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 مركز عمران للدراسات االستراتيجية
 

، ترقى لتكون مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
واملعرفي لسوريا واملنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم االستراتيجيات.
ً
 مرجعا

 لصّناع القرار في  0272تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة بحثية تسعى ألن تكون مرجعا

مة التي تساند سوريا واملنطقة في املجاالت السياسية واالقتصاد
ّ
ية واالجتماعية. ُينتج املركز الدراسات املنهجية املنظ

املسيرة العملية ملؤسسات الدولة واملجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل املعلوماتي وترسم خارطة 

 األولويات.

ن من وضتعتمد أبحاث املركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد االحتيا
ّ
ع جات والتطلعات مّما يمك

 الخطط التي يحّقق تنفيذها تلك االحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgاملوقع اإللكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد اإللكتروني 

 

 0272 أيلول/سبتمبر 72تاريخ اإلصدار 

 

 0272مركز عمران للدراسات االستراتيجية  ©جميع الحقوق محفوظة 

http://www.omrandirasat.org/
mailto:info@OmranDirasat.org
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التأكيد  0712القرار  من في ديباجةمجلس ال  أعاد

 :ذات الرقام هقراراتعلى 

 0272/ آب  0717                        

     .0272/كانون الثاني/  0722                      

               .0272 /كانون الول/0702                        

                .0270/كانون الول/ 0202                        

                  .0222/ أيلول/7102                        

                       .0222/أب/7170                         

                   .0227/أيلول 7212                         

  ؛7222/ تشرين الول/7011                         

نشاء لجنة للحصول على املعلومات حول الحالة في أفغانستان وإ

، بشأن إجراءات القيود والعقوبات املفروضة على طالبان

 ذلكفي لنظر فيها وتقديم تقارير دورية للمجلس وا

 

                       

 

 

0272آب0712/72/القرار

ول مشروع تقدمت به بريطانيا ح

هة تنظيم الدولة االسالمية وجب

النصرة

قراٌر تحت الفصل السابع

إدراج أفراد وكيانات وجماعات 

ترتبط أو تدعم التنظيمين

 

يكاد ينحصر  7012 والقرار 7212القرار ختالف بين اال 

األول يسمي تنظيم القاعدة املركزي ف فقط في التسمية

 لة وجبهة النصرةوالثاني تنظيم الدو 

 

 وجبهة  سالميةاإل  الدولة تنظيم أعمال يعتبر القرار

 إر 
ً
هابية ويمكن أن تشكل جرائم ضد النصرة أعماال

 نسانية.اإل

 هذين مع" مباشر غير وأ مباشر تجاري  تعامل يأ يدين 

 ذاه نأ يؤكد"و بهما املرتبطة الجماعات وأ التنظيمين

 " اعتباره يمكن التعامالت من النوع
ً
  دعما

ً
 بلإلرها" ماليا

 .دولية لعقوبات بالتالي ويخضع

 جنة ل إلى تقدم أن على األعضاء الدول  جميع القرار يشجع

 اداألفر  أسماء   القائمة في جر تُد  لكي طلبات العقوبات

 تدعم أو ترتبط واملؤسسات التي والجماعات والكيانات

 بهمويطال "،النصرة جبهة"و "اإلسالمية الدولة" تنظيمب

 دفقت لتقييد الوطني الصعيد على اإلجراءات كافة باتخاذ

 لةالدو " بصفوف يلتحقون " جانبأ رهابيين"إ مقاتلين

 ."النصرة جبهة"و" االسالمية

 قائمة توسيعب العقوبات آلية على املشرفة الهيئة يكلف 

  02 خالل تقدم وأن العقوبات
ً
  يوما

ً
 التهديد" حول  تقريرا

لى إ باإلضافة" املنطقة على يشكله التنظيمان الذي

 وبأن ،"مقاتليهما... وتجنيد وتمويلهما أسلحتهما مصادر

 الواجب ضافيةاإل  جراءاتاإل  حول  توصيات تعد"

 ".التهديد هذا على للقضاء اتخاذها

 

قرارات 

حول 

التهديدات 

التي 

يتعرض لها 

المن 

والسلم 

الدوليين 

         جراء 

 " اإلرهاب"



 0272لعام  0712قراءة تحليلية لقرار مجلس األمن رقم 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االستراتيجية
Omran for Strategic Studies 

