بيان مشرتك
تدمري الرتسانة الكيماويّة السوريّة يف قلب البحر يهدّد سالمة البحر األبيض املتوسّط
تدمري خمزون األسلة الكيماويّة السوريّة يف قلب البحر األبيض املتوسّط قد يبدأ يف كلّ يوم ،يف منطقة تقع بني كريت وصقلية .حتمل
هذه العمليّة يف طيّاتها خماطر كارثيّة قد تنجم عن سكب أطنان من النفايات السامّة يف قلب البحر املتوسّ ط ،وختل تهدي دا مرعب ا
على البيئة وعلى الصحّة العامّة .رفضت العديد من الدول (حنو :أملانيا؛ فرنس ا؛ الن روي ؛ ألباني ا ال مت كل ل املراف الض روريّة
للتعامل مع نفايات خطرة من هذا النوع القيامَ بتدمري هذه األسلحة الكيماويّة على أراضيها ،نظرا النعدام البنْية التحتيّة .على الرغم
من ذلل ،فإنّ إبادة هذه األسلحة يف مياه البحر الدوليّة أصبحت تُعترب اآلن خيارًا آمنًا ،حيث السيطرة تكاد تكون مستحيلة.

حبسب االتّفاقيّات الدوليّة املتبادلةُ ،يحظر إلقاء النفايات اخلط رة يف البح ر ،لك ن ق د ُيس م القي ام ب ذلل لس فن رربيّ ة
رصلت على إعفاء حبسب معاهدات األمم املتّحدة ،ممّا يش كّل معي ارا مزدوج ا ج ر غ ضّ الط ر عن م ن قب ل األم م
املتّحدة .عالوة على ذلل ،مل توقّع الواليات املتّحدة على "اتّفاقية "بازل" لإلشرا على ررك ة النفاي ات اخلط رية الع ابرة
للحدود والتخلّص منها" ،ممّا يطرح سؤاالً رول توافر الغطاء القانونيّ لعمليّة الشحن ،اللهمّ إالّ إذا جر ذلل داخل قاع دة
عسكريّة أمريكيّة .جيب على األمم املتّحدة واالتّحاد األوروبيّ (الذي ميوّل جزءًا من هذه العمليّة) أن يتدخّال علىى وىو
فوريّ بغية العثور على سُبُل ختلّص آمنة على اليابسة ،وي ب عليهم ا ك ذلل إع ادة النظ ر يف مجي ع خمطّط ات إب ادة
األسلحة الكيماويّة اخلطرية المت تستخدم تكنولوجيات رديثة( مل جترّب سابقًا  ،على نط ا واس ع ينط و عل ى خم اطر
تسميم البحر األبيض املتوسّط.
على الرغم من الضمانات المت قدّمتها األمم املتّحدة ومنظّمة رظر األسلحة الكيماويّة ( OPCWرول سالمة وأمن النظ ام
الذ سيُستخدم يف اإلبادة ،فإنّ القل يساور الكثري من اخلرباء يف مجيع مناط روض املتوسّط واالتّح اد األوروب يّ ،بس بب
املخاطر المت تنطو عليها عمليّة اإلبادة املعقّدة ال مت تُنفّ ذ كتجرب ة أوىل يف منطق ة حبريّ ة تتميّ ز بع دم االس تقرار ،ري
يُفرتض أن تستمرّ هذه العمليّة ملدّة  02يوما يف ظرو مُناخيّة شتويّة غري مواتي ة .مل يَم ض عل ى تط وير النظ ام املس تخدم
لإلبادة (ويسمّى Hydrolysis Deployable Field System :أكثرُ م ن ع ام وار د ،ري

يق وم باس تخدام

كمّيّات كبرية من الوسائط الكيماويّة إلبطال مفعول األسلحة ،لكن هذه العمليّ ة تن ت كمّيّ ات ك برية م ن النفاي ات املعروف ة
بتدفّقها .جر تركيب النظام (واألجهزة املرافقة على السفينة احلربيّة األمريكيّة"  "MV Cape Rayومل يرّب س و

