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  للترجمة مقدمة

في عالم الصواريخ األمريكي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، البروفيسور تيودور أ. بوستول، نشر 

 للتقرير االستخباراتي الصادر عن البيت األبيض، السابع عشر من نيسان/أبريل الفائت
ً
في الحادي عشر  تقييما

 ، أبريل /من نيسان
ً
 عناادعاءات البيت األبيض حول الهجوم الكيماوي في خان شيخون، وط مفندا

ً
في صحة  ا

 
ً
الفرضية التي سوقها اإلعالم الغربي والعربي لتبرير االعتداء الصاروخي األمريكي على قاعدة الشعيرات، معبرا

املهنية وهي أقرب عن قلقه من تسييس عمل املخابرات األمريكية ومن االعتماد املستمر على تقارير ال تتصف ب

 واملوضوعية. الدقةإلى الفبركة منها إلى 

من األهمية بمكان أن نقرأ ما نشره بوستول حول قضية الكيماوي وما هي املقاربة التي استند عليها. 

، وهو تقييم تضمن رده على التقرير االستخباراتي الذي وفيما يلي نورد ترجمة ما نشره البروفيسور بوستول 

 بملحق يتضمن تقرير البيت األبيض 
ً
صدر عن البيت األبيض حول حادثة الكيماوي في خان شيخون، مذيال

دم له، بحيث يكون القارئ أمام قراءتين أمريكيتين إحداهما علمية وأخرى سياسية للحدث، آملين من 
ُ
كما ق

عد القارئ على فهم املالبسات التي انطوت عليها عملية االتهام والقرائن التي استند إليها ترجمتنا هذه أن تسا

 .بوستول في رده

تحيزه مع الوضع في سورية،  –وقسم كبير من اإلعالم العربي–لقد كان الالفت في تعاطي اإلعالم الغربي 

التثبت من صحة ما جرى. حيث كانت التهمة بني وجهة نظر أحادية اللون قبل في تفي نقل الخبر، واملسارعة 

 جاهزة، بمعزل عن وجود أدلة فعلية تشير لهوية الجاني. بل تأثرت التغطية اإلعالمية بالتوجهات 
ً
دائما

السياسية، ما غّيب القراءات الهادئة واملتأنية املستندة للدليل العلمي بمعزل عن التوجهات السياسية، 

فيذ هجمات ضد مواطنيها بعد دقائق فقط من وقوع تلك الهجمات، دون أن فاُتهمت الحكومة السورية بتن

سيجعلهم ينتظرون ريثما  –فيما لو ُوجد– يتحلى مطلقو تلك االتهامات ولو بالقدر اليسير من املهنية الذي كان

تتكشف الحقائق. وليست التغطية اإلعالمية التي انُتهجت فيما يخص مزاعم الهجوم الكيماوي في 

في بلدة خان  2017أبريل /أو الهجوم الكيماوي األخير الذي وقع في الرابع من نيسان  2013سطس أغ/آب

بشكل شيخون بمحافظة إدلب، ليست سوى مثال واضح على "التغطية على حقيقة ما حدث" وليس تغطيته 

خ األمريكية لتعاقب مكان التعقل، وانطلقت الصواري ،! إذ حلت القراءة القاصرة واملتأثرة بأفكار مسبقةحقيقي

ثبت التهمة عليه!
ُ
 املتهم حتى قبل أن ت
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 أبريل/نيسان 11 في األبيض البيت عن الصادر االستخباراتي للتقرير تقييم

   سورية شيخون، خان في السارين/األعصاب بغاز الهجوم عن 2017

 

 تيودور أ. بوستول 

 عزيزي الري:

للبيت األبيض، قمتم بتوزيعه، يّدعي فيه امتالكهه معلومهات أورد فيما يأتي ردي على ما فهمت أنه بيان 

، فهي خهان شهيخون، فهي سهورية. 2017أبريهل /وقع في الرابهع مهن نيسهان  استخباراتية عن هجوم بسم األعصاب

رسهل
ُ
لكهم فهي وقهت مها فهي  إذ فهمت من ملحوظتكم أن هذا امللخص االستخباراتي الذي أصهدره البيهت األبهيض، أ

 .2017أبريل /نيسان الحادي عشر من 

ظهههههر، بمهههها ال ير ههههى إليههههه الشههههك، أن هههههذه  لقهههد راجعههههت الوثيقههههة )البيههههان( بعنايههههة، وأعتقههههد أنههههه يمكههههن أن يه

 علههى أن  الحكومههة السههورية 
ً
 مادّيهها

ً
الوثيقهة ال تقههدم أّي دليههل علههى اإلطههالال، عههن امههتالر الحكومهة األمريكيههة دلههيال

 مهن يهوم الرابهع مهن نيسهانكانت وراء الهجوم الكيماوي الذي وقع تقريب
ً
 بهين السادسهة والسهابعة صهباحا

ً
أبريهل /ا

 من األدلة املذكورة في هذه الوثيقهة ششهيُر إلهى هجهوم وقهع 
ً
 رئيسا

ً
في خان شيخون، سورية. في الحقيقة، إن جزءا

فههذ بوسههاطة أفههراد علههى األرض، ولههيس مههن طههائرة، إذ شسههتند اسههتنتا ي هههذا إلههى فرضههية
ُ
 فههي صههباح ذلههك اليههوم، ن

وضههههعها البيههههت األبههههيض نفسههههه، عنههههدما استشهههههد بمصههههدر )موقههههع( إطههههالال السههههارين والصههههور املههههأخوذة مههههن ذلههههك 

 أن هههذا املوقهع تههم تزييفهه أو تههم تحضهيره، لههذلك ال يمكهن التوصههل 
ً
املوقهع. وبتقهديري الخههان، مهن املحتمههل جهدا

 يض.إلى استنتاج جدي بصدد ما حدث باالعتماد على الصور التي ذكرها البيت األب

، وأن املوقهع  –كما فعل البيت األبيض– ء لكن إذا افترض املر
ً
أن مصدر السهارين كهان ههذا املوقهع فعهال

لهم يههتم تحضههيره أو تزييفههه، فههان االسههتنتاج األكوههر منطقيههة ههو أن السههارين انتشههر عههن طريههق جهههاز يههدوّي  الصههنع 

 بالسارين ومغطى من كال الجانبين.ملم، وهو مليء  122قذيفة من عيار  مصنوع من مقطع من أنبوب

حتها، عهههن املعلومهههات الهههواردة فهههي تقريهههر البيهههت األبهههيض، ف هههي صهههحقهههائق الوحيهههدة والتهههي ال جهههدال فهههي أمههها ال

 باستخدام عنصر كيمهاوي سهام وقهع صهباح ذلهك اليهوم فهي خهان شهيخون، فهي سهورية، ورغهم االدّ 
ً
عاء بأن هجوما

 أي دليهل  أن بيان البيت األبيض يكرر ههذه النقطهة فهي
ً
كثيهر مهن املواضهع ضهمن تقريهره، إال أنهه ال يحتهوي مطلقها

يثبهههت أن هههههذا الهجهههوم حههههدث نتيجههههة إللقهههاء القههههذائف، بوسههههاطة طهههائرة مههههن الجهههو، عههههدا عههههن أنهههه ال يتضههههمن فههههي 

 عههن ذلههك، يكههرر التقريههر ذكههر املشههاهدات املتعلقههة 
ً
الواقههع أي دليههل عههن ُهوّيههة مرتكههب هههذه الفظههانع، بههل عوضهها

ات الجسهههههدية التهههههي شعهههههاني منهههههها اليهههههحايا والتهههههي تشهههههير بقليهههههل مهههههن الشهههههك لتعرضههههههم لتسهههههمم بسهههههم )غهههههاز( بالتهههههأثير 

 األعصاب.