 0الصفحة: 

 

 بموجب الفصل السابع ضد  0272/آب /71التي ُعقدت في  1020في جلسته رقم  تبنى مجلس األمن
ً
تنظيمي باإلجماع قرارا

 أن هضعافهما في إبهدف وكل من يرتبط بهما أو يمولهما  "جبهة النصرة"و " الدولة اإلسالمية"
ً
ذين العراق وسوريا معتبرا

  .1من الدوليينن يهددان السالم واأل يالتنظيم

 

 
ً
 سياسيا

ً
 قومتكان من املمكن وببساطة أن  ، إذ عليهرغم اللغة "التقنية البحتة" املسيطرة يمكن اعتبار هذا القرار قرارا

 أيّ وفق صالحياتها املمنوحة أن تضيف  ( 0277) 7212لجنة العقوبات الخاصة بالقرار 
ً
من الكيانات أو األفراد إلى قائمة  ا

و" جبهة  "تنظيمي "الدولة اإلسالميةالعقوبات الدولية الخاصة بمكافحة اإلرهاب ومحاربة تنظيم القاعدة، بما في ذلك 

  ا، ولكن من الواضح أن صدور موقياداته النصرة"
ُ
و هى من فقراته من قرارات سابقة، خت الغالبية العظمس  القرار والذي ن

 مبوصفه التنظيمينرسالة سياسية، ظاهرها التركيز على 
ً
 موصوفا

ً
 .ا خطرا

 

 ن!اتفاق املتناقضي
 

هيئة كعملية تأرادت الواليات املتحدة إصدار هذا القرار من مجلس األمن رغم عدم احتوائه على تفاصيل تنفيذية جديدة 

يات املتحدة ّد مصالح الوال الذي هد بالتنظيم املرتبطة وخاصة الجهادية الحركات ضبطوالدولي لاملناخ السياس ي اإلقليمي 

   ها باملنطقة.وحلفاء

 :دوافع عدة أهمها ةللواليات املتحدة المريكي

 تسمية تنظيمي " الدولة" و"النصرة" كموضوع أساس للقرار. 

 ليوافق الرؤية األمريكية 
ً
 .تطويع مجلس األمن مجددا

 رجالو  مؤسسات مالحقة من ليكون قاعدة قانونية يمكن استغاللها في تبرير أي فعل أمريكي بهذا الخصوص 

 هاديينالج السلفيين الدين رجال من العديد نشاط إيقاف أو للتنظيم؛ املال إيصال على يعملون  وبنوك أعمال

  الخليج في
ً
  .البنكية حساباتهم ومالحقة تحديدا

  الف دولي تقوده الواليات ، والدفع باتجاه تح0227حداث أيلول الوضع الدولي عقب أ يشابهتكوين مناخ دولي

،  املتحدة لفه   بمعنى آخر "عوملة مكافحة اإلرهاب".يعزز شرعية التدخل ويقلل من ك 

 

الخارجية  تعليمات وزارة فقو )القرار  فيبإيجابية كاملة وانفتاح مع املطالب األمريكية   ون الروسدبلوماسيالتعامل  وقد

 داخل الخارجية  (واضحةالالروسية 
ً
 كبيرا

ً
بالرغم من تحفظ هؤالء الدبلوماسيين على هذا املوضوع، حيث أن تيارا

األمني في املنطقة بسبب تجاهلهم للتحذيرات  االنفالتالروسية كان يرغب بأن "يدع األمريكان يتذوقون مرارة كأس 

ضوع يقع ضمن والية لجنة العقوبات الخاصة و الروسية" وعدم تسهيل مرور قرار بهذا الشكل، ال بل اإلصرار على أن امل

                                                        
 1

 بنسخته العربية راجع الرابط التالي: 0712لالطالع على القرار  -

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/47/PDF/N1450847.pdf?OpenElement  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/508/47/PDF/N1450847.pdf?OpenElement
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م من سحال تم تفعيلها؛ لكن الجدل ُح  هذين التنظيميين، وأن قرارات مجلس األمن السابقة كافية ملعالجة 7212بالقرار 

 .دعم صدور القرار ألبعد مدى ممكنقبل الكرملين ب

 :تتمثل بالنقاط التالية الدوافع الروسية لتمرير هذا القرار  
 

 عدد كبير من الشيشانيين وغيرهم من جمهوريات  حيث يوجدسورية،  مناملقاتلين األجانب  عودةمن  الخوف

القيام بعدة تحركات لضبط املساحات  التنظيمين، ويتيح هذا القرار لروسيا إمكانيةآسيا الوسطى ضمن 

 الحيوية لألمن الروس ي.

