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موجز واف
-1

أنشأ املدير العام لألمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ("املنظمة") فريق التحقيق وحتديد
اهلوية ("فريق التحقيق") عمال بالقرار الصادر عن مؤمتر الدول األطراف بعنوان "التصدي للتهديد
الناشئ عن استخدام األسلحة الكيميائية" (الوثيقة

C-SS-4/DEC.3

املؤرخة بـ 27حزيران/يونيه

 .)2018وقد بدأ فريق التحقيق عمله يف حزيران/يونيه  ،2019مركزا على حادثات بعينها كان قد
ثبت لبعثة املنظمة لتقصي احلقائق ("بعثة التقصي") أن أسلحة كيميائية استخدمت أو يرجح أنها
استخدمت فيها على أراضي اجلمهورية العربية السورية ومل تتوصل بشأنها آلية التحقيق املشرتكة بني
املنظمة واألمم املتحدة إىل استنتاج نهائي.
-2

وفريق التحقيق ليس هيئة قضائية متلك سلطة إسناد املسؤولية اجلنائية لألفراد ،وال هو ميلك سلطة
إصدار استنتاجات نهائية بشأن عدم االمتثال لالتفاقية .فوالية فريق التحقيق هي إثبات الوقائع.

-3

وتبين يف هذا التقرير الثاني لفريق التحقيق استنتاجات التحقيقات اليت أجريت يف الفرتة املمتدة من
نيسان/أبريل  2020إىل آذار/مارس  ،2021مع الرتكيز على احلادثة اليت وقعت يف سراقب
باجلمهورية العربية السورية ،يوم  4شباط/فرباير  .2018وخيلص فريق التحقيق ،استنادا إىل مجيع
املعلومات اليت حصل عليها وإىل حتليله هلا ،إىل أن مثة أسبابا معقولة تدعو إىل االعتقاد أنه يف الساعة
 21:22تقريبا من يوم  4شباط/فرباير  ،2018أثناء هجمات جارية على سراقب ،قصفت مروحية
عسكرية تابعة للقوات اجلوية العربية السورية تسيطر عليها قوات النمر شرق سراقب بإلقاء أسطوانة
واحدة ع لى األقل .ومتزقت األسطوانة وانبعث منها غاز سام ،هو الكلور ،انتشر على مساحة واسعة
وأدى إىل إصابة  12شخصا معروفني بأمسائهم.

-4

وقد خلص فريق التحقيق إىل استنتاجاته على أساس معيار "األسباب املعقولة" من معايري درجة اليقني.
وأجرى فريق التحقيق ،سعيا إىل الوصول إىل هذه االستنتاجات ،تقييما دقيقا للمعلومات اليت حصل
عليها من بعثة التقصي ودول أطراف وكيانات أخرى ،باالقرتان مع املقابالت اليت أجراها فريق
التحقيق ،وحتاليل العينات وبقايا الذخائر ومناذج انتشار الغاز ،والدراسات الطوبوغرافية ،وكذلك
املشورة اليت قدمها خرباء واختصاصيون ومعاهد للبحث اجلنائي ،فضال عن مواد ومصادر أخرى ذات
صلة .وفحص فريق التحقيق آالفا من امللفات زاد حجمها عن  400غيغابايت ،وحصل على  44إفادة
من أكثر من  30شاهدا ،ونظر يف البيانات املتعلقة بـ 18عينة .وأجرى تقييما شامال هلذه املعلومات،
وحمص قيمتها اإلثباتية وفق منهجية متداولة على نطاق واسع ،ممتثال ألفضل املمارسات املعمول بها
يف هيئات تقصي احلقائق وجلان التحقيق الدولية .وتقيد فريق التحقيق يف ذلك باإلجراءات املعمول بها
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يف املنظمة ،مستكملة حبسب االقتضاء ،ومنها اإلجراءات املتصلة بسلسلة العهدة .وتتبع فريق التحقيق
مسارات حتقيق وسيناريوهات اقرتحتها السلطات السورية ،ولكن تعذر عليه احلصول على أي
معلومات ملموسة تدعمها .ويستند يف االستنتاجات الواردة يف هذا التقرير إىل اقرتان مجيع املعلومات
اليت حصل عليها إمجاال ،ومطابقتها ،والتثبت من صحتها.
-5

وفريق التحقيق ممنت للدعم الكبري الذي تلقاه خالل التحقيق من دول أطراف ،وكيانات أخرى ،وأفراد.

-6

ومن التحديات اليت واجهت فريق التحقيق أنه مل يستطع الوصول إىل موقع احلادثات يف اجلمهورية
العربية السورية .ويعرب فريق التحقيق عن أسفه لعدم السماح له بذلك رغم( :أ) الطلبات املتعددة اليت
قدمتها األمانة الفنية إىل سلطات اجلمهورية العربية السورية؛ و(ب) االلتزام الواقع على اجلمهورية
العربية السورية بأن تتعاون مع األمانة الفنية مبوجب الفقرة  7من املادة السابعة من اتفاقية األسلحة
الكيميائية؛ و(ج) االلتزام الواقع على اجلمهورية العربية السورية ،مبوجب القرار )2013( 2118
الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،بأن تتعاون تعاونا كامال مع املنظمة من خالل إفساح
السبل أمام املوظفني الذين تعينهم املنظمة للوصول فورا ودون قيد إىل مجيع املواقع واألفراد الذين لدى
املنظمة أسباب تدعوها إىل االعتقاد بأنهم مهمون ألغراض واليتها .وقد أعرب فريق التحقيق يف
مناسبات عدة عن استعداده للقاء ممثلني عن اجلمهورية العربية السورية يف الوقت الذي يناسبهم ويف
املكان الذي خيتارونه ملناقشة التقدم احملرز يف أنشطته وطرائق عمله.

-7

ويقضي القرار الصادر عن مؤمتر الدول األطراف يف  27حزيران/يونيه  2018بأن تقدم األمانة الفنية
التقارير عن حتقيقات فريق التحقيق إىل اجمللس التنفيذي للمنظمة وإىل األمني العام لألمم املتحدة لكي
ينظرا فيها ،وأن حتتفظ باملعلومات وتقدمها إىل اآللية اليت أنشأتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة
مبوجب القرار  ،)2016( 248/71وكذلك إىل أي كيانات حتقيق ذات صلة تنشأ حتت رعاية األمم
املتحدة .وبناء عليه ،سعى فريق التحقيق إىل مجع هذا التقرير وما يتصل به من سجالت واستنتاجات
على حنو جيعله مناسبا ألن تستخدمه تلك اهليئات يف املستقبل .وهذا يعين أيضا أن فريق التحقيق قد
نظر مليا ،يف سعيه للوصول إىل استنتاجاته ،يف احتمال قيام هيئات أخرى بتقييم املعلومات الواردة يف
هذا التقرير واستخدامها يف املستقبل.
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أوال -الوالية
-1

إنشاء فريق التحقيق وحتديد اهلوية

1-1

يقدم هذا التقرير عمال بالفقرة  10من القرار الذي اعتمده مؤمتر الدول األطراف ("املؤمتر") يف دورته
االستثنائية الرابعة بعنوان "التصدي للتهديد الناشئ عن استخدام األسلحة الكيميائية" (الوثيقة
C-SS-4/DEC.3

املؤرخة بـ 27حزيران/يونيه "( )2018قرار  27حزيران/يونيه  ،)"2018ويتناول

التحقيقات اليت أجراها فريق التحقيق وحتديد اهلوية ("فريق التحقيق") يف الفرتة املمتدة من
نيسان/أبريل  2020حتى آذار/مارس .2021
2-1

وذكر املؤمتر يف قرار  27حزيران/يونيه  2018مبسؤوليته مبوجب الفقرة  20من املادة الثامنة من اتفاقية
األسلحة الكيميائية ("االتفاقية") عن اإلشراف على تنفيذ االتفاقية ،والعمل على تعزيز موضوعها
والغرض منها ،واستعراض االمتثال هلا.

3-1

1

وقرر املؤمتر حتديدا ،يف الفقرة  10من قرار  27حزيران/يونيه  ،2018أن على األمانة الفنية
("األمانة"):
أن تتخذ [ ]...ترتيبات لكي حتدد هوية من قاموا باستخدام األسلحة الكيميائية يف
اجلمهورية العربية السورية من خالل متييز وتبليغ مجيع املعلومات اليت ميكن أن
تكون ذات صلة مبنشأ تلك األسلحة الكيميائية يف احلاالت اليت يثبت أو ثبت فيها
لبعثة [املنظمة] [لـ]تقصي احلقائق يف سورية [("بعثة التقصي")] أن أسلحة كيميائية
قد استخدمت أو يرجح أنها استخدمت ،واحلاالت اليت مل تصدر آلية التحقيق
املشرتكة بني املنظمة واألمم املتحدة [("آلية التحقيق املشرتكة")] تقريرا عنها؛ و[]...
أن تقدم األمانة تقارير منتظمة عن حتقيقاتها إىل اجمللس [التنفيذي للمنظمة] واألمني
العام لألمم املتحدة لكي ينظرا فيها.

4-1

وكما ذكر يف ’التقرير األول لفريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق وحتديد اهلوية املقدم
مبوجب الفقرة  10من القرار " C-SS-4/DEC.3التصدي للتهديد الناشئ عن استخدام األسلحة
الكيميائية" ،اللطامنة (اجلمهورية العربية السورية) 24 ،و 25و 30آذار/مارس  ،‘2017املؤرخ بـ8
نيسان/أبريل "( )S/1867/2020( 2020التقرير األول لفريق التحقيق") ،واتساقا مع املعايري اليت تتقيد

1

انظر الفقرة  6من ديباجة القرار .C-SS-4/DEC.3
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بها بعثات تقصي احلقائق وجلان التحقيق الدولية ،فإن والية فريق التحقيق هي أن حيدد  -استنادا
إىل جمموعة كافية وموثوق بها من املعلومات (أي معيار "األسباب املعقولة") - 2هوية من شاركوا
مشاركة مباشرة أو غري مباشرة يف استخدام أسلحة كيميائية يف احلادثات اليت يشملها نطاق التحقيقات
اليت جيريها فريق التحقيق ،أفرادا كانوا أو كيانات أو مجاعات أو حكومات (أي اجلهات الفاعلة من
غري الدول واجلهات الفاعلة من الدول).

3

-2

مهمة فريق التحقيق

1-2

فريق التحقيق ليس هيئة قضائية متلك سلطة إسناد املسؤولية اجلنائية إىل األفراد وال هو ميلك سلطة
الوصول إىل استنتاجات نهائية بشأن عدم االمتثال لالتفاقية .وإمنا الغرض من فريق التحقيق تيسري
عمل آليات أخرى منها (أ) يف املقام األول ،هيئتا توجيه املنظمة يف بتهما يف عدم االمتثال وما يتصل به
من تبعات على دولة طرف وفقا لالتفاقية؛ 4و(ب) عن طريق اآللية الدولية احملايدة املستقلة ،احملاكم
أو اهليئات القضائية احمللية أو اإلقليمية أو الدولية اليت هلا اختصاص البت يف التصرفات اليت حيقق
فيها فريق التحقيق .ويتوقع قرار  27حزيران/يونيه  2018دعم فريق التحقيق للفئة الثانية من
الكيانات ،إذ يؤكد جمددا مبدأ "أنه ينبغي حماسبة املسؤولني عن استخدام األسلحة الكيميائية"،

5

ويقضي بأمور منها أن على األمانة أن "[تقدم املعلومات] إىل آلية التحقيق اليت أنشأتها اجلمعية العامة
لألمم املتحدة مبوجب القرار "( ")2016( 248/71اآللية الدولية احملايدة املستقلة") 6،و"كذلك إىل أي
كيانات حتقيق ذات صلة تنشأ حتت رعاية األمم املتحدة".

2
3

4
5

6

7

7

انظر الفقرات  17-2إىل  20-2من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر الفقرات  5-2إىل  16-2من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر الفقرة  11من القرار .C-SS-4/DEC.3
انظر الفقرة  5من ديباجة القرار .C-SS-4/DEC.3
تتمثل الوالية الرئيسية لآللية الدولية احملايدة املستقلة يف "[ ]...جتميع وحفظ وحتليل األدلة على انتهاكات القانون
الدولي اإلنساني وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان وإعداد ملفات لتيسري وتسريع السري يف إجراءات جنائية نزيهة
ومستقلة ،وفقا ملعايري القانون الدولي ،يف احملاكم الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية اليت هلا ،أو قد ينعقد هلا مستقبال،
االختصاص بهذه اجلرائم وفقا للقانون الدولي" .انظر الفقرة  4من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ( 248/71املؤرخ
بـ 21كانون األول/ديسمرب .)2016
انظر الفقرة  12من القرار .C-SS-4/DEC.3
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2-2

ويهدف فريق التحقيق إىل أداء هذه املهام من خالل إثبات الوقائع املتصلة بتحديد هوية من قاموا
باستخدام األسلحة الكيميائية يف احلادثات اليت وقعت يف اجلمهورية العربية السورية واليت يشملها
نطاق واليته.

3-2

وتتعلق االستنتاجات الوقائعية لفريق التحقيق بعملية مجع الوقائع اليت هلا صلة بنسب تصرف بشري
حمدد إىل فرد أو كيان ،وحتليل تلك الوقائع ،واإلبالغ عنها .وختتلف هذه االستنتاجات الوقائعية،
حبكم طبيعتها ،عن االستنتاجات القانونية ،اليت تتعلق بأوجه عدم مشروعية ذلك التصرف مبوجب
اإلطار القانوني املنطبق وبآثاره القانونية (أي املسؤولية) 8.وال تندرج هذه الفئة األخرية من االستنتاجات

ضمن اختصاص فريق التحقيق .بيد أن من املهم بالنسبة إليه ،يف ظل إمكانية اختاذ استنتاجاته
الوقائعية أسسا أولية إلجراءات قانونية الحقة ،أن يعتمد يف مجع املعلومات وفحصها منهجية متسقة
مع ما قد يبذل من جهود مستقبال يف هذا الشأن.
4-2

ولذلك ،يسعى فريق التحقيق جاهدا إىل جتميع سجالته واستنتاجاته الوقائعية على حنو جيعلها
مناسبة ألن تستخدمها يف املستقبل هيئتا توجيه املنظمة ،وكذلك اآللية الدولية احملايدة املستقلة ،وأي
هيئة حتقيق أخرى ذات صلة قد تطلب مواد من اآللية الدولية احملايدة املستقلة.

5-2

وميكن االطالع على التفاصيل املتعلقة بوالية فريق التحقيق وأساليب عمله يف تقريره األول 9،ويف ثالث
مذكرات وزعتها األمانة ،وهي املذكرات
وEC-92/S/8

EC-91/S/3

(املؤرخة بـ 28حزيران/يونيه ، )2019

(املؤرخة بـ 3تشرين األول/أكتوبر ،)2019

وS/1918/2020

10

املؤرخة بـ 27تشرين

الثاني/نوفمرب  ،)2020على التوالي.

8

راجع ،على سبيل املثال ،القرار  59/46الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،اإلعالن املتعلق بتقصي احلقائق
الذي تضطلع به األمم املتحدة يف ميدان صون السلم واألمن الدوليني ،وثيقة األمم املتحدة  9( A/RES/46/59كانون
األول/ديسمرب  ،)1991الفقرة  ،17اليت تشري إىل أن تقرير هيئة لتقصي احلقائق "ينبغي [ ]...أن يقتصر على عرض
ذي طابع وقائعي للنتائج" .وانظر أيضا ،من مجلة مراجع أخرىG. Arangio Ruiz, State Responsibility ،
Revisited. The Factual Nature of the Attribution of Conduct to the State, Quaderni della Rivista di

9
10

.Diritto Internazionale 6, Volume C-2017, pp. 3 and 110
انظر الفقرات  1-1إىل  7-3من التقرير األول لفريق التحقيق ومرفقيه  1و( 2واملراجع الواردة بها).
ضم فريق التحقيق ،أثناء إعداد هذا التقرير ،عاملني من مجيع اجملموعات اإلقليمية اخلمس.
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ثانيا -أنشطة التحقيق
-3

النهج املتبع يف التحقيق والتحديات اليت واجهته

1-3

استند فريق التحقيق إىل استنتاجات بعثة التقصي متخذا منها منطلقا 11،فأجرى فحصا حمايدا
وموضوعيا ومستقال جلميع املعلومات املتاحة عن استخدام األسلحة الكيميائية يف احلادثة اليت وقعت
يف مدينة سراقب (باجلمهورية العربية السورية) يوم  4شباط/فرباير  ،2018ابتغاء مجع مزيد من
املعلومات ،ومقارنتها ،وحتليلها لتحديد هوية املرتكبني ،على النحو املبين أعاله .وتندرج هذه احلادثة
ضمن قائمة احلادثات اليت قرر فريق التحقيق أن يركز عمله التحقيقي عليها ،واليت أتاحتها األمانة
للدول األطراف يف املرفق  2باملذكرة  .EC-91/S/3ولدى انتقاء هذه احلادثة من تلك القائمة ملتابعة
التحقيق فيها ،أخذ فريق التحقيق باملعايري اليت ترد مفصلة يف تقريره األول ،ومنها ما يتعلق مبا يلي:
(أ) خطورة احلادثة؛ و(ب) مقدار املعلومات املتاحة بالفعل عن احلادثة وموثوقيتها الظاهرة؛ و(ج) نوع
املادة (املواد) الكيميائية اليت كشف عنها .ووضع فريق التحقيق أيضا يف اعتباره أمناط حادثات مماثلة
وموثوقية األشخاص الذين يدعى أنهم شهود على األحداث 12،وأن قرار  27حزيران/يونيه  2018قد
أخذ علما ،مع القلق ،بهذه احلادثة حتديدا.

2-3

13

ويتسق النهج الذي سلكه فريق التحقيق عند حتقيقه يف حادثة سراقب اليت وقعت يوم  4شباط/فرباير
 2018مع النهج املبين يف تقريره األول 14.وأجرى فريق التحقيق بوجه خاص األنشطة التالية( :أ) حلل
املعلومات اليت تلقاها من بعثة التقصي؛ و(ب) طلب معلومات من الدول األطراف ،ومنها اجلمهورية
العربية السورية ،وفحص تلك املعلومات لدى تلقيها؛ و(ج) أجرى تقييما لإلفادات اليت قدمها الشهود
من قبل ،وأجرى بنفسه مقابالت مع أشخاص حمل اهتمام؛ و(د) حصل على مقاطع فيديو ووثائق
ومواد أخرى من مصادر شتى؛ و(هـ) طلب إعادة فحص التحاليل السابقة للعينات ،مبا يف ذلك الرجوع

11

12
13

14

انظر الفقرة  4-7من "تقرير بعثة منظمة حظر األسلحة الكيميائية لتقصي احلقائق يف سورية بشأن حادثة ادعي
وقوعها يف سراقب باجلمهورية العربية السورية ،يف  4شباط/فرباير ( "2018الوثيقة  S/1626/2018املؤرخة بـ15
أيار/مايو "( )2018تقرير بعثة التقصي عن سراقب").
انظر الفقرتني  4-3و 5-3من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر الفقرة  9من قرار  27حزيران/يونيه  2018اليت جاء فيها أن املؤمتر "[أخذ] علما مع القلق بأن بعثة تقصي
احلقائق قد ميزت مزيدا من حاالت استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية ،يف اللطامنة يف 24
و 25و 30آذار/مارس  ،2017ويف سراقب يف  4شباط/فرباير  ،2018وأن هوية مرتكيب هذه اهلجمات مل تحدد بعد".
انظر الفقرات  1-4إىل  10-4من التقرير األول لفريق التحقيق ومرفقاته  1و 2و( 3واملراجع الواردة به).
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إىل خمتربات معينة لدى املنظمة الستخراج البيانات املتعلقة مبواد كيميائية بعينها ،وكذلك إجراء
حتاليل جديدة ،واحلصول على تقييمات تقنية من عدد من املعاهد واملختصني يف البحث اجلنائي؛
و(و) طلب صورا ساتلية وحللها؛ و(ز) مجع معلومات من مصادر مفتوحة؛ و(ح) استشار خرباء .واستند
فريق التحقيق ،يف إجراء هذه األنشطة ،إىل األساليب واإلجراءات ذاتها اليت طبقها خالل التحقيق
املبين يف تقريره األول 15،ومنها ما يتعلق مبا يلي( :أ) النهج الذي سلكه يف احلصول على املعلومات
وحفظها (مثل سلسلة العهدة ،ومناولة املعلومات ،وأمن الشهود ،وأخذ العينات وحتليلها يف خمتربات
معينة)؛ و(ب) النظم اليت استعان بها يف إدارة املعلومات واحلاالت؛ و(ج) درجة اليقني املطبقة على
حتديد هوية املرتكبني .وسلك فريق التحقيق نهجا يتسق مع االتفاقية والقرارات ذات الصلة الصادرة
عن هيئيت توجيه املنظمة 16،وأفضل املمارسات اليت تتبعها هيئات تقصي احلقائق وجلان التحقيق
الدولية ،ال سيما عند مجع املعلومات ،مثل إفادات الشهود ،وتقييم وجاهتها ،ومدى كفايتها،
ومصداقيتها ،مبا يف ذلك تأكيد صحتها من خالل مصادر منفصلة.
3-3

وكما ذكر أعاله ،تطلب مجع املعلومات عن حادثة سراقب اليت وقعت يوم  4شباط/فرباير 2018
التواصل مع الدول األطراف ،ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية ،وأفراد ،فضال عن عدد من
معاهد وخرباء البحث اجلنائي املرموقني دوليا ،وكيانات أخرى ذات صلة .وملا كان فريق التحقيق ال
ميلك الصالحية القضائية لإللزام بتقديم املعلومات واملواد ،فقد عول مرة أخرى على التعاون الطوعي من
تلك اجلهات مجيعها .ويف ما يتعلق بالدول األطراف خاصة ،توقع فريق التحقيق منها أن تفسح له
السبل للوصول إىل املعلومات واألماكن ذات الصلة على وفق ما تقضي به الفقرة  7من املادة السابعة من
االتفاقية.

4-3

وعلى هذا األساس ،عقد فريق التحقيق خالل األشهر املاضية  43اجتماعا ثنائيا مع دول أطراف
وكيانات أخرى .واستعرض أيضا آالفا من امللفات زاد حجمها عن  400غيغابايت ،وحصل على
إفادات من أكثر من  30شاهدا (وعاد أحيانا إىل أفراد بعينهم يستوضح إفاداتهم السابقة) ،وطلب نتائج
حتليل  18عينة متصلة بهذا التحقيق وبيانات إضافية عنها فحصل عليها .وأجرى فريق التحقيق

15

16

انظر الفقرات  1-1إىل  7-3من التقرير األول لفريق التحقيق ومرفقيه  1و( 2واملراجع الواردة بها) ،والوثيقتني
 EC- 91/S/3املؤرخة بـ 28حزيران/يونيه  2019و EC-92/S/8املؤرخة بـ 3تشرين األول/أكتوبر .2019
إضافة إىل القرار  ،C-SS-4/DEC.3انظر قرار املؤمتر الصادر بالعنوان "أخذ العينات والتحليل خالل التحقيقات يف
ادعاءات استخدام األسلحة الكيميائية" (الوثيقة  C-I/DEC.47املؤرخة بـ 16أيار/مايو  ،)1997الذي استند إليه فريق
التحقيق يف حتقيقاته ،مع تعديل ما يلزم تعديله .وانظر املرفق  2أدناه لالطالع على تفاصيل بشأن هذه املنهجيات.
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تقييما للمعلومات اليت حصل عليها ،مشل أيضا تأكيدها من مصادر أخرى ،لتحديد مدى كفايتها،
ووجاهتها ،وموثوقيتها .ويف ما يتعلق مبقاطع الفيديو والصور على وجه التحديد ،أجرى فريق التحقيق
بنفسه حتليال جنائيا أو حصل عليه بقصد التحقق من صحة مقاطع الفيديو والصور عن طريق حتديد
املوقع اجلغرايف الذي صورت فيه ،وتقييم بياناتها الوصفية ،واالستعانة بأساليب أخرى .وسيقدم فريق
التحقيق هذه املعلومات إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة عمال مبا تقضي به الفقرة  12من قرار 28
حزيران/يونيه  2018ووفقا لقواعد املنظمة وبروتوكوالتها السارية يف ما يتعلق بالسرية.
5-3

واقد اعرتضت فريق التحقيق ،عند التحقيق يف احلادثة اليت وقعت يف سراقب يوم  4شباط/فرباير
 ،2018مشكالت شبيهة بتلك اليت ذكرت يف تقريره األول 17،وال سيما ما يتعلق منها بـ(أ) عدم تعاون
اجلمهورية العربية السورية ،وحتديدا إحجامها عن الرد على طلبات األمانة ،على النحو املبين أدناه؛
و(ب) استحالة الوصول إىل موقع احلادثة؛ و(ج) انقضاء فرتة من الزمن بني تاريخ وقوع احلادثة
وحتقيق فريق التحقيق فيها؛ و(د) ما صاحب ذلك من مصاعب يف مجع معلومات إضافية .وإضافة إىل
ذلك ،واجه فريق التحقيق ،باعتباره جزءا ال يتجزأ من األمانة ،وقع تفشي جائحة فريوس الكورونا
(كوفيد )19-على تنفيذ أنشطة املنظمة وما اتخذ من تدابري للتخفيف من وطأتها ،على النحو املبين يف
املذكرات اليت أصدرتها األمانة يف هذا الشأن.

6-3

18

وبالرغم من هذه القيود ،متكن فريق التحقيق من أداء أنشطته التحقيقية املبينة أعاله .ورأى فريق
التحقيق أن من الواجب إيالء القدر الالزم من العناية خالل مجعه املعلومات وتقييمها ،مبا يف ذلك
إجراء مشاورات مع خرباء يف خمتلف التخصصات.

7-3

ويف هذا السياق ،بعث املدير العام ،يف  3متوز/يوليه  ،2020رسالة إىل نائب وزير اخلارجية واملغرتبني
يف اجلمهورية العربية السورية ،بصفته رئيس اللجنة الوطنية السورية ،شفع بها مذكرة من فريق
التحقيق دعت اجلمهورية العربية السورية إىل أمور منها تقديم أي معلومات ومصادر ملموسة أو مسارات
حتقيق إضافية يف ما يتعلق حبادثة سراقب اليت وقعت يوم  4شباط/فرباير  ،2018وأشارت إىل
استعداد فريق التحقيق لعقد اجتماع مع ممثلني رئيسيني عن اجلمهورية العربية السورية ،يف الوقت

17
18

انظر الفقرات  1-4إىل  10-4من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر بوجه خاص الوثائق التالية S/1863/2020 :املؤرخة بـ 20آذار/مارس  ،2020و S/1870/2020املؤرخة بـ17
نيسان/أبريل  ،2020و S/1876/2020املؤرخة بـ 2حزيران/يونيه  ،2020و S/1890/2020املؤرخة بـ 26آب/أغسطس
 ،2020و S/1918/2020املؤرخة بـ 27تشرين الثاني/نوفمرب  ،2020و S/1930/2021املؤرخة بـ 18شباط/فرباير
 .2021وانظر أيضا الفقرة  7من تقرير املدير العام (الوثيقة  EC-95/DG.15املؤرخة بـ 21أيلول/سبتمرب .)2020
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الذي يناسبهم واملكان الذي خيتارونه .وذكر أن الغرض من االجتماع سيكون حبث التقدم يف التحقيق
وتقديم معلومات أخرى ،منها إتاحة الوصول إىل األماكن اليت بوسع سلطات اجلمهورية العربية
السورية أن تيسر الوصول إليها.
8-3

وبعث املدير العام ،مرة أخرى ،يف  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020رسالة أخرى إىل نائب الوزير.
وأعاد املدير العام يف هذه الرسالة الثانية تأكيد الطلبات اليت قدمت من قبل إىل اجلمهورية العربية
السورية أن تقدم ما حبوزتها من معلومات ،وأكد استعداد فريق التحقيق لعقد اجتماع مع السلطات
السورية بالرغم من أي قيود على السفر متصلة جبائحة كوفيد .19-وشفعت برسالة املدير العام الثانية
هذه مذكرة أخرى من فريق التحقيق أشري فيها حتديدا إىل حادثة سراقب وطلب فيها أن يتاح لفريق
التحقيق الوصول ،من مجلة أمور أخرى ،إىل سجالت الطريان والطيارين والعاملني يف القيادة
العسكرية ،الذين كانوا مكلفني بعمليات القوات اجلوية العربية السورية أو شاركوا فيها يف منطقة
سراقب وحميطها يوم  4شباط/فرباير  2018أو يف تاريخ قريب منه.

9-3

وترد يف املرفق  3بهذا التقرير نسخ من رسالتي املدير العام املذكورتني آنفا ومذكرتي فريق التحقيق
املشفوعتني بهما .وحبلول تاريخ هذا التقرير ،مل تتلق األمانة ردا من اجلمهورية العربية السورية على
الطلبات املبينة يف الرسالتني.

19

 10-3وكما أشري إليه يف الضميمتني إىل رساليت املدير العام ،أخذ فريق التحقيق علما بوجه خاص باملوقف
الذي سبق للجمهورية العربية السورية أن أعربت عنه بشأن احلادثة اليت وقعت يف سراقب يوم
 4شباط/فرباير  ،2018مبا يف ذلك ما قدمته من معلومات ذات صلة ،يف بعض مذكراتها الشفوية إىل
األمانة ،يف عام  2018يف أعقاب احلادثة .وبناء على ذلك ،وضع فريق التحقيق يف اعتباره املعلومات
اليت قدمتها اجلمهورية العربية السورية يف تلك املذكرات الشفوية لدى نظره يف السيناريوهات املمكنة
املتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية يف سراقب يوم  4شباط/فرباير  ،2018وتتناول هذه املعلومات مبزيد
من التفصيل يف الفقرات التالية من هذا التقرير.
 11-3ومتكن فريق التحقيق أيضا من تقييم اإليضاحات وبعض مما أحالته اجلمهورية العربية السورية إىل
األمانة من معلومات – حمدودة  -متعلقة باحلادثة بعيد وقوعها .ومل تقدم السلطات السورية أي
تفاصيل أو أدلة داعمة إضافية ،بالرغم من طلبات األمانة ،ومنها ما ورد يف مذكرة األمانة

19

انظر أيضا تقرير املدير العام (.)EC-95/DG.15
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املؤرخة بـ 27تشرين الثاني/نوفمرب ( 2020ال سيما الفقرة  6منها) والرسائل املوجهة

إىل تلك السلطات.

20
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موقف اجلمهورية العربية السورية بشأن حادثة سراقب

1-4

حبث فريق التحقيق ،عند إعداد خطته املتعلقة بالتحقيق يف احلادثة اليت وقعت يف سراقب يوم
 4شباط/فرباير  ،2018فرضيات متنوعة حول كيفية وقوع هذه احلادثة ،ثم انتقل إىل إعداد
سيناريوهات ملموسة بناء على مجيع املعلومات املتاحة .ومن هذه السيناريوهات ،نظر فريق التحقيق،
بوجه خاص ،يف ما ذهبت إليه اجلمهورية العربية السورية من أن مجاعات إرهابية مسلحة "فربكت"
احلادثة لتلفيق اتهامات ضد اجليش العربي السوري.
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21

وأكدت السلطات السورية من جديد أن اجليش العربي السوري مل يستخدم قط أسلحة كيميائية أو مواد
كيميائية سامة يف سراقب (أو يف أي مكان آخر على أراضيها) ،وأخطرت األمانة كذلك أنها أجرت
بنفسها حبثا حتليليا يف احلادثة اليت وقعت يف سراقب يوم  4شباط/فرباير  ،2018استنادا إىل مقاطع
الفيديو والصور املتاحة على مصادر مفتوحة ،وفندت االدعاءات املوجهة إليها .وحمص فريق التحقيق
العناصر املتعلقة باحلفر ،واألسطوانتني ،والنبات ،والرتبة اليت تظهر يف مقاطع الفيديو املتاحة على
مصادر مفتوحة ،وكذلك العناصر املتعلقة باألشخاص املدعى أنهم ضحايا .ووضع فريق التحقيق يف
اعتباره كذلك املعلومات املتعلقة بإحداثيات "نفق حيتوي على مواد كيميائية" يف مشال سراقب
واإلشارات إىل أن اخلوذ البيضاء (الدفاع املدني السوري) وجبهة النصرة كانتا قد جلبتا إىل سراقب
أسطوانات معبأة بالكلور وقامتا بافتعال احلادثة؛ ويشمل ذلك بث مقاطع فيديو يشاهد فيها أشخاص
يدعون أنهم ضحايا هجوم بالكلور ،وشوهدوا من بعد ذلك يف صور أخرى وهم يتخاطبون بود مع أعضاء
يف مجاعة إرهابية وينشفون أنفسهم بعد إزالة التلوث بالكلور.

3-4

ولذلك ،متكن فريق التحقيق من تتبع مسارات حمددة أشارت إليها اجلمهورية العربية السورية .لكن
هذه املسارات مل تكن مدعومة بأي أدلة ملموسة ،ويبدو إىل حد بعيد أنها استندت إىل استنتاجات
خلص إليها بناء على مواد مستقاة من مصادر مفتوحة ورمبا بناء على معلومات أخرى (مل تطلع
اجلمهورية العربية السورية األمانة عليها) 22.وبناء عليه ،قرر فريق التحقيق أن يطلب من سلطات

20
21
22

انظر املرفق  3أدناه.
راجع القسم  5من التقرير األول لفريق التحقيق.
راجع أيضا ،يف هذا السياق ،مذكرة األمانة الصادرة [باإلنكليزية فقط] بعنوان
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اجلمهورية العربية السورية أن تقدم ما حبوزتها من معلومات ومصادر ملموسة تدعم تلك املسارات،
وكل حتليل تقين ذكرته 23.ومل تقدم تلك املعلومات امللموسة أو التحليل التقين أو مراجع املصادر.
وتتبع فريق التحقيق أيضا مسارات التحقيق تلك مستعينا بطائفة متنوعة من املصادر األخرى ،وحماوال
تبين صحة املعلومات املستقاة من املصادر املفتوحة اليت استندت إليها اجلمهورية العربية السورية يف
تقييمها التقين ،كما يناقش أدناه.

ثالثا -احلادثة اليت وقعت يف سراقب يف  4شباط/فرباير 2018
-5

معلومات أساسية
استنتاجات بعثة تقصي احلقائق

1-5

أنيطت بفريق التحقيق ،كما ذكر أعاله ،مهمة التحقيق يف احلاالت اليت ثبت لبعثة التقصي أن أسلحة
كيميائية استخدمت أو يرجح أنها استخدمت فيها ،واليت مل تصل فيها آلية التحقيق املشرتكة إىل
استنتاجات بشأن املرتكبني .وخلصت بعثة التقصي يف تقريرها إىل أن "من املرجح أن الكلور ،الذي
انبعث من أسطوانتني إثر ارتطام ميكانيكي ،استخدم كسالح كيميائي يف  4شباط/فرباير  2018يف حي
التليل بسراقب".

24

الوضع العام يف املنطقة
2-5

شهدت حمافظة إدلب بني عامي  2016و 2018تدفقا كبريا للنازحني بسبب القتال الذي كان جاريا يف
املنطقة .وتقع سراقب ،وهي الثانية بعد أكرب مدينة يف حمافظة إدلب ،على مسافة  20كيلومرتا تقريبا
جنوب شرق مدينة إدلب وعلى مسافة  50كيلومرتا جنوب غرب حلب .وهلذه املدينة موقع اسرتاتيجي
على تقاطع الطريق السريع "إم "4-الرابط بني الشرق والغرب واملمتد من احلدود العراقية إىل الالذقية،
والطريق السريع "إم "5-الرابط بني الشمال واجلنوب واملمتد من حلب مشاال إىل مدينة محاة ،ثم إىل
مدينة محص ،فالعاصمة دمشق ،وصوال إىل احلدود مع األردن.

23

24

("املعلومات اليت تقدمها اجلمهورية العربية السورية لكي تنظر فيها األمانة الفنية :نظرة عامة عن جتهيزها")،
الوثيقة  S/1934/2021املؤرخة بـ 10آذار/مارس .2021
رسالة إىل سلطات اجلمهورية العربية السورية ،مشفوعة بها مذكرة من فريق التحقيق ،مؤرخة بـ 3متوز/يوليه 2020؛
ورسالة إىل سلطات اجلمهورية العربية السورية ،مشفوعة بها مذكرة من فريق التحقيق ،مؤرخة بـ 16تشرين
األول/أكتوبر ( 2020أعيد نشرهما أدناه يف املرفق  3بهذا التقرير).
الفقرة  4-7من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
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وكما ذكر فريق التحقيق من قبل 25،تعد السيطرة على الطريق السريع "إم "5-هدفا مهما من أهداف
العمليات العسكرية يف املنطقة .وقد حصل فريق التحقيق على تقارير ومعلومات مفادها أن القرى واملدن
الواقعة على طول الطريق السريع "إم "5-ظلت ،منذ عام  2012على األقل ،أهدافا دائمة للضربات
اجلوية 26.وملا استعادت سلطات اجلمهورية العربية السورية سيطرتها على شرق مدينة حلب يف أواخر
عام  ،2016زادت القيمة االسرتاتيجية لذلك الطريق السريع.

4-5

ومل تكن سراقب يف شباط/فرباير  2018خاضعة لسيطرة احلكومة ،ومل تصبح حتت سيطرتها إال يف
آذار/مارس  .2020ويف شباط/فرباير  ،2018كانت سراقب ال تزال حتت سيطرة مجاعات املعارضة
املسلحة اليت استولت عليها منذ كانون الثاني/يناير  .2012وكان هلذه املدينة نفسها وضع خاص نوعا
ما الستمرار مظاهر احلياة فيها  -بالرغم من النزاع املسلح ،والقصف املتواصل ،وحتى املواجهات بني
خمتلف اجلماعات املسلحة املسيطرة عليها  -بل إن انتخابات عقدت فيها النتخاب ممثلني حمليني
يف صيف عام  .2017ولبسط بعض مالمح السياق احمليط باالدعاءات املتعلقة باحلادثة اليت وقعت يف
 4شباط/فرباير  ،2018يعرض فريق التحقيق يف ما يلي بعض املعلومات اليت حصل عليها يف ما يتعلق
باألنشطة العسكرية يف املنطقة.

5-5

ومتكنت هيئة حترير الشام ،يف حدود متوز/يوليه  ،2017من انتزاع املنطقة من سيطرة مجاعات
مسلحة أخرى ،فغدت حبلول عام  2018اجلماعة "اجلهادية" املسلحة املهيمنة على املنطقة.

27

وتصاعدت على إثر ذلك العمليات والضربات اجلوية اليت شنتها الطائرات السورية والروسية على
املنطقة .ومع اقرتاب نهاية عام  ،2017كثفت القوات املوالية للحكومة هجماتها اجلوية على كل من
إدلب واملناطق املتامخة هلا ،واستأنفت هجماتها الحقا يف كانون الثاني/يناير  28.2018وحبلول نهاية
عام  ،2017ادعي أن  320 000شخص آخرين فروا من شرق حمافظة إدلب وجنوب شرقها بسبب
العمليات العسكرية وعواقبها.
25

26
27

28

الفقرتان  6-6و 7-6من التقرير األول لفريق التحقيق.
يستخدم فريق التحقيق ،ألغراض تقاريره ،مصطلح "تقليدية" لتمييز اهلجمات أو األسلحة غري الكيميائية.
كما أشري إليه يف التقرير األول لفريق التحقيق ،استوعبت جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ،اليت صنفها جملس
األمن التابع لألمم املتحدة منظمة إرهابية يف أيار/مايو  2013مبوجب قراره  ،)1999( 1267مجاعات مسلحة أخرى
متنوعة ،فنشأت عن ذلك هيئة حترير الشام .انظر الفقرة  13-6من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر ،من بني مراجع أخرى ،جملس حقوق اإلنسان ،تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية
السورية ،املؤرخ بـ 9آب/أغسطس  ،2018وثيقة األمم املتحدة  ،A/HRS/39/65الصفحة  .3وقد حصل فريق التحقيق
على كم هائل من املعلومات عن هذه العمليات العسكرية من مصادر شتى ،منها مصادر مفتوحة سورية وروسية.
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ويف  27تشرين األول/أكتوبر  ،2017كانت القيادة العامة للجيش العربي السوري يف الواقع قد أعلنت
أنها ستشن محلة ،حتت قيادة اللواء [حجب االسم] 29،الستعادة السيطرة على جزء على األقل من
حمافظة إدلب ،مبا فيها أبو الظهور .وهذا يظهر أيضا يف ما يبدو أنه أمر عسكري مؤرخ بـ 24تشرين
األول/أكتوبر  2017حيمل توقيع العماد [حجب االسم] ،نائب القائد العام ووزير الدفاع .ويشار حتديدا
يف هذه الوثيقة ،اليت نشرت على اإلنرتنت وحصل عليها فريق التحقيق ،إىل التزام "كافة القادة []...
بتنفيذ أوامر وتعليمات اللواء [حجب االسم] حتى انتهاء املهمة القتالية واليت حتددها القيادة العامة".
وحصل فريق التحقيق كذلك على معلومات ،منها ما ورد يف منابر إخبارية سورية ،مفادها أن اللواء
[حجب االسم] أحل حمل اللواء [حجب االسم] يف  6كانون الثاني/يناير .2018

الصورة  - 1األمر املدعى إصداره يف  24تشرين األول/أكتوبر  2017والقاضي بتعيني اللواء
[حجب االسم] قائدا للحملة

*

29

*

يتضمن املرفق  ،4املصنف "شديد احلماية طبقا لتصنيف املنظمة" واملتاح جلميع الدول األطراف (بالوثيقة
 ITT/HP/003املؤرخة بـ 12نيسان/أبريل  ،)2021وفق الشروط املنصوص عليها يف االتفاقية ،فقرات ترد فيها األمساء
احملجوبة يف التقرير املوجه لعامة اجلمهور.
تقدم الصور (ومنها اخلرائط) يف هذا التقرير ألغراض االطالع عليها والرجوع إليها فقط ،وال متثل يف حد ذاتها دليال ذا
صلة باألحداث أو احلادثة املعنية.
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وضمت القوات اليت نشرت يف هذه احلملة قوات النمر ،وهي وحدة خنبة توظفها القيادة العامة السورية
يف جبهات خمتلفة من جبهات النزاع (النزاعات) 30.وقد حصل فريق التحقيق على معلومات من شهود
ومن صور ساتلية ومن مصادر أخرى ،مفادها أن مرفق اجملنزرات العسكري (يشار إليه أيضا مبدرسة
"املركبات" أو "الدبابات") ،الواقع على بعد  22كيلومرتا مشال شرق مدينة محاة وعلى مسافة
 68كيلومرتا تقريبا إىل الشرق من سراقب ،بدأ يتخذ يف أواخر عام  2017قاعدة عمليات متقدمة (لذلك
سمي أيضا "النقطة") لقوات النمر والوحدات األخرى العاملة حتت قيادة العميد [حجب االسم].