                                                           

  السارين مادة سائلة عالية السمية وليست غازية من حيث املبدأ، يمكن أن ينتشر ويتبخر حين يتم إطالقه، لكن سنشير إليه

 بغاز األعصاب وليس سم األعصاب في أكور من موضع من الترجمة، ذلك بحسب ما شاعت تسميته، )املترجمة(.  
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وبالنسههبة للمصهههدر الوحيهههد الهههذي تشهههير إليهههه الوثيقهههة كهههدليل علهههى أن الهجهههوم نفذتهههه الحكومهههة السهههورية، 

لحفهرة تحديهد مكهان ههذه افهو الحفرة التي تّدعي أنها حددتها في طريق يقهع فهي شهمال خهان شهيخون. لقهد قمهت ب

ههذه الحفهرة نتجهت عهن أن  ، غير أنه ليس هنار من دليل علهى(Google Earth) باستخدام موقع "غوغل إيرث"

 قذائف معّدة، ألن تتسبب بانتشار السارين بعد إسقاطه من الجو.

ظههههر خريطهههة "غوغهههل إيهههرث" املعروضهههة فهههي الشهههكل رقهههم 
ُ
علهههى  فهههي نهايهههة ههههذا القسهههم موقهههع تلهههك الحفهههرة 1ت

 الطريق الواقع في شمال خان شيخون، كما وصفها بيان البيت األبيض.

 مع فرضية أن تكون القذائف قد ُوضعت على األرض، قبل 
ً
تبدو البيانات التي ذكرها البيان أكور اتساقا

لقيت من طائرة؛ وهذا االستنتاج يفترض أن الحفرة لم يتم تزييفها قبل التقاط ا
ُ
لصور، انفجارها، وليس أنها أ

ومع ذلك فان البيت األبيض، باشارته للقذائف في هذه الحفرة، ششير إنما إلى املصدر الخاطئ من البيانات التي 

 استخدمها للتوصل إلى ما توصل إليه، عن أن مصدر القذائف كان طائرة سورية. 

 فهي الصههور التههي ذكرههها البيهت األبههيض، فيشههير بوضه
ً
وح إلههى مهها يجعلنهها وأمها تحليههل الركههام، كمها يظهههر أيضهها

شههبه متأكههدين أن القههذائف كانههت موضههوعة علههى األرض، حيههث وضههعت مههواد متفجههرة خارجيههة فوقههها، تسههببت 

 انتشار الحمولة املزعومة من السارين.
ه
 بتحطم الحافظة؛ األمر الذي بدوره أحدث

 عهههن األدلهههة التهههي بحهههوزتي عهههن أن 
ً
 هنههها، فقهههد وضهههعت ملخصههها

ً
وثيقهههة البيهههت وبمههها أن  الوقهههت يبهههدو جوهريههها

 
ً
األبهيض تتضهمن اسهتنتاجات كاذبهة ومضهللة، ذلهك فهي سلسهلة مهن األشهكال التهي تلهي نقارهتي هنها. وأدرجهت وصههفا

ألتلقهى أيهة استفسهارات  يهأتي، وسهأنتظر فيمهاأسفل كهل شهكل مهن ههذه األشهكال، وسهأقوم بتلخهيص مها توضهحه 

 عن األساس الذي بنيت عليه االستنتاجات التي أوردها هنا.

صورة من موقع "غوغل إيرث" الُتقطت من الركن الشمالي الشهر ي لخهان شهيخون،  1الشكل رقم  ُيظهر 

حيث توجد الحفرة التي تم تحديدها على أنها مصدر هجوم السارين، املشار إليها في التقرير االستخباراتي الهذي 

 فرة.أصدره البيت األبيض. كما يظهر في صورة "غوغل إيرث" هذه اتجاه الرياح من الح

ثهها، ذلههك عنههد /م 2.5إلههى  1.5وبالنسههبة للريههاح، فقههد كانههت تتجههه مباشههرة إلههى الجنههوب بسههرعة تتههراوح مههن 

، كانههت تتحههرر إلههى الجنههوب الشههر ي بسههرعة 
ً
. ومههن ثههم بحلههول السههاعة السادسههة صههباحا

ً
السههاعة الثالثههة صههباحا

، إذ كانهت ت هجل مها /م 2إلى  1من 
ً
فهرنهايهت بهالقرب مهن  /55-50/ بهينثا، وكانت درجة الحرارة منخفضهة أيضها

 للقيام بهجوم بغاز األعصاب. 
ً
 األرض، وهذه الظروف مثالية تماما

فعنهدما تكهون درجهة الحهرارة بهالقرب مهن األرض منخفضههة، والشهمس غائبهة وحركهة الريهاح بطي هة، يبقههى 

 أيهة حركهة للههواء 
ً
 من األرض، فال تكوُن هنار تقريبا

ً
نحهو األعلهى؛ تسهبب ههذه الحالهة الهواء البارد الكثيف قريبا

قريبة مهن األرض، فهي حهين يتحهرر الههواء املحهيط فهوال  ببقاء أية جسيمات أو قطرات أو غيوم من الغاز املنتشر

 األرض. نحن نشعر بمثل هذه الحركة كما في حالة نسيم لطيف في صباح هادئ قبل شروال الشمس.
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كانت سحابة من الحبر نفثها خلفه أخطبوط يهرب وهكذا يمكن للمرء أن يفكر ب حابة السارين كما لو 

. حيث تتوّضع سحابة الحبر في املاء، وعندما يتحرر املاء بهبطء، تتحهرر كهذلك بهبطء معهه. وبينمها من أعدائه

فههي املههاء، تنتشههر بههبطء فههي جميههع االتجاهههات أثنههاء حركتههها. وإذا مهها كانههت طبقههة املههاء، التههي  تتحههرر سههحابة الحبههر

لحبر، تتحرر بحيث تبقى قريبة من القاع، فانها ستغطي األشياء أثناء حركتها. وهذا مها يحهدث فهي يتغلغُل فيها ا

 ليلة باردة قبل شروال الشمس عندما تتحرر الرياح بلطف.

جداوله تلخص وضع الطقهس فهي فواصهل زمنيهة مهن ثهالث سهاعات فهي خهان شهيخون  6و 5يظهر الشكالن 

 فههي اليههوم الههذي تههاله. إن مهها يميههز الطقههس  فهي اليههوم الههذي وقههع فيههه الهجههوم. وكههذلك
ً
فههي اليههوم الههذي سههبقه، وأيضهها

 فهي سهاعات الصهباح فههي كهل مهن 
ً
أبريهل، ولههذا فيمها لهو تهم تنفيههذ /نيسهان 5و 3أنهه كانهت هنهار ريهاح مرتفعههة نسهبيا

ن نيسههههان، فهههها 5نيسههههان أو فههههي اليههههوم الالحههههق أي فههههي  3الهجههههوم فههههي الصههههباح البههههاكر فههههي اليههههوم الههههذي سههههبق، أي فههههي 

 كهههان يمكهههن أن تتسهههبب بانتشهههار غهههاز 
ً
 إلهههى حهههدا كبيهههر. إذ إن الريهههاح التهههي تكهههون عاليهههة جهههدا

ً
الهجهههوم لهههن يكهههون فعهههاال

 فهههوال األرض. ولهههذا 
ً
االعصهههاب؛ أمههها اخهههتالط الريهههاح علهههى ارتفهههاع أعلهههى كهههان سيتسهههبب بحمهههل غهههاز االعصهههاب بعيهههدا

 كن األمر مصادفة.يبدو من الواضح أنه تم اختيار يوم الهجوم وتوقيته بعناية ولم ي

صورة بدقة عالية للحفهرة املحهددة فهي تقريهر البيهت األبهيض علهى أنهها مصهدر الهجهوم  2يظهر الشكل رقم 

بالسارين. وعلى فرض أنه لم يكن هنار أي تالعب بالدليل فيما يخص الحفرة، فيمكن للمرء أن يرى ما يزعم 

ملههههم مثههههل ذلههههك املسههههتخدم فههههي  122أنبوب عيههههار البيههههت األبههههيض أنههههه حافظههههة تفريههههق السههههارين، تبههههدو الحافظههههة كهههه

، يبهههدو 3تصههنيع قههذائف املدفعيههة. وكمههها يظهههر فههي الصهههورة القريبههة امللتقطههة للنبهههوب فههي الحفههرة فهههي الشههكل رقههم 

 عند نهايتيه األمامية والخلفيهة. لكهن مهن األهميهة ذكهر أن األنبهوب كهان قهد 
ً
 أساسا

