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 ثورة الشعب السوري المواكبة ل  ةقرارات الجامعة العربي
 الباحث أحمد محمد الخالد

 21.10.2021المركز السوري سيرز 

 مقدمة: 
  بعد  تنشأ  اقليمية منظمة وأول والقومي اإلقليمي التمثيل ثنائية  بين جمعت  العربية الدول جامعةإن 

 القومية   كالعوامل  عوامل  عدة  دولها  تجمع  إقليمي  توجه  ذات   منظمة  فهي  الثانية  العالمية  الحرب 
 وجبال  المتوسط  البحر  من   العربي  الوطن  يمتد   والجغرافيا، حيث   المشترك  والمصير  واللغة  والتاريخية
زاغروس    وجبال  العربي  الخليج  ومن  جنوباا،  الهندي  والمحيط  اإلفريقية  قلب القارة  إلى  شمالا   طوروس

 مرات المائية وأهمها:غرباا، ويمتاز الوطن العربي بالم  األطلسي المحيط إلى شرقاا 

 السويس( قناة- تيران مضائق - طارق  مضيق جبل – المندب  مضيق باب  - هرمز مضيق)

  - العراق –السعودية  –األردن  –لبنان  -أعضاء )مصر  سبعةب  العربية  الدول  جامعةبدأت          
جامعة الدول ضمن    دولة  22واآلن أصبحت  وتم التوقيع على الميثاق    1945اليمن( عام  -سورية  
 العربية.

  أهداف   تتضمن  مادة  وعشرين  ديباجة  الذي وقع بالقاهرة من  العربية  الدول   جامعةميثاق    ويتكون 
 والعالقة  القرارات   اتخاذ   وكيفية  واجراءاتها  العضوية   وشروط   لها  التنظيمي  والهيكل  ومبادئها  الجامعة

  عليا   سلطة  وليست   بين حكومات   منظمة   العربية   الدول  جامعة  فمنظمةاألعضاء.    الدول  بين  فيما
 .فوقهم

للدول العربية كإيران وغيرها بسبب أن    عدوة  بدول  بعضها   وارتباط  العربية   العربية   الخالفات إن  
أنه    العربية  الدول  جامعة  لقرارات   مخالفة   العربية  للدول  الخارجية  السياسية   قوة  يوجد   لباعتبار 
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 العام  لرأيل  تغييب غائبة والتعاون قليل أو معدوم وهنالك    والمتابعة  ةالمساءل  كما أن  للقرار  تنفيذية
 الواقع.  أرض  على والممارسة العربية الدول من الخطاب  بين كبيرة فجوة ويوجد  العربية للشعوب 

 :األمم المتحدةومنظمة   جامعة الدول العربية
معترف بها في    جامعة الدول العربية قبل منظمة األمم المتحدة وطبعا   جامعة الدول العربية نشأت  

 54-52المواد من  ب  اإلقليمية  التنظيمات :  الميثاق األمميمن    الثامـن  لفصلل  وفقااألمم المتحدة  
عدم اعتراض األمم المتحدة على وجود منظمات اقليمية طالما كان بإمكانها أن تنشأ وتحافظ على  

 ن ول سيما على المستوى اإلقليمي. والسلم الدوليي األمن 

 من الميثاق األممي:  52حيث جاء في المادة 

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالت إقليمية تعالج من األمور المتعلقة  
لتنظيمات  بحفظ السلم واألمن الدولي ما يكون العمل اإلقليمي صالحاا فيها ومناسباا ما دامت هذه ا

 أو الوكالت اإلقليمية ونشاطها متالئمة مع مقاصد "األمم المتحدة" ومبادئها. 

يبذل أعضاء "األمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالت 
سطة  كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات اإلقليمية أو بوا

 هذه الوكالت وذلك قبل عرضها على مجلس األمن.

على مجلس األمن أن يشجع على الستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه  
أو   األمر  يعنيها  التي  الدول  بطلب من  اإلقليمية  الوكالت  تلك  بواسطة  أو  اإلقليمية  التنظيمات 

 باإلحالة عليها من جانب مجلس األمن. 
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 :ميثاق جامعة الدول العربية
أن تقف لجانب الربيع العربي وتعزز المشاركة الشعبية وتساعد   جامعة الدول العربيةيجب على  

على نشر الديمقراطية وإن عجزت عليها التعاون والمشاركة مع منظمة األمم المتحدة للوصول لذلك  
 .جامعة الدول العربيةوهذا ما نص عليه ميثاق 

 :ثالثة من ميثاق جامعة الدول العربيةوفق المادة ال

...ويدخل في مهمة مجلس الجامعة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في 
 .المستقبل لكفالة األمن والسالم

لعام    621في قرار مجلس الجامعة رقم    من ميثاق جامعة الدول العربية  واصبحت المادة الثالثة
 : 2015آذار 

 مساهمة في تعزيز السلم واألمن الدوليين  ...وال-1

 ... 

 تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية...-6

تعزيز الدور العربي على المستوى الدولي من خالل توثيق وبناء شراكات مع الدول والمنظمات -13
 1والهيئات الدولية واإلقليمية 

 : 2011تشرين الثاني    12بتاريخ   7438قرار مجلس الجامعة رقم 
  جامعة الدول   مجلس  اجتماعات   في   السورية  العربية  الجمهورية  حكومة  وفود   مشاركة  تعليق .1

  حين  وإلى  16/11/2011  يوم  من  اعتباراا  لها   التابعة  واألجهزة   المنظمات   وجميع  العربية

 
   2015/ 29/3(26) ع.د 621:ق. ق 1
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 2األزمة  لحل  العمل العربية  خطة  بموجب   عليها  قت واف  التي  لتعهداتها  الكامل  بالتنفيذ   قيامها
 3. 2/11/2011 بتاريخ اجتماعه في المجلس اعتمدها والتي السورية

 : 2011تشرين الثاني    27بتاريخ   7442رقم جامعة ال قرار مجلس 
قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول نص على   •

 .العربية وتجميد أرصدتهم فيهاإلى الدول 
  .السوري  المركزي  البنك مع التعامل وقف •
 الستراتيجية التي  السلع باستثناء السورية،  الحكومة مع الحكومية التجارية التبادلت  وقف •

 .السوري  الشعب  على تؤثر
 .السورية للحكومة المالية األرصدة تجميد  •
 .السورية الحكومة مع المالية التعامالت  وقف •
 . السوري  التجاري  البنك مع التعامالت  جميع وقف •
 البنك  مع العربية المركزية البنوك قبل من حكومية تجارية مبادلت  أي تمويل وقف •

 . السوري  المركزي 
التجارية،   والعتمادات   المصرفية  الحوالت   مراقبة  العربية  المركزية  البنوك  من  الطلب  •

  في سورية،   أسرهم   إلى  الخارج   في  السورية  العمالة  من  المرسلة  المصرفية  الحوالت   باستثناء
 .سورية في العرب  المواطنين من والحوالت 

 4.العربية الدول قبل من السورية األراضي على  مشاريع إقامة تمويل تجميد  •

 : 2012  شباط 12  بتاريخ 7446 رقم الجامعة مجلس قرار
1-... 

 
 سلطة أسد وملحقاته.أزمة أخالق وقيم تتصف بها  2
   12/11/2011- ع. م. غ . د-7438 ق: رقم  3

 27/11/2011- ع. م. غ . د-7442 ق: رقم  4
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  الدول والهيئات والمؤتمرات   في  5السوري   النظام  ممثلي  مع  الدبلوماسي  التعاون   أشكال  جميع  وقف  -د 
  في   العربية  اإلجراءات   مواكبة  إلى  الشعب السوري   أرواح  على   الحريصة  الدول  كافة  ودعوة.  الدولية

 6.الشأن هذا

 : 2012اذار    10بتاريخ   7460قرار مجلس الجامعة رقم 
بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين  مطالبة الحكومة السورية  -1

 وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في اإلصالح والتغيير المنشود. 

 ... 

إدانة النتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو  -3
جهزة األمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد اإلنسانية  المقترفة من األ

وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفالتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل  
 هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية. 

 : 2012  آذار  29بتاريخ    554رقم مجلس الجامعة قرار 
السوريين،   لحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيينمطالبة ا-1

 اإلصالح والتغيير المنشود.  وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السوري في

وسحب    مطالبة الحكومة السورية باإلطالق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه ا ألحداث   -2
القوات إلى ثكناتها دون    العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذهالقوات  

 أي تأخير. 

 
كما أنه سالب للسلطة  وانتهك كل التشريعات والقيم واألخالق ليس بنظام إنما هو عصابة مارقة عن الشرعية المحلية والشرعية الدولية  5

 والبلد التي هي من حق الشعب السوري.
   2012/ 12/2- ع. م. غ . د-7446 رقم ق:  6
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بابا عمرو    إدانة النتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبار مجزرة  -3
ى الجرائم ضد اإلنسانية، إل  المقترفة من األجهزة األمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى

العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل    وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفالتهم من
 هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية. 

 ... 

الصادرة    التأكيد على تنفيذ خطة الحل العربية لألزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات   -5
واألسف لما أحدثه   دة متكاملة دون تجزئة، مع التعبير عن بالغ األسىعن مجلس الجامعة كوح

الضحايا    خلفه ذلك من آلفوما    كومة السورية على الحل العسكري واإلمعان في القتلإصرار الح
 والجرحى والعتقالت وتدمير للقرى والمدن اآلمنة.

 ... 

 السيد كوفي أنان المبعوث المشتركأخذ العلم بالرسائل المتبادلة بين الحكومة السورية و  -12

المبعوث   لألمم المتحدة والجامعة العربية حول قبول الحكومة السورية للنقاط الست التي تقدم بها 
يمكن وقف نزيف الدماء   كامل لهذه النقاط حتىيد على ضرورة التنفيذ الفوري والالمشترك، مع التأك

 7المجلس الوزاري في هذا الشأن.   لقرارات والبدء بحل سياسي سلمى لألزمة السورية، وفقاا 

 : 2012حزيران   2بتاريخ   7507قرار مجلس الجامعة رقم 
"الشبيحة"-1 النظامية  وغير  النظامية  القوات  تواصل  التي  والجرائم  بالنتهاكات  التابعة    التنديد 

لتعهدات  سافر  خرق  في  السوريين  المدنيين  ضد  ارتكابها  السورية  السورية  للحكومة   الحكومة 
 .2043و  2042للتزاماتها بالتنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث المشترك وقراري مجلس األمن  

 ... 

 
 2012اذار   29(23)د.ع554ق.ق:  7
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 دعوة مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته طبقاا لميثاق األمم المتحدة واتخاذ اإلجراءات -10

إطار زمني   ي أنان فيالالزمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة المبعوث المشترك السيد كوف
اللجوء إلى الفصل السابع    محدد، بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر

القتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية    من ميثاق األمم المتحدة بما تضمنه من وقف الصالت 
والالسلكية والبرقية  والبريدية  التصالت   والجوية  وسائل  من  وقطع   وغيرها  كلياا  أو  جزئياا  وقفاا 

 العالقات الدبلوماسية.