8-5

ومع اقرتاب نهاية عام  ،2017نقلت عدة مروحيات كانت تعمل حتت سلطة قوات النمر يف ساحات
عمليات أخرى إىل مرفق اجملنزرات من قاعدة محاة اجلوية العسكرية ورمبا من أماكن أخرى .وتزامن
ذلك مع نقل قوات النمر إىل املنطقة للمشاركة يف العمليات املرتقبة يف إدلب .ويستنتج فريق التحقيق من
إفادات الشهود ،وتقارير اخلرباء ،واملعلومات املستقاة من مصادر مفتوحة أنه كان لدى قوات النمر عتاد
هام قوامه مروحيات من طراز  ،Mi-8/17 Hipفضال عن وحدات مدرعات ووحدات مدفعية .وتظهر
بيانات املراقبة ومعلومات أخرى حصل عليها فريق التحقيق تصعيدا مفاجئا يف العمليات اجلوية انطالقا
من مرفق اجملنزرات يف الفرتة املمتدة من  27كانون األول/ديسمرب  2017إىل  9شباط/فرباير – 2018
ثم مرة أخرى يف آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب  ،2018ملا أصبحت القاعدة اجلوية أيضا هدفا هلجمات
عديدة شنتها اجلماعات املسلحة.

9-5

وكما ذكر يف التقرير األول لفريق التحقيق ،تعتمد اجلماعات املسلحة واملدنيون يف املناطق اليت ال ختضع
لسيطرة حكومة اجلمهورية العربية السورية على طرق خمتلفة لإلنذار مبكرا بأن هجمات جوية حمتملة
توشك أن تشن سواء بالطائرات أو باملروحيات .ويستعينون بوسائل منها شبكات من "مراقيب"
الطائرات (أو "املراصد") ،متيز االتصاالت بني الطيارين وغريهم من الضباط ،وإحداثيات األهداف،
وتراقب الطائرات ،وتقدم هذه املعلومات إىل "مراصد" وأفراد آخرين يف املناطق املرجح استهدافها.
وتستكمل شبكات اإلنذار املبكر البشرية هذه باعرتاض االتصاالت ،وبأجهزة االستشعار ،وجتهيز
البيانات لتوقع أماكن الضربات اجلوية احملتملة ووقتها 31.وحتدد هذه البيانات ،يف ظروف معينة،
منطلق الطلعات اجلوية وتتيح أحيانا احلصول على معلومات عن الطيارين.

 10-5ويف أواخر عام  ،2017كثفت قوات اجلمهورية العربية السورية هجماتها اجلوية على إدلب واملناطق
املتامخة هلا ،واستأنفت هجماتها الحقا يف كانون الثاني/يناير  .2018واحتدم القتال وتعززت مكاسب
30
31

الفقرتان  9-6و 16-6من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر على سبيل املثال الفقرتني  19-6و 20-6من التقرير األول لفريق التحقيق.
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القوات املوالية للحكومة يف كانون الثاني/يناير ،عندما أسفر التقدم امليداني الذي قادته قوات النمر عن
استعادة السيطرة على قاعدة أبو الظهور اجلوية حبلول  20كانون الثاني/يناير  .2018وباتت هذه
احلملة تعرف يف أوساط مجاعات املعارضة املسلحة بـ"محلة شرق السكة" ،إشارة إىل سكة احلديد
املمتدة من الشمال إىل اجلنوب تقريبا والرابطة بني أبو الظهور ومدينة محاة ومدن أخرى .ويف إطار هذه
احلملة ،كانت العمليات اليت أدت يف نهاية املطاف إىل السيطرة على قاعدة أبو الظهور اجلوية جارية
يف  4كانون الثاني/يناير  ،2018على طول ثالثة حماور :مشاال من أبو دالي ،وغربا من خناصر،
وجنوبا من احلاضر .وحبلول أوائل شباط/فرباير  ،2018كان اجليش العربي السوري قد استعاد يف
املنطقة ما ال يقل عن  13بلدة وقرية أخرى جنوب شرق سراقب.
 11-5وكما يبين يف اخلريطة أدناه (الصورة  - 2حيث تبين سكة احلديد باللون األسود ،والطريقان السريعان
باللونني األمحر والبنفسجي) ،انطلق فرع من العملية من املنطقة القريبة من مرفق اجملنزرات وتقدم
مشاال عرب خوين إىل سنجار وانتهاء بقاعدة أبو الظهور اجلوية .وبعد السيطرة على قاعدة أبو الظهور
اجلوية ،بعد االلتقاء مبحور الشمال ،اجتهت القوات غربا حنو سراقب ،غري أن تقدمها تعثر يف
تل سلطان .وهذا احملور اجلنوبي من اهلجوم هو احملور الذي كان يتألف من قوات حتت قيادة العميد
[حجب االسم] ،الذي كان يستخدم غرفة العمليات يف مرفق اجملنزرات ،عند اللزوم .وحصل فريق
التحقيق على معلومات مفادها أن العميد [حجب االسم] ،والعقيد [حجب االسم] ،وممثلني عن قوات
أخرى كانت نشطة يف ساحة العمليات يف أوقات خمتلفة ،كانوا عادة حيضرون يف غرفة العمليات.
وحددت مصادر متعددة هوية العقيد [حجب االسم] باعتباره هو قائد عمليات قوات النمر واملكلف
بغرفة العمليات ،حتت سلطة العميد [حجب االسم] ،ومن تلك املصادر أشخاص متكنوا من التعرف
على هويته يف االتصاالت الراديوية .وحصل فريق التحقيق على معلومات مفادها أن العميد [حجب
االسم] والعقيد [حجب االسم] سمعا على جهاز الراديو وهما يتواصالن ويعطيان أوامر مباشرة للطيارين
بشن هجمات جوية يف عامي  2017و.2018
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الصورة  – 2صورة توضيحية لالجتاهات العامة للحملة العسكرية

 12-5وحبلول أوائل شباط/فرباير  ،2018كانت سلطات اجلمهورية العربية السورية قد عززت قبضتها على
مدينة أبو الظهور وتوغلت غربا حنو سراقب ،حيث تعثرت خطوط املواجهة واستقرت على مسافة حنو
 15كيلومرتا شرق املدينة وجنوب شرقها .ومل تتغري خطوط املواجهة هذه تغريا شديدا إال عندما
استأنفت القوات السورية تقدمها من مشال خان شيخون على طول الطريق السريع "إم "5-يف أواخر
كانون األول/ديسمرب  2019وأوائل كانون الثاني/يناير  .2020ويف  2شباط/فرباير  ،2018أعطيت
لوحدات اهلجوم الرئيسية التابعة لقوات النمر ،اليت قادت هجوم اجليش السوري على شرق إدلب،
أوامر باإلسراع يف إنهاء عملياتها يف املنطقة والتوجه حنو الغوطة :وحصل فريق التحقيق على معلومات
مفادها أن إعادة االنتشار هذه قد حدثت بالفعل يف  13شباط/فرباير .2018
 13-5وأفادت مصادر شتى أن قوات معارضة لسلطات اجلمهورية العربية السورية أصابت يف  3شباط/فرباير
 2018طائرة عسكرية روسية من طراز  Su-25يف أجواء حمافظة إدلب وأسقطتها ،فتحطمت قرب بلدة
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معصران ،على بعد حنو  15كيلومرتا جنوب سراقب ،ولقي الطيار مصرعه .وأعقب هذه احلادثة
تصعيد يف اهلجمات اجلوية على األراضي اخلاضعة لسيطرة مجاعات املعارضة املسلحة على نطاق
احملافظة ،مبا يف ذلك منطقة سراقب (حيث كانت القوات احلكومية حتقق مكاسب على األرض
بالتزامن مع تقدمها حنو املدينة) .وتبنت مصادر متعددة إسقاط طائرة

Su-25

الروسية؛ بيد أن فريق

التحقيق مل يتتبع هذا املسار من التحقيق ألنه ال يدخل ضمن واليته .وحصل فريق التحقيق أيضا على
معلومات تفيد أن كفر عميم ،وهي بلدة تقع على بعد حنو مثانية كيلومرتات جنوب شرق سراقب،
تعرضت يف اليوم ذاته هلجوم مبروحية ألقت أسطوانة كلور؛ ومل يتابع فريق التحقيق هذه املسألة ألن
هذه احلادثة مل تعرض على نظره.
 14-5وحصل فريق التحقيق على معلومات عن مرفق إلنتاج القنابل الربميلية أو تعبئتها يف قاعدة اجملنزرات
اجلوية ،ويذكر باملعلومات اليت حصل عليها يف ما يتعلق بضلوع قوات النمر يف طلب الكلور الستخدامه
سالحا كيميائيا يف اللطامنة يوم  25آذار/مارس  32.2017ورغم اإلشارات اليت تفيد بأن قائد قوات
النمر ،العميد [حجب االسم] ،طلب قنابل برميلية معبأة بالكلور واستخدمها يف هجوم يوم
 4شباط/فرباير  ،2018فإن فريق التحقيق مل يتمكن من تأكيد تلك اإلشارات ،ومن ثم مل يعتد بها.
 15-5وكما ذكر أعاله ،كانت اجلماعة املسلحة املهيمنة يف املنطقة هي هيئة حترير الشام ،وهي االئتالف
األحدث بني جبهة النصرة ومجاعات أخرى ،بقيادة [حجب االسم] .وكان لدى هيئة حترير الشام
وقتذاك  10 000مقاتل يف حميط حمافظة إدلب ،وقد تعذر على فريق التحقيق التثبت من هذا الرقم.
ووفقا لتقارير إعالمية سورية تعود إىل عام  ،2020كان مقر هيئة حترير الشام يقع يف عنجارة ،يف
سلسلة أنفاق غرب مدينة حلب.
 16-5وحصل فريق التحقيق من مصدر يف سراقب على معلومات مفادها أن قوة قوامها  5 500عنصر من
جيش إدلب احلر كانت مكلفة يف شباط/فرباير  2018بعمليات الدفاع عن خطوط اجلبهة خارج
سراقب .واستخدمت املدينة نقطة عبور للجنود املنتقلني من خطوط اجلبهة وإليها .وكانت "غرفة
العمليات" يف سراقب (املسماة "رد الطغيان") تضم خالل هذه الفرتة ما يصل إىل  12مجاعة مسلحة
مشاركة يف احلملة يف سراقب وضواحيها وتنسق فيما بينها ،ومنها :جيش إدلب احلر (حتت قيادة
[حجب االسم])؛ وأحرار الشام (حتت قيادة [حجب االسم])؛ وفيلق الشام (حتت قيادة [حجب
االسم])؛ وجيش النصر (حتت قيادة [حجب االسم])؛ وجيش النخبة؛ وجيش األحرار (حتت قيادة

32

الفقرة  10-8من التقرير األول لفريق التحقيق.
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[حجب االسم])؛ وجتمع دمشق (حتت قيادة [حجب االسم]) .ومل تكن هيئة حترير الشام جزءا من
هذا االئتالف بسبب خالفات إيديولوجية – وإن كان فريق التحقيق قد حصل على معلومات مفادها أن
اجملموعتني كانتا تنسقان يف الواقع عملياتهما وكانتا تقاتالن أحيانا صفا واحدا على خطوط اجلبهة.
 17-5ولئن كان فريق التحقيق قد حصل على معلومات تفيد أن دوال أخرى نفذت ضربات جوية وعمليات يف
أراضي اجلمهورية العربية السورية يف أوائل شباط/فرباير  ،2018فال توجد معلومات تشري إىل أن قوات
معارضة لسلطات اجلمهورية العربية السورية شنت ضربات جوية يف منطقة سراقب.
 18-5ورأى خبري عسكري استشاره فريق التحقيق أن استخدام األسلحة الكيميائية يف سراقب يف أوائل
شباط/فرباير  2018ميكن أن يفسر ،من منظور اسرتاتيجي ،بأنه حماولة ملضاعفة جهود التقدم غربا،
مبا يف ذلك التقدم حنو سراقب ،بسبب تعثر زخم اهلجوم ،لكنه ميكن أن يفسر أيضا بأنه "عقاب"
على إسقاط الطائرة الروسية ،وكذلك لكسر إرادة السكان ومقاتلي املعارضة املتحصنني .والحظ اخلبري
كذلك أنه مل تنفذ بعد  4شباط/فرباير أي حماولة عسكرية كبرية لالستيالء فعال على سراقب وحميطها
القريب.
 19-5ويف املقابل ،رأى اخلبري العسكري أيضا أنه قد يكون لدى اجلماعات (املسلحة) احمللية ما حيفزها
على افتعال هجوم كيميائي لرتكيز اهتمام اجملتمع الدولي على حمنة سراقب واملنطقة اجملاورة هلا،
اليت تعرضت لقصف مستمر على مدى األسابيع السابقة .وقد اسرتشد فريق التحقيق بهذه االعتبارات
وبغريها يف نهجه إزاء تقييم املعلومات اليت حصل عليها ،وباألخص يف متييز مصادر جديدة للمعلومات
ملتابعة حتقيقاته.
-6

حادثة سراقب 4 ،شباط/فرباير 2018

1-6

خلصت بعثة التقصي إىل أن من املرجح أن الكلور ،الذي انبعث من أسطوانتني إثر "ارتطام ميكانيكي"،
استخدم كسالح كيميائي يف  4شباط/فرباير  2018يف حي الطليل بسراقب 33.ويدرك فريق التحقيق أن
واليته تستند إىل استنتاجات بعثة التقصي؛ ومن ثم فقد ركز حتقيقه على من يحتمل أنهم قاموا
باستخدام الكلور ،ووضع يف اعتباره أيضا املعلومات عن وجود مواد أخرى.

2-6

ووضع فريق التحقيق يف اعتباره القيود احملفوف بها عمله 34فنظر يف سيناريوهات خمتلفة 35،تنفيذا
ملهمته املتمثلة يف حتديد هوية من قاموا باستخدام األسلحة الكيميائية .وكما ذكر آنفا ،بينت سلطات

33
34

انظر الفقرة  4-7من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
انظر القسم  2أعاله؛ راجع القسم ثانيا 4-من التقرير األول لفريق التحقيق.
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اجلمهورية العربية السورية ،يف هذه احلالة حتديدا ،تفسريها للحادثة استنادا إىل دراساتها التحليلية
لألحداث ،فذهبت إىل أن األمر يتعلق بسيناريو "مفربك" – وأشارت إىل أن اجلماعات املسلحة
اإلرهابية احمللية ،املدعومة من دول شتى ،متلك الوسائل الختالق وتلفيق اتهامات زائفة .ويف هذا
الصدد ،تتبع فريق التحقيق حتديدا مسارات حتقيق شتى بشأن االدعاء بأن برميلني حيتويان على
الكلور وضعا يف املكان بقصد "فربكة" هجوم كيميائي.
3-6

ولذلك ،ركز فريق التحقيق يف هذه احلالة على السيناريوهني الرئيسيني ،وهما سيناريو "فربكة" هجوم
كيميائي ،وسيناريو وقوع هجوم بالكلور الذي انبعث من أسطوانتني ألقيتا من اجلو .وظل فريق
التحقيق ،يف الوقت ذاته ،منفتحا على النظر يف فرضيات أخرى ميكن أن تفسر ما حدث يوم
 4شباط/فرباير  2018يف سراقب.
’‘1

4-6

سياق األنشطة العسكرية يف املنطقة

خبصوص األنشطة العسكرية يف منطقة سراقب يف أواخر عام  2017وأوائل عام  ،2018أجرى فريق
التحقيق تقييماته استنادا إىل إفادات الشهود ،وتقارير اخلرباء ،واملالحظات والبيانات التقنية،
والصور ،واملعلومات املستقاة من املصادر املفتوحة ،وعن طريق مشاورات مع كيانات خارجية.

5-6

وكانت الضربات بالطائرات واملروحيات ،منذ آب/أغسطس  ،2012عنصرا أساسيا يف مجيع احلمالت
العسكرية باجلمهورية العربية السورية .وكما سبق تناوله بإجياز 36،استهدفت منطقة سراقب يف الفرتة
املمتدة من نهاية عام  2017إىل شباط/فرباير  2018بضربات جوية مكثفة استمرت إىل أن تعثر اهلجوم
الشامل الذي كانت تشنه القوات السورية وحلفاؤها .والحظ فريق التحقيق حتديدا أن هذه العمليات
شهدت إسقاط طائرة روسية من طراز

SU-25

يوم  3شباط/فرباير  ،2018وهو ما عدته مصادر عديدة

حدثا هاما .وتعرضت منطقة سراقب ،يف األسبوع الذي سبق  4شباط/فرباير  ،2018لقصف مكثف
مشل استهداف مستشفيين :أحدهما مستشفى معرة النعمان املهم ،الذي قصف بعد الساعة  08:00من
مساء يوم  4شباط/فرباير نفسه؛ واآلخر هو مستشفى سراقب نفسه (يسمى أيضا مشفى اإلحسان أو
مشفى عدي) ،الذي تعرض للقصف يف  29كانون الثاني/يناير .2018

35
36

انظر القسمني  3و 4أعاله؛ راجع القسم ثانيا 5-من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر الفقرات  8-5إىل  10-5أعاله.
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6-6

ومجع فريق التحقيق وحلل معلومات وصورا تتعلق بتسع قواعد جوية تقع ضمن مسافة تتيح
للمروحيات الوصول إىل سراقب 37.ولئن كان ميكن من الناحية النظرية هلذه القواعد مجيعها أن توفر
اإلسناد لطلعات جوية من هذا القبيل ،فقد حصل فريق التحقيق على معلومات حمددة عن غارات
املروحيات على سراقب انطالقا من قاعدة محاة اجلوية 38وكذلك من مرفق اجملنزرات العسكري خالل
الفرتة املعنية .وتشري بيانات التحليق وغريها من املعلومات إىل أن قاعدة محاة اجلوية كانت منطلقا
لعشرات من الطلعات اجلوية يف الفرتة ما بني كانون األول/ديسمرب  2017وشباط/فرباير  ،2018منها
على األقل تسع طلعات نفذت يوم  4شباط/فرباير  .2018ويقع مرفق اجملنزرات على مسافة 25
كيلومرتا تقريبا مشال شرق قاعدة محاة اجلوية؛ ويف أوائل عام  ،2018اتخذ هذا املرفق مقرا لعمليات
قوات النمر ،اليت كان لديها جمموعة من املروحيات من طراز  Mi-8/17املستخدمة هناك ،وكانت
مثاني مروحيات على األقل تستخدم بانتظام .وتظهر بيانات املراقبة وسائر املعلومات اليت حصل عليها
فريق التحقيق تصعيدا ذا شأن يف العمليات باملروحيات انطالقا من مرفق اجملنزرات يف الفرتة من 27
كانون األول/ديسمرب  2017إىل  9شباط/فرباير  .2018ولئن مل تسجل قبل  27كانون األول/ديسمرب أي
أنشطة طريان انطالقا من تلك القاعدة اجلوية ،فقد لوحظت بعد ذلك التاريخ أنشطة تراوح عددها بني
طلعات جوية قليلة وما يربو عن  50طلعة جوية يف اليوم الواحد ،برتابط مع العمليات العسكرية يف
املنطقة.
’‘2

7-6

39

األحوال اجلوية

حل الغروب يوم  4شباط/فرباير  2018يف الساعة  17:03تقريبا؛ وأشرقت مشس اليوم التالي يف
الساعة  6:32تقريبا .وقد تثبت فريق التحقيق من األحوال اجلوية اليت كانت سائدة يف املنطقة مساء
يوم  4شباط/فرباير  2018من خالل توافق إفادات الشهود ومصادر املعلومات األخرى ،ومنها التقارير
الرمسية اليت تلقاها فريق التحقيق من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومراكز األرصاد اجلوية
املتخصصة التابعة هلا .وسجلت يف املنطقة ،بني الساعة  21:00والساعة  ،22:00درجة حرارة بلغت
 10درجات مئوية (مع هامش خطأ حمتمل يقدر يف الغالب بنحو درجتني مئويتني) ودرجة رطوبة

37

38

39

يقر فريق التحقيق بأن املروحيات ميكنها أن تهبط يف أي مكان تقريبا ،بيد أنها تعمل عادة ،يف سياق محلة هجومية،
انطالقا من قاعدة جوية معينة ،ولو مؤقتا يف بعض األحيان.
إلدراك أهمية قاعدة محاة اجلوية منذ عام  ،2017انظر ،من مجلة مراجع أخرى ،التقرير األول لفريق التحقيق،
وال سيما الفقرة  10-6والفقرات اليت تليها.
انظر الفقرة  8-5أعاله.
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نسبية بلغت  %80على ارتفاع مرتين من مستوى سطح األرض .وتشري التقديرات إىل أن الرياح كانت
خفيفة باجتاه الشمال .وتظهر مناذج املنطقة تقلبات قوية يف اجتاه الرياح طوال املساء والليل؛ وتشري
النماذج إىل أن هذه الرياح اخلفيفة اجتهت جنوبا بعد الساعة  22:00من يوم  4شباط/فرباير .وتعد
الظروف السائدة يف املنطقة وقتذاك ،حبسب التقديرات ،مالئمة الستخدام غاز الكلور .ولذلك ،بوسع
كل صانع قرار ذي دراية بتلك الظروف أن خيطط الستخدام ذلك الغاز وأن يستخدمه كسالح كيميائي
يف تلك الظروف  -وإن كان يتعذر توقع اجتاه انتشار الغاز على وجه الدقة مسبقا.
’‘3
8-6

اإلفادات والتقييمات بشأن الذخريتني املعنيتني ،وإيصاهلما ،وارتطامهما

منطقة احلادثة اليت حددتها بعثة التقصي هي حقل عشيب مفتوح يقع على بعد حنو  400مرت شرق
جسر أبو الظهور على الطريق السريع "إم "5-يف سراقب جنوب غرب املصرف الزراعي احمللي (وهو
مرفق يستخدم مستودعا) 40.وتظهر يف مجيع أحناء هذه املنطقة اليت تقع يف شرق سراقب نقاط ارتطام
أسلحة متعددة يف الفرتة ما بني  1و 7شباط/فرباير  ،2018وفق ما تبين من الصور الساتلية اليت حصل
عليها فريق التحقيق وفسرها خمتصون ،مؤكدين بذلك ما جاء يف إفادات الشهود بتزايد اهلجمات
اجلوية خالل تلك الفرتة.