مرّة واردة على أرد القوارب ،ري أبطل مفعول كمّيّة ضئيلة من األسلحة الكيماويّة .كلّ ه ذا يف مقاب ل الكمّيّ ة الض خمة
من األسلحة الكيماويّة السوريّة المت تنبغي إبادتها ،والمت تبلغ أكثر من  022ط نّ .ع الوة عل ى ذل ل ،إنّ س فينة MV
 Cape Rayقد صُمّمت يف األصل لنقل األغذية والتجهيزات قبل أكثر من  63عاما .جتدر اإلشارة ،يف ه ذا الس يا  ،أنّ
السفن احلربيّة خترج -يف املعتاد -من اخلدمة بعد مضيّ  62عاما على صنعها .إىل ذلل ،ه ذه الس فينة ليس ت مقسّ مة إىل
مما يعلها غري مالئمة لعمليّة يرتف ع فيه ا ارتم ال خط ورة رص ول احل واد..
مقصورات ،وال تضمّ سو هيكل واردّ ،
باإلضافة إىل ذلل ،نتائ اإلغرا احملتمَل (عرَضيًا كان أم متعمّدا لنفايات صُلبة أو سائلة تنت خالل عمليّ ة اإلب ادة مقلق ة
إىل مد بعيد ،ال سيّما بسبب خطر انتشارها يف حميط البحر املتوسّط عبْر تيّارات حبْريّة قويّة.
وحيدّد د .غيداراكوس ،األستاذ يف خمترب إدارة النفاي ات الس امّة واخلط رية يف جامع ة كري ت" :إنّ أم ر غ ري مقب ول أن
يستوجب استصدار تصري إقامة مصنع بسيط لصر املياه العادمة إجراء مشاورات عامّة واس تدعاء تق ديرات مفصّ لة ر ول
التأثريات البيئيّة هلذا االمر ،بينما ير تنفيذ عمليّات ضخمة للتعامل مع النفايات الكيماويّة بواس طة إج راءات متس رّعة
وغري واضحة ،ومن خالل إبالغ السلطات الوطنيّة عبْر وسائل اإلعالم".
أثريت كذلل أسئلة رول اختيار موقع تنفيذ العمليّة :ملاذا يب على السفينة المت حتمل األس لحة أن تبح ر ملس افة تزي د
عن  1,222ميل من سوريا إىل إيطاليا ،وإىل منطقة تشكّل الرقابة فيها أم را يك اد يك ون مس تحيالً ،بينم ا ك ان باإلمك ان
البقاء يف املياه الدوليّة خارج سوريا؟ ملاذا تنفّذ العمليّة فو أرد أعم األخاديد البحريّة يف املتوسّط ،يف منطقة تتميّز بتيّ ارات
مائيّة قويّة وتاريخ رافل بعمليّات سكب غري شرعيّة للنفاي ات النوويّ ة والس امّة ،ممّ ا يُض في مزي دا م ن التعقي د عل ى أ ّ
حماولة إلثبات اآلثار البيئيّة المت قد ترتتّب عن ذلل.
اختيار املوقع مل يكن مبحض الصدفة .الكثري من دول روض املتوسّط تعاني يف هذه األيّام من أزمة اقتصاديّة رادّة ومن ع دم
مما مينع معارضة العمليّة من قَِبل أكثر الدول تضرُرا منها .منظّمة رظر األسلحة الكيماويّة ،وهي املس ؤولة
استقرار سياسيّّ ،
عن هذه العمليّة ،تستغلّ هذه الظرو وحتوّل البحر األبيض املتوسّط إىل مكبٍّ للنفايات السامّة .هذا األمر غري مقبول بتات ا،
وعلى اجملتمع الدوليّ أن يستنكره بأقسى عبارات االستنكار.
ال وقت للتلكّؤ! علينا أن نردّ على حن و ف ور ّ ،فعمليّ ة اإلب ادة يف البح ر ق د تب دأ يف ك لّ ي وم .اجملتم ع امل دنيّ وعلم اء
اختصاصيّون يطالبون باتّخاذ خطوات فوريّة من قَِبل االتّحاد األوروبيّ واألمم املتّح دة وس لطات اليون ان وإيطالي ا وق رب ،
ودول سارليّة أخر  .يب إلغاء عمليّة اإلبادة يف عرض البحر ،والعثور عوضا عن ذلل عل ى ب ديل ب رّ ّ آمِ ن ومالئ م ،يف
موقع يُمكّن من ارتواء املخاطر ،ويف بيئة ختضع للسيطرة ،وري ميكن تنفيذ متابع ة للتل وّ .احملتم ل .ي ب اس تخدام
مجيع الوسائل ملنع تدمري املنظومات اإليكولوجيّة املتوسّطيّة احلسّاسة للغاية وتلوي مصادرها.
سيُدْرَج لوغو املنظّمات املوقِعة وأمساء العلماء املستقليّن يف القائمة أدناه:

