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بـــيـان
ال يخفى عن الحدث السوري أبرز امللفات وأهمها امللف الكيميائي ،الذي يعمل على متابعة كل أحداثه وتوثيقها )مركز توثيق االنتهاكات الكيميائية
مسمى القانون البلجيكي  /ومقره بروكسل ،بالتعاون مع الجهات الدولية املختصة ،أمال بالوصول إلى العدالة
في سوريا( امل ُسجل رسميا ً تحت ُ
املنتظرة بحق كل املجرمني الذين انتهكوا القوانني واملواثيق الدولية بإستخدامهم لألسلحة الكيميائية و املحرمة دوليا ً.
بفضل العمل الدؤوب و الجهود امل ُضنية التي قام بها املعنيون بمركز التوثيق ،تم إنجاز العديد من املشاريع  ،والوصول الى عدد من القرارات الهامة
على الصعيد الدولي ،بخصوص إثبات انتهاكات األسلحة الكيميائية ،و كان من املتوقع أن يواجه مركز التوثيق العديد من محاوالت التهديد
والتخوين والطعن والتسييس ،كما أن حمالت الطعن طالت البعثات الدولية املختصة بالتحقيق في هذا امللف ألكثر من مرة.
إن هذه التهديدات كانت موجهة من قبل نظام األسد وحلفائه وعمالئه الذين دأبوا على الطعن ب عمل املركز واتهامه بالعمالة والخيانة.
نحن  -كمركز توثيق االنتهاكات الكيميائية في سوريا  -وانطالقا ً من منهجنا الواضح في عملنا ،و إستقالليتنا ندين ونستنكر كل املمارسات
واالدعاءات واالتهامات امل ٌفبركة التي قام بها زاهر الساكت )رئيس املجلس العسكري في حلب( بحق املركز ومؤسسيه ،ومحاوالته لتصنيف مركز
التوثيق وتبعيته لجهات عسكرية و سياسية يرتضيها لغايٍة ما ،و إننا نعود ونؤكد عدم ارتباطه بمركز التوثيق منذ العام  ، 2014ونؤكد أيضا َ
على إمتالكنا ألدلة قاطعة ثبت تورطه ببيع عينات كيميائية وتسليمها لجهات مجهولة من إنتهاك مدينة مارع عام  2015دون الحصول على
إيصاالت رسمية من الجهة التي إستلمتها.
ختاما :ال بد لنا بأن نؤكد على استقاللية املركز وحياديته ،و اإلبتعاد عن ربط املركز بأي جهة سياسية أوعسكرية أو حكومية  ،ومتابعة العمل
بالشكل املنهجي والعلمي ،دون التحيز لطرف دون آخر  ،فيمن ينتهك القوانني الدولية باستعمال األسلحة الكيميائية املحرمة في سوريا.
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