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شك اًرًالسيدًالرئيسً
البد ًمن ًإعادة ًالتاكيد ًالدائم ًعلى ًرفض ًوادانة ًالجمهورية ًالعربية ًالسورية ًالستخدام ًاألسلحةً
ِ
ًمكانً،ومنًقبلًأي ًكانً ،وتحتًأي ًظرف ًكانً ،وتؤكد ًمجددا ًوبشكلًقاطعً
الكيميائيةًفيًأي
عدمًاستخدامهاًلتلكًاألسلحةًفيًأيًبقعةًمنًأراضيًالجمهوريةًالعربية السوريةً،وتؤكدًمجدداً
علىًانهاًالًتمتلكًأيًأسلحةًكيميائيةً.
كماًنرىًضرورةًالتنويهًإلى ً أنًفريقًتقييمًاإلعالنًليسًهيئةًتحقيقً،بلًهوًفريقًمهمتهً
التحققًمنًدقةًواكتمالًاإلعالنًاألوليًالسوريًمنًخاللًالتعاونًالوثيقًمعًالسلطاتًالسوريةً.
ونذ ّكر ًهنا ًأيضا ًأن ًسورية ًهي ًمن ًطلبت ًبعد ًانضمامها ًإلى ًاالتفاقية ًمباشرة ًمساعدة ًاألمانةً
ُ
الفنيةًفيًكيفيةًإعدادًاإلعالنًاألوليًالفتقادهاًالخبرةًالمطلوبةًفيًهذاًالمجالًفيًتلكًالفترةً.وقدً

تعاونت ًالسلطات ًالسورية ًمع ًالفريق ًتعاونا ًكامال ًومخلصا ًوبحسن ًنية ًلجعل ًإعالنها ًدقيقاً
كبيرً
كماًأبدتًقدرً ًاً
ًاً
وكامالً،وذلكًعلىًالرغمًمنًالظروفًاألمنيةًالصعبةًفيًكثيرًمنًاألحيانً.
من ًاالنفتاح ًوالتعاون ًخالل ًجوالت ًالمشاورات ًالـ ًً 42التي ًعقدتها ًمع ًالفريقً .لدينا ًالكثير ًمنً
اإلحصائيات ً عن ًعدد ًالجوالتً ،وعدد ًالعيناتً ،وعدد ًالزيارات ًالميدانية ًوعدد ًالمقابالتً
هناكًمنًيدعيًانهاًمجردًأرقامًالًتعنيًشيئاً،لكنً
والتعديالتًالطوعيةًعلىًاإلعالنًالسوريً.
ّ

