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ســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، غيـــر  الشـــبكة الســـورية لحقـــوق اإلنســـان، تأسَّ
حكوميـــة، ُمســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة لحقـــــــوق 
اإلنســـــــان مصـــــــــدرًا أساسيــــــــــًا في جميــــــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

ـــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. حصيلـ

تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
إفــات النظــام الســوري مــن العقاب 
فــي  لصالحــه  مــرات   9 والتصويــت 
مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

تعيـــد  دولـــة  وأيـــة  المتحـــدة  العربيـــة  واإلمـــارات  الجزائـــر 

العالقـــات مـــع النظـــام الســـوري المتـــورط فـــي ارتـــكاب جرائـــم 

ــا ــاركة فيهـ ــر مشـ ــوري تعتبـ ــق الشـــعب السـ ــانية بحـ ــد اإلنسـ ضـ
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النظــام 2 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

أواًل: الجزائــر تقــوم بحملــة عاقــات عامــة لصالــح النظــام الســوري 
متجاهلــًة انتهاكاتــه الفظيعــة التــي بلغــت جرائــم ضدَّ اإلنســانية بحق 

الشــعب الســوري:

تســتعد الجزائــر الســتضافة قّمــة جامعــة الــدول العربيــة القادمــة فــي دورتهــا الـــ 31، التــي كان مــن المقــرر انعقادهــا 
فــي آذار 2022 ثــم تــمَّ اإلعــالن فــي 19 كانــون الثانــي 2022 عــن إرجائهــا إلــى وقــت الحــق مــن العــام الجــاري 2022، وفــي 
آذار مــن العــام ذاتــه تــمَّ اإلعــالن عــن انعقادهــا فــي 1 و2 تشــرين الثانــي 2022، وكان مســؤولون رفيعــوا المســتوى قــد 
ــروا عــن دعمهــم لعــودة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة، وســعيهم إليجــاد توافقــات عربيــة فــي ســبيل ذلــك، وقامــت  عبَّ
الجزائــر فــي ســبيل ذلــك بحملــة عالقــات عامــة وزارت عــددًا مــن الــدول العربيــة مــن أجــل إقناعهــا بالتصويــت لصالــح 

عــودة النظــام الســوري إلــى جامعــة الــدول العربيــة.

فــي كانــون األول 2016 نقلــت وكالــة األنبــاء الجزائريــة الرســمية عــن رمطــان لعمامــرة قولــه “إن مــا حــدث فــي حلــب 
الســورية هــو أن الدولــة الســورية اســتطاعت أن تســترجع ســيادتها وســيطرتها علــى المدينــة”. فــي تعليــق علــى 
الحملــة العســكرية للحلــف الســوري الروســي علــى مدينــة حلــب نهايــة عــام 2016. وتابــع “إن هنــاك أشــخاصًا كانــوا 

يحلمــون بانتصــار اإلرهــاب فــي حلــب وفــي أماكــن أخــرى”.

فــي 13/ شــباط/ 2020 قــال وزيــر الخارجيــة الجزائــري الســابق صبــري بوقــادوم، خــالل مؤتمــر صحفــي إن الجزائــر 
“تدعــو إلــى قبــول عــودة ســوريا إلــى أحضــان جامعــة الــدول العربيــة”. وأضــاَف أن الجزائــر ســبق واعتبــرت أن تجميــد 

عضويــة ســوريا فــي الجامعــة العربيــة خســارة لــكل الــدول العربيــة.

ونهايــة شــباط/ 2020 أكــد الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون فــي حــوار تلفزيونــي علــى قنــاة روســيا اليــوم، أكــد 
علــى دعــوة الجزائــر لعــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيــة قائــاًل “إنهــا مــن الــدول المؤسســة للجامعــة العربيــة”. 

نقلــت صحيفــة الجزائــر اليــوم عــن رمطــان لعمامــرة وزيــر الخارجيــة الجزائــري قولــه فــي مؤتمــر صحفــي فــي 24/ آب/ 
2021 “ســوريا موضــوع أساســي فــي تحضيــر القمــة العربيــة القادمــة، وجلوســها علــى مقعدهــا فــي الجامعــة 
العربيــة ســيكون خطــوة متقدمــة فــي جمــع لــم الشــمل وتجــاوز الصعوبــات الداخليــة” وأضــاف “هنــاك مــن يعتقــد 
أن عــودة ســوريا للجامعــة العربيــة أمــر إيجابــي والجزائــر مــع هــذا الــرأي، وهنــاك مــن يــرى أن هــذه العــودة ســتزيد 

مــن االنقســام وحــدة الخالفــات”.

