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ن والناجيات للرد عىل دليل الناج�ي
رسائل إنكار الهجمات الكيماوية

ال يقتــر أثــر إنــكار جرائــم الحــرب عــى مســار العدالــة والمحاســبة وضمــان عــدم تكــرار الجرائــم، بــل يتعداهــا إىل حيــاة 
. يشــعر هــؤالء بحالــة مــن  ي النفــ�ي واالندمــاج المجتمــ�ي

ف والناجيــات وعائــات الضحايــا، وعــى قدرتهــم عــى التعــا�ف الناجــ�ي
الخــذالن والظلــم، وبالتــاىلي العزلــة عــن المجتمــع والعالــم واالمتنــاع عــن الظهــور، ممــا يحرمهــم فــرص االندمــاج بالمجتمــع 
ي حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة، أن نواجــه اإلنــكار الممنهــج الــذي يســتهدف تشــويه الحقيقــة 

اتهــم. لذلــك قررنــا، �ف وتطويــر خ�ب
ئــة النظــام الســوري وحليفــه الــروسي ومحاوالتهمــا اإلفــات مــن المحاســبة والعدالــة. فقمنــا بإعــداد هــذه الملــف الــذي  وت�ب
ي  ، وذلــك بغيــة مناهضــة جميــع الوســائل الــ�ت ي تــروج لإلنــكار المبــا�ش أو غــ�ي المبــا�ش يســتعرض أكــ�ث األســئلة تــداواًل، والــ�ت

يســتخدمها النظــام الســوري إلخفــاء الحقيقــة أو محوهــا أو تشــويــهها.

ما هو اإلنكار؟
ــج ألخبــار زائفــة مفادهــا عــدم حــدوث انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق  ـ ـ ـ ويـ إنــكار المجــازر واإلبــادة الجماعيــة هي محاولــة ال�ت
اإلنســان أو ارتــكاب جرائــم حــرب، أو محاولــة التخفيــف مــن فظاعــة أو حجــم هــذه االنتهــاكات والجرائــم. اإلنــكار جــزء ال 
بــث أثناءهــا، ثــم  ي تُ ي تتضمــن التخطيــط الــري قبــل ارتكابهــا، ثــم الدعايــة اإلعاميــة الــ�ت يتجــزأ مــن ارتــكاب المجــزرة، والــ�ت

ي جرائــم اإلبــادة الجماعيــة.
تدمــ�ي األدلــة وترهيــب الشــهود بعــد وقوعهــا. اإلنــكار هــو مرحلــة إضافيــة مــن القتــل �ف

: كتلفيــق تهــم لجهــات أخــرى أو التشــكيك  بــة مــن أساســها، أو غــ�ي مبــا�ش ي وقــوع الرف
: كنــ�ف ً

ا وقــد يكــون اإلنــكار إمــا مبــا�ش
بأعــداد الضحايــا أو حجــم وشــكل الهجــوم أو دقــة المعلومــات.
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ي السياق السوري
اإلنكار �ن

قــة، ولكنــه بدعــم مــن 
ّ
اســتخدم النظــام الســوري الســاح الكيمــاوي 222 مــرة موث

حليفــه الــروسي أنكــر ارتــكاب تلــك المجــازر وذلــك عــن طريــق:

؛
ً
 قطعيا

ً
ي حدوث الهجمات نفيا

١- ن�ف

بات؛ ٢- اتهام المعارضة بتنفيذ تلك الرف

بات؛ ي المعلومات المتعلقة بالرف
٣- التشكيك �ف

ي تتوىل جمع األدلة والمعلومات وتحليلها.  ٤- التشكيك بالجهات ال�ت

تلــك  حــدوث  ي 
نــ�ن بمحــاوالت  الــروسي  وحليفــه  الســوري  النظــام  يكتــف  لــم 

 للعبــث بالقضيــة 
ً
بــات وتشــويه الحقيقــة وخنقهــا، بــل كانــوا يســعون دومــا ال�ن