 : 2012  بتاريخ تموز 7510رقم مجلس الجامعة قرار 
بالدوحة   2012تموز    22عقد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اجتماع غير عادي بتاريخ  

 .وتم: ..

توفير   ستساعد   العربية  والجامعة  السلطة  عن  للتنحي  السوري   الرئيس   إلى  نداء  توجيه-3   على 
  وحدة   السورية وعلى  الدولة  مقومات   على  وحفاظاا  السوريين  لدماء  حقناا   ولعائلته   له  اآلمن   الخروج
 . للسلطة السلمي النتقال  ولضمان الجتماعي ونسيجها الوطنية وسالمتها سورية

  مة لألمم العا  للجمعية   طارئ   اجتماع   عقد   إلى  بالدعوة  نيويورك  في  العربية  المجموعة   تكليف  -4
 لمواجهة الوضع  بإجراءات جماعية  توصيات   إلصدار"  السالم  أجل  من  التحاد "  قرار  تحت   المتحدة

  الدوليين،  واألمن  والسلم  حولها  من  وفي المنطقة  سورية  استقرار  يهدد   والذي  سورية  في  المتدهور
 :اإلجراءات  هذه  ضمن ومن

  اإلغاثة   منظمات   السوريين، وتمكين  للمواطنين  الحماية  لتوفير  سورية  في  آمنة  مناطق  إنشاء  -أ
 .عملها أداء من  والدولية العربية اإلنسانية

 8السوري... النظام مع والتصالت  الدبلوماسية العالقات  أشكال جميع قطع -ب 

 
   2012/ 7/ 22-ع. م.غ. د -7510ق: رقم 8
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 9: 2012  تشرين الثاني  12بتاريخ   7572قرار مجلس الجامعة رقم 
اإلقليمية   المنظمات  حث  إلى  الثورة  الداعي  لقوى  الوطني  بالئتالف  العتراف  على  والدولية 

 ، حيث جاء فيه: مثال شرعيا لتطلعات الشعب السوري والمعارضة السورية م

 ... 

 السوري  الشعب  لتطلعات  شرعياا  ممثال به  العتراف على اإلقليمية والدولية المنظمات  ...وحث -8
  األساسي   والمحاور  الشرعي  الممثل  عتبارهبا   للمعارضة  السوري   الئتالف  مع هذا  التواصل  وتوثيق

  الكيان الجامع   لهذا  والمادي  السياسي  الدعم  تقديم  إلى  المجلس  يدعو  كما  العربية،  الدول  جامعة  مع
 10.السورية للمعارضة

 : 2013آذار    6بتاريخ   7595مجلس الجامعة رقم  قرار
 الوحيد للشعب  الشرعي   الممثل  الثورة   لقوى   السوري   الوطني  الئتالف   اعتبار  على  التأكيد  .1

 . العربية الدول جامعة مع  األساسي والمحاور السوري 
 لشغل مقعد   تنفيذية   هيئة  تشكيل  إلى  السورية  والمعارضة   الثورة  لقوى   الوطني   الئتالف  دعوة .2

 في  للمشاركة وأجهزتها ومجالسها ومنظماتها العربية الدول جامعة في سورية

  تشكيل  إلى  تفضي  انتخابات   إجراء  حين  إلى  3/2013/  27-26يومي  بالدوحة  المقبلة  العربية  القمة
السوري   لتضحيات   تقديراا  وذلك  سورية،  في  السلطة  مسؤوليات   تتولى  حكومة   وللظروف   الشعب 

 . بها يمر  التي الستثنائية

 
  الجمهورية – اسطنبول  الخارجيــة وزراء  مستوى  على التركـي -العربي  التعاون  لمنتدى الخامس   الجتماع  عن الصادر  المشترك البيــان 9

  بالدوحة  2012/ 11/ 11 يوم  السورية  المعارضة أطياف  إليه   توصلت  الذي   بالتفاق  الوزراء رحب  حيث (:2012  أول  كانون  1)   التركيـة
  لمؤتمر استكمالا  جاء والذي  السورية والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني الئتالف بتشكيل  العربية  الدول وجامعة قطر  دولة  أمير برعاية 

 .العربية الدول   امعةج رعاية   تحت 7/2012/ 3-2 بتاريخ  بالقاهرة  السورية المعارضة
 2012/ 11/ 12-غ. ع. د-7572 ق: رقم  10
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 11.الحر والجيش السوري  الشعب  صمود  لدعم ... .3

 : 2013  آذار  26بتاريخ    580رقم مجلس الجامعة قرار 

ا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم   (  23في دورته العادية )  554واستنادا
، وعلى المستوى الوزاري، واللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية،  29/3/2012ببغداد بتاريخ 

  12/11/2011د.غ.ع.م بتاريخ    7438وخاصةا قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  
القاضي بتعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول  

من   اعتباراا  لها  التابعة  واألجهزة  المنظمات  وجميع  قم    16/11/2011العربية  ر    7446والقرار 
  22/7/2012بتاريخ    7510، والقرار رقم  27/11/2011بتاريخ    7442ورقم    12/2/2012بتاريخ  

القاضي بالدعوة إلى عقد اجتماٍع طارٍئ للجمعية العامة لألمم المتحدة إلصدار توصيات بإجراءات 
جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية ومن ضمنها قطع جميع أشكال العالقات الدبلوماسية 