فــي 27/ تشــرين األول/ 2021 قــال األميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط فــي مقابلــة تلفازيــة مــع قنــاة 
ــا  “صــدى البلــد” المصريــة، إن بعــض الــدول العربيــة تنفتــح بشــكل هــادئ علــى ســوريا، وأوضــَح “لكــن لــم أرصــد أن
شــخصيًا كأميــن عــام أي طلــب رســمي أو غيــر رســمي بشــأن بــدء إجــراءات العــودة لشــغل المقعــد”. وأضــاَف 
“الجزائــر متصــدرة للعــودة الســورية، والعــراق يتحــدث عــن العــودة الســورية واألردن لديهــم رغبــة فــي عــودة 
ســوريا وبــدء اتصــاالت وعــودة ســفراء، وهــذا كلــه يمثــل بدايــة زخــم”. ولفــَت إلــى أن “آليــة العــودة تتمثــل فــي إقــرار 

المجلــس الــوزاري للجامعــة مشــروع قــرار يرفــع مــن المندوبيــن ويوضــع أمــام القمــة إلقــراره”.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1495561-%D8%A7%D9%95%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%E2%80%9C%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1495561-%D8%A7%D9%95%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%E2%80%9C%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2417400
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/2417400
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-/709201
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1734320
https://arabic.rt.com/middle_east/1087481-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-rt-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://www.aljazairalyoum.dz/%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/2405500


النظــام 3 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

ــر الخارجيــة الجزائــري فــي ختــام اجتمــاع نظمتــه الخارجيــة  فــي 10/ تشــرين الثانــي/ 2021 صــرَّح رمطــان لعمامــرة وزي
الجزائريــة مــع رؤســاء بعثاتهــا الدبلوماســية، أنَّ بــالده “تعتبــر أنــه حــان األوان لعــودة ســوريا إلــى حظيــرة الجامعــة 
العربيــة، وأن مقعــد ســوريا يجــب أن يعــود للدولــة الســورية مــن دون التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة فيمــا يتعلــق 
بمــن يحكمهــا ومــا هــي التطــورات التــي تمــر بهــا” وأضــاف “قلنــا مــرارًا وتكــرارًا كجزائــر أن تعليــق عضويــة ســوريا 
ــت وكالــة األنبــاء الجزائريــة هــذا التصريــح عبــر مقطــع مصــور. مــن الجامعــة لــم توافــق عليــه الجزائــر أصــاًل”. وقــد بثَّ

ــه تلفزيــون البــالد الجزائــري فــي 26/ تشــرين الثانــي/ 2021 قــال الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون ردًا  فــي لقــاء بثَّ
علــى ســؤال هــل ســتكون ســوريا حاضــرة فــي قمــة الجامعــة العربيــة التــي ستســتضيفها الجزائــر فــي آذار المقبــل 
2022 “مــن المفــروض أن تكــون حاضــرة، يجــب أن تكــون قمــة جامعــة، والجزائــر ال تكــرس تفرقــة بيــن العــرب، نحــن 

دولــة تجمــع الفرقــاء”. 

فــي 6/ كانــون األول/ 2021 قــال األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة رئيــس مركــز تونــس محمــد صالح بن 
عيســى فــي تصريــح لوكالــة أنبــاء الشــرق األوســط “الجامعــة العربيــة تســاند بقــوة عــودة مقعــد ســوريا مــرة أخــرى 
فــي القمــة المقبلــة التــي ســتنعقد فــي الجزائــر مــارس 2022، فدمشــق يجــب أن تســتعيد مقعدهــا فــي الجامعــة، 
وحــان الوقــت لتوحيــد الصفــوف حفاظــًا علــى مصالــح الشــعب الســوري”. وأكــد ابــن عيســى أن “الجامعــة العربيــة 
بذلــت جهــودًا كبيــرة لتســهيل عــودة ســوريا إلــى العائلــة العربيــة”، وأوضــح أن عــددًا مــن الــدول العربيــة، وفــي 
مقدمتهــا مصــر والجزائــر وتونــس والعــراق، تعمــل علــى إعــادة ســوريا إلــى الجامعــة، علــى الرغــم مــن وجــود معارضــة 

مــن قبــل بعــض الــدول العربيــة األخــرى.

ــه  ــوزاري فــي دورت ــى المســتوى ال ــي عل ــي/ 2022 اســتضافت الكويــت االجتمــاع التشــاوري العرب ــون الثان فــي 30/ كان
الـــ 156، وفــي مؤتمــر صحفــي عقــب االجتمــاع قــال األميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط “إن مســألة 
عــودة ســوريا لشــغل مقعدهــا فــي الجامعــة العربيــة لــم تطــرح فــي االجتمــاع علــى اإلطــالق” وأكــد أن عــودة دولــة 
لشــغل مقعــد يســبقه دائمــًا سلســة مــن المشــاورات وطــرح مشــروع قــرار، والنقــاش مــع الــدول حــول رؤيتهــا عــن 

الموضــوع، ومــا هــو مطلــوب مــن الجانــب الســوري، موضحــًا أن كل هــذه الخطــوات لــم بتــم التوصــل إليهــا بعــد.

