
 

 بيان مشرتك

 طد سالمة البحر األبيض املتوّسالبحر يهّد قلبة يف ة السورّيتدمري الرتسانة الكيماوّي

حتمل  بني كريت وصقلية. تقع منطقة، يف يوم قد يبدأ يف كّل طة يف قلب البحر األبيض املتوّسة السورّيتدمري خمزون األسلة الكيماوّي

 امرعب   ، وختل   تهدي دا   طة يف قلب البحر املتوّس  طنان من النفايات الساّمأ سكبد تنجم عن ة قاتها خماطر كارثّية يف طّيهذه العملّي

ة راف   الض روريّ  لباني ا  ال مت كل ل امل    أ ؛الن روي   ؛فرنس ا  ؛ملانياأ :حنوة. رفضت العديد من الدول )ة العاّمعلى البيئة وعلى الصّح

ة. على الرغم ية التحتّينعدام البْنال انظر  ،ة على أراضيهاهذه األسلحة الكيماوّي بتدمري ياَمعامل مع نفايات خطرة من هذا النوع القللت

 .السيطرة تكاد تكون مستحيلة، حيث اآمًن اخياًرعترب اآلن ة أصبحت ُتإبادة هذه األسلحة يف مياه البحر الدولّي فإّن ،من ذلل

ة  لس فن رربّي    س م  القي ام ب ذلل   ُيلك ن ق د    النفايات اخلط رة يف البح ر،   إلقاءحظر ُي ،ة املتبادلةات الدولّيفاقّيحبسب االّت

م م  ألم ن قب ل ا  ط ر  عن     ال ّضغ  ج ر    امزدوج    ار اي  ل معا يش كّ حدة، مّمعلى إعفاء حبسب معاهدات األمم املّترصلت 

  على ررك ة النفاي ات اخلط رية الع ابرة     لإلشرا "بازل"فاقية اّتحدة على "ع الواليات املّتحدة. عالوة على ذلل، مل توّقاملّت

داخل قاع دة   ذلل جر  إذا إاّل اللهّمة الشحن، عملّيل قانونّيال فر الغطاءاتو رول سؤااًلا يطرح ص منها"، مّمللحدود والتخّل

 ال علىى وىو   ة( أن يتدّخعملّيا من هذه الجزًء الذي ميّول) بّيوورألحاد احدة واالّتمم املّتألب على اجي .ةة أمريكّيعسكرّي

ب ادة  إط ات  مجي ع خمطّ  يف إع ادة النظ ر   ك ذلل  ب عليهم ا ي  و ،ص آمنة على اليابسةل ختّلُببغية العثور على ُس فورّي

اطر خم   ينط و  عل ى   واس ع  ط ا  ن ، على اسابًق ّربجتمل  )رديثةتكنولوجيات  المت تستخدم طريةاخلة كيماوّيالسلحة األ

 توّسط.تسميم البحر األبيض امل

من  النظ ام  أرول سالمة و  OPCW) ةمة رظر األسلحة الكيماوّيحدة ومنّظمم املّتألمتها اعلى الرغم من الضمانات المت قّد

، بس بب  ح اد األوروب يّ  ط واالّتروض املتوّساخلرباء يف مجيع مناط   القل  يساور الكثري من ّنإف ،يف اإلبادة ستخدمالذ  سُي

 ري   ز بع دم االس تقرار،   ة تتمّي  وىل يف منطق ة حبرّي   أكتجرب ة   ذنّف  دة ال مت تُ ة اإلبادة املعّقليها عملّياملخاطر المت تنطو  ع

املس تخدم   النظ ام عل ى تط وير    م ض  مل َي .واتي ة ة غري مة شتوّيناخّيا يف ظرو  ُميوم  02ة ة ملّدهذه العملّي ن تستمّرأ ُيفرتض

 باس تخدام  ومق  ري   ي ع ام وار د،    م ن  أكثُر  Field System Deployable Hydrolysis :يسّمىو)لإلبادة 

ات ك برية م ن النفاي ات املعروف ة     ّي  ة تن ت  كمّ ة إلبطال مفعول األسلحة، لكن هذه العملّي  ات كبرية من الوسائط الكيماوّيّيكّم

  س و ومل يّرب  "MV Cape Ray "ةمريكّيألة االسفينة احلربّي على واألجهزة املرافقة ) النظام يبكرتجر   قها.بتدّف



ة الض خمة  ّي  مقاب ل الكمّ  يف ه ذا  ة. كّلاألسلحة الكيماوّي ة ضئيلة منّيمفعول كّمري  أبطل أرد القوارب،  ة واردة علىمّر

 MVس فينة   إّن ،ة عل ى ذل ل  و. ع ال ط نّ  022كثر من أتبلغ والمت  ،نبغي إبادتهاتة المت ة السورّيمن األسلحة الكيماوّي