ً
األنبوب كما لو أنه كان مغلقا

د داخههل الح
ّ
 طبقههة معدنيههة )لحههام( محطمههة نتيجههة تحطههم جههدار األنبههوب فجههأة تسههط

ً
فههرة، وأنههه كانههت فيههه أيضهها

 األعلى. ] نتيجة ضغط من] نحو الداخل

 يهههدوّي الصههههنع لتفريهههق السهههارين، مهههن املحتمهههل أنههههه  4أمههها الشهههكل رقهههم 
ً
فُيظههههر مهههها يمكهههن أن يكهههون جههههاز ا

 بقايهها مهها كههان فههي ال
ً
 اسههتخدم إلحههداث الحفههرة، ويظهههر أيضهها

ً
. وللمههرة الثانيههة، فههان تخمينهها

ً
 أسههطوانيا

ً
سههابق أنبوبهها

 يتنهههههاوُل احليههههههة التهههههي حههههههدثت بهههههها عمليههههههة تفريهههههق الغههههههاز
ً
فهههههي حههههههال  التسهههههليم  بههههههأن  الحفهههههرة والبقايهههههها لهههههم يههههههتم – جيهههههدا

 مهههن مهههادة عاليهههة التفجيهههر قهههد ُوضهههع فهههوال إحهههدى  يفتهههرض –األبهههيضتحضهههيرهما كمههها زعهههم تقريهههر البيهههت 
ً
أن لوحههها

 نهايات األنبوب املمتلئ بالسارين وأنه انفجر.

لقهههد كهههان تهههأثير مههها أحدثتهههه املهههادة املتفجهههرة فهههي األنبهههوب ششهههبه التهههأثير الهههذي تخلفهههه املطرقهههة املثلمهههة، حيهههث 

 بالسهارين وحيهث إن ا .دفعت األنبوب نحو األرض، بينما أحدثت في الوقت ذاته الحفهرة
ً
وههو –ألنبهوب كهان ملي ها

  –سههائل غيههر قابههل لالنضههغاط
ً
د األنبههوب فعههل السههارين فعلههه علههى جههدران األنبههوب ونهاياتههه محههدثا

ّ
فعنههدما تسههط

 بخروج الغطاء من النهاية الخلفية للنبوب. وهذه احلية في تفريق السارين تشبه 
ً
 على طوله، وتسبب أيضا

ً
شقا

                                                           

   ينفث األخطبوط مادة سائلة سامة سوداء، تعرف بحبر األخطبوط، ذلك حين ششعر بالخطر ويهرب، ويستخدم الكاتب هنا

 هذه االستعارة للداللة على سحابة السارين التي خلفها التفجير، )املترجمة(.
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 مههههها يحهههههدث حهههههين ُيضهههههرب أ
ً
نبهههههوب ماجهههههون األسهههههنان بمطرقهههههة كبيهههههرة، مههههها يتسهههههبب بتهشهههههيم األنبهههههوب وانتشهههههار تمامههههها

 ماجون األسنان في الكثير من االتجاهات بحسب الطريقة التي تشقق بها جدار األنبوب.

 هههههذه
ً
هههههي احليههههة التههههي اسههههُتخدمت لتفريههههق السههههارين، فههههان هههههذا يههههدل علههههى أن أنبههههوب  وإذا مهههها كانههههت حقهههها

 على األ 
ً
 رض من قبل أفراد، ولم شسقط من طائرة! السارين كان موضوعا

 قذيفهههة املدفعيهههة املعّدلهههة 122جههههاز تفريهههق السهههارين وقذيفهههة مدفعيهههة عيهههار  8ُيظههههر الشهههكل رقهههم 
ً
، وأيضههها

ستخدمة في الهجوم بالسارين املزعوم في 
ُ
 .2013أغسطس /آب 21وامل

( 
ً
 اسهتخباراتيا

ً
( يحهوي مغالطهات 2013طس اغسه/آب 30لقد أصدر البيت األبيض في ذلك الوقهت تقريهرا

 اليههههحة فيمهههها يههههذهب إليههههه، أن  بطاريههههة املدفعيههههة التههههي  واضههههحة.
ً
فعلههههى سههههبيل املثههههال، ذكههههر ذلههههك التقريههههر، مههههّدعيا

طلقهههههت منهههههها القهههههذائف
ُ
كانهههههت موجهههههودة فهههههي املنهههههاطق التهههههي تسهههههيطر عليهههههها  –التهههههي اسهههههتخدمت فهههههي غوطهههههة دمشهههههق– أ

الخاصههة املسههتخدمة فههي ذلههك الهجههوم ال يمكههن أن تصههل إلههى الحكومههة السههورية. وكمهها هههو واضههح، فههان القههذائف 

، وهههي مسههافة أقههل بكثيههر مههن الحههدود التههي كانههت تفصههل املنطقههة التههي 
ً
مسههافة تزيههد عههن مسههافة كيلههومترين تقريبهها

. وقع فيه الهجوم  عن مناطق سيطرة الدولة السورية وقت ذا

ك التهههي يمكهههن أن نصهههفها بأنهههها أخطهههاء كمههها تضهههمن ذلهههك التقريهههر أخطهههاًء فادحهههة ومثيهههرة لالهتمهههام، مهههن تلههه

 تصدر عن هواة. فعلى سبيل املثال، ادعى تقرير البيت األبيض أن مواقع إطالال قذائف املدفعية ونقاط تأثيرها

 باملجمههل وأي محلههل اسههتخباراتي 
ً
)اصههطدامها( رصههدتها األقمههار الصههناعية األمريكيههة. لقههد كههان هههذا االدعههاء زائفهها

، لكهههن القمهههر ال SBIRS)ذ يمكهههن ر يهههة القهههذائف مهههن القمهههر الفضهههاني سهههبيرشس )متخصهههص كهههان سهههيعلم ذلهههك. إ

 أن
ً
  شستطيع مطلقا

ً
 واضهحا

ً
يحدد مواقعه التهأثير، ألنهها لهم تكهن ميهحوبة بتفجيهرات. وههذه األخطهاء كانهت محشهرا

، ولههم يههتم فحصههه وتدقيقههه مههن قبهه
ً
ل خبههراء علههى أن تقريههر البيههت األبههيض االسههتخباراتي كههان فههي جههزء منههه مفبركهها

 متخصصين في االستخبارات.

يبدو أن الوضع نفسه ينطبُق علهى التقريهر االسهتخباراتي الحهالي الصهادر عهن البيهت األبهيض. فلهن يفتهرض 

 ال لههبس فيههه 
ً
أي محلههل متخصههص أن الحفههرة، املههذكورة علههى أنههها مصههدر لهجههوم السههارين، يمكههن أن تكههون دلههيال

سهههقطت مهههن طهههائرة، كمههها لهههن
ُ
يفتهههرض أي محلهههل متخصهههص أن الصهههورة الفوتوغرافيهههة لبقايههها  علهههى أن القذيفهههة أ

 حافظههة سهههارين عههالوة علههى أن أي محلههل متخصههص كههان ال بههد سهههيطرح 
ً
حافظههة السههارين، كانههت فههي الواقههع حقهها

 
ً
عد مسبقا

ُ
أم أنه حقيقي. ولن شغفل أي محلل متخصص  أس لة حول ما إذا كان الركام املوجود في الحفرة قد أ

سهههارين املزعومهههة قهههد ُسهههحقت بقهههوة مهههن األعلهههى، ولهههم تنفجهههر بفعهههل قهههذائف كانهههت موجهههودة حقيقهههة أن حافظهههة ال

كمههها كهههان –داخلهههها؛ ششهههيُر كهههلط ههههذه األخطهههاء التهههي تهههنم عهههن االفتقهههار للمهنّيهههة، إلهههى أن تقريهههر البيهههت األبهههيض الحهههالي 

قبل املخابرات؛ لم يتم التحقق من مدى صحته على نحو مناسب من  –الحال مع تقرير البيت األبيض السابق

 على العكس مما هو مزعوم في هذه القضية.

                                                           

  ( اسم القمرSBIRSاختصار ل ) هه Space-based Infrared Satellite، قمار الصناعية والتقنيات شستخدم وهو نظام من األ

 حول هجوم صاروخي محتمل، )املترجمة(.  تقنية األشعة تحت الحمراء، يزود الواليات املتحدة باإلنذار املبكر
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لقههد عملهههت مهههع مجتمهههع املخهههابرات فهههي املابهههتي، ولهههدي مخههاوف كبيهههرة مهههن تسهههييس عملهههها، الهههذي يبهههدو أنهههه 

–لكننهي أعلهم أن مجتمهع املخهابرات لديهه محللهون يملكهون مقهدرات عاليهة– يحدث بوتيرة أعلهى فهي احونهة األخيهرة

هههحالء الخبههراء حههول االدعههاءات التههي وردت فههي تقريههر البيههت األبههيض، ملهها كههانوا وافقههوا علههى  وفيمهها لههو تههم استشههارة

 التقرير. املضتي باصدار

 للهههرد علهههى ههههذه التعليقهههات، إذ لهههم يكهههن أمهههامي سهههوى القليهههل مهههن السهههاعات ملراجعههههة 
ً
إننهههي مسهههتعد فعليههها

 
ً
، دون الحاجة للكثير من التحليل،  التقرير االستخباراتي املزعوم الذي أصدره البيت األبيض. لكن عرضا

ً
سريعا

 أن هههذه التقريههر لههم يههتم التحقههق مههن صههحته أو 
ً
، وُيظهههر أيضهها

ً
ُيظهههر أن هههذا التقريههر ال يمكههن أن يكههون صههحيحا

 .
ً
 تدقيقه من قبل املخابرات. وهذه مسألة خطيرة جدا

ل الهههرئيس أوبامهههها فههههي البدايهههة بأدلههههة اسههههتخباراتية ُمفادهههها، أن سههههورية
ّ
قههههد ارتكبهههت الهجههههوم بغههههاز  لقهههد ُضههههل

أغسهههطس فهههي دمشهههق، وههههذه مسهههألة متعلقهههة بوثهههائق ومعلومهههات متاحهههة للجمههههور ولهههم تكهههن /آب 21األعصهههاب فهههي 

سرية، فقد قال الرئيس: إن فهمه الخاطئ في البداية كان نتيجة أن املخابرات أظهرت بشكل واضهح أن سهورية 

" صههههه ح لهههههه ههههههذه املعلومهههههات جهههههيمس كالبهههههرلوطنيهههههة "كانهههههت وراء الهجهههههوم الكيمهههههاوي. لكهههههن مهههههدير االسهههههتخبارات ا

املضللة، وقاطع الرئيس بينما كان شستمع األخير إلحاطة من املخابرات. وبحسهب الهرئيس أوبامها، فهان كالبهر قهال 

«. إن املعلومات االستخباراتية التي تقول إن الحكومة سورية هي التي تقف وراء الهجهوم لهم تكهن صهحيحة»له: 

أمتنهها أن تسههأله هههو: كيههف ُضههلل الههرئيس بدايههة حههول هههذا االكتشههاف االسههتخباراتي الهههام   والسههحال الههذي علههى

 فيهه 
ً
 اسهتخباراتيا

ً
–والسحال احخهر الهذي ال يقهل أهميهة عنهه، ههو: كيهف اسهتطاع البيهت األبهيض أن ُينهتس تقريهرا

 ه للرأي العام وأال يتم تيحيح عيوب واضحة وينم عن قلة خبرة، وأن يصدر –على ما يبدو

، 2013أغسهطس /آب 30نفسها الواردة في التقريهر الهذي أصهدره البيهت األبهيض فهي  إن املعلومة الخاط ة

قهدمها وزيهر الخارجيهة جهون كيهري بلهجهة توكيديهة فهي شههادته أمهام لجنهة الشهحون الخارجيهة فهي مجلهس الشههيو . 

 ويفتقهر مرة ثانية أمام حالة جديدة يصدر فيها البيت األبيض تقر  وإننا بذلك نكون 
ً
 ومضلال

ً
 زائفا

ً
 استخباراتيا

ً
يرا

ههدمت للكههونغرس وللههرأي العههام تقههاريُر باسههم املخههابرات حههول أسههلحة التههدمير الشههامل فههي العههراال، 
ُ
للمهنيههة. لقههد ق

وأدلة تقنية يفترض أنه تم جمعها بواسطة أنظمة األقمار الصناعية والتي كان بمقهدور أي عهالم متخصهص أن 

مون أدلههة مههن صههور الحفههرة التههي لههن يثههق أي محلههل لديههه قههدر مههن االختصههان بأنههها يههدحض صههحتها، واحن يقههد

 على ما حدث
ً
 إنها ساعة متأخرة من الليل للعمل بالنسبة لي ولذا سوف أختم مناقشتي هذه. .تمثل دليال

وإني على استعداد لتزويد الهبالد بهأي تحليهل وتقهديم أيهة مسهاعدة مهن تلهك التهي أملهك صهالحية تقهديمها. 

، وأن الصههيغة التههي 
ً
لكههن مهها يمكننههي إثباتههه هههو أن مهها قالههه البيههت األبههيض للمههريكيين ال يمكههن أن يكههون صههحيحا

 قدمت بها هذه املعلومات تطرح األس لة األكور خطورة حول الكيفية التي يتم التعاطي بها مع أمننا القومي.

 

 القومي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أستاذ بدرجة فخرية في العلوم والتكنولوجيا وسياسات األمن 

  postol@mit.eduالبريد اإللكتروني: 

mailto:postol@mit.edu
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 صورة من موقع "غوغل إيرث" 1الشكل 
 في نيسان 2017أبريل  /نيسان 4سحابة الغبار القاتل في  اتجاه

ً
على افتراض أن  2017أبريل  4/بين الثالثة والسادسة صباحا

 لتفريق مادة السارين.
ً
 موقعا

ً
 حفرة القذائف التي حددها تقرير البيت األبيض كانت حقا

 

 

 الحفرة التي استشهد بها تقرير البيت األبيض 2الشكل 
الرئيسة في اإلعالم التي يدعي البيت األبيض أنها دليل لقطة قريبة من الحفرة التي تم عرضها في العديد من منشورات الوسائل 

 على أن الحكومة السورية كانت وراء الهجوم بغاز األعصاب.
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 تشوه حافظة السارين املفترضة 3الشكل 
األنبوب الذي يحتوي السارين.  املتشكلة بفعل املادة املتفجرة التي وضعت على رأس تشوه األنبوب الذي يحوي السارين والحفرة

 من الخارج وتشقق على طوله وفي نهايته، من جراء فعل سائل سارين غير قابل لالنضغاط على 
ً
الحظ أن االنبوب أصبد مسطحا

 جدران األنابيب.
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 الشكل املحتمل لجهاز تفريق سارين 4الشكل 
 
ً
 مملوءا

ً
 مغلقا

ً
الشكل املحتمل لجهاز تفريق السارين يدوي الصنع، الذي شستخدم متفجرات موضوعة من الخارج، وأنبوبا

 لترات من هذه املادة. 10إلى  8بالسارين يمكن أن يحتوي من 

 

 

 (2017حالة الطقس يوم الهجوم )الرابع من نيسان/أبريل  5الشكل 
 لغاز األعصاب، حيث كانت األرض باردة وكانت هنار طبقة عالية الكثافة كان 

ً
 لالنتشار األكور فتكا

ً
الطقس في وقت الهجوم مثاليا

من الهواء بالقرب من األرض التي من شأنها أن تحمل غاز األعصاب، بحيث يكون أقرب للرض بينما ينتشر نحو ضحاياه. لقد 

، ا
ً
ألمر الذي استغرال وقتا ًطويال ليصل السارين ليحاياه، ما أدى إلى التعرض الطويل الذي كانت سرعة الرياح منخفضة جدا

 يزيد من احتمال أن تصيب اليحايا جرعة قاتلة منه.
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 2017حالة الطقس يومي الثالث والخامس من نيسان/أبريل  6الشكل 
، وفي اليوم التالي للهجوم، أي يوم األربعاء املوافق أبريل/االثنين الثالث من نيسانكان الطقس في اليوم السابق للهجوم، أي يوم 

 للغاية للقيام بهجوم فعال بغاز األعصاب، حيث كانت الرياح مرتفعة وعاصفة، في كال اليومين، مما كان 
ً
للخامس منه، كان سي ا

