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ّعنهاّستارّالسري ةّمنّمصادرّخاصةّفرنسية.ّرفعتّنّهذهّالوثيقةّمعلوماتّتتضمّ 

ّ

ّعلىّمدنيينّفي7102نيسان/أبريل4ّّفيّ 01ّمدينةّخانّشيخونّإلىّمقتلّأكثرّمنّّ،ّأد ىّالقصفّالجوي 

(ّ ّاالعتداء ّبعد ّمباشرة ّمالحظتها ّتم ت ّالتي ّالعوارض ّفإن  ّخبرائنا، ّوبحسب ّالحدقةّشخًصا. تضي ق

ّالوفياتّالمرتفعّ ّإلىّجانبّعدد ّالبيضاءّعلىّالوجهّواالختالج(، واالختناقّوازرقاقّالشفتينّوالرغوة

ّالمباشرةالعدوىّّوحاالت ّالفريقّّغير ّعاملّمنّضمن ّإلىّاستخدام ّتشير عواملّالالطبيّوالمسعفين،

ّتأكيدهّعلميًاّ)انظرّأدناه(.ّ.والشديدةّالفتكّباإلنسانالمؤثرةّفيّاألعصابّ ّوهذاّماّتم 

ّ

ّلألسلحة ّالمتواصل ّباالستخدام ّيت سم ّسياق ّفي ّاالعتداءاتّالجوية ّهذه ّفيّّوالعواملّوتندرج الكيميائية

،ّوالّسيماّبالقصفّالجويّوبماّفيّذلكّفيّالفترةّالتيّتلتّالتزامّالنظامّالسوري7102ّسوريةّمنذّعامّ

طبيةّوقدّجمعتّفرنساّعد ةّمراتّعي ناتّ.7102ّتشرينّاألول/أكتوبر72ّّبتفكيكّترسانتهّالكيميائيةّفيّ

ّوقدّأكّ  ةّاستخدامّالكلورّحيويةّوبيئيةّوذخائرّوقطعّمنّالذخائرّفيّسورية. ّفيّمناسباتّعد  دتّفرنسا

ّالتقييماتّالفرنسية.والسارين.ّويتضم نّالجدولّالمرفقّبهذهّالوثيقةّقائمةّ

ّ

لا   نيسان/أبريل 4التحليل التقني للهجوم الكيميائي في  -أو 

 

السارينّبتاريخّّغازاتخذتّفرنساّالتدابيرّالالزمةّلتحصلّعلىّعيناتّلهاّمنّالهجومّالمزعومّب -ّأ

 فيّمحافظةّإدلب.7102ّنيسان/أبريل4ّّ

ّالخبراءّالفرنسيونّعلىّعيناتّبيئيةّمأخوذةّمنّّ -ّب ّالمواقعمنّّموقعتشيرّالتحاليلّالتيّأجراها

،ّغازّالسارينّإلىّوجود7102ّّنيسان/أبريل4ّّالتيّوقعتّفيهاّالقذائفّفيّخانّشيخونّبتاريخّ

ّو ّمشتقة ّوهيمادة DIMPّ)بيلّميثيلّفوسفوناتّديسوبروّمادةّمنها ّتركيبّالتيّ( تتشكلّعند

ّميثيلّفوسفونيلوّالسارينّمنّاأليزوبروبانول ّوّ،ثانيّفلوريد ّوالهيكسامين. يشيرّتحليلّكذلك،

العيناتّالطبيةّالحيويةّإلىّتعر ضّضحيةّفيّبلدةّخانّشيخونّتمّأخذّعينةّمنّدمهاّيومّحدوثّ

 .غازّالسارين،ّإلىّالهجومّفيّسورية

ّ

ّ ّاستخدام ّتم ّأنه ّاليقين ّوجه ّوعلى ّمستقل  ّنحو ّعلى ّفرنسا ّتؤك د ّوعليه، ّالسارين ّغاز 4ّفي

ّمنّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّوالمملكةّالمتحدةّوتركياّوالمديرّالعا مّنيسان/أبريل.ّوقدّبي نتّكل 

 ةّحيوية.استناًداّإلىّتحليلّعيناتّطبيغازّالسارينّاستخدامّ،ّلمنظمةّحظرّاألسلحةّالكيميائية
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ّتركيبّ -ّج ّتنطويّطريقة ّاالستخباراتّالفرنسية، ّأجهزة ّللمعلوماتّالتيّحصلتّعليها غازّوفقًا

رهاّالسارينّ قواتّاألمنّوالتيّتستخدمهاّّمركزّالدراساتّوالبحوثّالعلميةّالعلماءّفيالتيّطو 

ّالهيكسامينّكماد ةوالقواتّالمسل حةّالسورية ةّّ.ةمثب تّ،ّعلىّاستخدامّمادة ّماد  ومنّالمعروفّأن 

 (ّمشتقةّمنّهذهّالعملية.DIMPّديسوبروبيلّميثيلّفوسفوناتّ)

ّتبي نّ -ّد ّوالتي ّالمادة ّلتركيبّهذه ّالنظام ّيستخدمها ّالتي ّبالطريقة ّالمعلوماتّالخاصة وتستند

ّالهجومّبتاريخّ نيسان/أبريل،ّفيّجملةّأمورّعديدة،ّإلىّتحليلّمحتوى4ّّمسؤوليتهّفيّهذا

بصورةّأكيدةّواستخدامهاّفيّالهجومّالذيّاستهدفّمدينةّقامّالنظامّبتركيبهاّّجرلمّتنفقذيفةّ

ّ.7102ّنيسان/أبريل72ّّسراقبّبتاريخّ قادمةّمروحيةّفبعدّظهرّذلكّاليوم،ّحل قتّطائرة

ّمرتفعّفوقّمدينةّسراقب.ّوأسقطتّف يّمسارهاّمنّالشمالّمنّشمالّشرقّالبالدّعلىّعلو 

فّعليهاّمنتجةّدخانًاّأبيضّعلىّأحياءّالمدينةّالغربي ة.ثالثةّأشياءّّإلىّالجنوب، ّلمّيتمّالتعر 

ّالجيشّالسوريّوحدهّيملكّطائراتّ هذهّ،ّوهوّإًذاّمنّقامّبإسقاطّمروحيةّووفقًاّلفرنسا،ّفإن 

 .الثالثّالقذائف

 

 

 

 الثالث القذائفالمروحية التسلسل الزمني إلسقاط طائرة 

 

 

اّفيّالنقطةّالثانيةّالتيّالقذائففيّالنقطةّاألولىّالتيّوقعتّفيهاّ ّضحية.ّأم  ،ّلمّيتمّالتبليغّعنّوقوعّأي 

رةّبينّالقذائفوقعتّفيهاّ ،ّفتمّرصدّضحيةّواحدةّوحواليّعشرينّإصابة.ّوتمّالعثورّعلىّقنبلةّمتفج 

إلىّّعلىّعيناتّطبيةّحيويةّوبيئيةّةالحطام.ّوأشارتّالتحاليلّالتيّقامتّبهاّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسي
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ةّهذاّغازّالسارينتد لّعلىّتعر ضّهذهّالعيناتّإلىّّخاصةّوجودّمركب ات .ّوقدّأك دتّاألممّالمتحدةّصح 

 .7102التحليلّفيّشهرّكانونّاألول/ديسمبرّ

 

 

رة التي عثر عليها في النقطة الثانية التي وقعت فيها   القذائفالقنبلة المتفج 

 

 

اّفيّالنقطةّالثالثةّالتيّوقعتّفيهاّ .ّ،ّفتمّالعثورّعلىّقنبلةّلمّتنفجرّفيّالقذائفأم  حفرةّعلىّطريقّترابي 

 وكانتّهذهّالذخيرةّتشبهّكثيًراّفيّمظهرهاّالذخيرةّالتيّعثرّعليهاّفيّالنقطةّالثانية.ّ

 

 

 القنبلة التي لم تنفجرالحفرة في النقطة الثالثة التي وقعت فيها القذائف والتي عثر فيها على 

 

 

 وبعدّاقتفاءّأثرّهذهّالقنبلة،ّأجرتّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسيةّالتقييماتّالالزمة.

 

   

 الشعاعيمن النقطة الثالثة لوقوع القذائف وتصويرها  الفرنسية الذخيرة التي حصلت عليها أجهزة الستخبارات
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ّيقاربّ ّبما ّقد رّحجمه ّعلىّخليطّصلبّوسائل ّالذخيرة ّهذه ّاحتواء ّالكيميائية 011ّوأظهرتّالتحاليل

ّالهيكسامين01ّّذاتّنقاوةّبنسبةّغازّالسارينّملليلترّمنّ ة ّتحديدّوجودّماد  ّوتمّأيًضا ثانيّوفيّالمائة.

ّفوسفونيل ّميثيل ّوهيّّفلوريد ّمنها ّمشتقة ّفوسفوناتّ)ومادة ّميثيل DIMPّديسوبروبيل ّفيها. ّوأثبتت(

 .بالتأكيدّسقوطّهذهّالذخيرةّمنّالجوّ وعةّاستناًداّإلىّخصائصّالحفرةّالنماذجّالمصن

 

ّوجودّمرك باتّكيميائيةّمشتركةّفيّالعيناتّالبيئيةّالتيّتمّّ-ه  وعليه،ّفقدّأظهرتّفرنساّرسميًا

.ّفقدّتم7102ّنيسان/أبريل72ّّوسراقبّفي7102ّّنيسان/أبريل4ّّجمعهاّخاللّهجوميّخانّشيخونّفيّ

نفسهاّّتصنيعالّطريقةنيسان/أبريلّاستناًداّإلى4ّّفيّالموجودّفيّالذخائرّالمستخدمةّغازّالسارينّّصنع

علىّمدينةّسراقب.ّوباإلضافةّإلىّغازّالسارينّتمّاللجوءّإليهاّفيّالهجومّالذيّنفذهّالنظامّالسوريّبّالتي

ّمركز ّوضعها ّالتي ّتلك ّهي ّالمستخدمة ّالتصنيع ّطريقة ّأن  ّإلى ّالهيكسامين ّمادة ّوجود ّيشير ّذلك،

 لصالحّالنظامّالسوري.ّالدراساتّوالبحوثّالعلمية

 

 نيسان/أبريل 4هجوم حول التكتيكي للوضع التحليل العسكري  -ثانياا

ّ

والجهاتّّقواتّاألمنّوالقواتّالمسل حةّالسوريةنيسان/أبريلّبعدّأنّشن ت4ّّحدثّالهجومّفيّ -ّأ

ّمنطقةّحماةّرًداّع مّالجماعاتّالمسل حةّوهيئةالمساندةّلهاّهجوًماّضد  لشامّشمالّتحريرّاّلىّتقد 

 آذار/مارس.77ّّحماةّمنذّ

ّ

آذار/مارس،ّأعيدّنشرّقواتّالنخبةّالسوريةّ"قواتّالنمر"ّفضالًّعنّعناصرّمنّحزب72ّّففيّ

ّالمنطقة.ّوتركزّتحليقّالطائراتّالسوريةّوالروسيةّبصورةّهللاّوفيلقّالقدسّاإل يرانيّفيّهذه

ّعلىّهذ ّوفيّمنطقةالّهرئيسة .7ّّ ّالسوريةتقد متّنيسان/أبريل، ّوالقواتّالمسل حة ّقواتّاألمن

ّاحتلتهاّ ّالتي ّاألراضي ّجميع ّاستعادة ّمن ّدمشق ّتتمكن ّأن ّدون ّمن ّلها ّالمساندة والجهات

ّ ّالسوريّعلى ّالنظام ّهيمن ّالحين، ّذلك ّومنذ ّآذار/مارس. ّفيّشهر منطقةّالجماعاتّالمسل حة

ّياتّقصفّتقليدية.لفشهدتّمنطقةّحماةّعمّ،حماةّوواصلّممارسةّالضغوطّعلىّالمعارضة

ّ
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ّطائرةّسوخويّسووتدركّأجهزةّاالستخ -ّب أقلعتّمن77ّّ-باراتّالفرنسيةّعلىّوجهّالخصوصّأن 

نيسان/أبريل،ّونفذتّماّيقد رّبستّغاراتّعلىّمدينةّخان4ّّقاعدةّالشعيراتّالجويةّصباحّيومّ

 شيخون.

