا ,تلميا الق ا  ع    دو  غ بية, أ  زاا: ف إسا
المتقتتت   ا م يايتتتة, فيمتتتا تقو ظتتتع عليتتت  عتتت   دو  أ تتت ى, أام هتتتا 

 (. 2013)عم القوي ,   وسيا وألماإيا

 :الدولية على ليبيا العقوباتبعًا: دوافع رفع ار 

م موعتتة متتن العوامتتل دفعتتع ا متتم المتقتت   إلتت   فتت  لاإتتع انتتا  
 العقوبا  ال ولية المو و ة عل  ليميا تمالع فا ا،تا:

 إف يقيتتا جنتتوب  أتتي  متتن كتتل  هتتا قتتام التتتا الوستتا ة كويتتل -1
 المتقتت   الواليتا  لت ى الستعود  والستوي  ,(ماإت اال إلستن) الستا ا
 القتتاافا, متتن كللتتب وليميتتا أم ياتتا  تتين (ستتللاا  تتن  نتت  ) ا ميتت 
 قمتل التتا اللقظتة منا القل ساة لوك با عل  و   قيية أمان
 فتا للمقالمتة وفقيمتة المتهمتين المق  تا تسليم النظام الليما فيها

 لتتتت ام   تتتتا فتتتتا ا مميتتتتة العقوبتتتتا  فتتتتو ا لتعلتتتتا ,(1999) أ  يتتتتل
 (. 2003) لاإة, 

أ  يتتل  (5) و تتو  المتهمتتين كقيتتية لتتوك با إلتت  اولنتت ا فتتا  -2
 واستتتتألإوعالمتقتتت   العقوبتتتا  علتتت  ليميتتتا,  ا متتتم,  فعتتتع (1999)

التتتت  ال  ال وليتتتتة إلتتتت  ليميتتتتا, وتتتتتم اإلفتتتت ام علتتتت  ا متتتتوا  الليميتتتتة 
الم متت   فتتا الع اتت  متتن دو  العتتتالم,  تتل والستتما   ميتت  المعتتت ا  

 . (Plachta, 2001) الصناعية القيوية إل  ليميا

, (2001)فتتتتا أعقتتتتاب ا متتتتا  القتتتتاد  علتتتت  متتتتن ستتتتمتمم  -3
ت ي   السياسة ال ا جية الليمية,  ي  ق    القاومتة الليميتة فتا 

تو يك أسلقة ال ما  اللامل, وقيقاو   إتاما  (2003)عام  أوا  
اافا  وقتتتت  دعمتتتت  تلتتتتوي  الصتتتتوا يخ  ويلتتتتة المتتتت ى, وتعهتتتت  القتتتت

للعن  والق كا  السياسية فا العتالم,  تل ،تا كع ليميتا فتا جهتود 
 تتتتن  الستتتتالم فتتتتا عتتتت د متتتتن النزاعتتتتا  ا ف يقيتتتتة, ودعتتتتم   إتتتتاما 

المتقت   فتا دا  فتو , ممتا ت تتب علت   لألمتم ال ااأيةالمساع ا  
 لتتك تقستتن فتتا العالقتتا  متت  الواليتتا  المتقتت   ا م يايتتة, وعتت د 

ليميتا كعيتو غيت  داأتم فتا م لت   واإت متعبيتة, من ال و  ا و و 
  .( Blanchard & Zanotti, 2011) 2007ا من فا عام 

, ق   م ل  ا من  ف  العقوبا  (2003)سمتمم   (12)فا  -4
ال وليتتة علتت  ليميتتا كعتت  أا تعهتت   القاومتتة الليميتتة فتتا أغستتل  

ثنتتتين متتتن ا, كالتعتتتاوا فتتتا القتتت ب  تتت  اإل اتتتاب, وتستتتليم 2003
فا اولن ا, ت تب عليها  اساتلن يةلمتهم فا مقامة اموا نيها لمق

