التقرير السنوي

ال تخنقوا الحقيقة التقرير السنوي

من نحن
ف
نحــن شــهود ســوريون ،ناجــون وناجيــات ،قمنــا بإطــاق حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة ي� العــام  ،2020نناضــل مــن أجــل
ف
حفــظ الذكــرى والعدالــة لضحايــا المجــازر الكيماويــة الـ ت يـ� ارتكبهــا نظــام األســد وحلفــاؤه ي� ســوريا ألن الحفــاظ عــى
الحقيقــة ف ي� وجــه الطغــاة أحــد أوجــه المقاومــة.
ف
ـاس مــن منــع تك ـرار االنتهــاكات ،وضمــان العدالــة لســوريا
ه جــزء أسـ ي
نــدرك أن الحــق ي� الحقيقــة ورسديــة الضحايــا ي
ف
ً ف
ش
والب�يــة والســاح ي�
المســتقبل .ونــدرك أن روســيا والنظــام الســوري ال يعيلــون جهــدا ي� وضــع المــوارد الماليــة
ف
ال�وباغنــدا الـ ت يـ� تســاهم ي� خنــق الضحايــا مــرة ثانيــة بإشــاعة النكـران كأداة لمســح ذاكــرة مجــازر الســاح
خدمــة نـ شـر ب
ُ
الكيمــاوي .ونؤمــن أن صــوت السـ ي ن
ـادل
ـوري� والســوريات لــم ولــن يخنــق  ،داخــل وخــارج ســوريا بالمطالبــة ببلـ ٍـد عـ ٍ
ً
اط ال يحكمــه ت
ّ
وديمقـر ٍّ
ومحرمــة دوليــا .ونؤمــن أننــا نناضــل ألجــل منــع اســتخدام
ال�هيــب باســتخدام أســلحة محظــورة
ي
ف
ف
الســاح الكيمــاوي ليــس فقــط ي� ســوريا ولكــن ي� أي ن ـزاع حــول العالــم.

2

ال تخنقوا الحقيقة التقرير السنوي

ف
استخدام السالح الكيماوي ي� سوريا
بلــغ عــدد هجمــات الســاح الكيمــاوي وفــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  222هجمــة ،كان النظــام الســوري
ً
ً
ـؤوال عــن  5هجمــات.
مســؤوال عــن  217هجمــة ،وتنظيــم داعــش مسـ
بلغ عدد ضحايا األسلحة الكيماوية وفق المصدر نفسه  1510أشخاص ،وعدد اإلصابات  11080مصاب .ورغم
عـ شـرات التقاريــر األمميــة ومئــات التحقيقــات والتقاريــر الحقوقيــة والصحفيــة والـ ت يـ� تشـ يـر إىل مســؤولية نظــام األســد
وحلفائــه مــا زالــت محاوالتهــم مســتمرة لــزرع الشــك وإنــكار هــذه الحــوادث أو التخفيــف مــن أثرهــا.

وسائل طمس الحقيقة
ـروس إىل إخفــاء أدلــة مجــازر الســاح الكيمــاوي ومحــو آثارهــا ،والعبــث بحيثيــات
يســى النظــام الســوري وحليفــه الـ
ي

القضيــة ،ولتحقيــق ذلــك يســتخدمون عــدة وســائل ،منهــا :
وغ� ش
 -1العبث باألدلة بشكل ش
مبا�.
مبا� ،ي
 -2إعاقة عمل لجان التحقيق.
 -3ترهيب الشهود.
 -4استخدام شهادات الزور.
اإلعالم.
 -5التضليل
ي