رقم   والقرار  السوري،  النظام  مع  "حث   12/11/2012بتاريخ    7572والتصالت  والقاضي 
المنظمات اإلقليمية والدولية على العتراف بالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثالا  
الشرعي   الممثل  باعتباره  الئتالف  هذا  مع  التواصل  وتوثيق  السوري  الشعب  لتطلعات  شرعياا 

  5/9/2012( بتاريخ  138د.ع )   7523والمحاور األساسي مع جامعة الدول العربية، وقراره رقم  
والقاضي بالعمل على تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وقرار 

 ، يقرر:6/3/2013( بتاريخ 139د.ع ) 7595المجلس الوزاري رقم 

 .أخذ العلم بإعالن تشكيل حكومة سورية مؤقتة- 1

الجمهورية العربية  الترحيب بشغل الئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد - 2
السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين إجراء انتخابات تفضي  
إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوري ة وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد 

 
 3/2013/ 6-4ج-( 139) د. ع  -7595 ق: رقم  11
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تضحيات الشعب السوري للشعب السوري والمحاور األساسي مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديراا ل
 وللظروف الستثنائية التي يمر بها 

التأكيد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حٍل سياسي كأولوية لألزمة السورية مع   - 3
التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية  

 حر.لدعم صمود الشعب السوري والجيش ال

 ... 

حث المنظمات اإلقليمية والدولية على العتراف بالئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة  - 6
ا للشعب السوري.  12السورية ممثالا شرعياا وحيدا

  : 2013أيار   21  بتاريخ 7648 رقم الجامعة مجلس قرار
  كان مصدرها،  ومهما  كانت   جهة  أي  من المدنيين  ضد   والقتل  العنف  أعمال   لكافة  بشدة اإلدانة-1

  كأولوية   السياسي  إلقرار الحل  المبذولة  الجهود   إلنجاح   المناسب   المناخ  توفير   األطراف  كافة   ومطالبة
  والديمقراطية   الحرية   في  السوري   المشروعة للشعب   والمطالب   التطلعات   ودعم  السورية،  األزمة  لحل
  والقتل   العنف  عمليات   لستمرار  الشديدة  واإلدانة   بإرادته الحرة،  السياسي  مستقبله   رسم  في  وحقه

ترتكب ضد   البشعة  والجرائم   الحربي   والطيران  الثقيلة  األسلحة  واستخدام  السوريين  المدنيين  التي 
 عمليات   وكذلك  القصير،  مدينة  وآخرها  بالسكان  اآلهلة  والمدن  القرى   في قصف  سكود   وصواريخ

 13.األساسية اإلنسان والحريات  حقوق  لقواعد  صارخ خرق  في القسري  والختفاء اإلعدام التعسفي

 : 2013حزيران   5بتاريخ   7649قرار مجلس الجامعة رقم 
ولقد أعدت اللجنة الوزارية العربية المعنية    2رحب بالمساعي الدولية لعقد مؤتمر جنيف   .1

األمن  بالوضع السوري ورقة عمل وتم توجيهها لألمين العام لألمم المتحدة وأعضاء مجلس  
 

   (26/3/2013  –( 24)   ع.د 580: ق.ق )  12
   5/2013/ 21-غ. ع. د-7648 ق: رقم  13
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والممثل األممي والعربي المشترك والتي نصت على أن آفاق الحل السياسي يستند للمكونات 
 التالية: 

 الحفاظ على السالمة اإلقليمية والنسيج الجتماعي لسورية.  -

 الحفاظ على هيكل الدولة والمؤسسات الوطنية السورية. -

ا لضمان النتقالتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق  -  السلمي للسلطة. عليها تمهيدا

المسلحة واألجهزة    تتمتع الحكومة النتقالية بسلطة تنفيذية كاملة بما في ذلك سلطة على القوات   -
 األمنية.

ا إلى تفاهم جميع األطراف. -  يتم تشكيل الحكومة النتقالية خالل فترة زمنية محددة استنادا

بشأن العملية السياسية    قة صياغة واعتماد دستور وخلق توافرة النتقالييتضمن الهدف النهائي للفت   -
 وأسس الدولة السورية الجديدة.

 تابعة لألمم المتحدة.   لضمان الستقرار خالل الفترة النتقالية سيكون هناك حاجة لقوة حفظ سالم  -

عن طريق مجلس   شاؤهاقوات األمم المتحدة لحفظ السالم المزمع إرسالها لمناطق النزاع يتم إن  -
 األمن لتأكيد استمرار السالم واألمن واألمان للمدنيين. 

 ضمان دخول جميع المساعدات اإلنسانية إلى جميع أنحاء سورية.   -

بحق   ترتكب البشعة التي    اإلدانة الشديدة لستمرار أعما ل العنف والقتل والجرائم والمذابح .2
السور ا النظام  قبل  السوري من  والملشعب  لكلي،  والشامل  الفوري  بالوقف  أعمال   طالبة 

السوريين    ا لدماءقني جهة كانت وأياا كان مصدرها ح العنف والقتل ضد المدنيين من أ
 ا لسقوط المزيد من الضحايا. وتفادي

ا لما ورد على  خاصة تدخل حزب هللا وفقاإلدانة الشديدة لكل أشكال التدخل الخارجي،   .3
األراضي السورية ساحة للعنف والقتتال، والتعبير عن   لسان أمينه العام، والذي جعل من
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والطيران    القلق البالغ حيال التصعيد الخطير ل ألعمال العسكرية، واستخدام األسلحة الثقيلة
القر  قصف  في  وآخرها  الحربي  بالسكان  اآلهلة  والمدن  التى  مدينة    ي األحداث  شهدتها 

 ات. القصير واستنكار ما تعرضت له من تدمير وانتهاك
السوري   التحذير من النزلقات الخطيرة التي آلت إليها األزمة السورية بسبب إصرار النظام .4

والتاريخية وألحقت   على اعتماد الحل األمني لألزمة، والتي طالت مقومات سورية الحضارية 
أصبح يهدد بأفدح   التدمير بالبنية التحتية مستنزفة مقدرات الشعب السوري، األمر الذي

أمن واستقرار الدول    ا، كما يهدد سورية وسالمة أراضيها ووحدة شعبه قب على سيادة  العوا
 المجاورة والسلم واألمن الدولي.