ستتت  اليتتتقايا الماأتتتتاا والستتتمعوا عاألتتتة  ل تتتع دفتتت  تعوييتتتا   
  .(UN News Center, 2033) مليا  دوال  (2.7)

 170القاومة الليمية عل  دف  تعوييا  ماليتة  ست   عوافق -5
، صًا قتلتوا  تو يت  اللتاأ   الو إستية اتو تتا أ  فتوس الني ت  فتا 

 تا  تتا ستتا مليتتوا اتتو و ) (30.5), قتت    كقتوالا (1989)عتام 
  (. 2003, الع بية

  ا و وبتا إلت االتقاد, دعا وز ام  ا جية 2004فا ألتوب   -6
كمتتتا فيهتتتا القظتتت  علتتت  ا ستتتلقة, كمتتتا   فتتت  العقوبتتتا  علتتت  ليميتتتا
كقيتت  تتتتمان ليميتتا متتن التتتزود  االت تتاهاا  تت لع إيلاليتتا فتتا اتت

 كمعتت ا  ت نولوجيتتتة فاأقتتتة تهتتت و للقتتت  متتتن اله تتت   غيتتت  اللتتت عية
(BBC News, 2004) . 

فتا   ملهت  ليلتا دفعتع ليميتا تعوييتا   ست   تقايا تو يت  -7
ألماإيتتتا لوتتتت   تتتوقة ت تتتتب علتتت   لتتتك دعتتتو  , 1986 تتت لين عتتتام 

ا و وبتتا وليميتتا, ت تتتب عليهتتا زيتتا    االتقتتادج اتت   للعالقتتا   تتين 
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المستلتتا  ا لمتتاإا غي اتتا د ،تت ود  لليميتتا إلجتت ام مقادثتتا  متتت  
  .(BBC, 2004) اافاالق

 :الدولية على ليبيا الجزاءات آثارخامسًا: 

ا متتتتم  :ماتتتتل ,قتتتت  توتتتت ط القاومتتتتا  الو نيتتتتة والهي تتتتا  ال وليتتتتة
واالتقاد ا و وبتا عقوبتا  اقتصتادية لليت ف, أو لت دع  ,المتق  

أو تنتهتتك  اأو لمعاقمتتة ال ياإتتا  التتتا تمتتتل  لتت  علتت  مصتتالقه
قواع  الستلو  الت ولا, فتستت  م تلتك العقوبتا  لماافقتة اإل اتاب, 

الستال  النتوو , كاإل تافة لتعزيتز  اإتلا الم   ا  ومن   واإتلا 
و قتتتوس اإلإستتتاا, ولقتتتل النزاعتتتا , وتققيتتتا ا متتتن  ,ال يمق ا يتتتة

د استتتة  تتتقع . فقتتت  أو Masters, 2015) ) والستتتلم التتت وليين
و ا تتة التت و    -, كتتألا التت و  ال متت ى (Lisa Martin) هاإلتت ت

تميتتل تا ي يتًا لتوجيتت  عقوبتتا   -داأمتة العيتتوية فتتا م لت  ا متتن
أاتت او  وال ا جيتتة التتتا قتت  ال تتلتتا ا  التققيتتا أاتت او سياستتاته

الم تم  ال ولا, وتتا يخ القالتة الليميتة والع اقيتة يعات  علت  وجت  
 ,وال و  ال أيسية  ين أا او ا مم المتق   اال تالفا ال صوص 

 & Cortright) وب يلاإيتتا ,الواليتتا  المتقتت   ا م يايتتة :ماتتل

Lopez, 2000).  عتتتن ال تتت   القتتتاأم  تتتو   بصتتت و النظتتت و
اتو ا  ي تب أا ات    المهم الت مللاا, العقوبا  ال ولية است  ام

تمال ت ا ي  متل فة يمان أا ت وا تألثي اتهتا مستاوية  العقوبا أا 
ال وليتتة وستتيلة ال عتتة متتن  فالعقوبتتا أو ألاتت  ،تت   متتن القتت وب, 

     .أ باع الل يا إقو الق ب ةتعتم  ثالثو القه  االقتصاد , 

النظتتام السياستتا فتتا ليميتتا  تتال   اتتم القتتاافا, متتن جهتتة  استتتلاع
 , International Isolationال تتت وم متتتن العزلتتتة ال وليتتتة

المو و ة عليت  منتا ثماإينيتا  القت ا العلت ين, متن  تال  تستوية 
فا دف  تعوييتا  ماليتة  علاجمي  القيايا العالقة م  ال  ب, تم

ياتتا, ويتو تتا أيتت  لميت    ست   تقايا ملهتت   ت لين, وبتألا أوو أم  
الو إسية, ومن جهة أ  ى, فلتلع العقوبتا  ال وليتة فتا القت  متن 
ايالل السللة القاأمة فا ليميا,  تل قويتع ،توكة القتاافا فتا ليميتا 

,  ا ة كع  إ ا   فا  ل جمي  ملالل  مت  ال ت ب اأف يقيوفا 
   اأهم كالما .إمن  ال  

إا التقييمتتا  متيتتا بة كلتتألا آثتتا  العقوبتتا  ال وليتتة المو و تتة  
أ،تتا  معهتت   يت ستتوا لل  استتا  االقتصتتادية كتتألا علتت  ليميتتا, فقتت  

 ا  ؛لم تتألث  كاي اً  فتألثي  ق ا ا  ا مم المتق   كلألا تص ا  النو

بتتال غم متتن و  القظتت  كتتاا مو و تتًا فقتتف علتت  المعتت ا  النوليتتة,
 كتتتاًل متتتن: , كاعتتع1992ا فتتا عتتتام القظتت  الموتتت وط علتت  ليميتتت

كقيمتة   اإيلاليا مع ا  إولية إلت  ليميتا كقيمتة مليتا  دوال , وألماإيت
مليتتتتوا دوال  وف إستتتتا  400مليتتتتوا دوال , وب يلاإيتتتتا كقيمتتتتة  610

العقوبتتتتا  ال وليتتتتة  جتتتت امت تتتتتب  ,  يتتتت مليتتتتوا دوال  310كقيمتتتتة 
كستتتمب زيتتتاد  فتتتا كلوتتتة تو يتتت  تلتتتك المعتتت ا  إلتتت  ليميتتتا المو و تتتة 

   يتتا المقت  عمتت  ماللتتا عتتن و تولها عمتت  المتت  متن تتتوإ  أو

(The Peterson Institute for International 
Economics, 2015 .)  ا الت ا   م  ليميتا توا تلع, وفتا إ ل

وألماإيتتتا وا تتتلتا  ف يلاليتتتاكعتتتا ا  يتتتاا فاقتتتع إستتتمها المعتتتتاد , 
 تياجاتهمتتا, ا% متتن 30ا  ي لتتا  تتوالا الليمتتا التت فللتتنو ،تت اأها

ليميا كالمواد التا تستققها, فا  ا تياجا لما    تا عل  ت لية 
 تتين كاوتتع ف إستتا إلتتا ها متت  ليميتتا لتصتتل قيمتتة معاملتهتتا  تتال  

مليوا دوال , كما وقعع  228إل   1997النص  ا و  من عام 
مليا  دوال  فا  1.5ت ا ية وتقنية كمق ا   اتواقا ليميا م   وسيا 

 (. 2009علة,   وا) 1995اوليو 

إا ا،ثا  السلمية جت ام العقوبتا  ال وليتة المو و تة علت  ليميتا لتم 
 لتك علت  القيتا   اإعات تم  القاومة الليمية كصوة مما،ت  ,  تل 

اليومية للموا ن الليما, فق  أد  تلك العقوبا  إل  تت إا عاأت ا  
التتتتنوف وقيتتتتود علتتتت  ستتتتو  كمتتتتا  المستتتتتولين, و ظتتتت  دولتتتتا علتتتت  

  Christopher & Zanotti)ا ستتتلقة  استتتتي ادو الليتتت اا 

قتتتتت   المنتتتتتك التتتتت ولا  ستتتتتاأ  ليميتتتتتا جتتتتت ام القظتتتتت  فقتتتتت  (. 2011
مليا  دوال ,  ينمتا قت     18كقوالا  1992المو وط عليها فا 

 The Peterson) مليا  دوال  33القاومة الليمية  ساأ اا  نقو 

Institute for International Economics, 2015).  إا
العقوبتتا  ال وليتتة ألققتتع  تت  ًا كتتالمو ن الليمتتا, و  متتع ال ايتت  

  وتتتل, 300 وفتتا أد  إلتت  متتن تلقتتا العتتالم فتتا ال تتا م,  يتت  
ستتي   كستتمب إقتت  ا دويتتة وتتتأل   و تتولها متتن  140وألاتت  متتن 

 1992علتتتتت  ليميتتتتتا منتتتتتا عتتتتتام الموتتتتت وط  جتتتتت ام القظتتتتت  ال تتتتتو  
يت  متن الت و  أع ب عت د كم, االت اه(. وفا ااا 2013)القيسا, 

أا  يماتنوالمنظما  اإلإساإية عن القلا إزام ا،ثتا  الستلمية التتا 
كالنسمة إل  ألا  ف ا  السااا ال ولية  العقوبا  ي  ج امتت تب عل

كالنستتمة إلتت  اقتصتتادا  الملتت اا , ومتتا تلقتتا كتت  متتن أ تت ا   تتعواً 
 UN Security Council)  تتتل والم تتتاو   المستتتته فة
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Sanctions Committees .) الم تمتتتت  ل تتتتوم لتزااتتتت  إظتتتت او 
 علتت  ات تتتب متتا إلتت  وبتتالنظ , اقتصتتادية عقوبتتا  لوتت ط التت ولا

 اإل تتا  كقتت  المهتتم متتن يصتتم  إإستتاإية, آثتتا  متتن العقوبتتا  اتتاه
 والقت ود ,اقتصادية عقوبا  دا ل  تو ط أا يمان الا  القاإوإا
  ت ود و   إل  ت عو التا السياسية وا سماب لو  ها, القاإوإية
العقوبتتتا  )ستتتتي ا ,  فتتت ط فتتتا لستتتللت  ا متتتن م لتتت  لمما ستتتة

قتصتتتادية فتتتا لعقوبتتتا  االاتقتتتتو  (. فعلتتت  ستتتميل الماتتتا , 1999
ال التتتتب علتتتت  جواإتتتتب قاإوإيتتتتة وسياستتتتية أييتتتتا,  تتتتت  أا الوقيتتتت  
لالوو يساا واو كاتب قاإوإا وسياسا فتا الممل تة المتقت   ات ى 

 مقتتا لقتت ا  سياستتا اقتصتتاد  أا توقيتت  العقوبتتا  االقتصتتادية اتتتم 
فتتا إ تتا  قتتاإوإا, وتاتتا  كستتمب  لتتك إ،تتاالية فتتا غايتتة ا اميتتة, 
تتماتتل فتتا ا تتتالط اتتاه الميتتامين  ا تتة االقتصتتادية والسياستتية 
والقاإوإية, و  ياا ا ول  والااإية عل  الاالاة فتا كعتا الستوا ا 
ال وليتتتة, ممتتتا ي عتتتل متتتن اليتتت و   تو تتتي  متتتت  ت تتتوا إجتتت اما  

دوليتتة وفقتتا   اتتام  ةاقتصتتاديقتصتتاد  التت ولا عقوبتتا  اال  قظتتال
أو إل ااتا     وطومت  ت وا , القاإوا ال ولا ومماد  الميااسى

