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ًالسيدًالرئيسًشكراً 
ًاألسلحةً ًالستخدام ًالسورية ًالعربية ًالجمهورية دانة ًرفضًوا  ًعلى ًالدائم ًالتاكيد ًإعادة ًمن البد

ً ًوتحتًأيًظرفًكان، ًوبشكلًقاطعًالكيميائيةًفيًأيًمكان،ًومنًِقبلًأيًكان، وتؤكدًمجددا 
ًلتلكًاألسلحةًفيًأيًبقعةًمنًأراضيًالجمهوريةًالعربية السورية،ًوتؤكدًمجددا ً عدمًاستخدامها

ً.علىًانهاًالًتمتلكًأيًأسلحةًكيميائية
أنًفريقًتقييمًاإلعالنًليسًهيئةًتحقيق،ًبلًهوًفريقًمهمتهًًكماًنرىًضرورةًالتنويهًإلى

.ًالتحققًمنًدقةًواكتمالًاإلعالنًاألوليًالسوريًمنًخاللًالتعاونًالوثيقًمعًالسلطاتًالسورية
ًاألمانةً ًمساعدة ًمباشرة ًإلىًاالتفاقية ًانضمامها ًهيًمنًطلبتًبعد ًأنًسورية ًأيضا  وُنذّكرًهنا

وقدً.ًالنًاألوليًالفتقادهاًالخبرةًالمطلوبةًفيًهذاًالمجالًفيًتلكًالفترةالفنيةًفيًكيفيةًإعدادًاإلع
ًدقيقا ً ًإعالنها ًلجعل ًنية ًوبحسن ًومخلصا  ًكامال  ًتعاونا  ًالفريق ًمع ًالسورية ًالسلطات تعاونت

ًاً كبيًرًاً كماًأبدتًقدًر.ًوكامال ،ًوذلكًعلىًالرغمًمنًالظروفًاألمنيةًالصعبةًفيًكثيرًمنًاألحيان
ًخاللًجوالتًالمشاوراتًوالتعاونًاحًمنًاالنفت ًالفريق42ًالـ ًمع ًالتيًعقدتها ًالكثيرًمنً. لدينا

ًالمقابالتًاإلحصائيات ًوعدد ًالميدانية ًالزيارات ًوعدد ًالعينات، ًوعدد ًالجوالت، ًعدد ًعن
هناكًمنًيّدعيًانهاًمجردًأرقامًالًتعنيًشيئا ،ًلكنً.ًوالتعديالتًالطوعيةًعلىًاإلعالنًالسوري

نجاحًكلًذلكًماًكانًليحصلًلوالًالتعاونًالجديًوالمخلصًللجنةًالوطنيةًالسوريةًإل،ًفيًالواقع
ً.ًكافةًالمسائلًالمعلقةًفيًالنقاشاتًبينًالطرفينغالقًالتعاونًمعًالفريقًإل

ًالسيدًالرئيس
ًواجهتهاً ًالتي ًلتلك ًمماثلة ًمشاكل ًاالتفاقية ًانضمتًإلى ًالتي ًالدول ًمن ًواجهتًعدد لقد

ًتواجهًذاتًالتوظيفًالسياسيًالذيًواجهتهًسورية،ًسوريةًفيًإعالن ًبالطبعًلم ًلكنها ًاألولي، ها
ًاألوليةًباستمرار،ًوهوً ًبإدخالًتعديالتًعلىًإعالناتها فمنًالمعروفًأنًالعديدًمنًالدولًتقوم

ًالتيًتكيلًاالتهاماتًلسورية ًحتىًبعضًالدول ًبه ًتقوم ًبتقديمًً.إجراء ًإحدىًالدول ًتقوم عندما
بعيدا ًعنًالمناقشاتًفيًأحدًالتقاريرًالروتينيةًبشكلًموجزًالمعلومةًًوتمرالنها،ًتعديلًعلىًإع

ًخلًقاعاتًالمجلسدا ًيكونًاأل. ًعندما ًعلىًالمسألةًأما ًتسليطًالضوء ًفيتم ًبسورية، ًمتعلقا  مر
لمزيدًمنًشيطنةًسوريةًوتكريسًالروايةًالتيًتعملًعددًًتوظيفهاتقديمهاًبشكلًمحرفًمنًأجلًًو

ًلدىًباقيًالدولًاألعضاءمنًالدولً ًداخلًالمجلسًعلىًتكريسها إنًً:لكنًالحقيقةًغيرًذلك.
ً ًفتح ًمجرد ًالسورية ًجوالت ًإلجراء ًمالباب ًسوريةشاورات، ًإلى ًالدخول ًتأشيرات ًمئات ًومنح

والسماحًبعشراتًالزياراتًجولةًمشاورات،42ًًوعقد،ًتأشيرة055ً،ًزادتًعلىًلموظفيًالمنظمة
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ًفًر ًالعيناتًأمرًيدلًعلىًالتعاونللمواقعًالتيًيطلبها ًوالسماحًبأخذ ًاإلعالن، الحقيقيًًيقًتقييم
ًالحاالتًالتيًً.الجديًوًوالمثمر ًًووحتىًفي ًعيناتًمنًسورية ًمخبرًُأخذتًفيها تسربتًداخل

منًحيثًيرغبًفريقًالمزيدًمنًالعيناتًًالمنظمة،ًلمًتترددًسوريةًبالسماحًلمفتشيًالمنظمةًبأخذ
ً.لدىًسوريةًماًتخفيهتقييمًاإلعالن،ًإذًليسً

عيناتًفيًفنحنًنشعرًبالقلقًالعميقًمنًتسربًوماًدمناًفيًإطارًالحديثًعنًالعينات،ً
ًبشكلًسليمًمنًسورية ًبشكلًفنيًدقيقًومغادرتها ماًًو.4502ًعامًًمخابرًالمنظمةًبعدًأخذها

اتخاذهًبحقًإلجراءًالذيًتمًلالستماعًلنتطلعًكماًنزالًبانتظارًنتائجًالتحقيقًفيًهذهًالمسألة،ً
،ًوالخطواتًالتيًتمًاتخاذهاًلمنعًحدوثهًمرةًأخرى،ًسواءًأكانًمعًعيناتًبهذاًالتسريبًينالمتسبب

نًماًجرىًهوًالًيكفيًالقولًبأً.مأخوذةًمنًسوريةًاوًعيناتًمأخوذةًمنًأيًدولةًطرفًأخرى
التسريبًنفسه،ًويلقيًشكوكًخطيرةًعلىًأمنًوسالمةًأيًعيناتًً،ًإنًهذاًالتبريرًبخطورةحادثة

ًاوًأيًدولةًطرفًأخرى ًالمنظمةًمنًسورية ًً.اوًأدلةًتحصلًعليها ًانًًيمكنًكيفإذ لسورية
ًت ًعلى ًفرقًًواألدلةًالعيناتًوسالمةًمنأطمئن ًِقبل ًمن ًسورية ًمن ًجلبها ًأو ًرفعها ًيتم التي

ً.المنظمة
ًالسيدًالرئيس،

قد4502ًًرًالعامًإلىًاالسطوانتينًالمرتبطتينًبحادثةًدوماًالمزعومةًلعامًأشارًالسيدًالمدي
ًبالتدميرً"ُدمرتا" ًقام ًالذي ًيعرضًمن ًان ًالنقاطًدون ًمن ًعرضًعدد ًعلينا ًلزاما  ًنجد ًوهنا ،

ً:األساسية
ًل -0 ًالفنية ًاألمانة ًطلب ًسبب ًهو ًحادثةالما ًعلى ًسنوات ًعدة ًمرور ًبعد دوماًًسطوانتين

ًالمزعومة ًلتوقيتًالطلب؟ ًتفسيرها ًهو ًوما ًزالً. ًوما ًالذيًالحق، ًالكبير ًباللغط ًيعلم فكلنا
التحقيقًوالتغطيةًًبتالمخالفاتًالكبيرةًالتيًشاًويالحق،ًالتحقيقاتًفيًهذهًالحادثةًالمزعومةً

 .ًاعليه
4- ً ًعلى ًيدل ًمباشر ًجرمي ًدليل ًهما ًاالسطوانتين ًالحادثةًإن ًتلك ًالحقائقًحول ًتزوير حجم

ًًوالمزعومة ًالخوذً، ًمنظمة ًتورط ًويكشف ًبها، ًُألصقت ًالتي ًالتهمة ًمن ًسورية ًبراءة على
ًحادثةالمنًهيًالجهةًصاحبةًالمصلحةًفيًتغييبًمثلًهذاًالدليلًالهامًفيًفً.البيضاءًفيها
 المزعومة؟