40

انظر تقرير بعثة التقصي عن سراقب ،الفقرة  ،17-5والصفحة ( 8اخلريطتان).
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الصورة  - 3مشهد عام ملنطقة حادثة  4شباط/فرباير 2018

9-6

وذكر عدة شهود أن براميل (أسطوانات) ألقيت يف هذه املنطقة العشبية املفتوحة مساء يوم
 4شباط/فرباير  :2018فقد مسعوا صوت مروحية بني الساعة  21:15والساعة  21:22وجسما أو
جسمني يهويان ويرتطمان باألرض .وذكر اثنان من أولئك الشهود أيضا أنهما شاهدا مروحية ،أو
أضواءها يف الليل .وتذكر شهود ،ومنهم من كانوا يف ملجأ قريب (مشار إليه يف الصورة  4بنجمة
زرقاء) ،حتديدا أنهم مل يسمعوا دوي انفجارات عند سقوط األسطوانة (األسطوانتني) ،لكنهم ميزوا
صوت "سقوط" (وصف بأنه "وحيف") .وظن بعض الشهود للوهلة األوىل أن قنابل تقليدية ألقيت،
لكنها مل تنفجر .وروى أحد من الذوا إىل امللجأ الواقع على مسافة  70مرتا تقريبا من احلفرة  1وحنو
 120مرتا مشال شرق احلفرة  ،2أنه خرج لرؤية ما حدث فبدأ يشعر بالغثيان عندما اقرتب من املنطقة
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يف اجتاه مصدر الصوت .ومتكن فريق التحقيق من تأكيد هوية  12فردا معروفني بأمسائهم ،منهم
 11فردا تلقوا العالج يف مستشفى سرمني امليداني ،ظهرت عليهم أعراض نتيجة تعرضهم للكلور املتصل
بهذه احلادثة .وكان سبعة من هؤالء األفراد الـ 11معا يف ملجأ مساء يومئذ .وترد معلومات مفصلة يف
هذا السياق يف تقرير بعثة التقصي عن سراقب ويف األقسام التالية من هذا التقرير.
 10-6وتؤكد مقاطع الفيديو اليت حصل عليها فريق التحقيق واملعلومات املتاحة يف املصادر املفتوحة إفادات
الشهود بأن أسطوانتني على األقل ألقيتا يف املنطقة ،غري بعيدة الواحدة منهما عن األخرى ،يف الفرتة
الزمنية اليت أبلغ الشهود عنها  .والحظ فريق التحقيق أثناء حتليله وجود عدة نقاط ارتطام ،لكنه ركز
حتديدا على ثالث احلفر املبينة يف الصورة  ،4استنادا إىل توافق اإلفادات والتحليل الذي أجراه
املختصون الذين استشارهم ،وكذلك الصور الساتلية وتسجيالت الفيديو اليت حصل عليها يف أعقاب
احلادثة.
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الصورة  - 4املنطقة املعنية يف األيام اليت سبقت يوم  4شباط/فرباير ( 2018يسارا) واأليام اليت تلته (ميينا)

 11-6واحلفرة األوىل (املشار إليها بـ"احلفرة  )"1هي حفرة غري عميقة على مسلك ،أو طريق ترابي .ويظهر
على النبات (العشب) حول مكان االرتطام أيضا تبدل يف اللون يف بقع بيضاوية الشكل .ومل تعاين يف
هذه احلفرة أو تجمع من داخلها أي أسطوانة أو شظايا ذخائر مميزة أخرى  -وإن كانت بعض القطع
املعدنية اليت كانت بالقرب منها تشبه شظايا إطار (إطار حاضن) من النوع نفسه الذي ميز حول
األسطوانة  ،2كما يناقش أدناه.
 12-6وعثر على حفرة أخرى (مشار إليها بـ"احلفرة  ،)"2وهي أيضا غري عميقة نسبيا ،على مسافة تناهز
 50مرتا جنوب غرب احلفرة  .1ويظهر على النبات (العشب) حول مكان االرتطام أيضا تبدل مميز يف
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اللون يف بقع بيضاوية الشكل .وميكن رؤية شظايا معدنية يف احلفرة وحميطها يف الصور اليت التقطت
عند بزوغ ضوء النهار يوم  5شباط/فرباير  .2018وعثر على بقايا أسطوانة على بعد مخسة أمتار تقريبا
من احلفرة.

الصورة  - 5مثال على حتديد املوقع اجلغرايف للحفرة 2

 13-6وتقع حفرة ثالثة (مشار إليها بـ"احلفرة  )"3مشال احلفرتني األوليني ،مباشرة فوق مسلك صغري آخر؛
وهي أعمق من احلفرتني  1و 2وأكرب منهما حجما ،واألرجح أنها نتجت عن ذخرية تقليدية .وبالنظر
إىل حجم هذه احلفرة وغياب اآلثار البيئية الظاهرة املتوقع أن تنتج عادة عن املواد الكيميائية ،يستبعد
أن يكون انبعاث الكلور قد حدث يف هذا املكان حتديدا قبيل التقاط صور للمنطقة (الصور الساتلية
ومقاطع الفيديو) .وعلى ضوء تقرير بعثة التقصي عن سراقب أيضا ،مل يركز فريق التحقيق على هذه
احلفرة.
 14-6وقد عكف فريق التحقيق ،بناء على واليته املتمثلة يف التثبت من منشأ األسلحة الكيميائية ،على احلسم
يف ما إذا كانت احلفرة  1واحلفرة  2قد نتجتا عن األسطوانتني اللتني ميزهما الشهود باعتبارهما
األسطوانتني اللتني انبعثت منهما مواد كيميائية سامة  -وما إذا كان باإلمكان ،من ثم ،الربط بثقة بني
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هذه املواد الكيميائية واألسطوانتني اللتني ألقتهما مروحية واحدة ،وفق ما رواه عدة شهود .ومن
التحديات يف هذا السياق أن احلادثة وقعت حتت جنح الظالم ،وفق ما رواه الشهود .وقد ذكر
الشهود ،عالوة على ذلك ،أنهم شعروا بالغثيان عندما حاولوا االقرتاب أكثر من نقاط االرتطام بعد
احلادثة مباشرة .وقالوا إن ذلك منعهم أن يتفقدوا املوقع يف الساعات اليت تلت الساعة  .21:00ويف
ظل هذه الظروف ،انكب فريق التحقيق على التيقن من موقع األسطوانتني وحركاتهما احملتملة ،ومل
يقتصر يف ذلك على إفادات األفراد الذين كانوا يف املنطقة خالل احلادثة وبعد وقوعها مباشرة ،بل
استند أيضا إىل كل ما حصل عليه من معلومات.
 15-6وبالرغم من توجيه استفسارات إىل مصادر متعددة ،ومنها اجلمهورية العربية السورية ،فإن املعلومة
امللموسة الوحيدة اليت حصل عليها هي أن احلفرتني  1و 2نشأتا إثر ارتطام حركي من ارتفاع عال
(وهو استنتاج يتسق مع نوع الضرر الذي حلق بكلتا األسطوانتني  1و .)2وتلقى فريق التحقيق ما يشري
إىل أن برج ،أو عمود ،اإلذاعة احمللية يف سراقب  -يزيد ارتفاعه عن  200مرت  -ميكن أن يكون قد
استخدم إللقاء األسطوانتني املعنيتني والتسبب يف الضرر الظاهر عليهما .ويقع هذا الربج على مسافة
تزيد عن كيلومرتين مشال غرب منطقة احلادثة املدعاة 41.وتظهر صور التقطت يف شباط/فرباير 2018
بالقرب من هذا الربج حفر انفجارات أشبه باحلفرة  ،3على خالف احلفرتني  1و .2وأيا كانت
احلال ،وحتى بصرف النظر عن التعقيد الذي يتسم به تنفيذ عملية "فربكة" حادثة من هذا النوع ،فال
تدعم هذا السيناريو أي معلومات معقولة .ويف حني أنه كانت هناك معلومات شهود وحتاليل خرباء
تشري إىل أن األسطوانتني ألقيتا من مروحية ،مل يتمكن فريق التحقيق ،يف املقابل ،من العثور على أي
مصدر – عدا حمض التخمني  -يدعم فرضية أن تكون هاتان األسطوانتان قد ألقيتا يف مكان آخر ثم
نقلتا منه الحقا.
 16-6وركزت بعثة التقصي على أسطوانتني والحظت وجود وسوم على سطحهما ،ومنها وسم  42.Cl2وقدرت
أن كل أسطوانة تسع  120-100لرتا 43.واستنتجت بعثة التقصي ،عالوة على ذلك ،أن اجلزء العلوي
من كل أسطوانة قد متزق متزقا ال يدل على وجود شحنات متفجرة ،بل يشري إىل "فعل قوة ميكانيكية

41

42
43

نظر فريق التحقيق أيضا يف منشآت أخرى مشابهة ،مثل املنشأة القائمة يف العيس ،على مسافة  22كيلومرتا مشال
شرق سراقب.
انظر الفقرتني  23-5و 50-5من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
انظر الفقرة  49-5من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
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كبرية على جسم حاوية مضغوطة" 44.وطلب فريق التحقيق من خمتصين يف الذخائر أن جيريا دراسة
معمقة للصور (منها صور ساتلية تعود إىل تلك الفرتة) ،ومكاني األسطوانتني ،ومظهرهما ،إضافة إىل
الشظايا اليت وجدت يف احلفرتني املعنيتني أو يف حميطهما ،وأن يقيما ما إذا كانت األسطوانتان قد
متزقتا عند ارتطامهما.

45

 17-6ووفقا للممارسة املعتادة ،مت التحقق من صحة الصور وحمتواها وحتليلها بوسائل خمتلفة :فأجريت
مقابالت مع شهود يف ما يتعلق بتسجيل مقاطع الفيديو وكذلك باألماكن واألفراد الذين يظهرون فيها؛
وقورنت صور مستقاة من مصادر شتى؛ وأجري حتليل للموقع اجلغرايف؛ وقام معهد للبحث اجلنائي
باستخراج البيانات الوصفية .واقرتان خمتلف مصادر املعلومات واتساقها وتأكيد بعضها بعضا هو ما وفر
القدر الالزم من اليقني يف ما يتعلق مبوثوقية الصور ،ومل يكن ذلك باالعتماد على نتف متفرقة من
املعلومات.
 18-6وعلى إثر حتليل دقيق للصور ،وإفادات الشهود ،واملوقع اجلغرايف ،والبيانات الوصفية ،وحتليل
املختصني ،خيلص فريق التحقيق إىل أنه حيتمل بالفعل أن تكون احلفرتان قد نتجتا عن أسطوانتني
متزقتا فانبعث منهما الكلور يف الساعة  21:22تقريبا من يوم  4شباط/فرباير  .2018لكن املعلومات
املتاحة لفريق التحقيق مل تكن كافية بالقدر الذي يسمح له بأن خيلص إىل استنتاج يرقى إىل درجة
اليقني املطلوبة يف ما يتعلق بسبب وجود إحدى األسطوانتني ("األسطوانة  )"1على بعد  47مرتا تقريبا
مشال احلفرة  ،1كما يظهر يف الصور اليت التقطت يف الساعات األوىل من صبيحة يوم  5شباط/فرباير
 .2018فهناك ببساطة عدد هائل من املتغيرات املرتبطة مبكان هذه األسطوانة وإمكانية نقلها بعد
ارتطامها ،وهي متغيرات تعذر على فريق التحقيق ،رغم حماوالته ،أن يوفق بينها .وبالنظر إىل أن أي
وجه من أوجه انعدام اليقني بشأن منشأ األسطوانة  1ال يؤثر يف املعلومات وال يف التحاليل املتصلة
باألسطوانة  ،2فقد ركز فريق التحقيق حتقيقه على منشأ األسطوانة املذكورة آخرا وحدها.
’‘4

البقايا ومنشؤها احملتمل

 19-6األسطوانة  2أسطوانة من الطراز الصناعي ،صفراء اللون ،ميكن استخدامها لتخزين الكلور .وقد حلق
ضرر بطرفها األمامي واعوجت فشكلت زاوية تناهز  45درجة  -وهي درجة شبيهة بتلك اليت شوهدت
44
45

انظر الفقرتني  50-5و 51-5من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
مع أن بعثة التقصي استخدمت عبارة "حفرة األسطوانة  "2وعبارات مماثلة (انظر مثال تقرير بعثة التقصي عن
سراقب ،الصفحة  ،20البند  ،)10فإن فريق التحقيق مل ينسب األسطوانتني إىل إحدى احلفرتني املميزتني يف املنطقة
أو إىل احلفرتني كلتيهما ،لدى تقدميه املعلومات إىل املختصني واخلرباء اآلخرين الذين استشارهم بشأن شتى املسائل.
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يف حادثات أخرى مماثلة ادعي استخدام غاز الكلور فيها .واستنادا إىل حتليل الضرر املعاين ،رأى
املختصون يف الذخائر الذين استشارهم فريق التحقيق أن من املستبعد جدا أن تكون املتفجرات قد
استخدمت يف هذه النبيطة .والواقع أن مظهر هذه األسطوانة يف الصور اليت التقطت يوم  5شباط/فرباير
( 2018أي زاوية الضرر وكذلك شكل االعوجاج وحجمه) ،إضافة إىل حجم الشظايا اليت أخذت ،ال
يستقيم مع تثبيت كمية كبرية من املتفجرات باألسطوانة أو وضعها داخلها .ويتسق الضرر الذي حلق
باألسطوانة  2يف املقابل ،وفق املختصني يف الذخائر ،مع فرضية إلقائها من اجلو من ارتفاع عال
وارتطامها باألرض .واالستنتاج األرجح هو أن األسطوانة  ،2بعد ارتطامها باألرض أول مرة ،وبالنظر إىل
املسافات" ،اهتزت ارتداديا" مسافة مخسة أمتار تقريبا إىل املكان الذي استقرت به  -وهذا يتسق أيضا
مع فرضية إلقاء األسطوانة من ارتفاع عال.
 20-6وحتتوي الصفيحة الدائرية يف الطرف األمامي ،اليت تظهر على كلتا األسطوانتني (اليت يدخل فيها
الصمام عادة) ،على دمغة شبيهة بإكليل (الصورة  .)6وميكن رؤية دمغة مشابهة على األسطوانة اليت
استخدمت يف حادثة أخرى مدعاة تعود إىل الفرتة ذاتها .وليست الدمغة متجانسة متاما (إذ إن الدمغة
على األسطوانة  1ال تتطابق متاما مع الدمغة الظاهرة على األسطوانة  .)2وتشري هذه املالحظات إىل أن
من املستبعد أن تكون قد نشأت يف عملية تصنيع األسطوانة الفعلية (األسطوانتني الفعليتني) .ورأى
العديد من املختصني الذين استشارهم فريق التحقيق أن األرجح أن تكون هذه العالمات قد نشأت عن
أجسام دائرية شوهدت من قبل (مثل اجلسم الذي يظهر يف أعلى يسار الصورة  ،)7تستعمل لتثقيل
اجلزء األمامي ،فتنشئ مسافة صغرية بني اجلزء األمامي من األسطوانة والصفيحة اليت تظهر يف الصورة
( 7أسفل يسار الصورة).

46

 21-6وعالوة على ذلك ،فإن الصمام الذي يوضع عادة يف الطرف األمامي مكسور؛ وتظهر يف الصور اليت
التقطت لألسطوانة يوم  5شباط/فرباير  2018عند النقطة البارزة على السطح املمزق بقعة وردية اللون.
ويالحظ أن البقعة الوردية ظلت ظاهرة على الصور اليت التقطت بعد مرور  15يوما ،وإن كان يظهر
عليها تبدل بين يف اللون مقارنة بالصور السابقة .وتتبع فريق التحقيق مسارات حتقيق شتى ،حماوال
فهم ما قد يدل عليه هذا اللون الوردي الذي ميكن معاينته ،من خالل البحث يف مصادر مفتوحة ،يف
حاالت أخرى الدعاء استخدام أسطوانات الكلور كأسلحة .والتفسريان األكثر ترجيحا هما أن يكون هذا
اللون إما سدادة أو حناسا أصفر متصدأ من القضيب ،وهو جزء من الصمام يستخدم لتعبئة األسطوانة.

46

لالطالع على املزيد من التفاصيل عن هذا الطرف األمامي ،انظر الفقرة  23-6أدناه.
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ومع ذلك ،مل يقطع فريق التحقيق بأن هلذه البقعة الوردية داللة ذات شأن تساعد على التيقن من منشأ
هذه احلادثة ومرتكبيها.

الصورة  – 6صورة جانبية لألسطوانة 2

 22-6وقد شدت األسطوانة  2بهيكل معدني ("إطار حاضن") يتألف – فيما يبدو  -من عدة حلقات معدنية
تثبت األسطوانة – واألرجح ،وفقا للمختصني ،أن هذا اإلطار احلاضن يتألف من جناحني ،وحمور،
وقطعة معدنية على شكل احلرف

V

قريبة من احملور .ويالحظ فريق التحقيق أن هذا التصميم يوافق

نوع الذخائر اليت ميكن إلقاؤها من مروحية باستخدام هيكل معدني ،وفق ما أفيد به مثال يف التقرير
األول لفريق التحقيق 47.وعلى مقربة من األسطوانة  2واحلفرة  ،2كما يظهر يف الصور اليت التقطت يف
الساعات الباكرة من يوم  5شباط/فرباير  ،2018ميكن رؤية عدة شظايا معدنية .ومن بني هذه الشظايا
الشظية اليت أسندت إليها بعثة التقصي الرمز

SDS12

(البند  12يف الصفحة  21من تقرير بعثة

التقصي عن سراقب) ،وصفائح معدنية شدت إحداها إىل قضيب.