 عــرب تاعــب ممنهــج، ومــن أمثلــة ذلــك:
ً
 وإعاميــا

ً
سياســيا

؛ ١- إخفاء األدلة بشكل مبا�ش وغ�ي مبا�ش

٢- إعاقة عمل لجان التحقيق؛

٣- ترهيب الشهود؛

٤- استخدام شهادات زور؛

. ٥- التضليل اإلعامي
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ن والناجيات أهم األسئلة والرسائل الواردة للناج�ي
فيما يتعلق باإلنكار:  

ي القطعي
١- الن�ن

ي سوريا« 
»لم يتم استخدام الساح الكيماوي �ن

ة أدوات  نــت و�عــة انتقــال المعلومــات وكــ�ث ــخ، وذلــك بفضــل اإلن�ت ـ ـ ـ ي التاريـ
 �ف

ً
الحــرب الســورية مــن أكــ�ث الحــروب توثيقــا

ي نقلــت أخبــار اســتخدام الســاح الكيمــاوي  فــة الــ�ت ات المنظمــات اإلعاميــة والحقوقيــة المح�ت التحقــق منهــا. هنــاك عــرش
ات. ويســتحيل أن  ي المختــ�ب

حصــت �ف
ُ
قلــت وف

ُ
ف ومــواّد عينيــة ن ي ذلــك أعــداد الضحايــا وشــهادات الناجــ�ي

بالتفصيــل، بمــا �ف
ــة.

ّ
تكــون جميــع هــذه األخبــار المتقاطعــة ملّفقــة بالكامــل وبــهــذه الدق

»ال يمكن للحكومة أن تستعمل الكيماوي ضد مواطنيها«

ض أن الحكومــة الســورية منتخبــة أو معنيــة بمصالــح الشــعب، وليســت أجهــزة مخابــرات تتحكــم بــكل  هــذه العبــارة تفــ�ت
ف بالمخابــرات. الحكومــة الســورية غــ�ي  هيئــات الدولــة، ووراءهــا عــدد مــن العائــات النافــذة وأصحــاب المليــارات المرتبطــ�ي
ي الســلم، واالعتقــال 

ف عاقــة تخويــف وإذالل وتجّســس �ف موجــودة إال كواجهــة للمخابــرات، وهــذه عاقتهــا بالمواطنــ�ي
ي الحــرب.

والتهجــ�ي واإلبــادة �ف

»
ً
»العسكريون الروس زاروا موقع الهجوم المزعوم ولم يجدوا شيئا

ي الحــرب الســورية حــول جرائــم حــرب ارتكبهــا حليفــه النظــام الســوري. 
ال يمكــن قبــول ادعــاء طــرف عســكري مشــارك �ف

فالخارجيــة الروســية والقنــوات والمواقــع المرتبطــة بروســيا جــزء مــن ماكينــة الحــرب الدبلوماســية واإلعاميــة، وكامهــا 
قــة. كمــا أن هنــاك أدلــة عــى ممارســة روســيا للتهديــد وإيــذاء الشــهود 

ّ
تنفيــه الصــور والفيديوهــات واألعــداد والتقاريــر الموث

لتأكيــد روايتهــا الرســمية.
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ي مسؤولية النظام
2- التشكيك �ن

»كيف تم تحديد الجهة المسؤولة عن القصف؟«

تقاريــر الجهــات اإلعاميــة والحقوقيــة المحليــة، وتقاريــر المنظمــات الدوليــة مثــل األمــم المتحــدة وهيومــان رايتــس ووتــش، 
كيــة والفرنســية، جميعهــا تؤكــد أن النظــام هــو الطــرف الوحيــد القــادر عــى اســتعمال الســاح  وتقاريــر المخابــرات األم�ي
 مــع لجــان التقــ�ي والتحقيــق الدوليــة، ولــم 

ً
الكيمــاوي. وأبلــغ دليــل عــى أن النظــام هــو المســؤول أنــه لــم يتعــاون مطلقــا

يقــدم أي أدلــة أو عّينــات مقابلــة.