جدا ًفيًمخابرًالمنظمةًحيثًيتمًتسريبًًكيفًلسوريةًأنًتأمنًعلىًهذاًالدليلًالجرميًالهام -3
 .ًالعيناتًدونًمحاسبةًاوًعقاب
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ًبعدًأشهر عدوانًعسكريًمباشرًعلىًأراضيًالجمهوريةًالعربيةًبًامًإسرائيليقً،قليلةًوجدنا
وقدً.ًتدميرًهذهًاألدلةًوتدميرًالموقعًبأسرهًفتم،ًوتحديدا ًعلىًموقعًإنتاجًسابقًتمًإعالنهًسوريةلا

ًالجمهورية ًبًقامت ًالسورية ًمنًالعربية ًلديها ًتوفر ًما ًفيها ًقدمت ًللمنظمة ًرسمية ًمذكرة إرسال
معلوماتًوتفاصيلًعنًحجمًاألضرارًالماديةًوالمعداتًالتيًدمرهاًالعدوانًاإلسرائيلي،ًبماًفيهاً

ًالكاملةًللعدوانًاإلسرائيليًعلىًأراضيًالجمهوريةًالعربيةًًو.ًاالسطوانتين ذًتكررًسوريةًإدانتها ا 
ً:األسئلةًة،ًتجدًانهًمنًالضروريًطرحًعددًمنالسوري

0- ً ًالعدو ًاختار ًالذيًيحتويًاالسطوانتينلماذا ًالموقع ًتورطًًوهماً،هذا ًعلى ًماديًهام دليل
 .4502منظمةًالخوذًالبيضاءًاإلرهابيةًفيًحادثةًدوماًالمزعومةًلعامً

 ؟ًًهماالمراسالتًبينًسوريةًواألمانةًالفنيةًبشأنًفيًخضملماذاًتمًاختيارًهذاًالتوقيتًبالذاتًً -4
بماًفيهاًإحاطتهًالتيًاستمعناًإليهاًقبلًقليل،ًريرهًاتقًأيًمنيعرضًالمديرًالعامًفيًًلماذاًال -3

ًًاسمًعن ًاالسطوانتين، ًودمرت ًالموقع ًعلى ًاعتدت ًالتي ًأنًًلماذاالجهة ًبالقول اكتفى
لقدًدمرهماًعدوانًعسكريً.ًنيزكًمنًالسماءًلمًيدمرهماًاالسطوانتينًإنً".ُدمرتا"االسطوانتينً

 .دولةًطرفًفيًالمنظمة،ًمنتهكا ًسيادتهامباشرًعلىًأراضيً
وتدميرًأدلةًجرميةًهامةًفيًًالمنظمةًمنًتدميرًموقعًقيدًالمشاوراتًمعًسوريةًماًهوًموقف -2

ًالمنظمة ًُتحققًفيها ًحادثة ًألنًتسألًالقائمينًبالعدوانًعنًسببًجريمتهم؟ ألنًُتحققًفيً؟
العدوانًمرتبطًبشكلًمباشرًبعملًعلىًالتحقيقاتًالتيًتقومًبهاًالمنظمة؟ًًنتائجًهذاًالتدمير

هذهًًهلًسيتمًذلكًأمًان.ًدورهًفيًتعطيلًتحقيقاتهاعنًالمنظمةًومنًواجبهاًاإلعالنًعنهًًو
ًالعسكًر ًبالعدوان ًفيها ًإسرائيل ًقامت ًسابقة ًحاالت ًالمنظمة ًطوت ًكما ًسُتطوى يًالمسألة

 ؟المباشرًعلىًمواقعًسابقةًفيًسوريةًودمرتًفيهاًأدلةًتؤكدًبراءةًسورية
إنًعدمًالتطرقًللعدوانًاإلسرائيليًالمذكورًهوًمحاولةًمكشوفةًللتغطيةًعلىًإرهابًالدولةً -0

الذيًتمارسهًإسرائيل،ًوالتيًلمًتتوقفًعنًارتكابًالعدوانًتلوًاآلخرًضدًسيادةًدولةًعضوً
ًم ًوفي ًالمتحدة ًاألمم ًالالمحدودًفي ًلدعمها ًإضافة ًالكيميائية، ًاألسلحة ًحظر نظمة

للمجموعاتًاإلرهابيةًالتيًاستخدمتًاألسلحةًالكيميائيةًضدًالشعبًالسوري،ًوارتكبتًأبشعً
 .الجرائمًبحقًالمدنيينًالسوريينًاألبرياء