  يسهم هذا القرار في تأكيد السرديات الروسية حول الوضع السوري وأن ما حدث ويحدث فيها هو فعل "إرهابي

  .موقفهم الداعم لنظام األسد ملجموعات سلفية متطرفة" ويبرر

 عراق،في سورية وال "اإلرهاب"كل أكبر وأوضح عبر بوابة مكافحة رغبة الروس بتوريط األمريكان وحلفائهم بش 

مات املتوفرة لو لقرار يلزم الدول بتقديم كل املعوبالتحديد إحراج كل من قطر وتركيا في هذا السياق، السيما وأن ا

روسيا  ُم تهحيث ت ،جماعات األخرى املرتبطة بالقاعدةوال "النصرة"و "الدولة"لديها للجنة املراقبين عن تمويل 

 ل وسيكون  "السورية املعارضة لجماعات بتمويل" وقطر ،"أراضيها عبر األجانب املقاتلين بمرور" تركيا
ً
 على زاما

 املعنية ناملراقبي لجنة إلى املوضوع هذا عن معلومات من بحوزتهما ما كل تقديم  -وفق الرؤية الروسية - الدولتين

 صن أن إال معلومات، من جعبتها في ما كل عن تفصح ال أن األمنية وأجهزتها الدول  عادة كانت وإن باملوضوع،

 .الحاجة عند منهما أي ّ  وجه في إشهارها يمكن سياسية ضغط ورقة بمثابة سيكون  القرار

 

فسر حقيقة خلفية املوقف الروس ي لوحده، بل قد تكون الغلبة الجتماع كل هذه العوامل تال إن السباب السابقة 

،
ً
 إليها فشل   معا

ً
 تلك التنظيماتبالتصدي لالسوري النظام  مضافا

 
د المور في أوكرانيا، وازدياد العزلة ، وتعق

 السياسية لروسيا بنتيجتها.

 

 ف يقابل للتأويل والتكي قرارٌ 
 

، وهنا 2نفيذهلتبموجب الفصل السابع، ال يعني تلقائية اللجوء إلى القوة ه ر و صد بالرغم منيجدر التنبيه إلى أن القرار و 

جاءت تحت مظلة طلب الحكومة العراقية وحكومة  لتنظيم "الدولة"أن الضربات األمريكية الجوية األخيرة  االلتفات إلى

داخل  تنظيملإمكانية توجيه ضربات ل باإلضافة إلى أن قرار مجلس األمن،على  كردستان للمساعدة األمريكية، وليس بناءً 

 ربقرار دولي يسمح بض اإلحالة إلىفكما أن النص يساعد األمريكان على  .جميع االحتماالتتبقى مفتوحة على سورية 

بأن القرار لم يمنحهم مثل هذا الغطاء، وأن األمر يحتاج لقرار دولي آخر يجيز بوضوح  التبرير، فإنهم يستطيعون التنظيم

 .مثل هذا األمر في سورية أو غيرها من الدول 

                                                        
قبل أي طرف يعرضه إلمكانية فرض إجراءات عقابية بحقه، تبدأ بالعقوبات السياسية الفصل السابع يعني أن القرار ملزم التطبيق، وأن عدم االلتزام بتطبيقه من  -2 

 واالقتصادية وتنتهي باستخدام القوة العسكرية تحت غطاء أممي.
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 وعبر دعوة من نظام األسد )باعتباره الحكومة التي ال بإمكان الروس  هأن كما
ً
توجيه مثل هذه الضربات، وبإمكانهم أيضا

ة ومجموعات املعارض النصرة""و "ضد تنظيمي "الدولةتزال تحتفظ بمقعد األمم املتحدة( أن يتدخلوا بشكل مباشر 

، لكن تبقى احتماليته قائمة.
ً
 السورية، وإن كان هذ األمر مستبعدا

 