»اإلرهابيون قصفوا تلك المناطق بالساح الكيماوي«

فــة مــن 
ّ
كلمــة »اإلرهــاب« فضفاضــة وتقــال عــى ســبيل التحقــ�ي والتشــويش. معظــم فصائــل المعارضــة المســلحة مؤل

 عى هذا المســتوى عى 
ً
ي يعيشــون ويقاتلون فيها، ويســتحيل أن يشــّنوا هجوما ف ينتمون إىل المناطق ال�ت ي�ي

ّ
ف محل مقاتل�ي

ف إلخضاعهــم ينطبــق عــى مــا تمارســه القــوات التابعــة للنظــام  ــع المدنيــ�ي ـ ـ ـ أهلهــم وأبنــاء مناطقهــم. فاإلرهــاب بمعــ�ف ترويـ
الســوري ضــد المناطــق المتمــردة.

» ي »المعارضة استخدمت الكيماوي من أجل الحصول عىل تدخل الخار�ب

ف محــض. ال يوجــد دليــل واحــد متماســك عــى قيــام جهــة معارضــة للنظــام باســتخدام الســاح الكيمــاوي. وال  هــذا تخمــ�ي
حة القــدرة العســكرية والعلميــة والفنيــة عــى تنفيــذ هجــوم بالكيمــاوي، فضــًا عــن إخفــاء جميــع 

ّ
تمتلــك المعارضــة المســل

ي تشــ�ي إىل مســؤولية النظــام. ة الــ�ت كــة كل األدلــة الكثــ�ي ي تشــ�ي إليهــا، فضــًا عــن ف�ب األدلــة الــ�ت

؟«
ً
»ما هي مصلحة النظام السوري من استخدام ساح محرم دوليا

ئ واألقبيــة  ف طــوال الحــرب، وهــو يســتعمل الكيمــاوي الســتهداف المــا�ب ي للمدنيــ�ي
يقــوم النظــام باالســتهداف العشــوا�ئ

المعارضــة  الســكان والضغــط عــى فصائــل  بهــدف تهجــ�ي  ي األرواح 
الخســائر �ف مــن  قــدر  أكــ�ب  واألنفــاق، وذلــك أليقــاع 

لانســحاب. وكان النظــام يحــاول الســيطرة عــى المنطقــة المســتهدفة بالكيمــاوي مــن أجــل إخفــاء األدلــة، ولكنــه فشــل 
ــج، وتكــرار األمــر مــع  ـ ـ ـ  اختبــار ردود الفعــل الدوليــة بالتدريـ

ً
عــدة مــرات وانكشــف أمــره. لكــن مــن مصلحــة النظــام أيضــا

 قابــًا للتجاهــل، ممــا يوّســع خياراتــه العســكرية.
ً
ًا عاديــا تشــويش متعمــد للحقائــق مــن أجــل جعــل الكيمــاوي خــ�ب
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ي المعلومات
٣- التشكيك �ن

ي القصف؟«
»كيف تم التأكد من وجود العن� الكيماوي �ن

ي المســؤولية عــن النظــام مــع التأكيــد عــى حصــول هجــوم 
، الــذي حــاول نــ�ف اف الطــرف الــروسي هــذه مســألة مؤكــدة باعــ�ت

كة التابعــة لألمــم المتحــدة، أكــدت جميعهــا وجــود ســاح  كيمــاوي. وقــد صــدرت عــدة تقاريــر عــن آليــة التحقيــق المشــ�ت
ي نتائــج التحقيــق مؤكــدًا أن المســؤول عــن 

ي التشــكيك �ف
ي مجلــس األمــن اســتمر �ف

الجريمــة، إال أن المنــدوب الــروسي �ف
الجريمــة ال يمكــن التأكــد منــه. هــدف المنــدوب كان تشــتيت الموضــوع ومنــع محاســبة الجنــاة.

بة؟« ي كل �ن
ن غري متطابقة �ن »لماذا كانت أعداد الضحايا والناج�ي

هنــاك الكثــ�ي مــن الصعوبــات المتعلقــة بجمــع المعلومــات وتوثيقهــا ومطابقــة الشــهادات مــن مصادرهــا المختلفــة، وكذلــك 
ي تمارســها روســيا، ومــع  ــب عــى القمــع الــذي يمارســه النظــام الســوري، وسياســات التشــكيك وترهيــب الشــهود الــ�ت

ّ
التغل

ي معظــم التقاريــر، ال تقابلــه أي جهــود حقيقيــة 
ي كبــ�ي �ف ذلــك فــإن تقاطــع المعلومــات يشــ�ي إىل صدقيــة عاليــة وجهــد بحــ�ث

ســوى القمــع والتشــكيك مــن الجانــب المتهــم.