تصل إل  د جة الع واا االقتصاد  التا  ال يقتل  قتصادية دوليةا
 أثتتتتت ه فتتتتتا العالقتتتتتا  ال وليتتتتتة المعا تتتتت   عتتتتتن العتتتتت واا المستتتتتل ى

 (. 2013)عم الصم , 

 :الخاتمة -4

 تألثي اتهتتتاتماتتتل العقوبتتتا  ال وليتتتة تتتت ا ي  متل فتتتة يماتتتن أا ت تتتوا 
مستتتتاوية أو ألاتتتت  ،تتتت   متتتتن القتتتت وب, فالعقوبتتتتا  ال وليتتتتة وستتتتيلة 

أ بتاع الل يتتا  ةال عتة وتو ت  فتا كايتت  متن ا  يتاا كألإهتتا ثالثت
 توافقيتاً إل  الق ب. فو ط العقوبا  ال ولية يستتوجب منا تًا دوليتًا 

فتتا م لتت  ا متتن,  تتت  تتتتمان تلتتك  تتين التت و  داأمتتة العيتتوية 
جتتتتل أالتتتت و  متتتتن إ تتتت ا  عقوبتتتتا  علتتتت  ال ولتتتتة المستتتتته فة متتتتن 

إ تتتتتال  اليتتتتت   و صتتتتتو  ال ولتتتتتة المتيتتتتت    علتتتتت  التعتتتتتويا 
المناستتتب, ول تتتن الهتتت و ال وتتتا فتتتا ال التتتب ياتتتوا سياستتتيًا ووفقتتتًا 
لمصتتتتال  التتتت و  المهيمنتتتتة علتتتت  اي تتتتة ا متتتتم المتقتتتت   وأجهزتهتتتتا, 

متتتن  اً كتتتألا كايتتت   ,ثمتتتتع ا  تتت اث التا ي يتتتةأفقتتت  وبتتتال غم متتتن  لتتتك 
فمال غم من  ,القالة الليميةكما  صل فا  ا ت اقهايسهل  العقوبا 

القظتتت  الموتتت وط علتتت  ليميتتتا  تتتال  تستتتعينيا  القتتت ا الما تتتا, 
ف إستتا معتت ا  إوليتتة  -  يلاإيتتا -لماإيتتاأ -كاعتتع كتتاًل متتن إيلاليتتا

للقاومتتتة الليميتتتة  ل تتتع مليتتتا ا  التتت وال ا , كاإل تتتافة إلتتت  توقيتتت  

كمتتا أا  مليتتا  دوال ,  1.5ت ا يتتة وتقنيتتة  ل تتع  اتواقيتتا  وستتيا 
ييتتمن كاليتت و   النتتتاأا السياستتية  إ تتا  القظتت  االقتصتتاد  ال

ال وليتتتة  ا فوتتتا كايتتت  متتتن ا  يتتتاا ياتتتوا تتتتألثي  العقوبتتت ,المتوقعتتتة
مقتت ود علتت   اومتتة ال ولتتة المستتته فة,  تتل تألثي اتتا ياتتوا    جتتة 

وااا ال ام   أو  ,ال ولة وال و  الم او  تلك مما،   عل  موا نا 
تمتتتاع سياستتتا   ا  تتتة تهتتت د الستتتلم ايعلتتتا القتتتا لتتتمعا التتت و  

وا متن التت وليين, وتوتتت  المتتاب علتت  مصتت اعي  ل تتا توتت ط عليهتتا 
متتا اتتو  يتت  دليتتل علتت   لتتك,  يتت  كاإتتع عقوبتتا , والماتتا  اللي

وتتعتتا ط متت   المتتوا نينإتتتاأا العقوبتتا  فتتا ال التتب ستتلمية علتت  
إستتتتاا, فالعقوبتتتتا  ال وليتتتتة و ا تتتتة اإلعتتتتالا العتتتتالما لققتتتتوس اإل