ّ 

ّأماّفيّماّيتعلقّفيّالتنظيمّالعامّ -ّد لسلسلةّالقيادةّالعسكرية،ّتعتقدّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسيةّأن 

بشارّاألسدّوبعضّاألعضاءّاألكثرّتأثيًراّفيّمحيطهّوحدهمّقادرونّعلىّإعطاءّأوامرّباستخدامّ

ّاألسلحةّالكيميائية.ّ

ّ

 الجماعات المسل حة في حماة وقدراتها تواجد بشأنتحليل  -ثالثاا

 

منذّّةفيّسوريكيميائيةّباستخدامّغازّالخردلّّهجماتّتنظيمّداعشحتىّولوّتمّتأكيدّتنفيذّ -ّأ

ّفرضيةّقيامّجماعاتّمسل حةّبهجومّبعاملّمؤثرّفيّاألعصاب7102ّعامّ ،ّتعتبرّفرنساّأن 

ّمعلوماتّمنّشأنهاّنيسان/أبريلّتفتقرّإلىّالمصداقية.4ّّبتاريخّ فلمّتحصلّفرنساّعلىّأي 

 .ّلسارينغازّاتأكيدّامتالكّالجماعاتّالمسل حةّ

التابعةّّولدتّ"هيئةّتحريرّالشام"ّمنّاندماجّعد ةّفصائلّمتطرفةّمعّجبهةّفتحّالشامّ-(0ّ

وقدّتمتّمالحظةّالتنسيقّالعمليّبينّهيئةّتحريرّالشامّّلتنظيمّالقاعدة،ّعقبّسقوطّحلب.

حماةّفيّأواخرّشهرّآذار/مارس.ّواستناًداّمنطقةّوالجماعاتّالمسلحةّاألخرىّالموجودةّفيّ

إلىّالمعلوماتّالتيّتمكنتّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسيةّمنّالحصولّعليها،ّفالّتتمتعّأيّ

منّهذهّالجماعاتّبالقدرةّعلىّتركيبّعاملّمؤثرّفيّاألعصابّوالّتملكّالقدراتّالجويةّ

ّهجوم.ّالالالزمةّلتنفيذّ

ّالمجموعةّاإلرهابيةّّكذلك،ّفإنّفرضي ةّتنفيذّتنظيمّ-(7 داعشّلهذاّالهجومّغيرّمعقولةّإذّأن 

حماة.ّعالوةّعلىّذلك،ّلمّتجدّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسيةّدليالًّمنطقةّغيرّمتواجدةّفيّ

ّأوّالقدراتّالجوي ةّلتنفيذّالهجوم.غازّالسارينّعلىّامتالكّتنظيمّداعشّ

ّفرضيةّابتّ-ب ّالهجومّأوّالتالعبّبهّتفتقرّوتعتقدّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسيةّأن  داعّالمعارضةّلهذا

إلىّالمصداقية،ّخصوًصاّبسببّتدفقّأعدادّكبيرةّمنّالمرضىّإلىّالمستشفياتّالسوريةّوالتركيةّونشرّ

ّأفالمّبصورةّآنيةّتظهرّالعوارضّالناجمةّعنّالتعر ضّللعواملّالمؤثرةّفيّاألعصاب.

 

 

 7102منذ عام ي سر  ال الكيميائي هابرنامجسورية على حفاظ  –رابعاا 



7 
 

 

ّسابقّ -ّأ ّوطني  ّتوليفي  قتّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسيةّفيّعامّعنهّستارّالسري ة،ّوث ّّرفعفيّنص 

،ّالمعلوماتّالتيّتملكهاّبشأنّالبرنامجّالكيميائيّالسوريّوالهجماتّالكيميائيةّالتيّنفذها7102ّ

فيّغالبيةّاألحيانّفيّغازّالسارينّالنظامّالسوري.ّوتذكرّعلىّوجهّالخصوص،ّأنهّتمّاستخدامّ

ّثنائي ّّ،شكل ّمزيج ّفي ّميثيأي ّفلوريد ّثاني ّالكيميائيةّّفوسفونيلّليجمع ّالسالئف ّأحد وهو

 واأليزوبروبانولّالذيّيتمّصنعهّمباشرةّقبلّاالستخدام.األساسيةّفيّصنعّالسارين،ّ

ّ

ّالنظامّالسوريّقدّبالغّفيّتبريرّوقدّأبلغتّفرنساّمنظمةّحظرّاألسلحةّالكيميائيةّأن ّكمياتله

حّعنهااّثانيّفلوريدّميثيلّفوسفونيل أنهّتمّاستخدامّهذهّبّقائالّ،والتيّتقد رّبعشرينّطناّلتيّصر 

،ّتمك نتّفرنسا7104ّوباإلضافةّإلىّذلك،ّمنذّعامّّالمادةّفيّتجاربّأوّتمّفقدانهاّفيّحوادث.