Cape Ray ّنأ ،يف ه ذا الس يا    ،ا. جتدر اإلشارةعام  63يف األصل لنقل األغذية والتجهيزات قبل أكثر من  متّمقد ُص 

ه ذه الس فينة ليس ت مقّس مة إىل      ،إىل ذلل ا على صنعها.عام  62 من اخلدمة بعد مضّي -يف املعتاد-ة خترج السفن احلربّي

 احل واد..  ص ول خط ورة ر  ارتم ال  فيه ا  يرتف ع  ةالئمة  لعملّيا يعلها غري ممّم ،اردسو  هيكل و وال تضّم ،مقصورات

مقلق ة   ة اإلب ادة و سائلة تنت  خالل عملّي  ألبة ا  لنفايات ُصد ا كان أم متعّمضًيعَر) لنتائ  اإلغرا  احملتَم ،باإلضافة إىل ذلل

 ة.ة قوّيرّيارات حْبر تّيط عْبالبحر املتوّس يطيف حمبسبب خطر انتشارها  ، ال سّيماإىل مد  بعيد

أن  م ر غ ري مقب ول   أ  إّن  " :يف جامع ة كري ت   ة واخلط رية نفاي ات الس امّ  خمترب إدارة اليف غيداراكوس، األستاذ د د. وحيّد

لة ر ول  تق ديرات مفّص   ة واس تدعاء  يستوجب استصدار تصري  إقامة مصنع بسيط لصر  املياه العادمة إجراء مشاورات عاّم

عة ة بواس طة إج راءات متس رّ   للتعامل مع النفايات الكيماوّينفيذ عملّيات ضخمة تبينما ير   ،هلذا االمر ةالتأثريات البيئّي

 وسائل اإلعالم". رعْبة السلطات الوطنّيمن خالل إبالغ وغري واضحة، و

 ملس افة تزي د  ة أن تبح ر  حى السفينة المت حتمل األس ل ب علة: ملاذا يأسئلة رول اختيار موقع تنفيذ العملّي كذلل أثريت

 باإلمك ان  ، بينم ا ك ان  ا يك اد يك ون مس تحيالً   م ر  أل الرقابة فيها تشّك سوريا إىل إيطاليا، وإىل منطقة ميل من 1,222 عن

ارات ز بتّي  منطقة تتمّي يفط، توّسة يف املعم  األخاديد البحرّيأرد أو  ة فذ العملّية خارج سوريا؟ ملاذا تنّفالبقاء يف املياه الدولّي

 م ن التعقي د عل ى أ ّ    اض في مزي د   ا ُية، مّم  ة والس امّ ة للنفاي ات النووّي   ات سكب غري شرعّيوتاريخ رافل بعملّية ة قوّيمائّي

 ب عن ذلل.ة المت قد ترتّتحماولة إلثبات اآلثار البيئّي

ة ومن ع دم  ة راّدمن أزمة اقتصادّي اماألّيط تعاني يف هذه توّسالكثري من دول روض امل مبحض الصدفة. يكن اختيار املوقع مل

ة، وهي املس ؤولة  مة رظر األسلحة الكيماوّي. منّظمنهاا ر كثر الدول تضُرأ لَبمن ِق ةمعارضة العملّيا مينع مّم ،استقرار سياسّي

ا، مر غري مقبول بتات   ة. هذا األيات الساّماللنف مكبٍّط إىل البحر األبيض املتوّس لوحتّو هذه الظرو  ة، تستغّلهذه العملّي عن

 .االستنكار أن يستنكره بأقسى عبارات على اجملتمع الدولّيو

وعلم اء   ي وم. اجملتم ع امل دنيّ    البح ر ق د تب دأ يف ك لّ     يفة اإلب ادة  ، فعملّي  على حن و ف ور ّ   علينا أن نرّد ؤ!ال وقت للتلّك

ح دة وس لطات اليون ان وإيطالي ا وق رب ،      واألمم املّت حاد األوروبّيل االّتَبة من ِقت فورّيخاذ خطوااّتبن يطالبون واختصاصّي

يف  ،من ومالئ  آِم   ّ ا عن ذلل عل ى ب ديل ب رّ   العثور عوض و ،ة اإلبادة يف عرض البحريب إلغاء عملّي ة أخر .ودول سارلّي

. احملتم ل. ي ب اس تخدام    لتل وّ لمتابع ة   كن تنفيذمي خاطر، ويف بيئة ختضع للسيطرة، وري ُيمّكن من ارتواء امل  وقعم

 مصادرها.تلوي  اسة للغاية وة احلّسطّياملتوّس ةاملنظومات اإليكولوجّي ملنع تدمري مجيع الوسائل

 

 ن يف القائمة أدناه:  عة وأمساء العلماء املستقلّيمات املوِقلوغو املنّظْدَرج سيُُ 