فــي 14/ شــباط/ 2022 نشــرت وكالــة ســبوتنيك علــى موقعهــا الرســمي أن محمــود خليفــة المستشــار العســكري 
لألميــن العــام للجامعــة صــرح للوكالــة بــأن “عــودة ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة ســتكون قريبــة جــدًا”. 

فيمــا كان قــد أعلــن األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط فــي 2/ شــباط/ 2022 أنَّ اجتماعــًا وزاريــًا 
عربيــًا ســيعقد مطلــع آذار 2022 لبحــث إمكانيــة عــودة ســوريا إلــى الجامعــة، وقــال فــي لقــاء لــه مــع قنــاة الملكيــة 
ــي واســتجابة دمشــق مــع  ــر مرهــون بتوافــق عرب ــة فــي الجزائ ــة المقبل ــة: “إن حضــور ســوريا القمــة العربي األردني

المواقــف العربيــة المطروحــة”.

في 9/ آذار/ 2022 انعقد اجتماع الدورة الـ 157 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وفيه تم التوافق 
على تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر في اليومين األول والثاني من تشرين الثاني من العام ذاته.

https://www.youtube.com/watch?v=5cHNqvGVKTQ&ab_channel=AlgeriePresseService
https://www.youtube.com/watch?v=ui3PDXnUBV8&t=2794s
https://www.mena.org.eg/ar/news/dbcall/table/webnews/id/9305963?fbclid=IwAR37hjof6GeHVYp7wVYs8V0K4Apj01OinMyvdFzPrMLX1Ypajpdnkpms75A
https://www.youtube.com/watch?v=NC5XqywHYBU&ab_channel=%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabic.sputniknews.com/20220214/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-1058556623.html
https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220203-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/2529569
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/2529569


النظــام 4 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

ــرًة بــأن النظــام  تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان هــذا التقريــر وتضعــه أمــام أمــام الــدول العربيــة كافــة، ُمذكِّ
الســوري هــو الــذي لــم يلتــزم بمبادراتهــا، وأنــه مــا زال يمــارس انتهــاكات فظيعــة بحــقِّ الشــعب الســوري، ولــم يغيــر 
شــيئًا مــن ســلوكه المتوحــش، كمــا يحــاول هــذا التقريــر أن يفضــح ويديــن دور النظــام الجزائــري الداعــم للنظــام 
ــر كانــت دائمــًا ضــدَّ حقــوق  ــى أن الجزائ ــان، ويشــير إل ــران مثــل العــراق ولبن الســوري، متبعــًا خطــى أنظمــة تابعــة إلي
ــت إلــى جانــب النظــام الســوري وبالتالــي فهــي متورطــة وداعمــة لالنتهــاكات التي مارســها  الشــعب الســوري، واصطفَّ

بحــق الشــعب الســوري.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان:

إن مــا قــام ويقــوم بــه النظــام الجزائــري مــن دعــم وترويــج للنظــام الســوري ُيشــكل إهانــة عظمــى 
للضحايــا الســوريين الذيــن قتلهــم وشــردهم النظــام الســوري، وبلغــوا مالييــن الســوريين، كمــا 
ــر فــي معســكر  ــة والكرامــة، ويضــع الجزائ ــري فــي الحري ــة لنضــاالت الشــعب الجزائ ُيشــكل إهان
الــدول االســتبدادية القمعيــة التــي تدعــم بعضهــا بعضــًا، يجــب أن ترتبــط عــودة النظــام الســوري 
ــي  ــرأي، ومحاســبة مرتكب ــي ال ــة بإطــالق ســراح عشــرات اآلالف مــن معتقل ــى الجامعــة العربي إل

االنتهــاكات، واحتــرام حقــوق اإلنســان.