»هذه صور أو إحصائيات قديمة«

قامــت لجــان التحقيــق بدراســة الهجــوم وفحــص كافــة المعلومــات ذات الصلــة، مثــل الوثائــق والتســجيات والصــور، 
وتحدثــت مــع أكــ�ب عــدد ممكــن مــن الشــهود، وزارت أماكــن الهجــوم، وأخــذت عّينــات بيئيــة وحيويــة، ووصفــت مــرح 
لــت شــكل القذائــف وإمكانيــة 

ّ
الجريمــة، مــن الموقــع إى األبنيــة إىل درجــة الحــرارة إىل �عــة الريــاح لحظــة الهجــوم، وحل

حملهــا للمــواد الكيماويــة، وقارنــت روايــات الشــهود حــول موقــع الحــادث بالفيديوهــات والصــور المقّدمــة، وبتحليــل نقــاط 
تمركــز قــوات النظــام والمعارضــة، كمــا اطلعــت عــى األدلــة الطبيــة مثــل ســجات االســتقبال والكــوادر واألدوات اإلســعافية 

والعّينــات الطبيــة.
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خاتمة: 

مــن المهــم أن نتذكــر أننــا أصحــاب حــق، اننــا ناجــون وناجيــات مــن اســتخدام 
ي جدل حول أحقيتنا 

العنف غ�ي المحدود واإلبادي. لســنا مضّطرين للدخول �ف
اســتخدام  أعــراض  ي 

�ف ف  تقنيــ�ي اء  خــ�ب إىل  نتحــول  أن  مضطريــن  لســنا  بالحيــاة. 
ي ســبيل 

ف �ف الســاح الكيماوي وأنواع الغازات، لكي نكون أصحاب حق ومناضل�ي
العدالــة. 

ف  مــن المهــم أن نســ� لنــرش الحقيقــة ولكــن مــن المهــم كذلــك، حمايتنــا كناجــ�ي
انتهــاكات حقــوق االنســان بتحويلهــا ألمــور  لتمييــع  الســماح  وناجيــات، وعــدم 

قابلــة للجــدل. حقنــا بالحيــاة، امــر غــ�ي قابــل للجــدل. 

ي العالــم، يكــون اســتخدام الســاح الكيمــاوي 
ي أي مــكان �ن

ال يوجــد شــعب �ن
ضــده هــو أمــر للنقــاش ووجهــات النظــر. 

ي تتوىل جمع األدلة والمعلومات وتحليلها مسّيسة«
»الجهات ال�ت

ســة، فــ�ي تضــع نفســها فــوق السياســة، وتزعــم اســتحالة الوصــول إىل الحقيقــة   مسيَّ
ً
هــذه الدعــوى تتجاهــل أنهــا هي أيضــا

ي العمــق إىل عرقلــة عمليــة المســاءلة ودعــم 
ي تهــدف �ف اتيجية التشــويش الروســية الــ�ت الموضوعيــة. وهي جــزء مــن اســ�ت

، وال توجــد أي محاولــة مــن طــرف النظــام وحليفــه الــروسي لجمــع  إفــات الجنــاة مــن العقــاب. هــذا هــو التســييس األســاسي
بــل قمــع وترهيــب وتشــكيك فقــط. ومــن جهــة أخــرى هنــاك الســكان المحليــون الذيــن يقومــون  أي أدلــة ومعلومــات، 
ي ظــل هــذه الحــرب غــ�ي المتكافئــة. أمــا الجهــات 

بتوثيــق الحقيقــة بهــدف الدفــاع عــن أنفســهم ونقــل حقيقــة مــا يجــري لهــم �ف
ي ســوريا.

ة �ف الدوليــة فليــس لديهــا مصلحــة سياســية واقتصاديــة مبــا�ش
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