ويســتخدمون تقنيــات مختلفــة تبــدأ مــن اإلنــكار المبـ ش
ـا� أو تخفيــف مــن وقــع المجــازر بالســاح الكيمــاوي ،عـ بـر أربـ ــع
طــرق مختلفــة مــن الرســائل:
ً
ً
ف
ن� حدوث الهجمات الكيميائية نفيا قاطعا.
 -1ي
 -2اتهام المعارضة بتنفيذ الهجمات.
 -3التشكيك بدقة المعلومات المتعلقة بالهجوم الكيماوي.
 -4التشكيك بمصادر المعلومات.
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نشاطاتنا
ّ
انطالقــا مــن الحــق ف� معرفــة الحقيقــة رأينــا كشــهود وناجـ ي ن
ه مقاومــة مســح
ـا
ـ
ن
مقاومت
ـرق
ـ
ط
ـد
ـ
ح
أ
أن
ـ� وناجيــات
ي
ي
ف
تجربتنــا وحفظهــا مــن النســيان واإلنــكار ،وضمــن هــذه الرؤيــة قامــت حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة بأنشــطة متعــددة ي�
العــام  2021بهــدف حفــظ الحقيقــة وإحيــاء ذكــرى مجــازر الســاح الكيمــاوي:

 إحياء الذكرى خالل أشهر :• نيسان
• آب
• ش
ت�ين األول
 -أنشطة عىل مدار العام.
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إحياء الذكرى خالل
شهر نيسان
ف
قــام النظــام الســوري باســتهداف بلــدة خــان شــيخون ي� ريــف إدلــب
ُ
ـو� بالســاح الكيمــاوي بتاريـ ـ ــخ  4نيســان  2017والـ ت يـ� قتــل فيهــا
الجنـ ب ي
 90شـ ً
ـخصا ،كمــا قــام باســتهداف مدينــة دومــا ف� الغوطــة ش
ال�قيــة
ي
ً
بتاري ـ ــخ  7نيســان  2018ممــا أدى إىل مجــزرة راح ضحيتهــا  40شــخصا.
ً
إحياءلذكــرى ضحايــا مجــازر
وقــد قامــت حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة
الســاح الكيمــاوي ف ي� نيســان  2021باألنشــطة التاليــة:

وقفة الحقيقة
وقفــات احتجاجيــة أمــام الســفارات الروســية ،حمــل فيهــا المشــاركون
أحــرف كبـ يـرة لكلمــة “( ”Truthالحقيقــة) ملصــق عليهــا بعــض أســماء
ت
ـزر� كيمــاوي خــان شــيخون ودومــا .تــم تنســيق تلــك
شــهداء مجـ ي
ف
ن
ـد� بإج ـراء
الوقفــات ي� الداخــل الســوري ،حيــث قــام فريــق الدفــاع المـ ي
ف
ف
ف
تمثــال ألحــرف كلمــة حقيقــة ،وكذلــك ي� بعــض المــدن ي� أوروبــا ،ي� كل
ف
و� العاصمــة األلمانيــة برلـ ي ن
ـ�،
مــن أيرلنــدا أمــام الســفارة الروســية بدبلــن ،ي
ف
وأمــام مقــر اجتمــاع  OPCWي� الهــاي ،وأمــام القنصليــة الروســية
بمدينــة نيويــورك وواشــنطن ف ي� الواليــات المتحــدة األمريكية.مـ يـركا.

حفظ الذكرى
كما تم ش
ض ت
ب� دوما و خان شيخون ،تستطيعون اإلطالع عليه من موقعنا.
ن� ي
تذك� بالحقائق المتعلقة ب� ي
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خالل شهر آب
ـ� ترمــا» بالغوطــة ش
عنــد فجــر يــوم األربعــاء  21آب  2013اســتهدف النظــام الســوري مدينـ تـ� «زملــكا وعـ ي ن
ال�قيــة
ي
ث
ومعضميــة الشــام بالغوطــة الغربيــة بعــدد مــن الصواري ـ ــخ المحملــة بغــاز الســارين الســام ،مــا أدى لوفــاة أ كــر مــن 1500
شــخص نتيجــة استنشــاقهم الغــازات الســامة ،وإصابــة  11080شــخص آخــر وفــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

ً
ف
يح� السوريون تلك الذكرى المؤلمة ،عهدا منهم عىل مقاومة
ي� كل عام ي ي
ً
النسيان واإلنكار وسعيا لحفظ الحقيقة والعدالة.