جميــع  وانتهــك  العربيــة  الجامعــة  أهــان  الســوري  النظــام  ثانيــًا: 
الســوري: النــزاع  حــلِّ  إلــى  الداعيــة  مبادراتهــا 

اعتقــاالت  الحــي، وبحملــة  الرصــاص  بإطــالق  آذار/2011  الــذي خــرج فــي  الشــعبي  الحــراك  الســوري  النظــام  جابــه 
تعســفية واســعة، وتوســعت االنتهــاكات التــي مارســها حتــى بلــغ بعضهــا جرائــم ضــد اإلنســانية بحســب تقريــر 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان الصــادر فــي أيلــول/ 2011، والــذي يغطــي المــدة منــذ 15/ آذار حتــى 15/ تمــوز/ 
2011، وتقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة األول الصــادر فــي 23/ تشــرين الثانــي/ 2011، وقــد تأخــرت جامعــة 
الــدول العربيــة فــي حمايــة الشــعب الســوري مــن القتــل والتعذيــب واإلخفــاء القســري، وبعــد أربعــة أشــهر مــن 
انــدالع الحــراك الشــعبي وفــي 13/ تمــوز/ 2011 زاَر األميــن العــام للجامعــة العربيــة الســيد نبيــل العربــي دمشــق، 
لكــن النظــام الســوري أبــدى رفضــه لتدخــل مــن الجامعــة العربيــة، واعتبــَر أنَّ مــن حقــه أن يفعــل مــا يريــد لقمــع 
ــر نهــج النظــام الســوري العنيــف تجــاه  ــن العــام فــي تغيي ــارة األمي ــي زي ــم تســفر بالتال وإنهــاء الحــراك الشــعبي، ول

الشــعب الســوري، واســتمرَّ فــي ارتــكاب مختلــف أنمــاط االنتهــاكات.

وكان أول تحــرك جــدي مــن الجامعــة العربيــة عندمــا تصاعــدت عمليــات قتــل المدنييــن، والتــي اســتخدم النظــام 
الســوري فيهــا الجيــش بمختلــف إمكانياتــه ومعداتــه، وبحســب قاعــدة بياناتنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان فقــد قتــل النظــام الســوري منــذ آذار/ 2011 حتــى أيلــول/ 2011، 8637 مدنيــًا، واعتقــل/ أخفــى 17546 آخريــن.

ــت علــى العديــد مــن النقــاط  وفــي مطلــع أيلــول/ 2011 أعلنــت الجامعــة العربيــة عــن مبادرتهــا األولــى، التــي نصَّ
اإليجابيــة، مــن أبرزهــا:

https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/18/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://www.voanews.com/a/obama-sharpens-rhetoric-against-syrias-assad-125476833/142168.html
https://www.voanews.com/a/obama-sharpens-rhetoric-against-syrias-assad-125476833/142168.html
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النظــام 5 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

دعــوة الحكومــة الســورية إلــى الوقــف الفــوري ألعمــال العنــف ضــد المدنييــن وســحب المظاهــر العســكرية مــن 	 
المدن.

تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر.	 
إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بالمشاركة في التظاهرات.	 
ــه مــن 	  ــادئ واضحــة ومحــددة يحــدد فيهــا مــا تضمنتــه خطابات إعــالن رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد مب

ــى نظــام حكــم تعــددي. ــة، ويؤكــد التزامــه االنتقــال إل خطــوات إصالحي
فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.	 
بــدء االتصــاالت السياســية الجديــة مــا بيــن الرئيــس وممثلــي قــوى المعارضــة علــى قاعــدة النديــة والتكافــؤ 	 

والمســاواة.
تؤدي جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دورًا ميسرًا للحوار ومحفزًا له وفق آلية يتم التوافق عليها.	 

كمــا عملــت الجامعــة العربيــة علــى خلــق آليــات لتنفيــذ مبادرتهــا، وفــي 16/ تشــرين األول/ 2011 صــدر قــرار مجلــس 
وزراء الخارجيــة العــرب رقــم 7435 القاضــي بتشــكيل لجنــة وزاريــة )الجزائــر كانــت مــن ضمــن هــذه اللجنــة(، مهمتهــا 
ــدء الحــوار  ــال، ورفــع المظاهــر العســكرية، وب ــع أعمــال العنــف واالقتت التواصــل مــع النظــام الســوري لوقــف جمي
 مــن بنودهــا، بــل إنــه اســتمرَّ فــي 

ٍ
بيــن الحكومــة وأطــراف المعارضــة الســورية، لكــن النظــام الســوري لــم يلتــزم بــأي

عمليــات القتــل، واالعتقــال، وكان علــى يقيــن أنــه قــادر علــى إرهــاب الحــراك الشــعبي وإخمــاده، وليــس بحاجــة لتقديــم 
 بمــن خــرق هــذه المبــادرة ولــم يتجــاوب معهــا، باعتبارهــا عضــوًا 

ٍ
أيــة تنــازالت، ونعتقــد أن الجزائــر كانــت علــى علــم تــام

فــي اللجنــة الوزاريــة.