األيزوبروبانول.ّولمّيتمك نّّمنّتوثيقّمحاوالتّسوريةّاالستحواذّعلىّعشراتّاألطنانّمنّمادة

ّ ّاألولي ّالسوري ّاإلعالن ّتقييم ّفريق ّلألمانة ّالتابع ّمنّالفنية ّالكيميائية ّاألسلحة ّحظر لمنظمة

ّاستنتجتّمنظمةّحظرّاألسلحةّ ّوقد ّالتصريحاتّالسورية. ّحقيقة الحصولّعلىّأيّدليلّيؤكد

ّالكبير ّالتناقضات ّبنفسها ّالكيميائية ّفي ّة ّتبريرات ّمشتقات ّوجود ّبشأن ّالسوري غازّالنظام

حّعنالسارينّ ّوجودّنشاطّمرتبطّبهذهّالمادةّالسامةّفيها.ّفيّمواقعّعديدةّلمّيكنّقدّصر 

ّ

ّ -ّب ّلألمانة ّالتابع ّاألولي ّالسوري ّاإلعالن ّتقييم ّفريق ّاستنتاجات ّإلى ّاستناًدا ّحظرّالفنية لمنظمة

األسلحةّالكيميائيةّوإلىّالمعلوماتّالتيّحصلتّعليهاّأجهزةّاالستخباراتّالفرنسية،ّترىّفرنساّ

ّتف ة ّصح  ّحول ّكبيرة ّتزال ّال ّالشكوك ّونزاهته.ّأن  ّوشمولي ته ّالسورية ّالكيميائية ّالترسانة كيك

ّسوريةّقدّحافظتّعلىّقدرتهاّعلىّإنتاجّ أوّغازّالسارينّوتعتبرّفرنساّعلىّوجهّالخصوصّأن 

ّبتدميرّمخزونهاّوقدراتهاّكاف ة. ّسوريةّلمّّتخزينهّعلىّالرغمّمنّالتزامها وهيّتعتقدّأخيًراّأن 

حّعنّذخائرهاّالتكتيكيةّ)القن تلكّالتيّاستخدمتهاّمراًراّوتكراًراّمنذّعامّكابلّوالصواريخ(ّتصر 

7102ّ. 

ّالشعبّالسوريّمنذّانضمامّسوريةّّ-ج وقدّواصلّالنظامّالسوريّاستخدامّالعواملّالكيميائيةّضد 

02ّإلىّاتفاقيةّحظرّاستحداثّوإنتاجّوتخزينّواستعمالّاألسلحةّالكيميائيةّوتدميرّتلكّاألسلحةّفيّ

نفذّّ.ّوعليه،ّفقدّتمّتوثيقّأكثرّمنّمائةّحالةّيعتقدّفيهاّأنّالنظامّالسوري7102األول/أكتوبرّتشرينّ

ّاستخدمّالكلورّوالسارين.ّبّهجمات

يّالحقائقّالتابعةّلمنظمةّحظرّاألسلحةّالكيميائيةّعدةّتقاريرّتؤكد7104ّومنذّعامّ ،ّنشرتّبعثةّتقص 

ّالم ّالكيميائيةّفيّسوريةّضد ّاألسلحة ّبينّمنظمةّاستخدام ّالتحقيقّالمشتركة ّأجرتّآلية ّوقد دنيين.
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تسعّاد عاءاتّبشأنّاستخدامّاألسلحةّالكيميائيةّّحولحظرّاألسلحةّالكيميائيةّواألممّالمتحدةّتحقيقاتّ

ّ ّاألول/أكتوبر ّوتشرين ّآب/أغسطس ّفي ّالصادرين ّالتقريرين ّوفي ّسورية. ّآلية7100ّفي ّتجد ،

ّؤولّعنّثالثةّهجماتّبمادةّالكلورّوهجومّبغازّالخردل.التحقيقّالمشتركةّأنّتنظيمّداعشّمس

 

 

* 

ا إلى المعلومات الموثوقة والمت سقة التي جمعتها أجهزة  بناءا  على هذا التقييم الشامل، واستنادا

ا  الستخبارات الفرنسية، ترى فرنسا أن قوات األمن والقوات المسل حة السورية هي التي نفذت هجوما

 . 7102نيسان/أبريل  4ضد المدنيين في مدينة خان شيخون بتاريخ غاز السارين كيميائيا ب