 عن األرض وبسرعة نحو أي 
ً
ضحايا محتملين، أي كان سيتسبب في تعرضهم لوقت سيحدي إلى أن يتم حمل السارين بعيدا

 لتلقي جرعة من شأنها أن تكون قاتلة.
ً
 محدود جدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية انتشار السارين من خالل الرياح 7الشكل 
يمكههن لقطههرات مههن سههحابة كيههف انتشههر السههارين مههن خههالل الريههاح  يظهههر الرسههم البيههاني فههي األعلههى تقههديرات تقريبيههة، عههن كيههف 

أبريهل، فهي خهان شهيخون.  /السارين أن تنتشر في ظل ظروف طقس مماثلة لتلك الظروف التي كانت في صباح يوم الرابع من نيسان

شسهبب االضهطراب الطفيهف فهي الههواء. الحهظ  تحمهل الريهاح املحيطهة السهارين، فانهها تميهل إلهى االرتفهاع واالنتشهار إلهى حهد قهد فبينمها

 ملدى يصل حالف األمتار مع اتجاه الريد. إذ ال يتحدد االنتشهارأن ال ح
ً
العربهتي  العمهودي وال املهدى ابة قد ال تقوم باالنتشار كثيرا

 بههاألرض، والتههي إذا مهها كانههت خشههنة، يمكههن أن تزيههد مههن عمليههة انتشههار السههارين، أمهها إذا كانههت 
ً
بظههروف الطقههس فقههط وإنمهها أيضهها

 ن ذلك.مسطحة وناعمة فيمكن أن تقلل م
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 جهاز تفريق السارين 8الشكل 
ملهم وقذيفهة معدلهة تهم اسهتخدامها  122قذيفهة مدفعيهة عيهار  بجانب يظهر جهاز تفريق السارين يدوي الصنع املتوضع على األرض

. وعلههى عكههس قههذائف املدفعيههة املعدلههة املسههتخدمة فههي هجههوم غههاز األعصههاب فههي 2013 أغسههطس/آب 21إللقههاء السههارين فههي هجههوم 

 122في غوطة دمشق، فان جهاز التفريق يدوي الصنع هذا هو عبارة عن مقطع مهن أنبهوب قذيفهة عيهار  2013أغسطس، /آب 21

رات املوضهوعة فهوال األنبهوب سهتحدي إلهى ملم التي مهن املمكهن أنهه تهم ملحهها بالسهارين. إن املتفجه 122لصنع قذائف  أنبوب ملم أو

سهحقه فجهأة كهأنبوب مهن ماجهون األسهنان ُيضهرب بمطرقهة. وكمهها ينتشهر ماجهون األسهنان مهن أنبهوب ماجهون األسهنان عنهد ضههربه 

 السارين من األنبوب املعدني. باملطرقة، ينتشر
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حتملة من السارين وتوقيت التعرض له 9الشكل 
ُ
 تقديرات تقريبية للكثافات امل

التعرض لجهاز تفريق السارين يدوي الصنع،  نتيجةُيظهر هذا الشكل تقديرات تقريبية للكثافات املحتملة من السارين، والزمن، 

 في تقرير البيت األبيض والذي انفجر على الطريق في خان شيخون. املوصوف

 

 

 نقاط االصطدام وأعمدة الغبار التي خلفها السارين 10الشكل 
بين الساعة  نتيجة تبخر برر غاز األعصاب في بعض النقاط املحددة نقاط األثر )االصطدام( وأعمدة الغبار التي خلفها السارين

 في 
ً
    .2013أغسطس /آب 21الثانية والثالثة صباحا
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 (1امللحق )

 مقتطفات من تقرير البيت األبيض

 غاز 
ً
 باألسلحة الكيماوية، مستخدما

ً
إن الواليات املتحدة واثقة من أن "النظام" السوري نّفذ هجوما

 األعصاب السارين.

لدينا ثقة في تقييمنا هذا ألننا نستند إلى محشرات تقدمها االستخبارات، وإلى معطيات جغرافية 

 عن ومكانية، باإلضافة  إلى 
ً
تحليلا مخبرّيا للعينات الفسيولوجية التي تم جمعها من ضحايا عدة، فضال

 ، ويقدم جميعها قصة واضحة ومتسقة.مجموعة كبيرة من التقارير املأخوذة من املصادر املتاحة للجمهور 

 علههههى هجههههوم "للمعارضههههة" فههههي شههههمال محافظههههة 
ً
وبتقههههديرنا فههههان دمشههههق نفههههذت هههههذا الهجههههوم الكيمههههاوي ردا

 فهي "النظهام" حمهاة،
ً
شهاركوا فهي التخطهيط  ههّدد البنيهة التحتيهة الرئيسهة هنهار. ويحتمهل أن قهادة عسهكريين كبهارا

 للهجوم.

 بالتوقيت املحلي يوم  6:55 شيخون الساعة
ً
 أبريل./نيسان 4صباحا

كمها أنهه  ،22-ثابتهة الجنهاحين مهن طهراز سهو تشير معلوماتنا إلهى أن العنصهر الكيمهاوي قهد ألقهي مهن طهائرة

 ببرنهامس األسههلحة الكيماويهة السههوري كهانوا فهي مطههار الشهعيرات فههي 
ً
 ملعلوماتنها فههان مهوظفين مههرتبطين تاريخيها

ً
وفقها

 لهجوم مقبل في شمال سورية، وأنهم كانوا موجودين في املطار يوم الهجوم.
ً
 أواخر آذار / مارس استعدادا

 ت هنهههار م ههات مههن القصهههص عههن، كانههأبريههل/هههذا، وبعههد سهههاعات علههى وقههوع هجهههوم الرابههع مههن نيسهههان

،
ً
 .تتوافق مع أعراض التعرض للسارين ضحايا ُيظهرون أعراضا

امللتقطة في السادس من  (commercial Satellite imagery) أظهرت صور األقمار الصناعية الخاصة

املتاحهة  املصهادرأبريل الحفرة املتشكلة حول املستشفى نتيجة لتأثير الهجهوم، والتهي تتفهق مهع تقهارير مهن /نيسان

 للجمهور عن وقوع هجوم تقليدي على املستشفى بعد الهجوم الكيماوي.

 املكههان الههذي نعتقههد أن القههذائف يظهههر فيههديو
ً
ف ههي لههم –الكيماويههة سههقطت فيههه  مههن هههذه املصههادر أيضهها

 يقهع فهي القسهم الشهمالي مهن خهان شهيخون؛ والصهور  تسقط على مرفق مليء باألسلحة، وإنمها فهي منتصهف شهارع

                                                           

  .)أن الترقيم غير موجود في النص األصلي وذار ألغراض التبويب )املترجمة 
ً
 للملحقين األول والثاني علما

ً
 أدرجنا ترقيما

 وردت في ( النص األصليopen-source reportingومصطلح ) "open source"  ششير إلى برنامس أو منتس أو نظام في الكمبيوتر

ند في جمعها إلى مواقع إلكترونية 
ُ
متاح بشكل مجاني للجمهور، والتقرير شستخدم هذا املصطلح لإلشارة للمعلومات التي است

 يأتي في سياال التشكيك بيحتها، وأن متاحة للجمهور بشكل مجاني، وربما تركيز الب
ً
روفيسور بوستول على اإلشارة إليها الحقا

، )املترجمة(.
ً
 األدلة لم تعتمد على صور من أقمار صناعية أو مصادر استخباراتية خاصة فعليا

  ستخدم ألغراض  املقصود األقمار الصناعية التي يمكن شراء صور منها، وهذه مختلفة عن األقمار الصناعية للدول التي
ُ
ت

 التجسس وتكون معلوماتها وصورها محجوبة عن الجمهور، )املترجمة(.  
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أبريهل، بعهد االدعهاء، تظههر حفهرة فهي الطريهق تتوافهق /نيسهان 6 املأخوذة من األقمار الصناعية من ههذا املوقهع فهي

 من املصادر املشار إليها )مواقع متاحة(. مع الفيديو

إن القذائف التي لوحظت في الحفهرة والبقهع املوجهودة حهول نقطهة التهأثير )االصهطدام( تتفهق مهع فرضهية 

