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اإلثنني 11 كانون الثاين 2016

إىل جملس األمن الدويل: ال قيمة للقرارات بدون تطبيقها

جيتمع اإلثنني 11/ كانون الثاين/ 2015 جملس األمن الدويل ملناقشة قضية حصار النظام السوري وحزب هللا 
اللبناين ملدينة مضااي بريف دمشق، وذلك بعد حصار استمر منذ متوز 2015 حىت اآلن، وتسبب احلصار حبسب 

فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبقتل 63 مدنياً، بينهم 21 بسبب اجلوع.

إن اجملتمع السوري لديه جتربة مريرة مع قرارات جملس األمن املتعلقة بسوراي ما بعد اندالع االنتفاضة الشعبية، واليت 
غالباً ماتكون متأخرة جداً، وبعد صدورها نتفاَءل قلياًل مث ما تلبث خيبة األمل أن تعود بسبب عدم تطبيق أي 

شيئ يذكر.

نذكر بقرار جملس األمن رقم 2042 الصادر يف 14/ نيسان/ 2012، والذي أتخر عاماً وشهراً عن بدء 
االعتقاالت التعسفية من قبل النظام السوري، وحتدث عن ضرورة اإلفراج عن معتقلي الرأي، لكن حبسب سجالتنا 

مازال عشرات آالف املعتقلني متواجدين يف مراكز احتجاز النظام السوري.
نذكر بقرار جملس األمن رقم 2118 الصادر يف 27/ أيلول/ 2013 بعد قصف الغوطتني ابلغازات السامة، 

وحتدث مبوجب الفصل السابع إنه يف حال تكرار استخدامها سوف يكون هناك تدخل مبوجب الفصل السابع، 
سجلنا 137 حالة استخدام للغازات السامة من قبل النظام السوري بعد هذا القرار.

نذكر بقرار جملس األمن رقم 2139 الصادر يف 22/ شباط/ 2014، الذي حتدث عن السماح الفوري للوكاالت 
اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وشركائها التنفيذيني ابلوصول إىل احملتاجني، وحتدث عن ضرورة إيقاف القصف 

ابلرباميل املتفجرة.
والقرار املتأخر جداً رقم 2165 الصادر بتاريخ 14/ متوز/ 2014، الذي أذن أخرياً إبدخال املساعدات العابرة 

للحدود، وأخرياً أكد القرار رقم 2254 على إدخال املساعدات أيضاً.
لدينا ثالثة قرارات صادرة عن جملس األمن بشأن سوراي تتحدث عن إدخال املساعدات، لكن األهايل يف مدينة 

مضااي بشكل رئيس ميوتون جوعاً.
النظام السوري يشعر أبنه حممي بشكل كبري من حلفائه داخل جملس األمن، على الرغم من أنه قد متادى كثرياً يف 

ارتكاب جرائم المتت إىل اإلنسانية بصلة، فحصار مضااي اليوجد له نظري على وجه الكرة األرضية حالياً.
تطلب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من جملس األمن وضع خيار “إذا مل”، إذا مل يطبق النظام السوري أو أي 
جهة أخرى قرارات جملس األمن ماذا ستكون ردة فعلنا، وهل سيبقى جملس األمن متفرجاً فاقداً للقيمة احلقيقية 

لوجوده.
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