وقــد قامــت حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة إحيــاء لذكــرى ضحايــا مجــازر
الســاح الكيمــاوي ف ي� شــهر آب  2021باألنشــطة التاليــة:
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ياسمينة الحقيقة السورية
ه رمــز اعتمــده
ياســمينة الحقيقــة ي
ناشــطون وناشــطات ســوريون وســوريات
للتذكـ يـر بمجــازر الكيمــاوي الـ ت يـ� ارتكبهــا
النظــام الســوري بحــق الشــعب منــذ عــام
.2011
ً
ً
ُ ّ
ين
السوري�/
تعد الزهرة رمزا نضاليا لجهود
ّ
السـ ي ن
ـاع�/ات لتحقيــق العدالــة
ات
للشــعب الســوري الــذي تعــرض لإلبــادة
باســتخدام الســاح الكيمــاوي عــى يــد
النظــام الســوري أ كـ ثـر مــن  222مــرة ،كمــا

تعـ بّـر عــن التضامــن مــع ضحايــا الكيمــاوي
والناجـ ي ن
ـ� منــه وعائالتهــم.
يتكــون الرمــز مــن زهــرة ياسـ ي ن
ـم� صف ـراء بثــاث بتــات،
ف
ويتوسطها ثالثة مآبر عىل شكل نويات متماسكة ي� إشارة إىل
ذرات المــواد الكيماويــة ،وقــد تــم اعتمادهــا نســبة إىل الياسـ ي ن
ـم�
الدمشـق ي ولكــن تــم اختيــار اللــون األصفــر ليكــون رمـزا للغــازات
الســامة ،وقــد تــم اســتخدامها أول مــرة رمـزا لحملــة «ال تخنقــوا
ف
ف
الحقيقة» ي�  21آب عام  2020ي� الذكرى السنوية السابعة
ف
ض
ل�بــة الغوطــة الـ ت يـ� حدثــت ي�  21آب  2013لتصبــح رم ـزا
ف
للتضامــن مــع ضحايــا الســاح الكيمــاوي و ذوي ـهــم ي� ســوريا ،
ومنــذ ذلــك اليــوم يقــوم الســوريون بتوزي ـ ــع أزرار بيضــاء مطبــوع
ف
عليهــا ياســمينة الحقيقــة ي� مختلــف دول العالــم كمحاولــة
لنـ شـر الحقيقــة مــن خــال الياســمينة.
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الفن لمقاومة النسيان
ألن الفن هو أحد الطرق لمقاومة النسيان و تشويه الحقائق
فقــد شــجعت حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة عــى اتخــاذ الفــن آليــة
لنـ شـر الحقيقــة ف� أذهــان السـ ي ن
ـوري� والعالــم ،قمنــا بالحملــة
ي
ـ� البرصيـ ي ن
بالتواصــل مــع عــدد كبـ يـر مــن الفنانـ ي ن
ـ� وقامــوا
باالســتجابة المذهلــة بإعــداد أعمــال فنيــة متنوعــة إلحيــاء
ئ
ـا�.
ذكــرى ضحايــا الســاح الكيميـ ي

جلسة عامة لالستماع للشهادات
ـ� والناجيــات حــول ض
ال�بــات الكيماويــة مــن خــال جلســة حواريــة لمــدة سـ ي ن
تــم االســتماع لشــهادات الناجـ ي ن
ـاعت� ،عـ بـر
ك� ومشــاركات مــن الناشـ ي ن
ـ� مســتمع وعـ شـر مشــار ي ن
تطبيــق  ،Clubhouseكان عــدد الحضــور فيهــا أ كـ ثـر مــن ثمانـ ي ن
ـط�

والحقوقيـ ي ن
ـ� والشــهود.