ًالمزعومةًكفيلًبمحيًآثارً -6 لقدًظنًالبعضًبأنًتدميرًاالسطوانتينًالخاصتينًبحادثةًدوما
ًحتىًًيويمحً،فبركةال ًموجودة ًأصداؤها ًتزال ًما ًوالتي ًالتيًرافقتًالحادثة ًالفضائح معهما

ًاليوم ًلهؤالء. ًأقول .ً ًعام ًفبركتها ًعند ًكانت ًكما ًاليوم ًحية ًدوما ًحادثة ،4502ًفضيحة
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وجريمةًتدميرًأحدًاهمًاألدلةًعلىًبراءةًسورية،ًسيضيفًللفضائحًالتيًنجمتًعنًحادثةً
ً.ًدوما،ًولنًيمحوها

ًالسيدًالرئيس،
ً ًبالجولة ًالمرتبطة ًالنقاط ًمن ًعدد ًإلى ًسورية40ًاستمعنا ًبين ًتقييمًًللمشاورات وفريق

تحميلًلبطريقةًغيرًأمينةًوفيهاًالكثيرًمنًالمغالطاتًواللعبًبطريقةًالصياغة،ًً،ًُذكرتاإلعالن
ً:وحولًهذاًالموضوعًُنشيرًإلىًالمسائلًالتالية.ًجولةالسوريةًمسؤوليةًعدمًإجراءً

،ًعنًأسفها00/7/4540ًتاريخً/24ً/الشهريًرقمًهاًفيًتقريًرعبرتًاللجنةًالوطنيةًالسوريةً -0
ألنًلسوريةًمصلحةً/.40ً/إلجراءًجولةًالمشاوراتًرقمً"ًفريقًتقييمًاإلعالن"لتعليقًمجيءً

حقيقيةًفيًإغالقًهذاًالملفًواالنتهاءًمنه،ًلمنعًاستغاللهًوتسييسه،ًوألنهاًلمًتخِفًشيئا ًمنً
ًاإلطالبرنام ًعلى ًجها ًولكن ًق، ًبالتزاماتًنظرا  ًالجولة ًهذه ًبمتابعة ًالمعنية ًالجهة إلنشغال

ًإلىًشهرًتشرينًاألولً رسميةًمحددةًمسبقا ،ًرحبتًسوريةًبعقدًهذهًالجولةًوطلبتًتأجيلها
 .وافقتًاألمانةًالفنيةًعلىًذلكًو.4540ً

ًسوًر -4 ًبأن ًالقول يحاء  ًوا  ًنصا  ًتقريره، ًفي ًالعام ًالمدير ًحاول ًتقييمًلقد ًفريق ًرفضتًمنح ية
استبدالًًولمًيحصل،ًفقدًطلبتًسوريةاإلعالنًالتأشيراتًالمطلوبة،ًوهذاًالكالمًغيرًصحيحً

قدًيحصل،ً،ًوهوًامرًطبيعيًأحدًأعضاءًالفريقًبمنًتراهًاألمانةًالفنيةًمناسبا ًلهذهًالمهمة
إجراءًالزيارةًبرمتها،ًعلما ًبأنًًمتناعًعناالوالًيستدعيًكلًالجلبةًالتيًُأثيرتًوالًيستدعيً

هذاًالموضوعًباألساسًيتمًوفقا ًإلجراءاتًوتعليماتًوطنيةًتطبقهاًالدولةًالسوريةًعلىًجميعً
ًالمتحدةًووكاالتها،ً لمًيسبقًأنًُأثيرًهذاًًوً،منظمةًحظرًاألسلحةًالكيميائيةًوموظفيًاألمم

 .الموضوعًطيلةًالسنواتًالثمانيةًالماضيةًمنًقبلًالمنظمة
نًرفضًإرسالًالفريقًبرمتهًإلىًسوريةًفيًحالًعدمًمشاركةًأحدًاألشخاص،ًيشيرًإلىًإً -3

عدمًرغبةًاألمانةًباستمرارًالحوارًوالنقاشًمعًاللجنةًالوطنيةًالسورية،ًوأنهاًتفرضًشروطهاً
مقترحًاألمانةًالفنيةًدعوةًوفدًاللجنةًالوطنيةًعلىًورغمًذلكًفقدًوافقتًسوريةً.ًعلىًسورية