 :  2013آب   27بتاريخ   7651رقم  مجلس الجامعة قرار
الذي حمل النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة   الكيماوي   السالح  باستخدام  المتعلق
والمطالبة بتقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة كما تمت دعوة المجتمع الدولي ممثل في  البشعة  

بمسؤولياته لالضطالع  األمن  مرتكبي  مجلس  النظام    ضد  مسؤوليتها  يتحمل  التي  الجريمة  هذه 
 وجرائم اإلبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.  السوري ووضع حد لنتهاكات 

 : 2013تشرين الثاني    3بتاريخ   7716مجلس الجامعة رقم  قرار
 الموقف على والتشديد  السوري  الوطني لالئتالف الداعم  العربي الموقف على التأكيد  .1

 السلمي  الحل  مسار  وإنجاح  لرعاية  الالزمة  الدولية  الضمانات   توافر  بضرورة  المطالب   العربي
 ذات  انتقالية  حكم هيئة تشكيل على  التفاق إلى التوصل يكفل وبما( 2) جنيف لمؤتمر التفاوضي
  بموجب   إقراره  جرى   والذي  30/6/2012  في  الصادر  جنيف  لبيان  وفقاا  كاملة  تنفيذية  صالحيات 

 .2013لعام  2118 رقم األمن مجلس قرار
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  جنيف   مؤتمر  لعقد   المبذولة  الجهود   مع  التجاوب   إلى  السورية  المعارضة  أطراف  جميع  دعوة .2
 والمعارضة الثورة لقوى  الوطني الئتالف برئاسة المفاوض  وفدها بتشكيل والتعجيل ، (2) 

 14.المؤتمر هذا في للمشاركة السورية

   :2014آذار    9بتاريخ   7737رقم  مجلس الجامعة قرار
 ... 

وقرار المجلس الوزاري رقم    2013اذار    26بتاريخ    580أكد مجددا على قرار قمة الدوحة رقم  -2
وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الئتالف الوطني لقوى الثورة    2013اذار    6بتاريخ    7595

الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية، والعتراف به ممثال    والمعارضة السورية مقعد 
ا للشعب السوري، ودعا األمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الئتالف بشأن  شرعياا  وحيدا

 الداخلية   مقعد الجمهورية العربية السورية في الجامعة، وذلك طبقاا ألحكام الميثاق واللوائح

 ... للمجلس

  القمة العربية   أمام  التحدث   إلى  السورية  والمعارضة   الثورة  لقوى   الوطني  الئتالف  رئيس  دعوة-3
  للبدائل   ورؤية الئتالف  الموقف  تطورات   على  عرب   ال  القادة  لطالع  الكويت   دولة  في  المقبلة

  تعطل   بعد   لألزمة  الخطيرة  المستجدات   ضوء  في  وذلك  السورية،  األزمة  لحل  المطروحة  والخيارات 
 15. 2جنيف  مفاوضات  مسار

تم تعميم رسالة رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص تسليم مقعد الجمهورية العربية السورية في  كما  
األمانة العامة بتعميم الرسالة على المندوبيات الدائمة جامعة الدول العربية إلى الئتالف وقامت  

 .2014شباط   11للدول األعضاء بتاريخ 

 
   3/11/2013-3ج-غ. ع. د-7716 ق: رقم  14

 2014/ 9/3-3ج-( 14) د. ع  -7737 ق: رقم  15
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 : 2014  آذار  26بتاريخ    600رقم قرار مجلس الجامعة 
القمة   ( ببغداد  23د.ع )  554رقم  استنادا إلى قراري مجلس جامعة الدول العربية على مستوى 

وقراراته على المستوى    26/3/2013( بالدوحة بتاريخ  24د.ع )580ورقم    29/3/2012بتاريخ  
 الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين وبيانات اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سورية  

الثورة والمعارضة لقوى  الوطني  إلى كلمة رئيس الئتالف  الجلسة   السورية  وبعد استماعه  خالل 
 وفي ضوء تقرير السيد األمين العام ومداخالت السادة رؤساء الوفود، الفتتاحية

 وإذ يؤكد على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسالمتها اإلقليمية 

 .يقرر: ..