ــت علــى  فــي 2/ تشــرين الثانــي/ 2011 عقــد مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب اجتماعــًا اســتثنائيًا أقــرَّ فيــه خطــة عمــل نصَّ
أربعــة بنــود رئيســة: وقــف أعمــال العنــف مــن أي مصــدر، اإلفــراج عــن المعتقليــن بســبب الحــوادث الراهنــة، إخــالء 
المــدن واألحيــاء الســكنية مــن المظاهــر المســلحة، فتــح المجــال أمــام منظمــات جامعــة الــدول العربيــة المعنيــة 
ووســائل اإلعــالم العربيــة والدوليــة للتنقــل بحريــة فــي أنحــاء ســوريا كلهــا لالطــالع علــى حقيقــة األوضــاع، ورصــد 
ــة اتصــاالت ومشــاورات مــع النظــام  ــة الوزاري ــى أن تباشــر اللجن ــت الخطــة عل ــدور فيهــا مــن حــوادث. كمــا نصَّ مــا ي
الســوري وأطــراف المعارضــة مــن أجــل اإلعــداد النعقــاد مؤتمــر وطنــي فــي غضــون أســبوعين، ولكــن هــذا فــي حــال 
أحــرز النظــام الســوري تقدمــًا ملموســًا فــي تنفيــذ تعهداتــه التــي نصــت عليهــا الخطــة فــي البنــود األربعــة الرئيســة.

فــي 12/ تشــرين الثانــي/ 2011 قــرر مجلــس الجامعــة العربيــة تعليــق مشــاركة وفــود ســوريا فــي اجتماعــات الجامعــة 
ونــصَّ القــرار “تعليــق مشــاركة وفــد حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي اجتماعــات مجلــس الجامعــة 
العربيــة وجميــع المنظمــات واألجهــزة التابعــة لهــا اعتبــارًا مــن 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر الجــاري إلــى حيــن 
قيامهــا بالتنفيــذ الكامــل لتعهداتهــا التــي وافقــت عليهــا بموجــب خطــة العمــل العربيــة لحــل األزمــة الســورية 
التــي اعتمدهــا المجلــس الــوزاري للجامعــة فــي الثانــي مــن الشــهر الجــاري” ودعــا القــرار الــدول العربيــة إلــى ســحب 
ســفرائها مــن ســوريا، وفــرض عقوبــات سياســية واقتصاديــة علــى الحكومــة الســورية. واتخــذ بموافقــة 18 دولــة )من 

ضمنهــا الجزائــر(، فــي حيــن اعترضــت ثــالث دول هــي ســوريا ولبنــان واليمــن، وامتنــع العــراق عــن التصويــت.

منتصــف تشــرين الثانــي/ 2011 قــررت الجامعــة العربيــة إرســال بعثــة مراقبيــن، وانتدبــت فــي كانــون األول/ 2011 
الســيد محمــد الدابــي رئيســًا لبعثــة مراقبــي جامعــة الــدول العربيــة )مؤلفــة مــن 150 	 200 مراقــب( إلــى ســوريا، 

إليجــاد حــلٍّ لألزمــة الســورية وتوفيــر الحمايــة للمواطنيــن الســوريين.

http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Documents/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%20%D9%81%D9%89%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/Documents/%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/councils/lascouncil/Pages/LasCouncilMinistrialDetails.aspx?RID=61
https://carnegie-mec.org/2011/12/19/ar-pub-48430
https://drive.google.com/file/d/1MbVrwxBXazNlrkLW18Js_TdEzk-WpVfP/view


النظــام 6 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

ــت علــى ضــرورة  فــي 22/ كانــون الثانــي/ 2012 أقــرَّ مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب المبــادرة العربيــة الثانيــة، التــي نصَّ
وقــف أعمــال العنــف والقتــل بكافــة أشــكالها، وطالبــت النظــام الســوري باإلفــراج عــن المعتقليــن وفتــح المجــال 
أمــام منظمــات جامعــة الــدول العربيــة المعنيــة ووســائل اإلعــالم العربيــة والدوليــة للتنقــل بحريــة فــي جميــع أنحــاء 
ســوريا، وســحب قــوات الجيــش وأيــة قــوات مســلحة مــن مختلــف التشــكيالت إلــى ثكناتهــا، وضمــان حريــة التظاهــر 
الســلمي وعــدم التعــرض  للمتظاهريــن، ودعــوة الحكومــة الســورية إلــى تســهيل مهمــة بعثــة المراقبيــن والســماح 
بإدخــال كافــة المعــدات خاصــة أجهــزة االتصــاالت. كمــا دعــت المبــادرة الحكومــة الســورية وكافــة أطيــاف المعارضــة 
نــت  الســورية إلــى بــدء حــوار سياســي جــاد تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة فــي أجــل ال يتجــاوز أســبوعين. وتضمَّ
المبــادرة مطالبــة مجلــس األمــن لدعمهــا. لكــنَّ النظــام الســوري لــم ينفــذ أيــًا مــن البنــود، وأعطــى وعــودًا زائفــة، فيمــا 
اســتمرت قــوات األمــن والجيــش فــي ارتــكاب المزيــد والمزيــد مــن االنتهــاكات، ولــم تتمكــن بعثــة المراقبيــن العــرب 