 اإلشارة إلى أن القرار سيسمح للدول األوروبية من 
ً
نظيم تمحاكمة مواطنيها املتورطين بالتعامل أو القتال مع باملفيد أيضا

 ضمن إطار محاكمة مجرمي الحرب "الدولة"
ً
، وليس فقط ضمن إطار "سياس ي" أو ضمن جرائم "اإلرهاب"، بل أيضا

، حيث يمكن لهذه الدول املطالبة بتسليمهم في حال 3(2)الفقرة العاملة ومرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

 أن تمنح أي دولة لجوء
ً
 اعتقالهم من قبل دولة ثالثة أو لجوئهم إليها، كما أنه سيكون من الصعب جدا

ً
  ا

ً
من  ألي أو حماية

 هؤالء املقاتلين. 

 

، ما يبدوهكذا 
ً
، وغامضا

ً
طقة، أمد الصراع أكثر فأكثر في املن تطيل تعقيدات جديدةينذر ب القرار األممي الجديد، فضفاضا

طويلة  " خوض عمليات عسكرية تجاه زعماء الدول الغربية، قد اتفقوا على ضرورة تهيئة الرأي العام في بلدانهم السيما وأّن 

 .امتداد القرار ليشمل األراض ي السورية وغيرها يعني األجل في ذاك الجزء من العالم"، وهو ما

 

 القرار وامللف السوري
 

صراحة على ضرورة أن تتالزم محاربة اإلرهاب مع االحترام الكامل للقانون الدولي  ةمن الديباج 0و 8ن الفقرتاتتحدث  

وعدم  سبة مرتكبي هذه االنتهاكاتلب بمحااتبرر مكافحة اإلرهاب أي نوع من االنتهاكات الجسيمة، كما تط وأالاإلنساني، 

" استبعاد إمكانية التعاون مع نظام األسد في مجال مكافحة اإلرهاب باعتبار فالتهم من إ
ً
العقاب؛ األمر الذي يعني "قانونا

أن النظام قد ارتكب انتهاكات جسيمة وجرائم ترقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية. وهنا يبرز السؤال عن سماح روسيا 

كن فهم أنه من الصعب على الروس رفض لغة تعكس قرارات وقواعد لكن يم ،ر مثل هاتين الفقرتين ضمن القراربتمري

 ملطلب روس ي بهذا 
ً
آمرة في القانون الدولي وأن ورودهما ضمن الديباجة وليس ضمن الفقرات العاملة قد يعني رضوخا

 الصدد.

 

 أمام إمكانية ممارسة الضغط السياس ي على أي من الفصائل العسكرية 
ً
 واسعا

ً
ياسية أو التنظيمات السيفتح القرار مجاال

نة من قبل أي فصيل عسكري أو سياس ي، كي تقوم لجالتنظيمين السورية املعارضة، حيث يكفي "االشتباه" بالتعامل مع 

 
ً
العقوبات برفع توصية بضم هذه التنظيمات إلى الئحة العقوبات. وبحسب نص القرار، فإن لجنة املراقبة ستقدم تقريرا

 من تاريخ صدور القرار حول الجهات املمولة  02إلى مجلس األمن خالل 
ً
 أو  لتنظيم الدولةيوما

ً
واملرتبطة معها عسكريا

 بتحديد الخطوات املستقبلية السياسية أو العسكرية التي سيقررها مجلس 
ً
 جدا

ً
، هذا التقرير األول سيكون مهما

ً
عقائديا

                                                        
أو الدينية أو  اإلثنية أو السياسيةتقول الفقرة الثالثة العاملة "يشير إلى أن الهجمات الواسعة النطاق أو املنهجية ضد أي فئة من السكان املدنيين بسبب خلفيتهم   -3 

ظيم القاعدة يرتبط بتن العقدية قد تشكل جريمة ضد اإلنسانية، ويؤكد على ضرورة ضمان محاسبة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما

 نسان وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني، ويحث جميع األطراف على منع تلك االنتهاكات والتجاوزات". سات وكيانات على تجاوزات حقوق اإلمن أفراد وجماعات ومؤس
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 عن الطري
ً
قة التي سيتم من خاللها تصنيف القوى السياسية األمن اتجاه األطراف الداعمة للتنظيم، وسيعتبر مؤشرا

    والعسكرية السورية املعارضة.
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