 عملت فعلها.أن الذخيرة قد 

لقهههد اسهههتخدم مسهههحولون روس كبهههار فهههي تشهههرين الثهههاني / نهههوفمبر املابهههتي، علهههى سهههبيل املثهههال، صهههورة مهههن 

، وهههههي صههههورة منتشههههرة علههههى نطههههاال واسههههع علههههى منصههههات وسههههائط 2013هجههههوم   كيمههههاوي شههههنه "النظههههام" فههههي عههههام 

 
ً
 اوية."املعارضة" استخدمت األسلحة الكيم أنالتواصل االجتماعي، كي يزعموا علنا

األسههد فشههل فههي التقيههد بالتزاماتههه الدوليههة بعههد هجماتههه املههدمرة علههى  يجههب أن نتههذكر أن "نظههام" الههرئيس

، ما أسفر عن مقتل أكور من ألف مدني، ُجلهم من 2013أغسطس /ريف دمشق باستخدام غاز السارين في آب

ماويهههة بشهههكل كامهههل، ولكهههن ههههذا األطفهههال. ووافهههق "النظهههام" فهههي ذلهههك الوقهههت علهههى تفكيهههك برنامجهههه للسهههلحة الكي

 .[ُيظهر أنه لم يفعل] الهجوم األخير
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 (2امللحق )

قدم للبروفيسور بوستول 
ُ
 تقرير البيت األبيض االستخباراتي امل

 2017أبريل /نيسان 4استخدام "نظام" )الرئيس بشار( األسد لألسلحة الكيماوية في 

 بالسالح الكيماوي، باستخدام إن الواليات املتحدة واثقة من أن "النظام" السوري 
ً
شن هجوما

 2017أبريل، /السارين، ضد شعبه في بلدة خان شيخون في جنوب محافظة إدلب في الرابع من نيسان
ً
. ووفقا

 )معظمهم من األطفال( لقوا 
ً
ملراقبين كانوا موجودين لحظة وقوع الحادث، فان ما ال يقل عن خمسين شخصا

 ن.تفهم، وامل ات في عداد املصابيح

لدينا الثقة في تقييمنا هذا ألننا نستند إلى محشرات تقدمها االستخبارات، وإلى معطيات جغرافية 

ات الفيزيولوجية التي ُجمعت من عدة ضحايا، باإلضافة إلى كم من إلضافة إلى تحليلا مخبرّيا للعينومكانّية، با

خبرنا جميُع هذه املصادر عن قصة تللجمهور، و رتها املصادر املتاحة املعلومات التي ُشعتد بصدقيتها والتي وف

واضحة ومتسقة. لكن ال يمكننا نشر كل املعلومات االستخباراتية التي لدينا حول هذا الهجوم للرأي العام 

، لتحليل 
ً
بسبب الحاجة لحماية مصادرنا، والطرال التي جمعنا بها تلك املعلومات؛ وفيما يلي نضع ملخصا

 جوم.املخابرات األمريكية لله

 أبريل/ملخص عن تقيم املخابرات األمريكية لهجوم الرابع من نيسان

يحتفظ "النظام" السوري باملقدرة والنية الستخدام السالح الكيماوي ضد "املعارضة" ملنع األخيرة من 

ت هذا الهجوم 
ّ
دط ذات أهمية حساسة بالنسبة له. وبتقديرنا فان دمشق شن عه

ُ
، ت الكيماوي االستيالء على أراضا

 في 
ً
 عسكريين كبارا

ً
 على هجوم "للمعارضة" في شمال حماة، هدد بنى تحتية أساسية. ومن املحتمل أن  قادة

ً
ردا

 "النظام" متورطون في التخطيط للهجوم.

 من األخبار الواردة من مواقع التواصل االجتماعي املوالية "للمعارضة"، ششيُر إلى أن 
ً
 هاما

ً
إن  قدرا

 .6.55أبريل عند الساعة /اوي بدأ في خان شيخون في صباح الرابع من نيسانالهجوم الكيم

، أقلعت من مطار 22-تشير معلوماتنا إلى أن العنصر الكيماوي كان قد أطلق من طائرة من طراز سو 

الشعيرات الذي يقع تحت سيطرة الحكومة السورية. وأن هذه الطائرات كانت على مقربة من خان شيخون 

عشرين دقيقة من ورود التقارير عن الهجوم الكيماوي، وأنها أخلت املنطقة بوقت قصير عقب قبل نحو 

الهجوم. باإلضافة إلى ذلك فان معطياتنا تشير إلى أن موظفين من سالح الجو السوري، على عالقة سابقة 

حضير لهجوم مقبل في مارس يقومون بالت/بالبرنامس الكيماوي السوري، كانوا في مطار الشعيرات في أواخر آذار

 شمال سورية، وأنهم كانوا حاضرين في املطار في اليوم الذي وقع فيه الهجوم.

أبريل، كانت هنار امل ات من التقارير عن ضحايا /وبعد ساعات على وقوع هجوم الرابع من نيسان

نف والفم، تظهر عليهم أعراض تتوافق مع األعراض التي يخلفها التعرض للسارين، كخروج الزبد من األ 

ق في حدقة العين. إن هذا التعقيد في طبيعة األعراض البادية  وحاالت اختالج )نفضان الجسم( وأعراض تضيط
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والذي – على اليحايا ال يتسق مع فرضية أن يكونوا قد تعرضوا ملادة مهيجة للجهاز التنفستي، مثل: غاز الكلور 

 في الهجوم
ً
نحو كبير أال يكون نتس عن هجوم تقليدي بسبب أعداد  ومن املرجح على –"استخدمه النظام" أيضا

اليحايا في شريط الفيديو، وغياب أية إصابات أخرى يمكن ر يتها. وقد أفادت التقارير التي نشرت على 

 صعوبة في 
ً
املواقع اإللكترونية املتاحة للعموم والتي انتشرت عقب الهجوم عن أن املسعفين، كانت لديهم أيضا

وهذا ما ين جم مع -عضهم فقد الوعي عندما اختلط باليحايا بينما كانوا يحاولون مساعدتهمالتنفس، وأن ب

 لغاز األعصاب. أعراض التعرض الثانوي 

ومع حلول الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر ذلك اليوم، بالتوقيت املحلي، كانت صور الفيديو التي 

 ألطفال من أعمار مختلفة وقد لقوا
ً
حتفهم. كما بدأت تظهر تقارير تفيد عن القيام بتفجير  ُبثت تتضمن صورا

مستشفى عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، مع فيديوهات الحقة تظهر تفجير مستشفى قريب كان قد 

أبريل فقد أظهرت /غّص باليحايا جراء الهجوم بالسارين. أما صور األقمار الصناعية في السادس من نيسان

والتي يتفق مع األخبار التي وفرتها املصادرة اإللكترونية املتاحة  ستشفى، وهذاآثار حفرة تشكلت حول امل

 عن وقوع هجوم تقليدي على املستشفى بعد الهجوم الكيماوي. 
ً
 للعموم املشار إليها سابقا

كما بث أطباء محليون، في وقت الحق من ذلك اليوم، مشاهد فيديو توضح على نحو خان تضيق في 

ابين )وهو من األعراض الواضحة للتعرض لغاز االعصاب(، إذ يظهر الطاقم الطبي باللباس حدقية عين املص

ت التعرض لغاز ُشعّد الدواء املستخدم للعالج من حاال  األبيض ويظهر كيف تتم املعالجة باألتروبين، الذي

 األعصاب كالسارين.

ه "الفيديوهات" وغيرها من املواد وإننا على يقين من أن "املعارضة" لم يكن بوسعها، أن تفبرر كل هذ

ما حدث في الهجوم الكيماوي. إذ إن القيام بذلك كان سيتطلب وجود حملة كبيرة منظمة،  التي نقلت لنا

لتستطيع خداع وسائل إعالمية عديدة ومنظمات حقوال اإلنسان، وفي الوقت نفسه لتمحي أي دليل يكشف 

كدنا بشكل مستقل أن بعض الفيديوهات كان قد الُتقط في حقيقة ما قامت به. باإلضافة إلى ذلك، فلقد أ

 توقيت ومكان قريبين من التوقيت واملكان املوصوفين بالصور امللتقطة. 