رقم   وقرار المجلس الوزاري  26/3/2013بتاريخ    580التأكيد مجددا على قرار قمة الدوحة رقم  -2
وما نصا عليه بشأن الترحيب بشغل الئتالف الوطني لقوى الثورة    2013اذار    6بتاريخ    7595

والمعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية والعتراف به ممثال  
 شرعيا وحيدا للشعب السوري 

ر الحل السياسي كأولوية وفقا لما جاء في ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إقرا التأكيد على  -3
 30/6/2012( بتاريخ 1بيان مؤتمر جنيف )

دعوة ممثلي الئتالف الوطني السوري إلى المشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية  -4
 ...16 

 : 2014أيلول    7بتاريخ   7805قرار مجلس الجامعة رقم 
المرتكبة    البشعة  والجرائم  والقتل  والعنف  التدمير   أعمال  تصاعد   إزاء  البالغ   القلق  عن  اإلعراب -1

حدتها    ازدادت   التي  اإلنسانية  لألوضاع  خطير   تردي  من  يرافقها  وما  السوريين،  المدنيين  بحق

 
   2014/ 26/3-( 25)ع.د :ق. ق 16
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  إلى أكثر  والالجئين  النازحين  أعداد   ارتفاع  ومع  األبرياء،  الضحايا  من المزيد   سقوط  مع  ومخاطرها
 بحاجة  ماليين 4 من أكثر إلى إضافة المجاورة، الدول وفي سورية  داخل ماليين 10 من

 17. سورية في والمتضررة المحاصرة  المناطق في العاجلة اإلنسانية المساعدات  إلى

 : 2015  آذار  29بتاريخ    623رقم مجلس الجامعة  قرار
 ... 

السياسي التفاوضي  الترحيب بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما إلحياء مسار الحل -3
( مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية  1لألزمة السورية على أساس بيان جنيف)

 18والدولية المبذولة في هذا الشأن. 

 : 2015  أيلول  13بتاريخ   7936رقم مجلس الجامعة قرار 
 ... 

تنفذها قوات   ل المتفجرة التية والبراميالقصف بالصواريخ واألسلحة الثقيلاإلدانة الشديدة لعمليات  -4
 19النظام السوري ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين األبرياء. 

 : 2016  أيار  4بتاريخ   8042قرار مجلس الجامعة رقم 
  في  المدنيين العزل  السكان  ضد   الوحشية  السوري   النظام  ممارسات   واستنكار  إدانة  عن  اإلعراب -1

يقوم  المجازر  واعتبار  سورية،  أنحاء  كل  في  المواطنين  وضد   وريفها،  حلب  حلب    في  بها  التي 
 20. اإلنساني الدولي األربع والقانون  جنيف لمعاهدات  صارخا اانتهاك  السورية، المدن من وغيرها

 
   9/2014/ 7-3ج-( 142) د. ع  -7805 ق: رقم  17
 29/3/2015(26)د.ع623ق.ق:  18
   2015/ 9/ 13-4ج-( 144) د. ع  -7936 ق: رقم  19
   2016/ 4/5-غ. ع. د-8042 ق: رقم  20
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 : 2016  تموز  25بتاريخ    646رقم  قرار مجلس الجامعة
 ... 

  في   المدنيين العزل  السكان  ضد   الوحشية  السوري   النظام  ممارسات   واستنكار  إدانة  عن   اإلعراب   -3
 الجوي   القصف  واعتبار عمليات   سورية،  أنحاء  كل  في  السوريين  المواطنين  وضد   وريفها،  حلب 

من  حلب   في  بها  يقوم  التي  المستمرة   والجرائم  والمجازر   صارخا   انتهاكا  السورية  المدن  وغيرها 
 .اإلنساني الدولي والقانون  جنيف لمعاهدات 

ترتكبها   السورية  المناطق  مختلف  في   المدنيين   ضد   اإلرهابية  والجرائم  العمليات   إدانة-4   والتي 
  التنظيمات   من  بالقاعدة وغيرها  المرتبطة  النصرة  وجبهة  كداعش  اإلرهابية  والجماعات   التنظيمات 
 21. اإلرهابية

 : 2016  كانون األول  19بتاريخ   8106قرار مجلس الجامعة رقم 
 ... 

 العربية السعودية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات   دولة  من  كل  بها  تقوم  التي  الجهود   دعم-11
  أجل   من  التحاد "مبدأ    أساس  على  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  طارئ   اجتماع  لعقد   قطر  ودولة
 بالجهود   والتنويه  السوري،  ضد الشعب   وحلفاؤه  النظام  ا  يشنه  التي  الوحشية  المجازر  إليقاف"  السالم
  المعاناة  رفع أجل من األمن مجلس في خالل عضويتها من العربية مصر جمهورية بها تقوم التي

 22.السوري  الشعب  دماء يحقن السياسي بما المسار استئناف على والعمل

 : 2017ذار  آ  29بتاريخ    680رقم مجلس الجامعة قرار 
 ... 

 
 7/2016/ 25-( 27)د.ع646ق.ق:  21
 2016/ 12/ 19-غ. ع. د-8016 ق: رقم  22
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النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها  إدانة واستنكار ممارسات  -5
وضد المواطنين السوريين في كل انحاء سورية واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم  
المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون  

 الدولي اإلنساني. 

. .. 

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية األمم المتحدة السامية    -7
التي   اإلنسان  لحقوق  الدائمة  النتهاكات  بإيقاف  الكفيلة  اإلجراءات  كافة  لتخاذ  اإلنسان  لحقوق 

اس والنساء ومنع  الالزمة لألطفال  الحماية  توق=فير  ذلك  بما في  السوري  النظام  تهداف  يرتكبها 
 23ة وفقا للقانون الدولي اإلنساني. المستشفيات والمؤسسات المدني

 : 2017  أيلول  12بتاريخ   8173قرار مجلس الجامعة رقم 
 ... 