ًباستمرارًالحوارًوحلًالمسائلًالعالقةًبأسرعًوقتًإلجراءًا لمشاوراتًفيًالهاي،ًرغبةًمنها
ً.وقدًأرسلتًمذكرةًشفويةًبهذاًالشأنًإلنهاءًالترتيباتًالخاصةًبذلكممكن،ً

ًالسيدًالرئيس،
إيفادًالمهماتًمسؤوليةًعدمًً،ًفيماًيحّملهًلسوريةًمنًمسؤوليات،ُيحّملًالمديرًالعامًسورية

نودًإعالمكمًبانًسوريةًلمًتعترضًقطًعلىً.ًإلىًمركزًالدراساتًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسورية



 

6 

 

ًالفريق ًقام ًبل ًالمركز، ًالتفتيشًعلى ًفريق ًبًزيارة 6ًًإجراء ًتفتيشًعلى ًفعالياتًجوالت جميع
ًومخابرًوورشاتًتصنيعً ًونصًالتقريرًاألًالبحوثالدراساتًًوًمركزومعاهد خيرًلفريقًالعلمية،

التفتيش،ًعلىًأنهًلمًيتمًرصدًأيًنشاطًمحظورًفيًالمركز،ًوأنًالجانبًالسوريًأبدىًالتعاونً
ًً.،ًإالًانًالسيدًالمديرًالعامًواألمانةًالفنيةًتجاهالًذكرًهذهًالحقائقالتامًلتسهيلًعملًالفريق

ًالتيً ًالتحريضية ًعلىًالطريقة ًمؤشرًجديد ًالمسالة ًالتيًسيقتًبها ًخاللًإنًالطريقة يتم
يةًوتخدمًإنشاءًتقاريرًاألمانةًالفنيةًوحرفًالحقائقًمنًأجلًتسويقًروايةًمحددةًتخدمًالدولًالغرب

ً.ًوالوقائعًشيطنةًسوريةًبدال ًمنًاتخاذًموقفًمحايدًوملتزمًبالحقيقة
ًالسيدًالرئيسً

بالنسبةًلماًوردًفيًتقريرًفريقًتقييمًاإلعالنًالصادرًيومًأمس،ًفلمًيتسنًلنا،ًأسوةًبعددً
ًقبلًجلساتً ًفيًإصداره ًالكبير ًبسببًالتأخر ًالدولًاألطرافًمنًاالطالعًعليه ًمن كبيرًجدا 

األولىًالتيًنرىًًالمرةهذهًًوليستالمجلسًبوقتًكاٍفًكماًهوًالحالًمعًباقيًتقاريرًالمنظمة،ً
وفيًتوقيتًيعيقًاطالعًالجزءًاألكبرًمنًالدولًً،فيًإصدارًالتقاريرًالخاصةًبسوريةًا ًرًيتأخًفيها

عدادًالردًعليه،ًلتب ًأيضاً علىًمضمونهًوا  ًللجميعًويتمًالتعتيمًقىًهنا ،ًروايةًواحدةًهيًالظاهرة
كونً،ًويتمًتكريسًفكرةًإمكانيةًالخروجًعنًقواعدًوأصولًوأعرافًالمنظمةًعندماًعلىًالحقيقة

ًبسورية ًاألمرًمتعلقا  ًالمتكررًفيً. ًالتأخر ًعنًسببًهذا ًالعام ًالمدير ًاالستفسارًمنًالسيد نود
ً ًاإلجراءاتًالمناسبة ًالتخاذ ًوندعوه ًاإلعالن، ًأسوةًإصدارًفريقًتقييم ًفيًالمستقبل، ًتكراره لمنع

ً.بباقيًتقاريرًالمنظمة
 ً

ًحً ًعلى ًصارخة ًكأمثلة ًالبسيطة ًالردود ًبهذه ًاليوم ًمنسأكتفي ًسورية ًضد ًيتم ًما ًقيقة
تحريفًالمعلوماتًأوًفبركتهاًبشكلًكاملًخدمةًلروايةًتسوقهاًدولًًازدواجيةًمعاييرًوانتقائيةًو

ً.بعينهاًداخلًالمجلسًحولتًالمنظمةًإلىًأداةًألجنداتهاًالسياسيةًوأخرجتهاًعنًدورهاًالفني
 

لس التنفيذي ونشره على للمج 89أرجو اعتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة 
 .الموقع العام للمنظمة وموقع كاتاليست الداخلي

 
 شكرًا السيد الرئيس


