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اجلمعة 21 آب 2015

يف ظل الذكرى السنوية الثانية الرتكاب النظام السوري اثين أكرب هجوم ابألسلحة الكيميائية يف العصر احلديث، مازال أهايل الضحااي 
يف الغوطة الشرقية والغربية ينتظرون اللحظة اليت يقدم فيها مرتكبوا اجلرائم إىل العدالة، لكن لألسف فإن الواقع بعيد متاماً عن ذلك، يف 

ظل حصانة اتمة للمجرمني من العقاب حىت اآلن على األقل.
ولعل أبرز ما يُثبت ذلك أن قرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 يف الفقرة 21 منه ينص بشكل واضح 

على إنه:
)يف حالة عدم االمتثال هلذا القرار، مبا يشمل نقل األسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد لألسلحة الكيميائية يف اجلمهورية 

العربية السورية، أن يفرض تدابري مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة(.
كما قرر: )أن استخدام األسلحة الكيميائية أينما كان ُيشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني(.

وأيضاً على الرغم من أن جلنة التحقيق الدولية املستقلة قد أشارت يف تقريريها الثامن والتاسع إىل أن القوات احلكومية استخدمت غاز 
الكلور السام، وعلى الرغم من التقارير الدورية اليت نصدرها ونزعم فيها خروقات متكررة للقرار 2118 والحقاً للقرار 2209 الصادر 
يوم اجلمعة 6/ آذار/ 2015، فقد سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل عن 125 خرقاً للقرار 2118 من بينها 56 

خرقاً للقرار 2209، وهذا جيعل اجملتمع السوري يتساءل عن اخلط األمحر وما وراء اخلط األمحر وأين اخلط األمحر؟.
مل نعلم نظاماً حاكماً يف العصر احلديث أهان جملس األمن عرب عدم االلتزام بقراراته كما فعل النظام السوري، وطاملا ال يوجد لدى 
جملس األمن إمجاع حقيقي وضغط جدي على النظام احلاكم، فإن النظام السوري سوف يبقى مطمئناً عندما تبدي األمم املتحدة قلقها.

أن يقتل كل هذا العدد من األشخاص يف يوم واحد دفعة واحدة، مث يطلب جملس األمن أن يتم تسليم أداة اجلرمية مقابل أن يرتك اجملرم، 
فهذا من أكرب مهازل العدالة يف العصر احلديث، وتشعر روسيا ابلفخر والكربايء يف املؤمترات والندوات أهنا ساعدت وأنقذت الوالايت 

املتحدة األمريكية من ورطتها!

عندما يُطلق غاز السارين يف الساعة الثانية فجراً واألهايل نيام ويكون اجلو ابرداً نسبياً وابلتايل ُيقق أعلى نسبة من القتل، فهذا لوحده 
كاٍف كي يُعطي مؤشراً على مدى فظاعة وسادية مرتكيب هذه اجلرمية.

خلفت جمزرة الغوطة الشرقية والغربية مقتل 1127 شخصاً يف يوم واحد، بينهم 201 سيدة و107 أطفال )أكثر من ربع الضحااي 
نساء وأطفال(، كما أصيب ما اليقل عن 9500 شخص، من بني الـ 1127 شخصاً قتل يف معضمية الشام الواقعة يف الغوطة الغربية 
64 شخصاً، بينهم 4 نساء و10 أطفال، مسجلني لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابالسم والصور وبقية التفاصيل، واستغرقت 
عمليات توثيقهم أشهر عديدة، بسبب توزع الضحااي على قرى وبلدات ومشايف متفرقة، والعدد الكبري للضحااي الذين ماتوا خالل 
ثالث ساعات فقط، ولعل كل ذلك إضافة إىل العدد اهلائل للمصابني )9500 مصاب( تسبب يف تقديرات مرتفعة حلصيلة الضحااي 

تصل إىل 1400 شخص بل هناك تقديرات جتاوزت هذه اإلحصائية بقليل.
لقد استخدم النظام السوري السالح الكيميائي احملرم دولياً حىت يف أوقات احلروب، وخرق قرارات جملس األمن، وهذا يعطي إشارة 
ورسالة إىل مجيع اجملرمني واحلكام الدكتاتوريني حول العامل، وهذا أمر بديهي ابلنسبة للمجتمع السوري، لكن ما هو أشد فظاعة من 
ذلك هو صمت وخذالن اجملتمع الدويل، وترك اجملرم طليقاً يرتكب مزيداً من اجلرائم بل ويفاخر هبا، هذا أسوء بكثري، مث نتساءل من 

أين أييت املتشددون.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

الذكرى السنوية الثانية جملزرة استخدام األسلحة الكيميائية يف الغوطةبيـــــــــان
أين هي العدالة؟
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