االقتصتتادية منهتتا ال تمتت  مما،تت   القاومتتا , وقإمتتا تتتنعا  ستتلمًا 
علتت  القيتتتا  اليوميتتة للمتتتوا نين, فقتت  فلتتتلع العقوبتتا  المو و تتتة 
علتت  ليميتتا متتن إستتقاط إظتتام القتتاافا,  تتل قويتتع ،تتوكت  فتتا ليميتتا 
وأف يقيتتا  ا تتة كعتت  تستتوية جميتت  ملتتالل  متت  ال تت ب متتن  تتال  

 تتاأهم كالمتتتا ,  تتتل تماتتن متتتن ،تتت ام مواقتت  الع اتتت  متتتن التتت و    إ
 ا و وبية وا ف يقية عل     سوام. 

 : النتائج -5

دوليتتتتة  ستتتتب متللمتتتتا   عقوبتتتتا إا م لتتتت  ا متتتتن يوتتتت ط  -1
سياسة ومصال  ال و  ال م ى داأمة العيوية فتا م لت  ا متن, 

 .كال  جة ا ول   و  السلم وا من ال وليينأجل ولي  من 

اد  وقتت  علتت  توافتتا إ  تتال وليتتة  العقوبتتا قتت  تمتتين أا أغلتتب ل -2
التت و  داأمتتة العيتتوية فتتا م لتت  ا متتن فيمتتا اتعلتتا كو  تتها أو 

 تلميقها أو  فعها. 

تتت  إا م لتتت  ا متتتن  -3 إل اد  التتت و  داأمتتتة العيتتتوية التتتتا  س 
وبواق  تووقها السياستا واالقتصتاد  والعستا    ,تتمت  كقا الويتو

  ا من والسلم ال وليين. مال ي  كما 

لت  ال ولة لسياسا   ا  ة غي  عقالإية يوت  الماب ع اإتهام -4
 مص اعي  لو ط عقوبا  دولية عليها. 

 :التوصيات -6

ي ب أا ت وا أية  سالة كلألا ف ط عقوبا  عل  اإتهالا   -1
القتتتاإوا التتت ولا اإلإستتتاإا مصتتتقوبة  تتتت ا ي  المتتت اد منهتتتا تقستتتين 

 القواع  وا ت امها.االمتاا  إل  
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وقج اماتهتتتتا وتنويتتتتااا كقيتتتت   للعقوبتتتتا انم تتتتا و تتتت  تع يتتتت   -2
 .ياوا من الممان ت نب ت  ا  مال ااه ال  اأم

ا ،تتتتت اص المستتتتتتولين عتتتتتن العقوبتتتتتا  ي تتتتتب أا تستتتتتته و  -3
 واا ما تع و كالعقوبا  الاكية. ال  اأم

ال ي تتب أا تلتتتزم العقوبتتا  ال وليتتة كقواعتت   قتتوس اإلإستتاا, وأ -4
تلتتتتتتتال  لتتتتتتت  علتتتتتتت  ستتتتتتتااا ال ولتتتتتتتة المستتتتتتتته فة, وأا تتيتتتتتتتمن 
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Abstract:  

 The International Sanctions use at the apparent as a mechanism to enforce and apply the law within 

the international community in order to achieve international peace and security, but often the 

Security Council become imposes sanctions that basically exceed the reasons of its imposed, often 

those sanctions pour in the  interests of the Great Power that blatantly dominant the United Nations 

and its organs. Therefore, the international sanctions became as a stick that the great power looms by 

it wherever want to extend their influence and their control over other countries. There are many 

historical evidence proof that, such as the international sanctions that imposed on Libya due to 

indictment the two Libyan nationals by bombing the Pan of America over Lockerbie in December 
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1988, as well as the international sanctions on Iraq after its invasion of Kuwait on the sixth of August 

1990, where became seen many international sanctions as a tool for the implementation of foreign 

policy for the major states and liquidate political accounts against countries that describe them as 

rogue states, rather than entering into expensive wars, and then can be classifying the international 

sanctions into: diplomatic, economic, and military sanctions. 
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