 في الخامس من نيسانWHOلقد صّرحت منظمة اليحة العاملية )
ً
أبريل أن تحليلها لحالة /( أيضا

غياب أية إصابات  األعصاب، إذ أتت على ذكراليحايا الذي سقطوا في الهجوم يظهر أنهم قد تعرضوا لغاز 

( أن الفريق الطبي الذي عاين MSFموت نتيجة االختناال. كما ذكرت منظمة أطباء بال حدود ) خارجية وحاالت

 تتوافق مع األعراض التي تنتس عن التعرض لغاز األعصاب، مثل: السارين. 
ً
املربتى املصابين وجد أعراضا

( إن الدليل ششير إلى هجوم كيماوي وقع من الجو. وكشفت التحاليل AIلدولية )وبدورها قالت منظمة العفو ا

 عدة ضحايا، عن آثار غاز السارين.املخبرية الالحقة، لعينات فيزيولوجية ُجمعت من 

لقهههد سهههنى "النظهههام" السهههوري، والهههداعمون الرئيسهههون لهههه، مثهههل: روسهههيا، للتشهههوي  علهههى املجتمهههع الهههدولي 

ول عهههن اسهههتخدام السههههالح الكيمهههاوي ضهههد الشهههعب السهههوري فهههي ههههذا الهجهههوم، وفههههي حهههول حقيقهههة مهههن ههههو املسهههح 

                                                           

  .)أي تعرض الشخص لإلصابة الثانوية نتيجة احتكاكه باملصاب وليس تعرضه املباشر للسارين، )املترجمة 
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. ومههههن حيههههث املبههههدأ، اسههههتبعدت موسههههكو مههههزاعم الهجمههههات الكيماويههههة فههههي خههههان شههههيخ
ً
ون، هجمههههات وقعههههت سههههابقا

خدعههههههة اسههههههتفزازية" وأن األدلههههههة قههههههد تمههههههت فبركتههههههها. لكههههههن مههههههن الواضههههههح أنههههههه ال يمكههههههن مدعيههههههة أن الهجههههههوم كههههههان "

رية" أن تفبههرر هههذا الكههم مههن مههواد الفيههديو املتنوعههة، واملصههادر األخههرى للخبههار، املههأخوذة مههن "للمعارضههة السههو 

موقهههههع الهجهههههوم ومهههههن املرافهههههق الطبيهههههة فهههههي سهههههورية وتركيههههها، وأن تقهههههوم فهههههي الوقهههههت نفسهههههه بخهههههداع اإلعهههههالم ووكهههههاالت 

 االستخبارات.  

نفههههذها "النظههههام" علههههى مخههههزن  لقهههد اّدعههههت موسههههكو أن إطههههالال املهههواد الكيماويههههة كههههان نتيجههههة لضههههربة جويهههة

 ذكهههر لوسهههائل 
ً
 سهههوريا

ً
 عسهههكريا

ً
للسهههالح تهههابع "للمعارضهههة" فهههي الضهههاحية الشهههرقية لخهههان شهههيخون. بيهههد أن مصهههدرا

أبريهههل، أن "قههوات النظههام" لههم تقهههم بشههن أي هجههوم فههي خهههان /اإلعههالم الحكوميههة الروسههية، فهههي الرابههع مههن نيسههان

يا. ُيظهر شريط فيديو من أحد املواقع املشار إليها أعاله املكان شيخون، ما يناقض االدعاءات التي أطلقتها روس

 بالسههالح، بههل فههي منتصههف شههارع فههي -الههذي نعتقههد أن القههذائف الكيماويههة سههقطت فيههه
ً
 ملي هها

ً
فلههم يكههن مسههتودعا

ظهههههههر صههههههور األقمهههههار الصههههههناعية امللتقطهههههة للموقههههههع بتهههههاريخ السههههههادس مههههههن 
ُ
القسهههههم الشههههههمالي مهههههن خههههههان شهههههيخون. وت

وعقهههب املهههزاعم التهههي أطلقتهههها روسهههيا، حفهههرة فهههي الطريهههق تتوافهههق مهههع الحفهههرة التهههي وردت فهههي فيهههديو  أبريهههل/نيسهههان

 املصادر املتاحة للجمهور. 

لقههد ارتههأت موسههكو أن اإلرهههابيين كههانوا شسههتخدمون مسههتودع الههذخيرة املزعههوم إلنتههاج وتخههزين القههذائف 

 فهههي العهههراال، مضهههيفة 
ً
 اسهههتخدموه الحقههها

ً
 سهههاما

ً
قيهههام كهههل مهههن العهههراال واملنظمهههات الدوليهههة بتأكيهههد التهههي تحهههوي غهههازا

 عليهه علهى نطهاال واسهع أن تنظهيم "داعه " كهان قهد 
ً
 متفقها

ً
استخدام املسلحين لهذا السالح. ورغم أنه بات أمهرا

 عههههن هههههذه 
ً
اسههههتخدم الخههههردل فههههي أرض املعركههههة، لكههههن لههههيس هنههههار مههههن محشههههرات علههههى أن التنظههههيم كههههان مسههههحوال

 انطوى على استخدام مواد كيماوية من تلك التي بحوزة "داع ".  الحادثة، أو أن الهجوم الحالي

 والساعة 
ً
كما أشارت موسكو إلى أن هذه الضربة وقعت ما بين الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا

أبريهههل، متجاهلهههة أن /الثانيهههة عشهههرة والنصهههف مهههن بعهههد الظههههر، بالتوقيهههت املحلهههي لسهههورية، فهههي الرابهههع مهههن نيسهههان

 بالتوقيهت املحلهي مهن هذه املزاعم ظه
ً
رابهة السهاعة السهابعة صهباحا

ُ
 علهى وسهائل التواصهل االجتمهاعي ق

ً
رت بدايهة

ذلك اليوم، أي في الوقت الذي كنا نعلم فيه أن مروحيات "النظام" كانت تعمل فوال خان شيخون. باإلضافة، 

هز فيهها تهأثير الهذخيرة، تبهدو  فان بقايا القذائف التي تم رصدها في الحفرة، والبقع املتشكلة حول النقطة التي
ّ
ترك

متسقة مع ما يمكن أن ينتس عن قذائف فعلت فعلها، كما أن البنى األقرب إلى الحفرة التي خلفتهها الضهربة لهم 

 من إلقاء حمولة كبيرة تقليدية عالية التفجير. بل إن الضرر الذي وقع يتسهق 
ً
يلحقها الضرر الذي كان متوقعا

 ن استخدام قذائف كيماوية.أكور مع الضرر الذي ينتس ع

لقهههد اسهههتخدم النظهههام السهههوري عناصهههر كيماويهههة أخهههرى فهههي السهههابق فهههي الهجمهههات ضهههد املنهههاطق الخاضهههعة 

. وزعمهههههت روسهههههيا أن لقطهههههات 2016، بمههههها فهههههي ذلهههههك اسهههههتخدام الخهههههردل فهههههي حلهههههب فهههههي أواخهههههر "املعارضهههههة"لسهههههيطرة 

أبريهل، تظههر أعهراض تسهمم شهبيهة بتلهك األعهراض التهي شهوهدت /الفيديو التي تظهر في هجوم الرابهع مهن نيسهان

 آخهر غيهر غهاز األعصهاب اسهتخدم فهي خهان شهيخون. إال أن ضهحايا  2016في خريف 
ً
في حلب، ملمحة إلى أن شهي ا

أبريل كانت لهديهم أعهراض تشهير إلهى أنههم تعرضهوا لغهاز األعصهاب، بمها فهي /الهجوم الذي وقع في الرابع من نيسان
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فههههي حدقههههة العههههين، والزبههههد الههههذي يخههههرج مههههن الفههههم واألنههههف، واالخههههتالج )نفضههههان الجسههههم(، وجميعههههها ذلههههك تضههههيق 

 تتوافق مع أعراض التعرض للخردل. أعراض ال 

تن ههجم مههزاعم موسههكو هههذه مههع نمههط مههن االدعههاء الههذي يطلقههه "النظههام" لحههرف األنظههار عمهها يقههوم بههه، 