إطالق  تثبيت   بآلية  التقيد   إلى  التفاق  بتطبيق  تلتزم  لم  التي  األطراف  دعوة  ...-3  النار  وقف 
هذا اإلطار بقرار مجلس    في  والترحيب   لة،الص  ذات   األمن  مجلس  لقرارات   وفقا  العدائية  واألعمال

 النار في سورية... إطالقالقاضي بوقف  2016لعام  2336األمن رقم 

 في  بما أستانة،  اجتماعات  إطار في  النار إطالق وقف لتثبيت  المبذولة بالجهود  العلم أخذ -4

 من   الرابعة الجولة في إليه التوصل تم الذي العسكري  التصعيد  خفض   مناطق اتفاق ذلك

 لتفاقين   للتوصل المصرية بالجهود  والترحيب ،2017 4/5/2017 بتاريخ أستانة اجتماعات 

 حمص الشمالي   وريف   دمشق  بريف   الشرقية  الغوطة   من  كلٍ   في  التصعيد   لخفض   مناطق  إلنشاء 
  اإلنسانية،   إدخال المساعدات   وسرعة  السوري،  الشعب   دماء  حقن  بهدف  ،2017  عام  تموز  في

 
 3/2017/ 29-3ج-( 28)د.ع680ق.ق:  23



 

18 

 

  من   األجنبية  المسلحة  كافة الميليشيات   وإخراج   بتطبيقه  باللتزام  لالتفاق  الضامنة  الدول  ومطالبة
التفاوضي  وإنجاح  دعم  في  يسهم  وبما  السورية،  األراضي   األمم   رعاية  تحت   جنيف  في   المسار 
ا  والترحيب .  المتحدة   بتاريخ   سورية  غرب   جنوب   في   النار  إطالق  وقف  عمان لدعم   اتفاق   بتوقيع  أيضا

  وصول   األمريكية،  المتحدة  والوليات   التحادية  وروسيا  الهاشمية  بين المملكة األردنية  7/7/2017
لتفاق    والتوصل  للقتال  شامل  وقف  نحو  خطوة  السوري   الجنوب   في  التصعيد   منطقة خفض   إلى

ر مجلس وقرا  1جنيف    بيان  وفق  وسالمتها  سورية  أراضي  ووحدة  واستقرار  سيادة  سياسي يحفظ
 ....السوري  الشعب  ويقبله 2015لعام  2254األمن رقم 

 له  تعرضت  الذي دوليا المحرمة الكيميائية باألسلحة الوحشي القصف واستنكار إدانة-6

  المدنيين   تستهدف  التي  العمليات   جميع  وإدانة  ،4/4/2017  بتاريخ  إدلب   ريف   في  شيخون   خان   بلدة
ا  األبرياء   بربرياا  عمال  حرب ويعد   أن يشكل جريمة  يمكن  فيما  الكيميائية  األسلحة  باستخدام   وخصوصا
  هذه   في  شاركوا  أو  ارتكبوا  من  بتقديم  اإلنساني، والمطالبة  الدولي  والقانون   الدولي  للقانون   وانتهاكاا
 24. الدولية العدالة إلى الجريمة

 : 2019  آذار  31بتاريخ    752قم مجلس الجامعة ر قرار 
 ... 

تشهدها  -3 التي  والخروقات  العسكرية  العمال  استمرار  تداعيات  من  الشديد  القلق  عن  اإلعراب 
اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سورية وبالرغم من اتفاق وقف إطالق النار الذي تم  

   29/12/2016التوصل إليه بتاريخ 

ة تثبيت وقف إطالق النار واألعمال  لم تلتزم بتطبيق التفاق إلى التقيد بآلي   يودعوة األطراف الت
بتاريخ    2336العدائية وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة والترحيب بقرار مجلس األمن رقم  

القاضي بوقف إطالق النار في سورية والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت    31/12/2016
 

   2017/ 9/ 12-3ج-( 148) د. ع  -8173 ق: رقم  24
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النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الح   1ل السياسي وفقا لبيان جنيف  وقف إطالق 
وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخالت للخارجية في    2015لعام    2254وقرار مجلس األمن  

عموم سورية في الفترة األخيرة ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من منطقة عفرين األمر الذي 
 لسورية.من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية لألزمة ا

التحذير من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من  -4
 25ثالثة ماليين مواطن سوري نصفهم من النازحين ... 

 خاتمة:
نقلها  من  السورية  تدويل القضية  على   العربية  الدول  جامعة  عملت   لقد    األمن   مجلس  إلى   خالل 

  جوي   حظر  بفرض   يتعلق  فيما  وخاصة  لفرضها  سعت الجامعة  التي  الخطة   ليتبنى  مقصود   بشكل
استعادت السلطة لصالح الشعب الذي يمتلك السلطة   لغرض   فيها  الغربي  التدخل العسكري   وطلب 

أدانت  اللبناني    طرف  من  خاصة  سورية  في  األجنبي  التدخل  أشكال  كافة  أصالة كما  حزب هللا 
عجزت عن إيجاد حل للوضع السوري خالل    العربية  الدول  نلحظ أن جامعةالشيعي )حالش(، حيث  
 بأغلب  لعجزها  واستمرار  امتداد   إنما  بجديد   ليس  للجامعة  بالنسبة  العجز  هذا  عقد من الزمن وحقيقة

  تعزيز   في  العربية   الدول  حكام   لدى  الحقيقة  الرغبة  توفر  عدم  واضح  ويبدو  السابقة   الملفات 
 الكونفدرالية  أو  الفيدرالية  الوحدة  إلى  للتحول  وبالتالي لبد من الدعوة  ،العربية   بالمنطقة الديمقراطية

  ترسيخ للتجزئة   بات   الذي  بالسيادة  المساس  وعدم  التعاون   على  القتصار  وعدم  العربية  األقطار  بين
 التصرفات   ظل  في  السورية  القضية  الطبيعي تدويل  ، وبتقديري منالعربية  الدول  والتشرذم في جامعة

الدول  من  المسؤولة  غير   قدرة   عدم  في سورية بسبب   المدنيين  حماية  من  للتمكن  العربية  بعض 
بحق عصابة أسد والميليشيات التابعة له والتي    خشنة  اجراءات   اتخاذ   على  العربية  جامعة الدول

 تستمر بارتكاب جرائم الحرب حتى اليوم.