47

انظر الفقرة  26-8من التقرير األول لفريق التحقيق.
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الصورة  – 7صورة توضيحية لنموذج األسطوانة (الربميل) ،مع اإلشارة إىل الشظايا احملتملة
املرتبطة بأجزاء مميزة من هيكل معدني
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 23-6والشظية  ،SDS12اليت أعاد فريق التحقيق فحصها ،هي صفيحة يرى املختصون يف الذخائر أن من
املرجح جدا أنها كانت جزءا من الطرف األمامي من اإلطار احلاضن ،أي اجلزء الذي يضيف وزنا إىل
الطرف األمامي فيجعله يرتطم أوال .ويعرتي هذه الصفيحة اآلن تآكل شديد ،وإن كانت مواد اللحام ال
تزال ظاهرة على جانبها املقعر وعلى احلواف.
 24-6وتوافق الصفيحة املعدنية املعوجة (بزاوية  90درجة تقريبا) املشدودة إىل قضيب معدني معوج شكل
جناح مشدود إىل إحدى احللقات الطولية لإلطار احلاضن لألسطوانة .ويرجح من التحليل باملعاينة أن
تكون هذه احللقة املعدنية جزءا من هذا اإلطار .والصفيحة املعدنية األخرى معوجة أيضا (انظر أعلى
اليسار يف الصورة )7؛ وأفاد املختصون يف الذخائر الذين استشارهم فريق التحقيق أن شكل هذا اجلسم،
رغم اعوجاجه ،يشبه تصميم جناح تثبيت عثر عليه يف أسطوانات استخدمت يف حادثات مشابهة .أما
الشظايا األخرى يف املنطقة ،اليت تشاهد يف مقاطع الفيديو والصور اليت التقطت عند أخذ العينات ،مثل
الصفيحة املعدنية املربعة وبعض الشظايا املعدنية الدائرية ،فال ميكن أن يعد ،بأي درجة من درجات
اليقني ،أنها كانت جزءا من جسم بعينه ،ناهيك عن سالح بعينه؛ ولذلك فإن فريق التحقيق مل يضعها
يف اعتباره.
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الصورة  – 8مثال للصور املتعلقة بأخذ جسم من موقع احلادثة –

SDS12
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 25-6ورأى فريق التحقيق أن العثور على هيكل معدني  -يضم يف ما يبدو جناحني ،وأجزاء من إطار ذي
حلقات (اإلطار احلاضن) وحمورا  -مشدود إىل األسطوانة  2له داللة ،وأن الشظايا األخرى اليت عثر
عليها على مقربة من احلفرة ( 2جناح آخر وأجزاء من إطار معدني) تتسق مع العالمات النامجة عن
جتهيزها بهيكل فوالذي ذي حلقات ،كما يرى على "القنابل الربميلية" املعبأة بالكلور ،اليت ميزت يف
الفرتة ذاتها من النزاع يف اجلمهورية العربية السورية – ومنها الربميل الذي استخدم يف اللطامنة يوم
 25آذار/مارس .2017
’‘5

48

التحاليل الكيميائية

 26-6يالحظ فريق التحقيق ،على غرار حتليله حلادثة  25آذار/مارس  2017اليت وقعت يف اللطامنة 49،أن
ليس هناك مادة كيميائية وحيدة ميكن أن تشري إشارة مباشرة ال لبس فيها إىل استخدام غاز الكلور
ومنشئه .ومع ذلك ،فقد اختذ فريق التحقيق عدة خطوات لكي يستوضح ويعمق فهمه الستنتاجات بعثة
التقصي اليت جاء فيها أنه يرجح أن الكلور ،الذي انبعث من أسطوانتني إثر ارتطام ميكانيكي،
استخدم كسالح كيميائي يوم  4شباط/فرباير  2018يف سراقب 50.وحتقيقا هلذا الغرض ،حصل فريق
التحقيق على تقييمات إضافية للبيانات مباشرة من املختربين املعينين لدى املنظمة ،اللذين كانت بعثة
التقصي قد عهدت إليهما بتحليل العينات ذات الصلة .ثم انكب على تقييم داللة البيانات مبساعدة
خرباء كيميائيني آخرين.
 27-6واستعان فريق التحقيق كذلك خببري كيميائي مرموق ومتمرس (مل يشارك من قبل يف حتليل عينات
سراقب وال يف تقييمها) لكي يساعد على التحقيق يف نتائج حتليل العينات وداللتها .وحبث اخلبري
الكيميائي يف األدبيات ذات الصلة ،واستشار خرباء كيميائيني وخمتصني آخرين ،حبسب االقتضاء.
 28-6وانطالقا من حتليل استنتاجات بعثة التقصي خبصوص الكلور 51،طلب من اخلبري  -فيما طلب منه -
أن ينظر يف ’ ‘1البيانات اإلضافية الواردة من املختبرين املعينين ،و’ ‘2ما إذا كانت نتائج التحليل
ميكن أن تشري إىل أن املنطقة "فربكت" حتى تبدو شبيهة مبنطقة تعرضت هلجوم بالكلور .ولدى
استطالع خيار "الفربكة" هذا ،طلب فريق التحقيق من اخلبري الكيميائي أال يقتصر على النظر يف
االستنتاجات اليت عبرت عنها سلطات اجلمهورية العربية السورية ،أي أنه جيء بأسطوانيت الكلور
48
49
50
51

انظر الفقرتني  26-8و 27-8من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر الفقرة  35-8من التقرير األول لفريق التحقيق.
انظر الفقرة  4-7من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
انظر تقرير بعثة التقصي عن سراقب ،وال سيما اجلدوالن  4و 5منه.
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من مكان آخر إىل املنطقة ليبدو األمر شبيها بهجوم على سراقب ،بل أن يدرس أيضا خيارات أخرى -
منها أن منتجات كلور شائعة االستخدام قد تكون جلبت إىل ساحة العمليات لـ"فربكة" هجوم بغاز
الكلور باستخدام أسطوانات هي  -لوال ذاك  -عادية.
 29-6ويف ما يتعلق باملسألة األوىل (البيانات الواردة من املختربين املعينين) ،أجرى اخلبري الكيميائي املستقل
فحصا معمقا للمقارنة بني املختربين املعينني 52والبيانات اإلضافية اليت قدماها ،فلم يعثر على أي تباين
مع النتائج التحليلية اليت أفادت بها بعثة التقصي.
 30-6أما خبصوص املسألة الثانية (ما إذا كانت نتائج التحليل قد تشري إىل أن املنطقة قد "رتبت") الفتعال
احلادثة ،فال ميكن ،استنادا إىل التحاليل الكيميائية وحدها ،استبعاد أن تكون املنطقة قد "رتبت"
لتبدو شبيهة مبنطقة تعرضت هلجوم بغاز الكلور .ويعزى ذلك يف املقام األول إىل غياب وامسات بيئية
فريدة حقا تدل على الكلور وإىل وجود عدد هائل من املواد الكيميائية العضوية وغري العضوية يف البيئة.
وعالوة على ذلك ،تبقى هناك تفسريات ممكنة أخرى ،غري فرضية استخدام الكلور كسالح ،لتعليل
وجود مركبات عضوية مكلورة يف العينات (كأن تكون نواتج حتلل مبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات أو
مواد االستخدام املنزلي اليت يدخل الكلور يف صنعها قد استخدمت يف املكان املعين).
 31-6بيد أن اخلبري الذي استشاره فريق التحقيق الحظ أن معظم املواد الكيميائية العضوية املكلورة اليت
ميزت أيضا يف تقرير بعثة التقصي واليت عثر عليها يف املوقع القريب من احلفرة  2تشري إىل وجود
مستويات عالية من الكلور أو أنواع أخرى من الكلور قابلة للتفاعل يف ذلك املكان حتديدا .والحظ
اخلبري أيضا أوجه شبه بني نتائج التحاليل وتوزع املركبات على نطاق املنطقة املتضررة يف حادثة
سراقب يوم  4شباط/فرباير  2018وتلك امللحوظة يف اللطامنة يوم  25آذار/مارس  - 2017مبا يف ذلك
ارتفاع حمتوى أيونات الكلوريد يف العينات قرب مواقع االرتطام ،أي وجود مستويات كلوريد أعلى
بكثري من مستوياتها يف العينات اليت جمعت على مسافات بعيدة تدرجييا من املكان الذي عثر فيه على
األسطوانتني .والحظ اخلبري الكيميائي بالفعل وجود "مستوى جيد من الشبه" بني االستنتاجات املتعلقة
بهذه احلادثة ونتائج التحاليل الكيميائية املتعلقة حبادثة  25آذار/مارس  2017يف اللطامنة 53،بالنظر
أيضا إىل توزع املواد الكيميائية العضوية املكلورة يف املنطقة.
52

53

جنحت مجيع هذه املختربات يف اجتياز اختبار الكفاءة الذي جتريه املنظمة ،وهي توفر الضمانات الالزمة للدول
األطراف من حيث الكفاءة ،واحلياد ،وتقديم نتائج ال لبس فيها يف ما يتعلق بتحليل العينات الكيميائية ،وفقا لقرار
املؤمتر الصادر بعنوان "معايري تعيني املنظمة للمختربات" (الوثيقة  C-I/DEC.61املؤرخة بـ 22أيار/مايو .)1997
انظر الفقرات  1-8إىل  36-8من التقرير األول لفريق التحقيق.
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 32-6وخالفا لإلفادات األخرى اليت سعى فريق التحقيق دون جدوى إىل العثور على ما يدعمها ،خلص
اخلبري الكيميائي ،وأيضا خمتصون آخرون استشارهم فريق التحقيق ،إىل أن ما عوين يف املوقع املعين
من تبدل لون النبات وذبوله يتسق مع استخدام غاز الكلور يف املنطقة.

الصورة  – 9صور للنبات بالقرب من نقطة االرتطام يف صبيحة يوم  5شباط/فرباير 2018

 33-6وحصل فريق التحقيق كذلك ،لدى سعيه إىل استكشاف خمتلف السيناريوهات ،ومنها ادعاءات
"الفربكة" ،على جمموعة متنوعة من منتجات الكلور املنزلية الشائع استخدامها يف اجلمهورية العربية
السورية واملتاحة بيسر يف السوق ،وقام بتحليلها .وكان الغرض من ذلك تقييم ما إذا كان من املمكن
"فربكة" هجوم كيميائي برش األسطوانتني واملنطقة املعنية بتلك املواد .والواقع أن خمتلف الشهود
ذكروا أن الرائحة املنبعثة حول املنطقة املتضررة كانت رائحة كلور واخزة شبيهة برائحة منتجات
التنظيف املنزلية ،لكنها أقوى .وكشف حتليل هذه املنتجات عن ست مواد كيميائية ،ميكن أن يشري
وجودها يف العينات املأخوذة من حادثة سراقب إىل نشر متعمد – أو حتى انتشار عرضي  -ملنتجات
الكلور هذه يف املنطقة املعنية .وأي انتشار من هذا النوع قد يكون أفضى (خطأ) إىل استنتاج وقوع هجوم
كيميائي بغاز الكلور .وبطلب من فريق التحقيق ،أكد املختربان املعينان اللذان حلال العينات األصلية
من سراقب لفائدة بعثة التقصي أنه مل يعثر على أي أثر لتلك املواد الكيميائية الست يف تلك العينات.
ولذلك طلب فريق التحقيق من خمترب آخر أن يفحص عينات الرتبة والنبات من حادثة سراقب للكشف
عن أي من تلك املواد الكيميائية الست؛ وبالرغم من إجراء عمليات فحص متنوعة ،فقد تعذر تأكيد
وجود تلك املواد.
 34-6والحظ فريق التحقيق أنه عثر على مركبات معينة ذات صلة بالسارين يف العينات اليت حللها لفائدة
بعثة التقصي خمتربان معينان؛ وهذه املركبات ال تعدو أن تكون سوى جزء صغري من "البصمة
الكيميائية" اليت ميزها فريق التحقيق يف العينات املتصلة باحلادثتني اللتني وقعتا يف اللطامنة يف
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 24و 30آذار/مارس ( 2017وتلك اليت ميزتها آلية التحقيق املشرتكة يف احلادثة اليت وقعت يف
خان شيخون يوم  4نيسان/أبريل  )2017باعتبارها تشري إىل استخدام السارين الناتج عن سريورة
مطابقة لتلك السريورة اليت طورتها اجلمهورية العربية السورية 54.وال تكفي هذه املركبات وحدها
إلثبات استخدام ذاك النوع من السارين بالقدر املطلوب من اليقني.
 35-6وإن فريق التحقيق على علم بادعاء استخدام ذخائر صغرية معبأة بالسارين خالل النزاع يف اجلمهورية
العربية السورية ،وبادعاء ارتكاب هجوم بالسارين يف منطقة سراقب يف عام  .2013وقد طلب فريق
التحقيق من عدة كيميائيني أن يبدوا آراءهم يف وجود تلك املركبات وأي تفاعل ممكن للكلور والسارين.
وجاء يف تفسري اخلبري ،مؤيدا من مصادر أخرى ،أن الدافع وراء استخدام مواد كيميائية سامة متعددة
يف هجوم واحد قد يكون بث قدر أكرب من اهللع والفوضى ،وتعقيد مرحلة ما بعد احلادثة (إزالة
التلوث ،وتقديم العالج الطيب للضحايا ،وحتليل العينات خارج املوقع) وتفسري نتائج حتليل العينات
خارج املوقع .وحبث فريق التحقيق احتماال آخر ،وهو أن تكون املواد اليت أخذت عينات منها قد
تلوثت بتلك املركبات املتعلقة بالسارين.
 36-6وقد أمجع املختصون الذين استشارهم فريق التحقيق على أنه يصعب تعبئة أسطوانة بالسارين والكلور
معا الستخدامها سالحا .وأوضحوا أن إحدى طرق تدمري السارين تتمثل يف الواقع يف معاجلته
باهليبوكلوريت ،الذي يكاد يتفاعل فورا لتشكيل مادة محض إيزوبروبيل ميثيل الفوسفونيك

()IMPA

األقل سمية بكثري .وقد تشري هذه االستنتاجات إىل أن السارين والكلور مل يستخدما معا ،يف احلاوية
نفسها ،لتنفيذ هجوم كيميائي واحد يرمي إىل حتقيق نتائج متنوعة .فمستوى التعقيد الذي يقتضيه شن
هجوم كيميائي بالسارين ،كما يف املثال املبين يف التقرير األول لفريق التحقيق 55،ال يستقيم مع مثل هذا
اجلهل حبقيقة بطالن مفعول السارين عند خلطه بالكلور .ولذلك ،فأي استخدام ملواد كيميائية سامة
متعددة يف هجوم واحد يستلزم دائما تقريبا استخدام ذخريتني خمتلفتني ،واحدة للكلور وأخرى
للسارين .ولدى تدقيق النظر يف مقاطع الفيديو اليت سجلت بعيد احلادثة ،مل تميز أي شظية قد تشري
54

55

انظر :الفقرتني  3-11و 8-11من التقرير األول لفريق التحقيق؛ واجلدولني  3و 4من مذكرة األمانة الصادرة بعنوان
"تقرير بعثة منظمة حظر األسلحة الكيميائية لتقصي احلقائق يف سورية بشأن حادثتني ادعي وقوعهما يف اللطامنة
باجلمهورية العربية السورية ،يومي  24و 25آذار/مارس ( "2017الوثيقة  S/1636/2018املؤرخة بـ 13حزيران/يونيه
)2018؛ والفقرة  81والفقرات اليت تليها من املرفق الثاني بالتقرير السابع آللية التحقيق املشرتكةS/2017/904 ،
املؤرخ بـ 26تشرين األول/أكتوبر .2017
انظر الفقرة  3-11من التقرير األول لفريق التحقيق واملرفق  5به (املصنف شديد احلماية طبقا لتصنيف املنظمة واملتاح
جلميع الدول األطراف وفقا للشروط اليت تنص عليها االتفاقية).
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إىل استخدام قنابل السارين ،أو قذائف أخرى ميكن تعبئتها بالسارين .وأظهرت عينات املسح اليت
أخذت من داخل األسطوانتني وجود نواتج لتحلل السارين ونواتج ثانوية له .وقد كشف التحقيق يف
الصور اليت التقطت لعملية أخذ العينات والتحليل املادي اإلضايف للعينة اليت حبوزة املنظمة وجود
تراب داخل األسطوانتني ،يرجح أن يكون نتيجة ارتطام األسطوانة باألرض ومتزقها.
 37-6لكن مثة فرضية أخرى ،وهي أن تكون الوامسات املتعلقة بالسارين قد ميزت ألنه وقعت يف املنطقة
ذاتها حادثة سابقة استخدم فيها السارين ،فبقيت النواتج الثانوية/نواتج التمييه األقل قابلية للتبخر
كمخلفات ثابتة إىل حد ما يف البيئة .ويبقى مركبان من املركبات اليت ميزت (ثنائي إيزوبروبيل ميثيل
الفوسفونات ( )DIMPومحض إيزوبروبيل ميثيل الفوسفونيك ( ))IMPAمدة طويلة جدا من دون أن
يذوبا ،وينتقالن مع املاء عند ذوبانهما  -ومعنى ذلك أن أي استخدام للسارين يف مكان قريب  -وإن
حدث قبل سنوات  -ميكن أن يفسر وجودهما.
 38-6وحبث فريق التحقيق كذلك احتمال تلوث العينات عند أخذها ،أو يف مرحلة الحقة عند مناولة
العينات ذاتها .ومتكن فريق التحقيق من استبعاد إمكانية تلوث العينات بعد تأمينها :ذلك أن
إجراءات مراقبة اجلودة يف خمترب املنظمة ،واملمارسات اليت اتبعتها بعثة التقصي ،وفحص أختام هذه
العينات حتديدا وتغليفها طوال دورتها ،وتقييد النفاذ إىل خمترب املنظمة نفسه ،وعدم تلوث عينات
املقارنة اليت أرسلت مع تلك العينات ذاتها إىل املختربين املعينين ،كل ذلك يسمح لفريق التحقيق
باستبعاد تلوث العينات من بعد أن وضعت بعثة التقصي األختام عليها .ويبقى احتمال أن تكون
العينات قد تلوثت قبل أخذها أو بعده ،لكن من قبل أن تؤمنها املنظمة يف أغلفة حمكمة اإلغالق .بيد
أن هذا السيناريو األخري ال يفسر متاما ملاذا مل متيز سوى نواتج ثانوية للسارين وناتج واحد فقط من
نواتج حتلله ،وليس السارين ذاته.
 39-6وأيا كانت احلال ،وملا كانت بعثة التقصي مل ختل ص إىل استنتاجات يف ما يتعلق باستخدام السارين يف
سراقب يوم  4شباط/فرباير  ، 2018فقد امتنع فريق التحقيق عن مواصلة البحث يف هذا اجلانب من
احلادثة .وتظل بعض أوجه عدم اليقني بشأن احتمال استخدام السارين يف املنطقة ذاتها قائمة ،بيد أن
فريق التحقيق وضع يف اعتباره وجود تلك املركبات عند تقييم املعلومات برمتها.
 40-6وقد نظر فريق التحقيق أيضا يف داللة وجود مواد كيميائية أخرى يف عينات حمددة حللتها بعثة
التقصي 56.ووفقا للخبري الذي استشاره فريق التحقيق ،فإن مادة ثالثي نيرتو التولوين ( )TNTومركبات
56

انظر اجلدول  4من تقرير بعثة التقصي عن سراقب.
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ومركبات النرتو املتصلة بها ،اليت ذكرتها بعثة التقصي (مع أن املختربات املعينة ال تبحث عادة عن
املقادير الضئيلة من هذه املركبات) ميكن أن تكون قد نتجت عن حادثات سابقة استخدمت فيها
املتفجرات يف املنطقة ذاتها .وقد يؤيد وجود تراب داخل األسطوانة  2هذا االحتمال .ويبقى عدد
التفسريات املمكنة لوجود تلك املركبات "كبريا جدا" ،كما ورد على لسان اخلبري – ولكنها لن تتعارض
مع استخدام الكلور كسالح .ويف هذا السياق ،حصل فريق التحقيق على كم ضخم من املعلومات من
مصادر شتى بشأن هجمات تقليدية شنت يف منطقة سراقب على مدى األسابيع اليت سبقت وقت وقوع
احلادثة 57.وهذا ما ميكن أن يفسر وجود هذه املواد الكيميائية األخرى يف العينات اليت جمعت من
األسطوانة املمزقة وحميطها.
 41-6ويستخلص مما سبق أن التحاليل والدراسات الكيميائية ،لدى وضعها يف سياقها ،تشري إىل أن كلتا
األسطوانتني ،وال سيما األسطوانة  ،2استعملت لشن هجوم بالكلور يف سراقب .وترد باألقسام التالية
تفاصيل عن جوانب حمددة هلذا السياق بتحليل املزيد من املعلومات.
’‘5

أعراض املصابني

 42-6متكن فريق التحقيق من التثبت من هوية  12مصابا معروفني بأمسائهم ،مل تسجل بينهم أي حالة وفاة.
وأخذ فريق التحقيق علما باملعلومات اليت قدمها الضحايا الذين ذكروا أنهم تضرروا بغاز الكلور بينما
كانوا يف امللجأ (املوسوم بنجمة زرقاء يف الصورتني  4و ،)10وبإفادات املسعفني الذين قدموا هلم
اإلسعافات األولية ونقلوهم لتلقي مزيد من العالج يف مرفق طيب بعينه ،وهو مستشفى ميداني يف مدينة
سرمني اليت تقع على بعد حنو مثانية كيلومرتات مشال غرب سراقب (ألن مستشفى سراقب ومستشفى
معرة النعمان كانا قد قصفا قبيل ذلك) .ومشلت األعراض اليت وصفها الضحايا واملسعفون والعاملون
الطبيون ضيق التنفس ،وتهي ج اجللد ،وأمل الصدر ،والسعال .وأجرى فريق التحقيق تقييما لإلفادات
اليت تلقاها بشأن مكان وجود الضحايا واألعراض اليت وصفوها واالتصاالت اليت أجراها "املراصد" يف ما
يتعلق بهجمات املروحيات يف املنطقة يف ذلك اليوم 58،وإفادات طاقم املسعفني وحتركاتهم ،وكذلك
املسافة الفاصلة بني امللجأ واملرفق الطيب الذي نقل إليه الضحايا .وبالرغم من وجود بعض التباينات
البسيطة يف استذكار الشهود لألحداث ،فقد خلص فريق التحقيق يف تقييمه إىل أن تلك اإلفادات كانت
متسقة إمجاال.

57
58

انظر الفقرات  10-5إىل  13-5أعاله.
انظر الفقرة  9-5أعاله.
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 43-6ومع ذلك ،وبالنظر إىل السيناريو البديل املفرتض ،وبالنظر أيضا إىل االستنتاجات اليت نوقشت أعاله
بشأن التحاليل الكيميائية ،طلب فريق التحقيق من خرباء مستقلني مل يشاركوا يف تقييمات سابقة
للحادثة أن يجروا تقييمهم اخلاص لألعراض املفاد عنها .وسعيا إىل تقليل التحيز إىل احلد األدنى
ومحاية السرية ،قدم فريق التحقيق هلؤالء اخلرباء إفادات وبيانات قدمها  19فردا أجريت معهم
مقابالت ،منهم ضحايا وأفراد آخرون كانوا حاضرين يف املنطقة أو شاركوا على حنو آخر يف عمليات
اإلنقاذ يف الساعات اليت تلت احلادثة ،من دون أن تبين للخرباء هويات هؤالء األفراد.
 44-6وأجرى خبريان (خمتصان يف علم السموم) تقييما لتقرير بعثة التقصي عن سراقب ،والصور واملعلومات
اليت قدمها الشهود – منهم عاملون طبيون – بشأن األعراض اليت ظهرت على الضحايا يف حادثة
 4شباط/فرباير  2018والعالج الذي قدم إليهم .وأجرى اخلبريان يف علم السموم ،بعد أن استعرضا
األدبيات الطبية ذات الصلة ،فحصا مستقال لكل إفادة من إفادات الشهود (الضحايا أو غريهم من
شهود العيان على األعراض) ملقارنتها باألعراض اليت ميكن توقعها من التعرض للكلور .ونظرا أيضا يف
الصور املتصلة بالعالج الذي قدم للضحايا.
 45-6واستنتج اخلبريان املختصان يف علم السموم ،استنادا إىل ما قدم إليهما من مواد ،أن إفادات الضحايا
(ثالثة منهم كانوا من بني املستجيبني األوائل) والعاملني الطبيني – رغم بعض التباينات البسيطة بينها
– مت سقة مع التعرض لغاز سام مثل الكلور ،وهو غاز سام يصنف بأنه مهيج للرئتني .ومل يبد اخلبريان
شكوكا بشأن صحة اإلفادات إمجاال .وملا كان اخلبريان يف علم السموم قد تلقيا فقط اإلفادات والبيانات
اليت أخفيت هوية أصحابها ،فقد أدى ذلك إىل نتيجة هامة أخرى ،وهي أن اخلبريين أجريا
تقييماتهما من دون معرفة من وصفوا أنفسهم بأنهم ضحايا من امللجأ ،أو مستجيبون أوائل ،أو عاملون
طبيون مل يصلوا إىل املنطقة أو إىل الضحايا إال الحقا .ومع ذلك ،فقد تبين أن الضحايا الذين رأى
اخلبريان أن أعراضهم متسقة مع التعرض لغاز مهيج هم بالفعل من كانوا يف امللجأ ،وكذلك املستجيبان
األوالن .أما الشهود الذين رأى اخلبريان يف علم السموم "أن من املستبعد أن يكونوا قد تعرضوا لإلصابة"
فكانوا إما مستجيبني أوائل اقتصر دورهم على املساعدة على نقل الضحايا الحقا إىل مستشفى سرمني
امليداني أو كانوا ضمن الطاقم الطيب (قد يكونون مجيعا تعرضوا لإلصابة الحقا وكان لديهم قدر أوفر من
معدات الوقاية).
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 46-6وأضاف اخلبريان يف علم السموم أن األعراض املوصوفة يف ما يتعلق بثالثة من بني الضحايا الـ 11ميكن
أن تكون أيضا موافقة ألعراض التعرض ملادة غري الكلور ،مثل الفوسفاتات العضوية.

59

 47-6ولئن كانت األعراض اليت ظهرت على الضحايا عموما موافقة للتعرض للكلور ،فقد طلب فريق التحقيق
من خمتصني أن جيروا حتليال طوبوغرافيا للمنطقة ،لكي يتسنى النظر يف السمات اجلغرافية والسمات
البشرية الصنع لدى تقييم إفادات الشهود واحتمال وقوع هجوم كيميائي يف منطقة تلك مواصفاتها.
ورأى فريق التحقيق ،إضافة إىل ذلك ،أن من املفيد تقييم احتمال انتشار غاز الكلور من إحدى
األسطوانتني اللتني ميكن أن تكونا قد ألقيتا يف املكانني اللذين ميزا بأنهما احلفرة  1واحلفرة  ،2أو من
األسطوانتني كلتيهما.
 48-6وقرر فريق التحقيق أن يستعني مبجموعات خمتلفة من املختصني ‘1’ ،إلجناز الدراسة الطوبوغرافية،
و’ ‘2للحصول على منوذج النتشار الغاز .ومن املزايا اإلضافية لتطبيق منوذج انتشار الغاز على النموذج
الطوبوغرايف الذي أعدته مؤسسة مستقلة أنه عزز استقاللية التحليل .ويف ما يتعلق بانتشار الغاز ،طلب
فريق التحقيق حتديدا من معهد متخصص بيانات ورمسا توضيحيا (رسوما توضيحية) لنموذج انتشار
الغاز استنادا إىل معايري عديدة ،منها مكان احلفرة (احلفرتني) ،والظروف اجلوية السائدة ،فضال عن
التباينات يف سعة األسطوانتني ومعدل انتشار الغاز .وأوضح املعهد املتخصص أن "مناطق اخلطر" املبينة
يف النماذج تعبر عن متوسطات جمموعات تتألف من عدة نتائج حمتملة لالنتشار ،وال يتوخى منها
سوى عرض املنطقة احملتمل تعرضها لكمية معينة من املادة ،مع مراعاة انعدام اليقني بشأن التضاريس
احمللية ،واألحوال اجلوية ،وتأثريات االضطراب .وتتصل مناطق اخلطر اليت ميزت بكمية كلور كافية
لتسبب تأثريات شديدة ،أي أنها تقتضي عناية طبية آنية  -مثل صعوبة التنفس ،وانقباض مسالك
اهلواء ،واألزيز ،واألمل يف الصدر ،واالختناق ،والغثيان واإلقياء ،والسعال املفرز للبلغم ،وازرقاق اجللد،
وفقدان الوعي ،بل حتى الوفاة.

59

مع افرتاض صحة تفسري األعراض واملالحظات املقدمة بشأنها وقتذاك ،أوضح اخلبريان املختصان يف علم السموم أن
السبب يف ظهور أعراض مثل صعوبة احلركة ("تراخي الساقني") وتقبض احلدقتني (تدبس احلدقتني أو تقضبهما)،
وفق ما قطع به فريق التحقيق يف حالة فردين فقط) قد يكون هو تزامن التعرض للكلور مع التعرض للفوسفاتات
العضوية املوجودة يف املنطقة .انظر أيضا أعاله لالطالع على معلومات عن وجود تلك الفوسفاتات العضوية.
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 49-6واستنادا إىل تقرير خرباء املعهد املتخصص ،خلص فريق التحقيق يف تقييمه إىل أنه يرجح أن يكون ما ال
يقل عن  %40من املصابني قد شكوا من أعراض شديدة يف املكان الذي ذكر الشهود أنهم كانوا فيه وقت
وقوع احلادثة (املوسوم بنجمة زرقاء يف الصورة  .)10وإذا افترض أن الكلور انبعث من أسطوانة ممتلئة
متزقت يف املنطقة املوسومة باحلفرة  ،2فاألرجح أن تظهر أعراض أخف (مثل السعال ،والصداع،
والدوار ،وتسارع التنفس) .ويالحظ فريق التحقيق ،عالوة على ذلك ،أن الشهود ذكروا أن غثيانهم
اشتد عندما اقرتبوا من احلفرة  – 2وهي بالفعل املنطقة اليت يزداد فيها احتمال ظهور األعراض
الشديدة إىل نسبة ال تقل عن  .%50بيد أن احلدود الفاصلة بني احتماالت اإلصابة باألعراض الشديدة،
كما هي مبينة يف الصورة  ،10وفق نسب  %90و %50و %40و ،%10ليست حدودا مطلقة :فكلما ابتعد
املرء عن موقع االرتطام ،اخنفض مستوى الرتكيز تدرجييا وغدا يتوقف على عدد من العوامل ،كما هو
مبين أعاله .وإضافة إىل ذلك ،يظهر الكلور "مفعول احلمولة السامة" ،إذ إن التعرض له بنسب تركيز
عالية ملدة أقصر يكون أكثر مسية من التعرض له ملدة أطول بنسب تركيز ضعيفة .وقد روعي ذلك عند
وضع النماذج ،وهو مبين يف مناطق اشتداد خطر اإلصابة .ومن ثم ،فإن اخلطوط املستنبطة ،عند النظر
إىل الصورة  10مع مراعاة مناذج االنتشار ،ال تعدو أن تكون إرشادية وليست حدودا مطلقة ملستويات
الرتكيز .وقد خلص املختصون يف تقييمهم ،استنادا إىل صور األسطوانتني ،وبالنظر إىل التمزق الكبري
الذي يعرتيهما ،إىل أن كل حمتوياتهما قد تكون انبعثت على شكل خبار يف غضون  10ثوان .وهذا
التقييم متسق مع إفادات الشهود من امللجأ ،إذ ذكروا أنهم مسعوا جسما أو جسمني يهويان ويرتطمان
باألرض ،وقول أحدهم إنه اتجه فورا إىل اخلارج وبدأ يشعر باألعراض .ويف حالة األسطوانتني اللتني
انبعث منهما الكلور فور متزقهما ،األرجح أن يكون انتشار الغاز قد أدى إىل ظهور أعراض شديدة على
األفراد يف امللجأ املوسوم موقعه بنجمة زرقاء يف الصورتني  4و.10
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الصورة  – 10رسم توضيحي النتشار الغاز من احلفرة  :2تتيح املناطق املظللة إرشادات تقريبية
بشأن احتمال ظهور أعراض شديدة على األفراد بعد انبعاث الكلور من أسطوانة ممتلئة

 50-6وعلى العموم ،تتسق األعراض اليت ظهرت على الضحايا ،كما هو مبين أعاله ،مع أعراض التعرض
للكلور حبسب التقديرات املتعلقة باجتاه الريح وسرعتها .وعالوة على ذلك ،كان سيكون من الصعب
للغاية ،يف ظل الظروف املبينة أعاله ،توقع نقطيت االرتطام – و"ترتيبهما" ترتيبا ميكن التعويل عليه
التهام طرف آخر يف النزاع – على حنو يصمد أمام التحاليل املستقلة ألمناط األحوال اجلوية،
والتضاريس ،وانتشار الغاز .وبسبب تقلبات الريح اليت ميزت يف املنطقة طوال ساعات املساء والليل من
يوم  4شباط/فرباير  ،2018كان سيكون من العسري على األفراد املوجودين يف املنطقة وعلى املستجيبني
األوائل أن خيمنوا اجتاه الريح على وجه الدقة يف الوقت احملدد الذي كانت فيه مروحية عسكرية
حتوم فوق املنطقة ،أو أن يعيدوا رسم تفاصيل اجتاه الريح بأثر رجعي ،حتى يوحوا على حنو مقنع
بأن الكلور باغتهم يف امللجأ الذي كانت الريح تهب يف اجتاهه من جهة احلفرة (احلفرتني) .يضاف إىل
ذلك أن الضحايا نقلوا إىل مستشفى ميداني يف سرمني .والواقع أن مستشفى سراقب كان قد توقف عن
اخلدمة بسبب تعرضه لعمليات قصف يف  29كانون الثاني/يناير وأن مستشفى معرة النعمان كان قد
قصف قبل حنو ساعة فقط من وقوع احلادثة يف سراقب .ويف ظل هذه الظروف ،فإن "فربكة" احلادثة
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اليت تتطلب مشاركة عاملني طبيني كانت ستتطلب أيضا إشراك عاملني من مستشفى ميداني مل
يستخدم إال بسبب اهلجوم (الذي من الصعب جدا توقع حدوثه) على املرفقين اآلخرين.
 51-6واستطلع فريق التحقيق أيضا الطرح الذي يشري إىل أن تبدل لون العشب على مقربة من احلفرة  2ال
يبدو متسقا متام االتساق مع اجتاه الريح .ووفقا ملختصني آخرين استشارهم فريق التحقيق (ومل يشاركوا
يف وضع منوذج انتشار الغاز املتناول أدناه) ،ال حيمل هذا التضارب الظاهر أي داللة قطعية .والواقع أن
تبدل لون العشب يف مكاني احلفرة  1واحلفرة  ،2ويف املنطقة اجملاورة هلما نسبيا ،يوافق التأثريات
املتوقعة من انبعاث الكلور .فعند ارتطام األسطوانة باألرض ،سينبعث الكلور من نقطة متزق جسمها ثم
سينغمر يف بادئ األمر ،ألن الكلور أثقل من اهلواء احمليط .غري أن تركيزه سرعان ما سيتبدد ألن
سحابة الغاز تتحرك مع اجتاه الريح؛ ومن ثم فإن كثافتها ستنخفض ،فينجم عن ذلك سلوك آخر
مشابه لسلوك غاز يطفو طفوا حياديا .ويتوقف ذلك النوع من السلوك األولي وحركة السحابة على
جمموعة من املتغريات ،منها ظروف األرض ،وتضاريس املنطقة ،وسرعة الريح ،وغريها من األحوال
اجلوية .والواقع أن هذا السلوك يوافق الوصف الذي قدمه أحد الشهود إذ قال إنه رأى ،من خالل
أضواء مركبات كانت تقرتب ،سحابة الغاز وهي تتجه ناحية املباني ،وهو وصف مل يكن فريق التحقيق
قد أطلع أولئك املختصني عليه.
 52-6ويستنتج مما سبق أن منوذج انتشار الغاز ،الذي أعد استنادا إىل أمور منها بيانات األحوال اجلوية اليت
قدمتها مؤسسات خمتصة مستقلة أخرى ،وبناء على التحليل املستقل واملنفصل لتضاريس املنطقة ،إىل
جانب السلوك املتوقع من الكلور فور انبعاثه من أسطوانة ،يشري إىل أن إفادات الشهود يف ما يتعلق
بتأثري غاز الكلور على الضحايا موثوقة وأن أولئك األفراد قد تضرروا جراء التعرض لغاز الكلور املستخدم
كسالح.
’‘7

منشأ األسطوانتني

 53-6يف ما يتعلق مبنشأ األسطوانتني ،حبث فريق التحقيق سيناريو مفاده أنه جيء باألسطوانتني من نفق يف
مشال سراقب حيتوي على مواد كيميائية ميكن للمجموعات املسلحة استخدامها .وتبين فريق التحقيق
يف الصور الساتلية األنفاق املمكنة املوجودة على األقل منذ  1شباط/فرباير  2018على مسافة كيلومرت
واحد تقريبا مشال شرق سراقب .وبالرغم من االستفسارات والطلبات ،ومنها تلك اليت وجهت إىل
اجلمهورية العربية السورية وإىل عدة شهود ،فقد تعذر على فريق التحقيق التثبت من إمكانية استخدام
ذلك امللجأ (تلك املالجئ) ،أو من وجود مواد كيميائية ذات صلة يف تلك املواقع.
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 54-6وقد أشري إىل طرح آخر ،وهو أن "اخلوذ البيضاء" جلبت األسطوانتني املعبأتني بالكلور إىل املنطقة
املعنية الفتعال احلادثة ،وأن األشخاص املشاركني يف افتعال احلادثة شوهدوا يف مقاطع فيديو وهم
يتخاطبون بود مع "إرهابيني" .وتتبع فريق التحقيق هذا املسار من التحقيق من خالل إجراءات مشلت
احلصول على مقاطع الفيديو تلك – اليت يرى أنها أصلية من حيث ما تدعي إظهاره .ومل يتمكن فريق
التحقيق ،استنادا إىل حتقيقاته يف هذه املسألة ،وبسبب االفتقار إىل معلومات موثوقة تؤيد فرضية
استخدام "اخلوذ البيضاء" لألسطوانتني املعبأتني بالكلور ،من التوصل إىل استنتاج يفيد بأن مقاطع
الفيديو تلك تدعم يف الواقع االدعاءات بأن مجاعات مسلحة أو كيانات أخرى "فربكت" احلادثة .وكما
ذكر أعاله ،مل حيصل الفريق من اجلمهورية العربية السورية على أي مواد داعمة أو حتى أدلة
ملموسة .ومل ترد من دول أطراف أخرى أي معلومات بناء على طلبات فريق التحقيق واملدير العام
استنادا إىل الفقرة  7من املادة السابعة من االتفاقية تدعم فرضية نقل األسطوانة املعنية (األسطوانتني
املعنيتني) بوسائل أخرى غري املروحية.
 55-6أما السيناريو الرئيسي اآلخر املدعى يف ما يتعلق حبادثة يوم  4شباط/فرباير  2018فهو أن األسطوانة
ألقيت (األسطوانتني ألقيتا) من مروحية .وقد حصل فريق التحقيق على معلومات مفادها أن املروحيات
من طراز  Mi-8/17 Hipقادرة على محل جسمني على األقل حبجم األسطوانتني  1و .2وأكدت ثالثة
مصادر خمتلفة لفريق التحقيق أن هجوما شن على اجلزء الشرقي من سراقب يف الساعة  21:22تقريبا.
وحصل فريق التحقيق من مصادر شتى على بيانات عن الطلعات اجلوية مفادها أن مروحية حلقت
مساء يوم  4شباط/فرباير  2018من اجلنوب-اجلنوب الشرقي يف اجتاه سراقب .وتظهر بيانات الطريان
اليت حصل عليها فريق التحقيق أن  54طلعة جوية على األقل ملروحيات من طراز

Mi-8

أقلعت يف

احليز الزمين بني الساعة  6:50والساعة  21:10من يوم  4شباط/فرباير  2018من قاعدة اجملنزرات
اجلوية داخل املرفق العسكري .وأفيد أن إحداها أقلعت يف الساعة .21:02
 56-6ويوافق توقيت هذا اإلقالع والتعرف الحقا بوسائل بشرية وتقنية على املروحية وهي حتوم وحتلق
فوق سراقب بني الساعة  21:15والساعة  21:22تقريبا الوقت الذي تتطلبه مروحية من طراز
 Mi-8/17 Hipتطري بسرعتها املستدامة املثلى أو بسرعة تقاربها لكي تقلع من مرفق اجملنزرات وحتوم
فوق شرق سراقب بعد أن حتلق يف حركة دائرية فوق املدينة.
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الصورة  - 11املسار احملتمل لرحلة املروحية "ألفا  "253وفقا لبيانات الطريان استنادا إىل املعلومات البشرية والتقنية
اليت حصل عليها فريق التحقيق (يبين أقصر مسار عودة باللون الربتقالي)

 57-6وقد حصل فريق التحقيق أيضا على معلومات ،من مصادر خمتلفة ،مفادها أن املروحية اليت أقلعت من
مرفق اجملنزرات يف الساعة  21:02تقريبا ميزت بأنها املروحية ذات الرمز "( "1253ينطق كامال
"ألف ومئتان وثالثة ومخسون") أو "ألفا( "253-ينطق ألفا مئتان وثالثة ومخسون) حيث الرقم ""253
هو الرمز املسند إىل طيار يقود مروحية بعينها .وبناء على ذلك ،ويف ضوء التطابق بني خمتلف مصادر
املعلومات اليت حصل عليها ،يستنتج فريق التحقيق أن الرمز املعين هو "ألفا.)"253-
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الصورة  – 12التسلسل الزمين لألحداث اليت أحاطت حبادثة سراقب يوم  4شباط/فرباير 2018
(استند يف حتديد األوقات إىل اإلفادات والبيانات الوصفية املستخرجة من الصور ومقاطع الفيديو)

*

*

يقدم هذا التسلسل الزمين ألغراض الرجوع إليه فقط ،وال ميثل استنتاجا من استنتاجات فريق التحقيق.
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رابعا -االستنتاجات الوقائعية
-7

املالحظات اخلتامية

1-7

دقق فريق التحقيق النظر يف املعلومات اليت حصل عليها ،وخلص إىل استنتاجاته استنادا إىل تقييم
شامل وفق منهجية شائعة ،ممتثال ألحكام االتفاقية ذات الصلة ،وألفضل املمارسات الدولية املعمول
بها يف هيئات تقصي احلقائق وجلان التحقيق الدولية.

2-7

60

ومع التقدم يف التحقيق ،متكن فريق التحقيق من توسيع مصادر معلوماته .ولئن كانت واليتا بعثة
التقصي وفريق التحقيق خمتلفتني ،فقد زاد هذا االختالف إفادات الشهود ونتائج التحاليل الكيميائية
األصلية بشأن منشأ األسطوانتني املميزتني يف املنطقة وضوحا واتساقا وتطابقا .وأجرى فريق التحقيق
تقييما شامال جلميع املعلومات اليت حصل عليها ،وسلك منهجا نقديا إزاء السيناريوهات اليت
طرحت ،وأبدى انفتاحه ،وشجع الدول األطراف – ومنها اجلمهورية العربية السورية  -وسائر
الكيانات على املساهمة وتوسيع قاعدة اإلثبات.

3-7

وخالل التحقيق ،غدت بعض السيناريوهات أقل ترجيحا إذ تعذر تأييدها باملعلومات اليت حصل
عليها .ومل يكن بوسع فريق التحقيق ،نتيجة ملا أجرى من حتقيقات ،أن مييز أي تفسري معقول آخر
يوافق ما بني يديه من معلومات ،غري االستنتاجات املقدمة أدناه.

-8

االستنتاجات الوقائعية بشأن حادثة  4شباط/فرباير 2018

1-8

خبصوص حادثة  4شباط/فرباير  ،2018خيلص فريق التحقيق ،على ضوء املعلومات اليت حصل عليها
ونظره فيها جمتمعة ،إىل أن مثة أسبابا معقولة تدعو إىل االعتقاد أنه يف الساعة  21:22تقريبا من مساء
يوم  4شباط/فرباير  ،2018أثناء هجمات جارية على سراقب ،قصفت مروحية عسكرية تابعة للقوات
اجلوية العربية السورية ،يرمز هلا باالسم "ألفا "253-وختضع لسيطرة قوات النمر ،شرق سراقب
بإلقاء أسطوانة واحدة على األقل .ومتزقت األسطوانة وانبعث منها غاز سام ،هو الكلور ،انتشر على
مساحة واسعة وأدى إىل إصابة  12شخصا معروفني بأمسائهم.

2-8

ولئن كان للكلور أوجه استخدام مشروعة عديدة ،فإن الكلور الغازي سام ومصنف كمهيج رئوي -
تتفاوت سميته حبسب املقدار املتعرض له وطول وقت التعرض .وقد وضع فريق التحقيق يف حسبانه أن
املركبات اليت ميزت يف شتى العينات تتسق مع استخدام غاز الكلور كسالح يف  4شباط/فرباير .2018

60

انظر املرفق  2أدناه.
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ونظر فريق التحقيق أيضا يف استنتاجات بعثة التقصي يف هذا الصدد ،وكذلك يف مجيع املعلومات اليت
تنبين عليها ،وأيضا التقارير اإلضافية اليت أعدها خرباء ،واإلفادات ،والوثائق اليت حصل عليها أثناء
التحقيق الذي أجراه فريق التحقيق بنفسه.
3-8

وحرصا من فريق التحقيق على استقاللية حتليله ،فقد حصل أثناء حتقيقه على نتائج فحص وتقييمات
تقنية من خرباء وخمتصني شتى يعملون يف مؤسسات خمتلفة وحيملون جنسيات خمتلفة .وهكذا،
فباإلضافة إىل املختربين املعينين اللذين استعانت بهما بعثة التقصي إلجراء حتاليلها ،تواصل فريق
التحقيق مع خمترب آخر إلجراء املزيد من الدراسات ،ومع خبري مستقل من مؤسسة أخرى .وحصل
على تقييمات لألحوال اجلوية السائدة من مصادر مستقلة؛ واستشري خرباء يف علم السموم من ذوي
اخلربة يف احلادثات الكيميائية  -مل يشاركوا قط يف أي تقييم مرتبط بهذه احلادثة  -لتكملة التحليالت
اليت أجرتها بعثة التقصي استنادا إىل املعلومات اليت مجعتها األمانة وإىل إفادات الشهود؛ وخلص
املختصون يف الذخائر من بلدان خمتلفة إىل استنتاجات متوافقة بشأن احلفرتني واألسطوانتني اليت نظر
فيها فريق التحقيق خالل حتقيقاته ،على النحو املفصل أعاله؛ ومت النظر أيضا يف االستنتاجات اليت
خلص إليها خرباء شتى .واستعان فريق التحقيق كذلك مبختصني يف حتديد املواقع اجلغرافية ،ومبعهد
مستقل للبحث اجلنائي الستخراج البيانات الوصفية وحتليلها للمساعدة على التحقق من صحة املواد
الرقمية وموثوقيتها ،ومنها مقاطع الفيديو والصور ،اليت حصل عليها من خالل مصادر شتى.

4-8

وتتسق أعراض الضحايا ،عموما ،مع أعراض التعرض للكلور يف ظروف اجتاه الريح وسرعتها حبسب
التقديرات .وقد أعد منوذج النتشار الغاز واملناطق اليت تنطوي على خطورة التعرض لإلصابة استنادا إىل
تقييمين تقنيين مستقلين :دراسة طوبوغرافية وتقييم لسلوك غاز الكلور يف الظروف اليت كانت سائدة.
ويؤكد النموذج إفادات الشهود واملعلومات األخرى اليت حصل عليها.

5-8

وطلب من خبري مستقل أن ينظر يف ’ ‘1بيانات متعلقة بالعينات وردت من خمتربين معينين ،و’ ‘2ما
إذا كانت نتائج التحليل ميكن أن تشري إىل أن املنطقة قد "رتبت" حتى تبدو شبيهة مبنطقة متضررة من
هجوم كيميائي .وعهد فريق التحقيق أيضا إىل جهة بإجراء حتليل ملختلف منتجات الكلور املنزلية
املتاحة بيسر يف أسواق تلك املنطقة .ومل تميز يف عينات حادثة سراقب أي مادة كيميائية قد تشري إىل
أن تلك املنتجات نشرت يف البيئة .وتوافق التحاليل الكيميائية ونتائج عمل البحث اإلضايف استخدام
الكلور كسالح يف مساء يوم  4شباط/فرباير .2018

6-8

وقد جاءت إفادات الشهود الذين أجرت بعثة التقصي وفريق التحقيق معهم مقابالت متسقة ،وتشري إىل
أن مروحية واحدة ألقت كلتا األسطوانة  1واألسطوانة  2على اجلزء الشرقي من سراقب يف الساعة
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 21:22تقريبا من يوم  4شباط/فرباير  .2018وتوخيا للحذر الشديد ،وبالنظر إىل انعدام اليقني بشأن ما
إذا كانت األسطوانة  1قد نقلت إىل مكان بعيد عن احلفرة  1خالل ليلة ما بني يومي  4و5
شباط/فرباير  ،2018اكتفى فريق التحقيق بالنظر يف األسطوانة  2عند حتقيقه يف منشأ األسلحة
الكيميائية ومن قاموا باستخدامها.
7-8

وتتسق احلفرة  2مع االرتطام احلركي لألسطوانة  :2فقد خلص املختصون يف الذخائر إىل أن شكل هذه
احلفرة وعمقها ،وكذلك شكل تبدل لون العشب بالقرب منها ،واملسافة الفاصلة بني الشظية الرئيسية
من األسطوانة  2وتلك النقطة ،كل ذلك يشري إىل أن الكلور انبعث فور متزق األسطوانة  .2أما االدعاء
البديل املطروح فقد تعذر إثباته بأي وجه من الوجوه.

8-8

واألرجح ،وفقا للعديد من املختصني ،أن تكون األسطوانة  2قد متزقت بسبب ارتطام حركي .ذلك أن
شكلها وزاوية اجلزء الذي حلقه الضرر منها ،وكذلك شكل االعوجاج امللحوظ وحجمه ،ال يتسق
مع تثبيت كمية كبرية من املتفجرات بها أو إدخاهلا فيها .ويف املقابل ،يوافق الضرر الذي حلق
باألسطوانة  ،2حسب املختصني يف الذخائر ،سيناريو إلقائها جوا من ارتفاع عال وارتطامها باألرض.
ورأى فريق التحقيق أن ذلك ميكن أن يكون قد حدث إما بإلقائها من مروحية ،كما أفاد به الشهود ،أو
بإسقاطها من مكان مرتفع وجلبها بطريقة ما إىل املنطقة املعنية .ومع ذلك ،وبالرغم من املعلومات
املتاحة عن وجود برج إذاعة يف سراقب يناهز طوله  200مرت ،فإن فريق التحقيق مل حيصل على أي
معلومات ملموسة تثبت أن أسطوانة بسعة  100إىل  120لرت قد تكون ألقيت من تلك املنشأة حتديدا أو
أنها ألقيت من مكان آخر ثم جيء بها إىل املنطقة املعنية قبل ساعات أو أيام من يوم  4شباط/فرباير
 2018أو يف ذلك اليوم أو بعده .فمن شأن الرتتيبات اللوجستية اليت يتطلبها إلقاء جسم مثل األسطوانة
املعنية (األسطوانتني املعنيتني) من علو يناهز  200مرت ثم جلبهما إىل مكان آخر أن تكون أيضا شديدة
التعقيد خالل أنشطة عسكرية ،وختلف آثارا ،وسيكون من الصعب إخفاؤها.

9-8

وعالوة على ذلك ،يوافق "اإلطار احلاضن" الذي كانت أجزاء منه ال تزال مشدودة إىل األسطوانة ،2
والشظايا املميزة يف جواره ،اإلطار الفوالذي الذي شوهد يف حادثة واحدة على األقل من احلادثات
السابقة 61،مع طرف أمامي مثقل ،وعجالت ،وذيل جمنح ،وحلقتي رفع .ويتسق هذا التصميم مع نوع
الذخائر اليت ميكن إلقاؤها من طائرة مروحية .ويستخدم هيكل الربط الفوالذي هذا لعدة أغراض :فهو
يسمح بوضع األسطوانة على عجالت للمساعدة على حتميلها داخل مروحية ودحرجتها من حيز

61

انظر الفقرتني  26-8و 27-8من التقرير األول لفريق التحقيق.
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الشحن يف املروحية؛ ويوجه اجلزء األمامي املثقل واجلناحان الذخرية إىل األسفل .ومتزق األسطوانة عند
ارتطامها طاقتها احلركية ،أو الشحنات التفجريية إن كانت األسطوانة جمهزة بنظام أصمة تفجري.

62

 10-8أما وجود األسطوانة  1بعيدا عن احلفرة  1من دون تفسري واضح لذلك ،فال يدل هو أيضا على أن
احلادثة "مفربكة" .والواقع أنه إن كانت احلادثة بأكملها قد افتعلت التهام سلطات اجلمهورية العربية
السورية ،فمن الصعب أن يفهم ملاذا وضعت األسطوانة  ،1وسجلت بالفيديو ،بعيدا عن احلفرة  1كل
هذا البعد ،حبيث يثري ذلك شكوكا حول داللتها بالنسبة هلذه احلادثة.
 11-8وقدمت مصادر خمتلفة معلومات تؤكد أن مروحية ذات الرمز ألفا 253-أقلعت من قاعدة اجملنزرات
اجلوية يف الساعة  21:02تقريبا وحامت فوق شرق سراقب يف الساعة  21:22تقريبا ،وهو بالضبط
الوقت الذي ذكر الشهود الذين كانوا يف مشال شرق احلفرة  2أنهم مسعوا فيه صوت مروحية وسقوط
أجسام وارتطامها باألرض ،وظهور أعراض عليهم بعيد ذلك تتسق مع أعراض التعرض لغاز الكلور.
 12-8ويأخذ فريق التحقيق علما كذلك مبعلومات أخرى تشري إىل وجود قوات النمر واملروحيات التابعة هلا يف
مرفق اجملنزرات ،يف سياق احلملة اليت شنت على املنطقة بناء على أمر صادر عن القيادة العامة
وخالل فرتة تزايد فيها نشاط التحليق حول سراقب.
-9

مالحظات ختامية عامة

1-9

إن فريق التحقيق على علم باملعلومات العامة املتعلقة بالتحقيقات الداخلية اليت أجرتها السلطات
السورية واليت ميكن أن تكون ذات صلة باستخدام األسلحة الكيميائية 63.بيد أن فريق التحقيق مل يتلق
أو يتسلم أي معلومات – مع أنه طلبها  -بشأن ما قامت به السلطات السورية من حتقيقات
ومالحقات قضائية بشأن احلادثة اليت وقعت يف سراقب يف  4شباط/فرباير  ،2018كما تقضي به املادة
السابعة من االتفاقية  –64وهذه اإلجراءات لن تؤثر بأي حال من األحوال يف والية فريق التحقيق.
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63

64

يرى فريق التحقيق أن من غري املقنع ،يف ضوء كل الظروف ،أن يقوم طرف يف النزاع يسعى الفتعال هجمات كيميائية
بالكلور بتطوير مناذج أسطوانات خمتلفة "مهيأة يف شكل أسلحة" مبستويات تزداد تعقيدا مع مر السنني ،مبا يف ذلك
تزويدها بـ"إطار حاضن" حميط بها ،وذلك ألن وضع ذلك الطرف يف النزاع سيجعل فرص حصوله على وسائل
االفتعال تتضاءل أكثر فأكثر.
انظر ،مثال ،التقرير الرابع آللية التحقيق املشرتكة S/2016/888 ،املؤرخ بـ 21تشرين األول/أكتوبر  ،2016الفقرة 31
(املتعلقة بأحداث وقعت قبل احلادثات اليت وقعت يف اللطامنة يف آذار/مارس .)2017
انظر ،بوجه خاص ،الفقرة  1من املادة السابعة من االتفاقية ومذكرة املدير العام الصادرة بعنوان "التقيد باملادة السابعة
من االتفاقية :اختاذ التدابري التشريعية ،والتعاون ،وتقديم املساعدة القانونية" (الوثيقة  C-III/DG.1/Rev.1املؤرخة
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2-9

ومل حيصل فريق التحقيق ،أثناء هذا التحقيق ،أيضا على أي معلومات من شأنها أن تشري إىل أن
وحدات مارقة أو أفرادا مارقني استخدموا أسلحة كيميائية يف هذه احلادثة بالطريقة املبينة أعاله.

3-9

وحصل فريق التحقيق على معلومات من مصادر شتى تشري إىل أن استخدام أسلحة كيميائية بالطريقة
املبينة أعاله يتطلب إصدار أوامر .ولكن تعذر على فريق التحقيق أن خيلص إىل استنتاجات قطعية
ترقى إىل درجة اليقني املطلوبة بشأن التسلسل القيادي احملدد ألي أمر حمدد صادر يف هذه احلادثة
حتديدا .بيد أن املعلومات اليت حصل عليها تشري إىل أن القيادة العامة فوضت استخدام الكلور
كسالح ،يف هذه املرحلة من العمليات القتالية ،إىل القادة امليدانيني  -وبالطبع ،تفويض القيادات العليا
السلطة ال يربؤها من املسؤولية.

65

 -10ملخص االستنتاجات الوقائعية
 1-10خيلص فريق التحقيق ،على ضوء واليته املتمثلة يف حتديد هوية من قاموا باستخدام األسلحة الكيميائية
يف اجلمهورية العربية السورية عن طريق متييز وتبليغ مجيع املعلومات اليت ميكن أن تكون ذات صلة
مبنشأ تلك األسلحة الكيميائية يف احلادثة قيد النظر ،إىل أن مثة أسبابا معقولة تدعو إىل االعتقاد أنه يف
الساعة  21:22تقريبا من يوم  4شباط/فرباير  ،2018أثناء هجمات جارية على سراقب ،قصفت
مروحية عسكرية تابعة للقوات اجلوية العربية السورية تسيطر عليها قوات النمر شرق سراقب بإلقاء
أسطوانة واحدة على األقل .ومتزقت األسطوانة وانبعث منها غاز سام ،هو الكلور ،انتشر على مساحة
واسعة وأدى إىل إصابة  12شخصا معروفني بأمسائهم.

65

بـ 17تشرين الثاني/نوفمرب  ،)1998وال سيما الفقرات  2-2و 1-3و 1-5منها) .وبناء على ذلك ،فإن الدول مسؤولة
مبوجب القانون الدولي عن استخدام جهات فاعلة من غري الدول تلك األسلحة على أراضيها أو يف أي مكان خاضع
لواليتها القضائية ،إن هي قصرت عن التحقيق يف شأن من يدعى أنهم قاموا باستخدام األسلحة الكيميائية ومالحقتهم
قضائيا .انظر أيضا قرار اجمللس الصادر بعنوان "درء التهديد الذي ميثله استخدام اجلهات الفاعلة من غري الدول
أسلحة كيميائية" (الوثيقة  EC-86/DEC.9املؤرخة بـ 13تشرين األول/أكتوبر .)2017
انظر أيضا الفقرة  3-13من التقرير األول لفريق التحقيق.
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املرفق 1

إدارة املعلومات وسائر اإلجراءات الداخلية
-1

وفق ما هو مبين يف مذكرة األمانة الفنية الصادرة بعنوان "عمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية الذي أنشئ
مبوجب القرار ( C-SS-4/DEC.3املؤرخ بـ 27حزيران/يونيه ( )2018الوثيقة

EC-92/S/8

املؤرخة

بـ 3تشرين األول/أكتوبر  ،)2019وكما ورد مبزيد من التفصيل يف التقرير األول لفريق منظمة حظر
األسلحة الكيميائية للتحقيق وحتديد اهلوية املقدم مبوجب الفقرة  10من القرار

C-SS-4/DEC.3

"التصدي للتهديد الناشئ عن استخدام األسلحة الكيميائية" ،اللطامنة (اجلمهورية العربية السورية)
 24و 25و 30آذار/مارس "( 2017التقرير األول لفريق التحقيق") 66،ملا كانت أنشطة فريق التحقيق
وحتديد اهلوية ("فريق التحقيق") تستلزم مجع وإنشاء كم ضخم من املعلومات جبميع أشكاهلا ،فسيلزم
التقيد بإجراءات حمكمة ومتينة تتيح إدارة تلك املعلومات إدارة مأمونة ومتسقة وشفافة ،منذ وقت
مجعها أو إنشائها حتى حفظها أو نقلها أو إتالفها يف نهاية املطاف .وقد وضع فريق التحقيق يف اعتباره
عند إرساء هذه اإلجراءات ما ارتئي ضروريا من متطلبات السرية واألمن لتخزين مواد املعلومات اليت
تقدمها إليه كيانات أخرى واستخدامها.
-2

وانطالقا من فرضية أن االطالع على املعلومات داخل فريق التحقيق ال يتاح إال ملن يلزمه العلم بها ،فإن
مناولة املعلومات مناولة فعالة ومأمونة عامل حاسم يف أداء فريق التحقيق الوالية املنوطة به ،وذلك من
خالل( :أ) احلرص على سالمة أنشطة فريق التحقيق وأمنها ،وسالمة العاملني فيه واألطراف الثالثة
وأمنهم؛ و(ب) صون سالمة سجالته ومعلوماته؛ و(ج) احلرص على البحث عن املعلومات وحتليلها
ونشرها بفعالية ويف الوقت املناسب؛ و(د) إذكاء الوعي مبتطلبات السرية من خالل النهوض باملمارسات
السليمة يف جمال مناولة املعلومات.

-3

وتشمل اإلجراءات الداخلية اليت أرسيت يف ما يتعلق بإدارة املعلومات مجيع أنواع مواد املعلومات اليت
ينشئها فريق التحقيق ويتلقاها ويديرها ،وقد تكون رقمية أو مادية .وتتخذ احتياطات لضمان سرية كلتا
فئيت املواد من خالل تدابري األمن التنظيمي واملادي وأمن املعلومات.

-4

وعالوة على الرتتيبات التنظيمية واملادية ،يشار بوجه خاص إىل أن مجيع نظم إدارة معلومات فريق
التحقيق ونظام ختزين ملفاته قد أودعا يف شبكته املصونة أمنيا اليت صممت وأنشئت وفقا لسياسات

66

انظر التقرير األول لفريق التحقيق ،وال سيما املرفق  1به (إدارة املعلومات وسائر اإلجراءات الداخلية).
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شبكة املنظمة املصونة أمنيا ومتطلبات محاية املواد السرية يف املنظمة .وال ميكن النفاذ إىل الشبكة املصونة
أمنيا إال عن طريق أجهزة حاسوبية مصممة تتوافر فيها تدابري األمن والسرية املناسبة ،وهي "محكمة
العزل" وليست هلا واجهة شبكية بينية خارجية.
-5

وتبين إجراءات عمل فريق التحقيق إجراءات التسجيل ،وهيكل سجل اإليداع املركزي اخلاص
بسجالت فريق التحقيق ومعلوماته ،وضوابط اإلذن بالنفاذ حبسب األدوار واملسؤوليات ،وحمتويات
سجل اإليداع وكذلك اجلدول الزمين لالحتفاظ بسجالت فريق التحقيق ومعلوماته .وتكفل هذه
اإلجراءات تسجيل مراحل سلسلة عهدة املعلومات وسجل توثيق السجالت ألغراض التدقيق تسجيال
سليما يضمن سالمة األدلة وصحتها باستمرار .واتخذ فريق التحقيق أيضا خطوات ليتقيد بها عند
تسجيل نتائج البحث يف املصادر املفتوحة عن معلومات متصلة اتصاال مباشرا بسعيه يف إطار واليته إىل
حتديد هوية من قاموا باستخدام األسلحة الكيميائية ،وعند محاية نتائج البحث تلك .ونفذ فريق
التحقيق خطة احتياطية تعزيزا لألمن.

-6

ويرمي نظام إدارة احلاالت إىل دعم أنشطة التحقيق .ويتوخى من هذا النظام أن يطبق يف أنشطة التحقيق
والتحليل حرصا على صحة السجالت وموثوقيتها .وهذا النظام الذي ميكن النفاذ إليه عرب أجهزة
حاسوبية حمددة مشفرة يف الشبكة املصونة أمنيا مصمم حصرا ليتيح لفريق التحقيق أن حيتفظ
بالسجالت واألدلة املتصلة بأنشطة التحقيق والتحليل احتفاظا مأمونا ومنهجيا وأن يضيف روابط بني
املواد ويقدم مالحظات على خطوات التحقيق .ويتيح النظام سجال شامال لسلسلة العهدة اخلاصة بكل
مادة توثيقية حصل عليها ،مبا يف ذلك نقلها من مكان إىل آخر ،وأماكن وجودها ،وعمليات نقلها.
وتخزن مجيع املعلومات اإللكرتونية اليت جيمعها فريق التحقيق وينشئها نتيجة ما يقوم به من أنشطة
حتقيق يف نظام إدارة املعلومات .وعالوة على ذلك ،ينظم النظام املواد تنظيما ناجعا ألغراض نقلها
مستقبال إىل آلية التحقيق اليت أنشأتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار )2016( 248/71
("اآللية الدولية احملايدة املستقلة") ،وكذلك إىل أي كيانات حتقيق ذات صلة تنشأ حتت رعاية األمم
املتحدة ،كما تقضي به الفقرة  12من القرار الصادر عن مؤمتر الدول األطراف بعنوان "التصدي للتهديد
الناشئ عن استخدام األسلحة الكيميائية" (الوثيقة
.)2018

C-SS-4/DEC.3

املؤرخة بـ 27حزيران/يونيه
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-7

وتتيح وظائف مراقبة النفاذ إىل نظام إدارة احلاالت املصمم خصيصا للعاملني يف فريق التحقيق أن ينفذوا
إىل السجالت بأذون خاصة حمددة سلفا (منها األذون بإنشاء سجالت وقراءتها وتعديلها) .وقد صمم
النظام أيضا لكي يكفل سجالت توثيق ال ميكن تعديلها أو شطبها .ويدرب العاملون يف فريق التحقيق
على استخدام النظام على الوجه املطلوب ويواظب على توعيتهم بتدابري األمن والسرية اليت يلزم التقيد
بها حلماية مواد املعلومات.
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املرفق 2

النهج املتبع يف احلصول على املعلومات وتأمينها
-1

مشلت أنشطة التحقيق اليت أجراها فريق التحقيق وحتديد اهلوية ("فريق التحقيق") بشأن احلادثة
اليت وقعت يف سراقب يف  4شباط/فرباير  2018مجع املعلومات اليت قدمها إليه أفراد ،وكيانات
حملية ،ودول أطراف ،وجهات فاعلة أخرى دولية وإقليمية وحملية ،وتقييم هذه املعلومات ،وكذلك،
حيثما كان ذلك الزما ومناسبا ،إجراء عمليات فحص وحتليل لتمييز منشأ املواد الكيميائية املستخدمة
والعالمات املوجودة على الذخائر وخصائصها الفيزيائية ،واملعلومات التقنية و/أو التقديرات االستقرائية
املتصلة بوسائل إيصاهلا ،مثل مسارات حتليق الطائرات أو مسارات الذخائر .ومشلت األنشطة أيضا
إجراء مقابالت مع األشخاص املدعى أنهم ضحايا وغريهم ممن حيتمل أن يكونوا قد شهدوا احلادثات،
ومع خرباء يف شتى املواضيع املتصلة بالتحقيق ،وتقييم املواد املستقاة من مصادر مفتوحة 67.وفضال عن
ذلك ،طلب فريق التحقيق دراسة طوبوغرافية ومنوذجا النتشار الغاز للتحقق من مصداقية املعلومات
األخرى اليت كان قد حصل عليها يف ما يتعلق بانبعاث غاز الكلور من األسطوانتني املستخدمتني يف هذه
احلادثة .وقام فريق التحقيق ،يف إطار اإليفاء بالوالية املنوطة به ،جبمع وحتليل املعلومات واملواد اليت
تلقاها من أي مصدر ذي صلة ،باإلضافة إىل املعلومات اليت سبق أن حصل عليها من بعثة املنظمة
لتقصي احلقائق ("بعثة التقصي") ،وذلك لتحديد مدى وجاهة املعلومات وقيمتها اإلثباتية وموثوقيتها،
وأيضا مصداقية مصدرها.

-2

ويولي فريق التحقيق عناية خاصة للتكفل باملعاجلة السليمة ملا قد ينشأ من مسائل بسبب االختالف
بني اللغة اليت يتحدث بها احملققون ،من جهة ،واللغة اليت يتحدث بها من جترى مقابالت معهم،
من جهة أخرى .فإىل جانب االستعانة مبرتجم شفوي خالل املقابالت ،وباإلضافة إىل ما يعده احملققون
من ملخصات للمقابالت ،يتوىل مرتمجون مهنيون يف وقت الحق ترمجة النصوص احلرفية للمقابالت إىل
اللغة اإلنكليزية ،حتى يتسنى تدقيق الرتمجة الشفوية األصلية على النحو الواجب .ويستنسخ فريق
التحقيق النص احلريف للمقابلة عن طريق عملية ذات مراحل لكي يتبين بدقة إن كان مثة تباينات تعذر
كشفها بسهولة أثناء الرتمجة الشفوية "املباشرة" للمقابلة (ترمجة شفوية تتابعية أو فورية) .وعالوة على
ذلك ،تجرى اآلن أيضا مع أشخاص معينني مقابالت بلغتهم مباشرة ،وال يعد نصها احلريف باإلنكليزية
إال الحقا.

67

انظر أيضا املذكرة ( EC-92/S/8املؤرخة بـ 3تشرين األول/أكتوبر  )2019الصادرة عن األمانة الفنية.
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وألغراض هذا التقرير حتديدا ،تواصل فريق التحقيق مع  15شاهدا ذوي صلة مباشرة بهذه احلادثة
(وعاد أحيانا إىل بعض األفراد الستيضاح إفادات سابقة أو للتوسع يف تفاصيل مسائل معينة) ،ومنهم
األشخاص املدعى أنهم ضحايا 68.ونظر يف هذه املقابالت باالقرتان مع إفادات الشهود اليت سبق أن
حصلت عليها بعثة التقصي وغريها من الكيانات ،مما أتاح النظر يف قدر كبري من املعلومات املستقاة من
جمموعة واسعة من املصادر.

-4

ويف ما يتعلق بالكيانات األخرى اليت أبدت رغبتها يف تقديم معلومات ،أو ما يفيد يف تقدم التحقيق،
كان النهج العام الذي واظب فريق التحقيق على اتباعه هو طلب االطالع على املعلومات والوصول إىل
مصادر تلك املعلومات اليت ارتأى فريق التحقيق أنه ميكن احلصول عليها من تلك الكيانات ،وتقييمها
مع سائر املعلومات اليت حبوزته بالفعل .وتواصل فريق التحقيق أثناء حتقيقاته مع عدد من الكيانات،
منها ما يلي 69:مركز الدراسات املتقدمة يف جمال الدفاع ()C4ADS؛ ومركز توثيق االنتهاكات
الكيميائية يف سوريا ()CVDCS؛ ومشروع اليوروبول لتحليل اجلرائم الدولية الرئيسية ()AP CIC؛
ومركز سواتل االحتاد األوروبي؛ ومعهد السياسات العامة العاملية ( - )GPPiللسالم واألمن؛ ومنظمة
"هيومن رايتس ووتش"؛ وجلنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية باجلمهورية العربية السورية؛ ومنظمة
""Peace SOS؛ ومشروع ProJustice؛ ومنظمة الدفاع املدني السوري ("املعروفة أيضا باسم "اخلوذ
البيضاء")؛ واألرشيف السوري؛ والشبكة السورية حلقوق اإلنسان ()SNHR؛ واملنظمة العاملية لألرصاد
اجلوية (.)WMO

-5

ويف حالة الكيانات اليت ليست لديها معلومات ذات صلة مباشرة لكنها ترغب يف مساعدة فريق التحقيق
من خالل تيسري اتصاله بأشخاص حمل اهتمامه ،طلب فريق التحقيق هذه املساعدة على أساس التفاهم
التالي:
(أ)

لن يدفع فريق التحقيق ،بأي وجه من الوجوه ،أتعابا أو أشكاال أخرى من األجور لقاء ما
تقدمه تلك الكيانات من دعم؛

68

69

مع أن فريق التحقيق أجرى يف مناسبات حمدودة مقابالت عن بعد بوسائل مؤمنة (تراعي على حنو سليم املخاوف
األمنية اليت قد تكون لدى الشخص الذي جترى معه املقابلة) ،فإنه مل يقتصر قط على املقابالت عن بعد يف التوصل
إىل استنتاجاته ،إذ يرى أن إجراء مقابلة حضورية مع الشخص املعين يف غرفة واحدة ينطوي على قيمة إثباتية عليا.
ال يكشف فريق التحقيق علنا عن أمساء الكيانات اليت مل تدل مبوافقة على نشر أمسائها .وال تشمل هذه القائمة أيضا
املختربين املعينني لدى املنظمة أو املؤسسات املختصة اليت قدمت خربة تقنية وعلمية أثناء إجراء التحقيق.
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(ب)

يكفل الكيان املعين أال يكون أي شخص قد خضع لتأثري أو ضغط بغري حق لكي يقدم
معلومات أو يبدي تعاونه لغرض حتقيقات فريق التحقيق؛

(ج)

تقدم ضمانات كافية حلماية سرية األشخاص حمل االهتمام وخصوصيتهم ،مبا يف ذلك بيانات
هوياتهم وإفاداتهم ،محاية هلؤالء األشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب تواصلهم مع
فريق التحقيق.

-6

وما مل تمل ظروف حمددة اتباع نهج خمالف ،قام فريق التحقيق مبناولة مجيع املعلومات اليت حصل
عليها من كيانات وأفراد خارجيني باعتبارها "شديدة احلماية طبقا لتصنيف املنظمة" ،أي أنها مصنفة
يف أعلى درجات التصنيف وفق نظام السرية املعمول به يف املنظمة ،وقيد االطالع عليها على أساس مبدأ
من "يلزمه العلم بها" ،وفقا ملرفق اتفاقية األسلحة الكيميائية ("االتفاقية") املتعلق بالسرية ونهج املنظمة
يف ما يتعلق بالسرية.

-7

70

واستعان فريق التحقيق يف مناولة املعلومات اليت مجعت مبنهجية متداولة على نطاق واسع بني هيئات
التحقيق ،مثل هيئات تقصي احلقائق وجلان التحقيق الدولية ،وال سيما يف ما يتعلق بسلسلة عهدة
العينات واملواد.

-8

وجرت مناولة تلك العينات مبا يكفل موثوقيتها ،مبا يف ذلك أثناء نقلها إىل خمترب املنظمة يف هولندا
ومنه إىل خمتربات معينة لدى املنظمة .وال يزال هذا النهج يتبع وفقا ملرفق االتفاقية املتعلق بالتحقق
وإجراءات األمانة وممارساتها الداخلية السارية ذات الصلة.

-9

71

وقد صانت األمانة سلسلة عهدة تلك املواد والعينات ووثقتها منذ حلظة مجعها أو تسلمها .وعلى سبيل
املثال ،جرت مناولة العينات ،فور حصول األمانة عليها ،وفقا إلجراءات املنظمة للسهر على سالمتها
وأمنها وحفظها وسريتها .وجهزت العينات يف خمترب املنظمة لتحليلها خارج املوقع يف خمتربين معينني
لدى املنظمة وفقا للفقرة  57من اجلزء الثاني من املرفق املتعلق بالتحقق .ومشل جتهيز العينات التحقق

70

71

انظر الفقرة  1-4من اجلزء اخلامس والفقرات  1-3إىل  4-3من اجلزء السادس من نهج املنظمة يف ما يتعلق بالسرية
(الوثيقة  C-I/DEC.13/Rev.2املؤرخة بـ 30تشرين الثاني/نوفمرب  )2017وكذلك الفقرة الفرعية (2ح) من مرفق
االتفاقية املتعلق بالسرية.
يف ما يتعلق حتديدا بظروف ختزين العينات يف خمترب املنظمة وحتلل العينات اليت يتعني حتليلها ،انظر كذلك
" Advice on chemical weapons sample stability and storage provided by the Scientific Advisory Board
of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons to increase investigative capabilities

 ،"worldwideوهو متاح أيضا يف جملة  ،Talantaاجمللد  ،)2018( 188الصفحات  ،808و ،810و.811
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من ماهيتها ،بسبل منها مثال إسناد رموز للعينات ،وأوصاف املواد ،وأرقام األختام ،واستخراج
املذيبات و/أو تقسيم العينات ووضعها يف حاويات أولية جديدة؛ وتغليف قسامات العينات مع عينات
مقارنة إجيابية وسلبية قبل إرساهلا .وطبقت اإلجراءات الداخلية السارية على تقسيم العينات وتغليفها
ونقلها إىل املختربين املعينني لدى املنظمة ووثقت مجيع مراحل هذه العملية.
-10

وعلى إثر وصول العينات إىل املختربين املعينني لدى املنظمة ،يتحقق مرة أخرى من ماهيتها وسالمة
أختامها بالرجوع إىل استمارة سلسلة العهدة املصاحبة هلا .وتعد مجيع العينات (أي العينات األصلية
وعينات املقارنة) وتحلل بناء على التعليمات الصادرة عن خمترب املنظمة ،اليت ترد يف شكل وثيقة تبين
نطاق التحليل وتتضمن أيضا بيانات عن ماهية العينات وأرقام أختامها احملمية من العبث بها.

-11

واملختربات املعينة لدى املنظمة ،اليت تعمل وفق نظام جودة يتماشى مع املعيار  ISO/IEC 17025من
معايري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهرتقنية الدولية ،ملزمة أيضا بصون سلسلة عهدة
العينات يف سري مجيع مراحل عملياتها .وجيب على املختربات املعينة لدى املنظمة أن تتقيد يف مجيع
ما تؤديه من أنشطة نيابة عنها بأحكام وشروط الرتتيبات التقنية املربمة بني األمانة واملختربات املعينة
لدى املنظمة.

-12

وقد تعذر على األمانة يف معظم احلاالت أن تصل إىل مواقع احلادثات بعد وقت وجيز من وقوعها،
بسبب النزاع الدائر (النزاعات الدائرة) يف املناطق املعنية .ولذلك فقد حرص فريق التحقيق باستمرار على
أن تكون العينات واملواد األخرى ،اليت حصلت عليها كيانات أخرى ،مدعومة بوثائق وصور ومقاطع
فيديو وحتاليل جنائية لألدلة و/أو إفادات من الشهود .وهلذه الغاية ،تواصل فريق التحقيق مع
خمتصني ومعاهد حبث جنائي ليمدوه باملواقع اجلغرافية والبيانات الوصفية من ملفات الصور اليت
حصل عليها .وقد واظب فريق التحقيق على تطبيق هذا النهج بثبات ،إذ إن استنتاجاته تستند ال إىل
أدلة منفردة ،بل إىل اقرتان مجيع املعلومات اليت جمعت ،ككل ،واتساقها ،وتأكيد صحتها.

72

72

انظر ،على سبيل املثال ،الصفحات  ،3و ،9و ،10و 21من مذكرة األمانة ( S/1654/2018املؤرخة بـ 20متوز/يوليه
[ 2018الصادرة باإلنكليزية فقط]) .ويشري فريق التحقيق كذلك إىل أن هذا النهج يتبع املمارسة املعمول بها يف
التحقيقات الدولية واحمللية يف هذه األنواع من األحداث.
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واسرتشد فريق التحقيق باملمارسات واملبادئ املنبثقة عن قرارات املؤمتر وإجراءات األمانة ذات الصلة،

73

وبالنهج املتبع يف دول أطراف حتقق يف حادثات مماثلة ،وطبقها ،مع تعديل ما يلزم تعديله ،يف امتثال
تام لالتفاقية.
-14

وتظل املعلومات اليت مجعت أثناء حتقيق فريق التحقيق متاحة لنقلها إىل آلية التحقيق اليت أنشأتها
اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب القرار "( )2016( 248/71اآللية الدولية احملايدة املستقلة")،
وكذلك إىل أي كيانات حتقيق ذات صلة تنشأ حتت رعاية األمم املتحدة ،كما تقضي به الفقرة  12من
قرار  27حزيران/يونيه 2018؛ معززة بالفقرة  9من قرار اجمللس الصادر بعنوان "التصدي حليازة
اجلمهورية العربية السورية أسلحة كيميائية واستخدامها إياها" (الوثيقة  EC-94/DEC.2املؤرخة بـ9
متوز/يوليه .)2020

73

انظر من بني مراجع أخرى :قرار املؤمتر الصادر بعنوان "أخذ العينات والتحليل خالل التحقيقات يف ادعاءات
استخدام األسلحة الكيميائية" (الوثيقة  C-I/DEC.47املؤرخة بـ 16أيار/مايو )1997؛ وإجراءات العمل القياسية
املتعلقة جبمع األدلة وتوثيقها وسلسلة عهدتها وصونها خالل عملية حتقيق يف ادعاء استخدام أسلحة كيميائية
( )QDOC/INS/SOP/IAU01الصادرة طبعتها األوىل [باإلنكليزية فقط] يف عام .2011
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املرفق 3

موجز ما أجري من اتصاالت مبمثلي اجلمهورية العربية السورية
يف ما يتصل بالتحقيقات اليت جيريها حاليا فريق التحقيق وحتديد اهلوية
-1

يف ما يتعلق بالتحقيقات املطلوبة مبوجب الفقرة  10من القرار " C-SS-4/DEC.3التصدي للتهديد
الناشئ عن استخدام األسلحة الكيميائية" ،اخنرطت األمانة يف اتصاالت مستمرة ومكثفة بهدف
احلصول على مساهمات من مجيع الدول األطراف ،وال سيما من اجلمهورية العربية السورية – على
النحو املفصل يف التقرير األول لفريق منظمة حظر األسلحة الكيميائية للتحقيق وحتديد اهلوية ،عمال
بالفقرة  10من القرار " C-SS-4/DEC.3التصدي للتهديد الناشئ عن استخدام األسلحة الكيميائية" –
اللطامنة (اجلمهورية العربية السورية)  24و 25و 30آذار/مارس "( 2017التقرير األول لفريق
التحقيق").

-2

74

ومشلت االتصاالت مع سلطات اجلمهورية العربية السورية يف الفرتة ما بني حزيران/يونيه ( 2019أي
وقت بدء فريق التحقيق أنشطته) ونيسان/أبريل ( 2020أي وقت إصدار فريق التحقيق تقريره األول)،
واستمرت منذ ذلك احلني ،ومشلت حماوالت للتشاور مع تلك السلطات ،وتوجيه طلبات إلجراء
زيارات للجمهورية العربية السورية وللقاء أفراد معنيني ،وتوجيه دعوات لتقديم مساهمات لفريق
التحقيق بشأن منهجياته ،وأي معلومات عن وجاهة املعلومات املتصلة مبنشأ األسلحة الكيميائية
وقيمتها اإلثباتية وموثوقيتها قد تفيد يف حتديد هوية من قاموا باستخدام األسلحة الكيميائية يف حادثات
معينة.

-3

ومل تتواصل سلطات اجلمهورية العربية السورية مع فريق التحقيق بالرغم من (أ) الطلبات املتعددة اليت
وجهتها األمانة الفنية ("األمانة") إليها؛ و(ب) االلتزام الواقع على اجلمهورية العربية السورية بأن
تتعاون مع األمانة مبوجب الفقرة  7من املادة السابعة من اتفاقية األسلحة الكيميائية؛ و(ج) االلتزام
الواقع على اجلمهورية العربية السورية ،وفقا لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ،)2013( 2118
بأن تتعاون تعاونا كامال مع املنظمة من خالل إفساح السبل أمام املوظفني الذين تعينهم املنظمة للوصول
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يتعلق بعمل فريق التحقيق وحتديد اهلوية).
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فورا ودون قيد إىل مجيع املواقع واألفراد الذين لدى املنظمة أسباب تدعوها إىل االعتقاد بأنهم مهمون
ألغراض واليتها.
-4

ومع ذلك ،فقد أحال املدير العام مذكرتني من فريق التحقيق إىل سلطات اجلمهورية العربية السورية
تتعلقان حتديدا بالتحقيقات اجلارية ،طالبا منها من مجلة أمور معلومات عن حادثة سراقب وأحداث
أخرى حميطة باحلادثات اليت مل يحقق فيها بعد استنادا إىل القائمة املؤقتة األصلية غري الشاملة.

-5
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وذكر فريق التحقيق يف هاتني املذكرتني ،وحتديدا يف ما يتعلق حبادثة سراقب اليت وقعت يف
 4شباط/فرباير  ،2018مبوقف سلطات اجلمهورية العربية السورية وآرائها استنادا إىل حتليلها التقين
للصور واملعلومات عن أمور منها افتعال هجمات كيميائية عن طريق استخدام أسطوانات وصور
ألشخاص يدعون أنهم ضحايا هجوم كيميائي .وطلب فريق التحقيق ،يف  3متوز/يوليه  ،2020ومرة
أخرى يف  16تشرين األول/أكتوبر  ،2020أثناء تقدمه يف حتقيقه ،معلومات ومواد إضافية قد تدعم
املوقف السوري وتؤكده ،باإلضافة إىل سجالت الطريان ذات الصلة ،والوصول إىل الطيارين والعاملني يف
القيادة العسكرية الذين شاركوا يف العمليات يف منطقة سراقب يف  4شباط/فرباير  2018أو يف تاريخ
قريب منه .وباإلضافة إىل ذلك ،طلب فريق التحقيق مواد (الوصول إىل مصادر ومقاطع فيديو وصور وأي
أدلة أخرى) ميكن أن تدعم وتؤكد صحة املعلومات الواردة من اجلمهورية العربية السورية اليت تفيد
بأن مجاعات إرهابية كانت تتلقى مواد كيميائية من اخلارج وختطط الستخدامها يف تلك املنطقة.
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وإضافة إىل ذلك ،أصدرت األمانة يف  27تشرين الثاني/نوفمرب  2020املذكرة  S/1918/2020املوجهة
إىل مجيع الدول األطراف .وذكرت هذه املذكرة بأن فريق التحقيق "طلب [ ]...إىل اجلمهورية العربية
السورية موافاته مبعلومات حمددة ومساهمات بوجه أعم .وبالرغم من القيود املفروضة على السفر بسبب
حالة كوفيد 19-احلالية ،فقد واظب فريق التحقيق أيضا على طلب اللقاء مبمثلني رئيسيني عن
اجلمهورية العربية السورية ،يف الوقت الذي يناسبهم واملكان الذي خيتارونه ملناقشة عمل فريق
التحقيق وموافاته بأي معلومات ذات صلة وإتاحة الوصول إىل األماكن اليت قد يكون يف وسع السلطات
السورية تيسري الوصول إليها".

75

انظر املرفق  2مبذكرة األمانة .EC-91/S/3

S/1943/2021
Annex 3
page 67

S/1943/2021
Annex 3
page 68

S/1943/2021
Annex 3
page 69

S/1943/2021
Annex 3
page 70

S/1943/2021
Annex 3
page 71

S/1943/2021
Annex 3
page 72

S/1943/2021
Annex 3
page 73

S/1943/2021
Annex 3
page 74

S/1943/2021
Annex 3
page 75

S/1943/2021
Annex 3
page 76

S/1943/2021
Annex 3
page 77

S/1943/2021
Annex 4
page 78

املرفق 4

الفقرات اليت حجبت معلومات منها
صنف هذا املرفق "شديد احلماية طبقا لتصنيف املنظمة" ،وهو متاح جلميع الدول األطراف بالوثيقة
 ITT/HP/003املؤرخة بـ 12نيسان/أبريل .2021
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