مــن منــع أو إيقــاف أيٍّ منهــا، وفــي 12/ شــباط/ 2012 تقــدم الدابــي باســتقالته إلــى جامعــة الــدول العربيــة.
وقــد ســجلنا منــذ آذار/ 2011 حتــى 12/ شــباط/ 2012 قتــل النظــام الســوري 13923 مدنيــًا، واعتقــال/ إخفــاء 23526 

ــن. آخري

ثالثــًا: الجزائــر تصــوِّت 9 مــرات ضــدَّ قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان 
المدافعــة عــن حقــوق الشــعب الســوري:

ــة  ــى للحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطي ــام األول ــذ األي ــي مارســها من أمــام انتهــاكات النظــام الســوري الفظيعــة الت
ــدالع  ــة شــهر ونصــف الشــهر علــى ان ــل مجلــس حقــوق اإلنســان بشــكل عاجــل، وصــدر قــراره األول بعــد قراب تدخَّ
الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة، الــذي أدان فيــه بشــكل واضــح انتهــاكات النظــام الســوري العنيفــة، ودعــا 
بموجبــه إلــى تشــكيل بعثــة تقصــي حقائــق. ثــم تتالــت اجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن ســوريا، منهــا مــا هــو 
دوري ومنهــا مــا هــو اســتثنائي، وقــد أصــدر المجلــس 37 قــرارًا متعلقــًا بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ بدايــة 
الحــراك الشــعبي حتــى اآلن، مــن بينهــا 12 قــرارًا متعلقــًا بإنشــاء بعثــة تقصــي حقائــق، التــي أصبحــت لجنــة تحقيــق 

دوليــة، وتمديــد عملهــا. 

لنا  راقبنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل مســتمر كافــة القــرارات الصــادرة عــن المجلــس وســجَّ
تــت لصالــح قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان عــن ســوريا، والــدول التــي امتنعت/غابــت عــن التصويــت،  الــدول التــي صوَّ
والــدول التــي صوتــت ضــد قــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان، بمعنــى أنهــا تنفــي االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا النظــام 
ــُده بتأميــن الدعــم فــي مجلــس حقــوق 

ِ
الســوري، فهــي عمليــًا تشــجعه علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات، وَتع

اإلنســان.

تــت لصالــح النظــام الســوري فــي مجلــس حقــوق اإلنســان هــي دول قمعيــة اســتبدادية  إنَّ جميــع الــدول التــي صوَّ
معاديــة لحقــوق اإلنســان، مثــل روســيا، الصيــن، فنزويــال، كوبــا، و نأســف أن تكــون الجزائــر مــن ضمــن هــذه الــدول، 
وقــد صوتــت لصالــح النظــام الســوري 9 مــرات، أي فــي جميــع الفتــرات التــي كانــت فيهــا ممثلــة فــي مجلــس حقــوق 
اإلنســان، بمــا فيهــا الســنوات التــي اســتخدم فيهــا النظــام الســوري أســلحة الدمــار الشــامل الكيميائيــة، وقــد الحظنــا 
تــت لصالــح النظــام الســوري وذلــك عقــب انتخابهــا في مجلس حقوق اإلنســان،  أنَّ الجزائــر كانــت أول دولــة عربيــة صوَّ

واســتمرَّت فــي التصويــت لصالحــه طيلــة حقبــة وجودهــا.

https://carnegie-mec.org/2012/01/31/ar-pub-48431
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-15738063
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-16/1


النظــام 7 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

وفيمــا يلــي عــرض موجــز لقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان المتعلقــة بحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا منــذ بدايــة 
ت النظــام الجزائــري ضدهــا: الحــراك الشــعبي حتــى اآلن، والتــي صــوَّ

القرار 23/26 - 17 تموز 2014:

القرار 16/27 - 3 تشرين األول 2014:

القرار 16/29 - 22 تموز 2015:

القرار 17/31 - 8 نيسان 2016:

القرار 20/28 - 8 نيسان 2015:

القرار 10/30 - 13 تشرين األول 2015:

القرار 25/32 - 15 تموز 2016:

القرار 23/33 - 6 تشرين األول 2016:

 S-25/1 - S-25/1 -القرار                25 تشرين األول 2016: القرار                25 تشرين األول 2016: 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/26/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/26/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/27/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/27/16
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/29/16 
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/29/16 
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/31/17
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/28/20
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/30/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/32/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/32/25
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/23
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-25/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/S-25/1


النظــام 8 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

ــرًا مفصــاًل تحدثنــا فيــه أن عــدد الــدول التــي صوتــت لصالــح  ــا فــي 22/ تشــرين األول/ 2020 تقري ــا قــد أصدرن وكن
تــت  النظــام الســوري قرابــة 11 دولــة فقــط، ونأســف أن تكــون الجزائــر مــن ضمنهــم، فــي مقابــل غالبيــة عظمــى صوَّ

لصالــح حقــوق الشــعب الســوري.

رابعــًا: اإلمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة بعــد روســيا وإيران تدعو 
بشــار األســد المتــورط فــي جرائم ضــدَّ اإلنســانية لزيارتها:

في 18/ آذار/ 2022 استقبل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي في دولة اإلمـارات، رئيـس النـظـام السـوري 
بشـار األسـد مـع وفـد مرافـق لـه، في زيـارة هــي األولــى من نوعهــا بـعـد تعلـيــق عضـويــة ســوريـا فــي الجــامـعـة العربية 
 في تشريـن الثـاني 2011. كما زار وفد النظام السوري نائب رئيـس دولـة اإلمارات حـاكـم دبـــي محمد بن راشد آل مكتوم.

فــي هــذا الســياق يجــب علينــا تذكيــر حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أن النظــام الســوري مــا زال حتــى اآلن يمــارس 
انتهــاكات فظيعــة تصــل فــي بعــض منهــا حــدَّ الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، مثــل التعذيــب، اإلخفــاء القســري ألزيــد مــن 
86 ألــف مواطــن ســوري، والتشــريد القســري وغيرهــا، كمــا تمــت إدانــة منظومــة النظــام الســوري فــي محكمــة 
ــم محاســبة النظــام الســوري عــن 11 عامــًا  ــم تت ــك، ل ــى ذل ــم ضــدَّ اإلنســانية، إضافــة إل ــكاب جرائ ــا، بارت ــز بألماني كوبلن
مــن االنتهــاكات المتعــددة بحــق الشــعب والدولــة الســورية، كمــا أن النظــام الســوري نفســه لــم يحاســب أحــدًا مــن 
أفــراده؛ ممــا يعنــي أننــا أمــام حالــة إفــالت تــام مــن العقــاب، وإنَّ إعــادة العالقــات مــع نظــام متوحــش كهــذا، ُيســيئ 
أواًل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا يعتبــر بموجــب القانــون الدولــي دعمــًا لالنتهــاكات التــي يمارســها النظــام 
الســوري بحــق الشــعب الســوري، ألنَّ محاربــة االنتهــاكات الفظيعــة التــي ُتشــكل جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب 

تعتبــر مــن صلــب مهــام دول العالــم كافــة باعتبارهــا مصادقــًة علــى اتفاقيــات جنيــف.

إنَّ موقــف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يختلــف عــن موقــف دولــة الجزائــر، فقــد انحــازت إلــى حقــوق الشــعب 
ــح حقــوق الشــعب الســوري،  ــت 21 مــرة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان لصال ت ــة والكرامــة، وصوَّ الســوري فــي الحري
ودعمــت العمــل اإلغاثــي عبــر الهــالل األحمــر اإلماراتــي، لهــذا فــإن اســتقبالها للنظــام الســوري فــي ظــلِّ الذكــرى 
ــه صفعــًة قويــة فــي وجــه مالييــن الســوريين مــن ضحايــا النظــام  الحاديــة عشــرة للحــراك الشــعبي الســوري وجَّ

الســوري.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12777 
https://wam.ae/ar/details/1395303031342
https://wam.ae/ar/details/1395303031348


النظــام 9 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات: 

إن تصويــت النظــام فــي الجزائــر لصالــح النظــام الســوري فــي مجلــس حقــوق اإلنســان المتــورط بحســب 	 
العشــرات مــن التقاريــر األمميــة والدوليــة والمحليــة فــي ارتــكاب انتهــاكات فظيعــة تصــل إلــى جرائــم ضــدَّ 
اإلنســانية، يعتبــر تشــجيعًا لــه علــى ارتــكاب المزيــد مــن االنتهــاكات، كمــا أنــه ُيعــدُّ مشــاركة بهــا بحســب قواعــد 

القانــون الدولــي.
ت إلــى طــرد النظــام الســوري مــن الجامعــة العربيــة، ومقاطعــة دول العالــم الديمقراطيــة، 	  إنَّ األســباب التــي أدَّ

وفــرض عزلــة دوليــة عليــه، مــا زالــت مســتمرة منــذ عــام/2011، بــل إنهــا تراكمــت علــى مــدى قرابــة 11 عامــًا ممــا زاد 
مــن حجمهــا ومــن ضحاياهــا.