 
   2019/ 3/ 31-3ج-( 30)   ع.د752: ق .ق 25
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 الدول  بعض   قبل   من  بخالفه  يتم العمل  شتركوم  واضح  عربي   موقف  وعندما يتم اتخاذ         
  افتقار   أسد لصالح حقوق الشعب المسلوبة بسبب   عصابة  استبداد   وجه  في  الوقوف  تعارض   التي

  السلطة   أفقدها  المعنية  الدول  قبل  من   وتنفيذها  قراراتها  لتطبيق  الملزمة  للقوة  الدول العربية  جامعة
  أو   للبيان  أقرب   هي  ولكن  العربية  الدول  جامعة  اصدرتها  التي  القرارات   من  الكثير  فهنالك  عليها

حيث  في التنفيذ؛ وبالتالي لبد من إيجاد سلطة كمجلس أمن عربي    ملزمة  غير  أنها  لطالما  التوصية
 العربية  الدول  لجامعة  يتبع  لمجلس  تخضع  مشتركة  قوة  ولتكن  لسلطة  العربية  الدول  جامعة  تحتاج
  وعدم   القضايا  لحل  الخشنة  األساليب   على  العتماد   يمكن  وهكذا  وحقيقي  فاعل  دور  لها  ليصبح
 الجزاء.  لتوقيع فعلي وأداة  نظام من فالبد  الناعمة الدبلوماسية  بالحلول  الكتفاء

 الدول  من قبل جامعة  تركيا  وجه  في  الوقوف  فهل  وإيران  تركيا  إقليميتين  قوتين  العربي  بالوطن  يحيط
أم خوفا على التحول الديمقراطي في    العربي  الوطن  في  اليراني  المشروع  على للحفاظ  هو  العربية

 البلدان العربية. 

متسلطة على  ال  القوى   من   وغيرهم   يةالعرب  الدول  حكام بعض  دى  ل  الثورات   من   فوبيا  نالكه        
  الحتالل   من  للخالص   الثائرالعربي    للشعب   حقيق  ممثل  وصول  من  تخشى   التيالمستوى العالمي  

عند وصول   الحقيقية   العربية  للوحدة  بدايةتعتبرها    ؛ ألنهاالستبدادي  النظام  في  المتمثل  اخليالد 
 ممثلي هؤلء للسلطة.

تبدأ بلهجة خفيفة وخجولة  يخص الجمهورية العربية السورية    العربية فيما  الدول  جامعة  فأغلب قرارات 
-   المطالبةوالميليشيات التابعة له:)ل تتناسب مع حجم جرائم الحرب التي قامت بها عصابة أسد  

  - عن    اإلعراب   -بالمساعي  رحب ت-   توجيه-  دعوة  -التنديد –  العلم  أخذ   -على  التأكيد -اإلدانة  
 ول تحمل طابع اإللزام. ...(استنكار -إدانة  -الجهود  دعم
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 المراجع: 
 المتحدة لألمم الرسمي الموقع

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 

   العربية الدول لجامعة الرسيم الموقع
http://www.leagueofarabstates.net/ar/Pages/default.aspx 

 مستوى   على  التركـي   -العربي  التعاون   لمنتدى  الخامس  االجتماع  عن  الصادر  المشترك  البيــان
 (2012 أول كانون  1) التركيـة لجمهوريةا –  اسطنبول الخارجيــة وزراء

 : الوثائق
   29/3/2015(26) ع.د  621:ق.ق

 12/11/2011- ع. م.غ.د -7438 ق: رقم

 27/11/2011- ع. م.غ.د -7442 ق: رقم

   12/2/2012- ع. م.غ.د -7446 ق: رقم

 2012 اذار 29(23)د.ع554ق.ق: 

   22/7/2012-ع. م.غ.د -7510ق: رقم

 12/11/2012-غ. ع.د -7572 ق: رقم

 6/3/2013-4ج-( 139)د. ع -7595 ق: رقم

 ( 26/3/2013 –( 24) ع.د  580: ق.ق)

 21/5/2013-غ. ع.د -7648 ق: رقم

 3/11/2013-3ج -غ. ع.د -7716 ق: رقم
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 9/3/2014-3ج-( 14)د. ع -7737 ق: رقم

  26/3/2014-( 25)ع.د  :ق.ق

  7/9/2014-3ج-( 142)د. ع -7805 ق: رقم

 2015/ 29/3(26)د.ع623ق.ق: 

  13/9/2015-4ج-( 144)د. ع -7936 ق: رقم

   5/2016/ 4-غ. ع.د -8042 ق: رقم

 7/2016/ 25-( 27)د.ع646ق.ق: 

 19/12/2016-غ. ع.د -8016 ق: رقم

 29/3/2017-3ج-( 28)د.ع680ق.ق: 

  12/9/2017-3ج-( 148)د. ع -8173 ق: رقم

 31/3/2019-3ج-( 30) ع.د 752: ق.ق
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