فيًالواقع ً،كلًذلكًماًكانًليحصلًلوالًالتعاونًالجديًوالمخلصًللجنةًالوطنيةًالسوريةًإلنجاحً
التعاونًمعًالفريقًإلغالقًكافةًالمسائلًالمعلقةًفيًالنقاشاتًبينًالطرفينًً.
السيدًالرئيسً
لقد ًواجهت ًعدد ًمن ًالدول ًالتي ًانضمت ًإلى ًاالتفاقية ًمشاكل ًمماثلة ًلتلك ًالتي ًواجهتهاً
سوريةًفيًإعالنهاًاألوليً،لكنها ًبالطبعًلم ًتواجهًذاتًالتوظيفًالسياسيًالذيًواجهتهًسوريةً،
فمنًالمعروفًأنًالعديدًمنًالدولًتقوم ًبإدخالًتعديالتًعلىًإعالناتهاًاألوليةًباستمرارً،وهوً
إجراء ًتقوم ًبه ًحتى ًبعض ًالدول ًالتي ًتكيل ًاالتهامات ًلسوريةً .عندما ًتقوم ًإحدى ًالدول ًبتقديمً
تعديلًعلىًإعالنهاً،وتمر ًالمعلومةًبشكلًموجزًفيًأحدًالتقاريرًالروتينيةًبعيدا ًعنًالمناقشاتً
داخل ًقاعات ًالمجلسً .أما ًعندما ًيكون ًاألمر ًمتعلقا ًبسوريةً ،فيتم ًتسليط ًالضوء ًعلى ًالمسألةً
ًوتقديمهاًبشكلًمحرفًمنًأجلًتوظيفها ًلمزيدًمنًشيطنةًسوريةًوتكريسًالروايةًالتيًتعملًعددً
من ًالدول ًداخل ًالمجلس ًعلى ًتكريسها ًلدى ًباقي ًالدول ًاألعضاءً .لكن ًالحقيقة ًغير ًذلكً :إنً
مجرد ًفتح ًسورية ًالباب ًإلجراء ًجوالت ًالمشاوراتً ،ومنح ًمئات ًتأشيرات ًالدخول ًإلى ًسوريةً
لموظفيًالمنظمةً،زادتًعلىًً 055تأشيرةً،وعقد ً42جولةًمشاوراتً،والسماحًبعشراتًالزياراتً
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ًفريق ًتقييم ًاإلعالنً ،والسماح ًبأخذ ًالعينات ًأمر ًيدل ًعلى ًالتعاون ًالحقيقيً
للمواقع ًالتي ًيطلبها ً
والمثمر ًًوالجديً .وحتى ًفي ًالحاالت ًالتي ًأُخذت ًفيها ًعينات ًمن ًسورية ً ًوتسربت ًداخل ًمخبرً
المنظمةً،لمًتترددًسوريةًبالسماحًلمفتشيًالمنظمةًبأخذًالمزيدًمنًالعيناتًمنًحيثًيرغبًفريقً
تقييمًاإلعالنً،إذًليسًلدىًسوريةًماًتخفيهً.
وماًدمناًفيًإطارًالحديثًعنًالعيناتً،فنحنًنشعرًبالقلقًالعميقًمنًتسربًعيناتًفيً
مخابرًالمنظمةًبعدًأخذهاًبشكلًفنيًدقيقًومغادرتهاًبشكلًسليمًمنًسورية ًعامًً ً.4502وماً
نزالًبانتظارًنتائجًالتحقيقًفيًهذهًالمسألةً،كماًنتطلعًلالستماعًلإلجراءًالذيًتمًاتخاذهًبحقً
المتسببينًبهذاًالتسريب ً،والخطواتًالتيًتمًاتخاذهاًلمنعًحدوثهًمرةًأخرىً،سواءًأكانًمعًعيناتً
مأخوذةًمنًسوريةًاوًعيناتًمأخوذةًمنًأيًدولةًطرفًأخرىً .الًيكفيًالقولًبأنًماًجرىًهوً
حادثةً،إنًهذاًالتبريرًبخطورة ًالتسريبًنفسهً،ويلقيًشكوكًخطيرةًعلىًأمنًوسالمةًأيًعيناتً
او ًأدلة ًتحصل ًعليها ًالمنظمة ًمن ًسورية ًاو ًأي ًدولة ًطرف ًأخرىً .إذ ًكيف ًيمكن ًلسورية ًانً
تطمئن ًعلى ًأمن ًوسالمة ًالعينات ًواألدلة ًالتي ًيتم ًرفعها ًأو ًجلبها ًمن ًسورية ًمن ِ
ًقبل ًفرقً
المنظمةً.
السيدًالرئيسً،
أشارًالسيدًالمديرًالعامًإلىًاالسطوانتينًالمرتبطتينًبحادثةًدوماًالمزعومةًلعامًً 4502قدً
" ُدمرتا" ًدون ًان ًيعرض ًمن ًالذي ًقام ًبالتدميرً ،وهنا ًنجد ًلزاما ًعلينا ًعرض ًعدد ًمن ًالنقاطً
األساسيةً:

 -0ما ًهو ًسبب ًطلب ًاألمانة ًالفنية ًلالسطوانتين ًبعد ًمرور ًعدة ًسنوات ًعلى ًحادثة ًدوماً
المزعومة؟ ًوما ًهو ًتفسيرها ًلتوقيت ًالطلبً .فكلنا ًيعلم ًباللغط ًالكبير ًالذي ًالحقً ،وما ًزالً
يالحقً،التحقيقاتًفيًهذهًالحادثةًالمزعومةًًوالمخالفاتًالكبيرةًالتيًشابت ًالتحقيقًوالتغطيةً
عليهاً.
 -4إن ًاالسطوانتين ًهما ًدليل ًجرمي ًمباشر ًيدل ًعلى ًحجم ًتزوير ًالحقائق ًحول ًتلك ًالحادثةً
ًوعلى ًبراءة ًسورية ًمن ًالتهمة ًالتي ًأُلصقت ًبهاً ،ويكشف ًتورط ًمنظمة ًالخوذً
المزعومةً ،
البيضاءًفيهاً .ف منًهيًالجهةًصاحبةًالمصلحةًفيًتغييبًمثلًهذاًالدليلًالهامًفيًالحادثةً
المزعومة؟
 -3كيفًلسوريةًأنًتأمنًعلىًهذاًالدليلًالجرميًالهامًجداًفيًمخابرًالمنظمةًحيثًيتمًتسريبً
العيناتًدونًمحاسبةًاوًعقابً.
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وجدناًبعدًأشهر ًقليلةً ،قيامًإسرائيل ًبعدوانًعسكري ًمباشرًعلىًأراضيًالجمهوريةًالعربيةً
السوريةً،وتحديداًعلىًموقعًإنتاجًسابقًتمًإعالنهًفتمًتدميرًهذهًاألدلةًوتدميرًالموقعًبأسرهً.وقدً
قامت ًالجمهورية ًالعربية ًالسورية ًبإرسال ًمذكرة ًرسمية ًللمنظمة ًقدمت ًفيها ًما ًتوفر ًلديها ًمنً
معلوماتًوتفاصيلًعنًحجمًاألضرارًالماديةًوالمعداتًالتيًدمرهاًالعدوانًاإلسرائيليً،بماًفيهاً
االسطوانتينًً.واذًتكرر ًسوريةًإدانتهاًالكاملةًللعدوانًاإلسرائيليًعلىًأراضيًالجمهوريةًالعربيةً
السوريةً،تجدًانهًمنًالضروريًطرحًعددًمنًاألسئلةً:
 -0لماذا ًاختار ًالعدو ًهذا ًالموقع ًالذي ًيحتوي ًاالسطوانتينً ،وهما ًدليل ًمادي ًهام ًعلى ًتورطً
منظمةًالخوذًالبيضاءًاإلرهابيةًفيًحادثةًدوماًالمزعومةًلعامً.4502
ً -4لماذاًتمًاختيارًهذاًالتوقيتًبالذاتًفيًخضمًالمراسالتًبينًسوريةًواألمانةًالفنيةًبشأنهماً؟ً
 -3لماذاًال ًيعرضًالمديرًالعامًفيًأيًمنًتقاريرهً بماًفيهاًإحاطتهًالتيًاستمعناًإليهاًقبلًقليلً،
عن ًاسم ًالجهة ًالتي ًاعتدت ًعلى ًالموقع ًودمرت ًاالسطوانتينً ،لماذا ًاكتفى ًبالقول ًأنً
االسطوانتينً" ُدمرتا"ً.إنًاالسطوانتينًلمًيدمرهماًنيزكًمنًالسماءً.لقدًدمرهماًعدوانًعسكريً

مباشرًعلىًأراضيًدولةًطرفًفيًالمنظمةً،منتهكاًسيادتها.

 -2ماًهوًموقفًالمنظمةًمنًتدميرًموقعًقيدًالمشاوراتًمعًسوريةًوتدميرًأدلةًجرميةًهامةًفيً
حادثة ًتُحقق ًفيها ًالمنظمة؟ ًألن ًتسأل ًالقائمين ًبالعدوان ًعن ًسبب ًجريمتهم؟ ًألن ًتُحقق ًفيً
نتائجًهذاًالتدمير ًعلىًالتحقيقاتًالتيًتقومًبهاًالمنظمة؟ًالعدوانًمرتبطًبشكلًمباشرًبعملً
اجبهاًاإلعالنًعنهًوعنًدورهًفيًتعطيلًتحقيقاتهاً.هلًسيتمًذلكًأمًان ًهذهً
ً
المنظمةًومنًو
ًالعسكريً
ً
المسألة ًستُطوى ًكما ًطوت ًالمنظمة ًحاالت ًسابقة ًقامت ًإسرائيل ًفيها ًبالعدوان
المباشرًعلىًمواقعًسابقةًفيًسوريةًودمرتًفيهاًأدلةًتؤكدًبراءةًسورية؟