، 2016ا، وفهههي مناسهههبات عديهههدة منهههذ منتصهههف ومحاولتهههه تقهههويض صهههدقّية خصهههومه. لقهههد ألقهههت سهههورية وروسهههي

بههاللوم علههى "املعارضههة" فههي اسههتخدام السههالح الكيمههاوي. لكههن كمهها هههو الحههال فههي الروايههة الروسههية حههول الهجههوم 

 .على خان شيخون، فقد افتقر معظُم املزاعم الروسية إلى املعلومات الدقيقة أو التي يمكن االعتداد بصدقيتها

نوفمبر الفائت، استخدم مسحولون روس رفيعو املستوى صورة  /تشرين الثاني وعلى سبيل املثال، ففي

، انتشهههههرت علهههههى نطهههههاال واسهههههع علهههههى مواقهههههع التواصهههههل 2013مهههههن هجهههههوم بالسهههههالح الكيمهههههاوي "شهههههنه" "النظهههههام" فهههههي 

مههايو أطلههق املسههحولون الههروس ادعههاًء /االجتمههاعي، لتههزعم أن السههالح الكيمههاوي اسههتخدمته "املعارضههة". وفههي أيههار

 مسهههتخدمين صهههورة مههههن لعبهههة إلكترونيهههة. ومههههن ثهههم فهههي تشهههرين األول م
ً
أكتههههوبر ادعهههى املسهههحولون الههههروس أن /مهههاثال

 الكلهههور والفوسهههفور األبهههيض فهههي حلهههب، رغهههم أن الصهههور التهههي أظهرهههها اإلعهههالم املهههوالي 
ً
اإلرههههابيين اسهههتخدموا أيضههها

الواقع، إال أن املعلومات االستخباراتية لروسيا، من موقع الهجوم، لم تظهر أي إشارة على استخدام الكلور. في 

 مههن روايههات روسهيا حههول الحادثههة ليسههت صههحيحة، وأن 
ً
ظههر أن أيهها

ُ
التهي لههدينا حههول مهها حهدث فههي اليههوم نفسههه، ت

"النظهههام" ربمههها كهههان اسهههتخدم الكلهههور عهههن طريهههق الخطهههأ ضهههد قوتهههه. يبهههدو أن تقهههارير روسهههيا املتناقضهههة والخاط هههة 

 ضع، وإثارة البلبلة ملصلحة "النظام".كانت متعمدة للتشوي  على الو 

لقههد أتههت مههزاعم موسههكو فههي توقيههت معههّين بقصههد تشههتيت أنظههار املجتمههع الههدولي، عههن اسههتمرار اسههتخدام 

كمههههها ههههههو الحهههههال فهههههي االدعهههههاءات التهههههي أطلقتهههههها فهههههي وقهههههت سهههههابق مهههههن ههههههذا – "النظهههههام" السهههههوري للسهههههالح الكيمهههههاوي 

آليهة التحقيهق املشهتركة -(OPCWنظمة حظر األسهلحة الكيماويهة )أو لتواجه النتائس التي خرجت بها م –األسبوع

صهههههحة  2016أكتهههههوبر مهههههن العهههههام /أغسهههههطس وتشهههههرين األول /(، والتهههههي أكهههههدت فهههههي آبJIMالتابعهههههة للمهههههم املتحهههههدة )

التقههارير عههن أن "النظههام" السههوري اسههتمر فههي اسههتخدام السههالح الكيمههاوي فههي مناسههبات عديههدة بعههد مضههتي مههدة 

 بيههحة النتههائس التههي توصههل2013بههالتخلي عههن ترسههانته فههي عههام  طويلههة علههى التزامههه
ً
ت . لقههد شههككت روسههيا أيضهها

،  –وهي هي ة ساعدت روسيا على تشكيلها–إليها آلية التحقيق املشتركة 
ً
 فهي املضهتي بعيهدا

ً
وكانت مسهتعدة أيضها

 كأن تقترح أن يقوم "النظام" السوري باستجواب نفسه عن استخدام األسلحة الكيماوية. 

مها يتصههل أبريهل يحههذو حهذو الهنمط املههألوف في/إن رد روسهيا علهى الهجههوم الهذي وقهع فههي الرابهع مههن نيسهان

بردودهههها تجهههاه "األعمهههال املشهههينة"، إذ تعمهههل علهههى اإلبقهههاء علهههى اسهههتمرارية العديهههد مهههن الروايهههات املتناقضهههة، مهههن 

 أجل خلق التشوي  لتبث الشك داخل املجتمع الدولي.

 دولية واتخاذ اإلجراءاتحان الوقت لإلدانة ال

 
ً
إن استخدام "نظام" الرئيس بشار األسد السالح الكيماوي بشكل "وحشهتي" أمهر مرفهوض، ويشهكل خطهرا

 على مصالح األمن القومي للواليات املتحدة واملجتمع الدولي. وإن استخدام أسلحة التدمير الشهامل مهن 
ً
واضحا

رين ممن قد شسعون نحهو أن يحهذو حهذو ذار الطهرف، أمام احخ] الردع] قبل طرف فاعل قد يخفض من عتبة
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 21 سورية

 

سهههتخدم ههههذه األسهههلحة ضهههد الواليهههات املتحهههدة، أو ضهههد حلفائنههها أو شهههركائ
ُ
نا، أو أيهههة أمهههة ويزيهههد مهههن إمكانيهههة أن ت

 أخرى حول العالم.

ولههذا تناشههد الواليههات املتحههدة املجتمههع الههدولي، وبههأقوى العبههارات املمكنههة، أن يقههف إلههى جانبنهها فههي إصههدار 

-يان ال لبس فيه بأن هذا التصرف الذي قامت به الحكومة السورية لن يتم التسامد معه. إنهها لحظهة حرجهةب

ظهههر أن الحقههائق املزيفههة والههذرانع املختلقههة ال وزن لههها علههى اإلطههالال، وأن األعههذار التههي ُيطلقههها 
ُ
ويجههب علينهها أن ن

 إننههها 
ً
فهههي  لهههن نسهههمد أن شسهههتمر "النظهههام السهههوري"مهههن يحمهههون حلفهههاءهم تجعهههل مهههن العهههالم أكوهههر خطهههورة، وأيضههها

 "استخدامه" للسالح الكيماوي.

علينها أن نتههذكر أن "نظهام" األسههد فشههل بالتقيهد بالتزاماتههه الدوليههة بعهد الهجمههات املههدمرة التهي شههنها علههى 

 غههاز األعصهاب
ً
، والههذي أدى إلهى سههقوط مها يزيههد عههن 2013أغسهطس /السههارين فههي آب-ضهوايي دمشههق مسهتخدما

مههن املههدنيين، بيههنهم أطفههال كوههر. لقههد وافههق "النظههام" فههي ذلههك الوقههت علههى التخلههي بشههكل كامههل عههن  ألههف ضههحية

دليل على  –كما هو الحال في الهجمات السابقة التي وقعت–كيماوي، لكن هذا الهجوم األخير برنامس السالح ال

السههالح الكيمههاوي وميثههاال أنههه لههم يفعههل ذلههك. ولههنكن واضههحين، فقههد خرقههت سههورية التزاماتههها بموجههب اتفاقيههة 

األمههههههم املتحههههههدة، وال يمكههههههن ليههههههجيس االدعههههههاءات الجوفههههههاء التههههههي ُيصههههههدرها "النظههههههام" أو حلفهههههها ه أن تحجههههههب هههههههذه 

 أن تقهوم روسهيا باسهتخدام حهق الهنقض
ً
( ضهد العديهد مهن القهرارات vetoالفيتهو )-الحقيقة. وبينمها يبهدو محرجها

املمكهن أن تسههاعد فهي تهدارر الوضهع. إال أن الواليهات املتحههدة التهي أصهدرها مجلهس األمهن الههدولي، والتهي كهان مهن 

، بسههبب 
ً
ماضههية فههي إرسههال رسههالة واضههحة احن أننهها وشههركائنا لههن نسههمد بههأن يتحههول العههالم إلههى عههالم أكوههر خطههرا

 "األفعال املشينة" التي "يرتكبها" "النظام" السوري.
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