إن مــا تقــوم بــه الجزائــر، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أو أيــة دولــة أخــرى مــن محاولــة تعويــم، أو إعــادة أي شــكل مــن 	 
أشــكال العالقــات مــع النظــام الســوري يعتبــر تشــجيعًا لمرتكبــي الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية علــى اإلفــالت التــام مــن 

العقــاب، كمــا يجســد إهانــة صارخــة لمالييــن الضحايــا مــن الشــعب الســوري.
إن الجزائــر انحــازت إلــى مصالحهــا مــع روســيا علــى حســاب مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، والتزمــت 	 

بمــا طلبتــه منهــا روســيا علــى غــرار دول قمعيــة مثــل فنزويــال وكوبــا.
إن مــن واجبنــا كمنظمــة مدافعــة عــن حقــوق اإلنســان فــي ســوريا تعريــة وفضــح الــدول التــي وقفــت إلــى جانــب 	 

النظــام الســوري، وإدانــة تصويتهــا بأبشــع العبــارات، وإنَّ موقــف الجزائــر فــي مجلــس حقــوق اإلنســان إلــى جانــب 
النظــام الســوري ُيعتبــر وصمــة عــار فــي تاريخهــا الحديــث.

التوصيات:

إلى الدول العربية وجامعة الدول العربية:
االســتمرار بطــرد النظــام الســوري مــن جامعــة الــدول العربيــة، والفصــل بيــن الدولــة والشــعب الســوري مــن 	 

جهــة والنظــام الحاكــم مــن جهــة أخــرى، ويجــب أن تكــون حقــوق الضحايــا مقدمــة علــى المصالــح السياســية.
ربــط أيــة عالقــة مــع النظــام الســوري بمــدى تطبيــق مبــادرات الجامعــة العربيــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان، 	 

وبشــكل خــاص إطــالق ســراح عشــرات آالف المعتقليــن السياســيين، وإعــادة ممتلكاتهــم المنهوبــة، وإبطــال 
القوانيــن األمنيــة، ومحاســبة مرتكبــي االنتهــاكات.

العمــل علــى تســريع الحــل السياســي فــي ســوريا مــن أجــل عــودة الدولــة الســورية إلــى مقعدهــا فــي الجامعــة 	 
العربيــة، بــداًل مــن العمــل علــى عــودة النظــام الحالــي المتــورط فــي جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، بمــا فيهــا 

اســتخدام أســلحة دمــار شــامل.

إلى الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية والدول الصديقة للشعب السوري:
الضغــط علــى النظــام الجزائــري مــن أجــل إيقــاف محاوالتــه البشــعة التــي تهــدف إلــى التســويق للنظــام الســوري 	 

المتــورط فــي ارتــكاب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري.
إرســال رســائل واضحــة إلــى مختلــف دول العالــم بأنــه لــن يكــون هنــاك أيــة عالقــات مــع النظــام الحالــي، ويجــب 	 

علــى حلفائــه فهــم هــذه الرســالة والعمــل علــى إنجــاز انتقــال سياســي ديمقراطــي، يحقــق عــودة العالقــات وإعادة 
الالجئيــن والنازحيــن واإلعمــار.



النظــام 10 إفــات  تكريــس  الجزائــر  محــاوالت  إدانــة 
الســوري مــن العقــاب والتصويــت 9 مــرات لصالحــه 

فــي مـــجــــلـــــــــــس حــــقـــــــــوق اإلنـــســــــــــان

إلى حكومة اإلمارات العربية المتحدة:
•      العودة إلى موقف اإلمارات العربية المتحدة المساند لحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة.

•      وقف أي شكل من أشكال إعادة العالقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ اإلنسانية.

إلى النظام الجزائري:
احتــرام حقــوق الضحايــا الذيــن قتلهم وشــردهم النظام الســوري، وبشــكل خاص النســاء واألطفــال، والمختفين 	 

قســريًا، والتوقــف عــن الترويج للنظام الســوري.
االعتــذار للضحايــا عــن التصويــت ضــدَّ حقوقهــم 9 مــرات فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، ومحاولــة تصحيــح ذلــك 	 

عبــر العمــل علــى إدانــة النظــام الســوري وربــط عودتــه للجامعــة العربيــة باحتــرام حقــوق اإلنســان.
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