 -0إنًعدمًالتطرقًللعدوانًاإلسرائيليًالمذكورًهوًمحاولةًمكشوفةًللتغطيةًعلىًإرهابًالدولةً
الذيًتمارسهًإسرائيلً،والتيًلمًتتوقفًعنًارتكابًالعدوانًتلوًاآلخرًضدًسيادةًدولةًعضوً
في ًاألمم ًالمتحدة ًوفي ًمنظمة ًحظر ًاألسلحة ًالكيميائيةً ،إضافة ًلدعمها ًالالمحدودً
للمجموعاتًاإلرهابيةًالتيًاستخدمتًاألسلحةًالكيميائيةًضدًالشعبًالسوريً،وارتكبتًأبشعً
الجرائمًبحقًالمدنيينًالسوريينًاألبرياء.
 -6لقدًظنًالبعض ًبأنًتدميرًاالسطوانتينًالخاصتينًبحادثةًدوماًالمزعومة ًكفيل ًبمحيًآثارً
الفبركةً ،ويمحي ًمعهما ًالفضائح ًالتي ًرافقت ًالحادثة ًوالتي ًما ًتزال ًأصداؤها ًموجودة ًحتىً
اليومً .أقول ًلهؤالء ً .فضيحة ًحادثة ًدوما ًحية ًاليوم ًكما ًكانت ًعند ًفبركتها ًعام ًً،4502
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وجريمةًتدميرًأحدًاهمًاألدلةًعلىًبراءةًسوريةً،سيضيفًللفضائحًالتيًنجمتًعنًحادثةً
دوماً،ولنًيمحوهاًً.
السيدًالرئيسً،
استمعنا ًإلى ًعدد ًمن ًالنقاط ًالمرتبطة ًبالجولة ًً 40للمشاورات ًبين ًسورية ًوفريق ًتقييمً
اإلعالنُ ً،ذكرت ًبطريقةًغيرًأمينةًوفيهاًالكثيرًمنًالمغالطاتًواللعبًبطريقةًالصياغةً،لتحميلً
عًنشيرًإلىًالمسائلًالتاليةً:
سوريةًمسؤوليةًعدمًإجراءًالجولةً.وحولًهذاًالموضو ُ

 -0عبرتًاللجنةًالوطنيةًالسوريةًفيًتقرًيرهاًالشهريًرقمًً/24/تاريخًً،4540/7/00عنًأسفهاً
لتعليقًمجيءً"فريقًتقييمًاإلعالن"ًإلجراءًجولةًالمشاوراتًرقمًً./40/ألنًلسوريةًمصلحةً
ِ
ألنهاًلمًتخفًشيئاًمنً
حقيقيةًفيًإغالقًهذاًالملفًواالنتهاءًمنهً،لمنعًاستغاللهًوتسييسهً،و
برنامجها ًعلى ًاإلطالقً ،ولكن ًنظ ار ًإلنشغال ًالجهة ًالمعنية ًبمتابعة ًهذه ًالجولة ًبالتزاماتً
رسميةًمحددةًمسبقاً،رحبتًسوريةًبعقدًهذهًالجولةًوطلبتًتأجيلهاًإلىًشهرًتشرينًاألولً
ًً.4540ووافقتًاألمانةًالفنيةًعلىًذلك.
ًسورية ًرفضت ًمنح ًفريق ًتقييمً
 -4لقد ًحاول ًالمدير ًالعام ًفي ًتقريرهً ،نصا ًوايحاء ًالقول ًبأن ً
اإلعالنًالتأشيراتًالمطلوبةً،وهذاًالكالمًغيرًصحيحًولمًيحصلً،فقدًطلبتًسوريةًاستبدالً
أحدًأعضاءًالفريقًبمنًتراهًاألمانةًالفنيةًمناسبا ًلهذهًالمهمةً،وهوًامرًطبيعيًقدًيحصلً،
والًيستدعيًكلًالجلبةًالتيًأُثيرتًوالًيستدعيًاالمتناعًعن ًإجراءًالزيارةًبرمتهاً،علما ًبأنً
هذاًالموضوعًباألساسًيتمًوفقا ًإلجراءاتًوتعليماتًوطنيةًتطبقهاًالدولةًالسوريةًعلىًجميعً
موظفيًاألممًالمتحدةًووكاالتهاً ً،ومنظمةًحظرًاألسلحةًالكيميائيةً ً ،ولمًيسبقًأنًأُثيرًهذاً
الموضوعًطيلةًالسنواتًالثمانيةًالماضيةًمنًقبلًالمنظمة.
ً -3إنًرفضًإرسالًالفريقًبرمتهًإلىًسوريةًفيًحالًعدمًمشاركةًأحدًاألشخاصً،يشيرًإلىً
عدمًرغبةًاألمانةًباستمرارًالحوارًوالنقاشًمعًاللجنةًالوطنيةًالسوريةً،وأنهاًتفرضًشروطهاً
علىًسوريةً.ورغمًذلكًفقدًوافقتًسوريةًعلىًمقترحًاألمانةًالفنيةًدعوةًوفدًاللجنةًالوطنيةً
إلجراءًالمشاوراتًفيًالهايً،رغبةًمنهاًباستمرارًالحوارًوحلًالمسائلًالعالقةًبأسرعًوقتً
ممكنً،وقدًأرسلتًمذكرةًشفويةًبهذاًالشأنًإلنهاءًالترتيباتًالخاصةًبذلكً.

السيدًالرئيسً،
ً،فيماًيحملهًلسوريةًمنًمسؤولياتً ،مسؤوليةًعدمًإيفادًالمهماتً
حملًالمديرًالعامًسورية
ّ
ُي ّ

إلىًمركزًالدراساتًفيًالجمهوريةًالعربيةًالسوريةً.نودًإعالمكمًبانًسوريةًلمًتعترضًقطًعلىً
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زيارة ًفريق ًالتفتيش ًعلى ًالمركزً ،بل ًقام ًالفريق ًبإجراء ًً 6جوالت ًتفتيش ًعلى ًجميع ًفعالياتً
ًوالبحوث ًالعلميةً ،ونص ًالتقرير ًاألخير ًلفريقً
ومعاهد ًومخابر ًوورشات ًتصنيع ًمركز ًالدراسات ً
التفتيشً،علىًأنهًلمًيتمًرصدًأيًنشاطًمحظورًفيًالمركزً،وأنًالجانبًالسوريًأبدىًالتعاونً
التامًلتسهيلًعملًالفريقً،إالًانًالسيدًالمديرًالعامًواألمانةًالفنيةًتجاهالًذكرًهذهًالحقائقًً.
إن ًالطريقة ًالتي ًسيقت ًبها ًالمسالة ًمؤشر ًجديد ًعلى ًالطريقة ًالتحريضية ًالتي ًيتم ًخاللً
إنشاءًتقاريرًاألمانةًالفنيةًوحرفًالحقائقًمنًأجلًتسويقًروايةًمحددةًتخدمًالدولًالغربيةًوتخدمً
شيطنةًسوريةًبدالًمنًاتخاذًموقفًمحايدًوملتزمًبالحقيقةًوالوقائعًً.
السيدًالرئيسًً
بالنسبةًلماًوردًفيًتقريرًفريقًتقييمًاإلعالنًالصادرًيومًأمسً،فلمًيتسنًلناً،أسوةًبعددً
كبير ًجدا ًمن ًالدول ًاألطراف ًمن ًاالطالع ًعليه ًبسبب ًالتأخر ًالكبير ًفي ًإصداره ًقبل ًجلساتً
ٍ
المجلسًبوقتًكاف ًكماًهوًالحالًمعًباقيًتقاريرًالمنظمةً،وليست ًهذهًالمرة ًاألولىًالتيًنرىً
فيها ًتأخيًاًرًفيًإصدارًالتقاريرًالخاصةًبسوريةً ،وفيًتوقيتًيعيقًاطالعًالجزءًاألكبرًمنًالدولً
علىًمضمونهًواعدادًالردًعليهً،لتبقىًهناًأيضاًً،روايةًواحدةًهيًالظاهرةًللجميعًويتمًالتعتيمً
علىًالحقيقةً،ويتمًتكريسًفكرةًإمكانيةًالخروجًعنًقواعدًوأصولًوأعرافًالمنظمةًعندماًكونً
األمر ًمتعلقا ًبسوريةً .نود ًاالستفسار ًمن ًالسيد ًالمدير ًالعام ًعن ًسبب ًهذا ًالتأخر ًالمتكرر ًفيً
إصدار ًفريق ًتقييم ًاإلعالنً ،وندعوه ًالتخاذ ًاإلجراءات ًالمناسبة ًلمنع ًتك ارره ًفي ًالمستقبلً ،أسوةً
بباقيًتقاريرًالمنظمةً.
ً
ً

سأكتفي ًاليوم ًبهذه ًالردود ًالبسيطة ًكأمثلة ًصارخة ًعلى ًحقيقة ًما ًيتم ًضد ًسورية ًمنً

ازدواجيةًمعاييرًوانتقائيةًو ًتحريفًالمعلوماتًأوًفبركتهاًبشكلًكاملًخدمةًلروايةًتسوقهاًدولً
بعينهاًداخلًالمجلسًحولتًالمنظمةًإلىًأداةًألجنداتهاًالسياسيةًوأخرجتهاًعنًدورهاًالفنيً.
أرجو اعتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة  89للمجلس التنفيذي ونشره على
الموقع العام للمنظمة وموقع كاتاليست الداخلي.
شك ارً السيد الرئيس
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