ال تخنقوا الحقيقة عىل صفحات
االجتماع
التواصل
ي
ث
ـ� الصفحــة باعتمــاد إطــار
قــام اكــر مــن  2200متابــع مــن متابـ ي
ف
ـخص لصفحاتهــم ي� يــوم
حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة كإطــار شـ
ي
ذكــرى مجــزرة الغوطــة ف ي� آب.
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خالل شهر ش
ت�ين األول
ف
قــرر مؤتمــر الــدول األط ـراف ي� اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة،
ن
ش
ن
الثا�/نوفمـ بـر هــو يــوم إحيــاء ذكــرى
أن يكــون يــوم الثالثـ يـ� مــن ت�يــن ي
ضحايــا الحــرب الكيميائيــة ،قامــت الحملــة بتســليط الضــوء عــى
ف
حوادث الســاح الكيماوي المســتخدمة ي� ســوريا لمتابعة النضال أمام
ف
العالم أجمع من أجل عدم التهاون مع اســتخدام الســاح الكيماوي ي�
ف
العالم لضحايا
أي نزاع.وقد قامت حملة ال تخنقوا الحقيقة ي� اليوم
ي
الحــرب الكيميائيــة  2021باألنشــطة التاليــة:

إعداد فيديو عن المعلومات األساسية
ف
الستخدام السالح الكيماوي ي� سوريا

يعــ� لمحــة عامــة عــن أعــداد الضحايــا وعــدد ض
ال�بــات
ي
ف
ا� والزم ـن ي .
وتوزعهــا الجغ ـر ي
انقر لمشاهدة الفيديو

جلسة استماع عامة للشهادات

ّ
ن
ش
ـا�  ،2021نفــذ فريــق حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة جلســة حواريــة لمــدة ســاعة ونصــف ،عـ بـر
بتاريـ ـ ــخ  30ت�يــن الثـ ي
ـط� والحقوقيـ ي ن
ـ� والناجيــات وبعــض الناشـ ي ن
تطبيــق  ،Clubhouseكان عــدد الحضــور فيهــا  48مشــارك مــن الناجـ ي ن
ـ�
السـ ي ن
ـوري�.

ف
هــدف هــذه الجلســة :التضامــن مــع ضحايــا الســاح الكيمــاوي ي� ســوريا وذوي ـهــم ،إظهــار الحقيقــة ،وتجريــم اســتخدام
ّ
السالح الكيماوي ف� أي نزاع ،واالستماع لشهادات ّ
ين
ين
المسعف�
الناج� والناجيات وبعض الشهود من
حية لعدد من
ي
و المســعفات خالل الهجمات الكيماوية.
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نشاطات عىل
مدار العام
ي ن
الناج� والناجيات
تفك� واستماع مع
جلسات
ي

ً
ف
ين
الناج� والناجيات االستماع والمشاركة ي� التخطيط ألي حمالت
إيمانا منا ،بحق
ّ
يتعلــق بقضيتهــم ،قمنــا بعــدد مــن الجلســات ت
االف�اضيــة ،ض
ح�هــا أ كـ ثـر
أو محتــوى

ـا� وناجيــة اســتطعنا مــن خاللهــا مناقشــة أهــم طــرق مقاومــة اإلنــكار
مــن  48نـ ج ي
ّ
والقرارات الدولية والجهود الســورية المتعلقة بالعدالة بما يخص قضية اســتخدام
النظــام الســوري للســاح الكيمــاوي.
إن كنتم ر ي ن
ع� اإليميل :
اغب� بحضور هذه الجلسات الرجاء التواصل معنا ب
communication@donotsuffocatetruth.com

جلسات توعية للقيادات السورية
بدعــم تطــوع مــن الدكتــور محمــد كتــوب ،أحــد شــهود مجــزرة الغوطــة ش
ال�قيــة،
ي
قمنــا بإجـراء عــدد مــن الجلســات الهادفــة بتقويــة القــدرة عــى الدفــاع عــن الحقيقــة
ن
ـد� الســورية
فيمــا يتعلــق باســتخدام الســاح الكيمــاوي لــدى قيــادات المجتمــع المـ ي
ف
وناشط الثورة السورية .ي ن
الكا� لهم لمواجهة
آمل� أن توفر هذه الجلسات الدعم
ي
ي
ف
أي محاولة لإلنكار من النظام وحلفائه � المحافل الدولية .ض
ح� هذه الجلسات
ي
ً
أ كـ ثـر مــن سـ ي ن
ـبع� شــخصا.
إن كنتم ر ي ن
اغب� بحضور هذه الجلسات الرجاء ملء االستبيان.

10

ال تخنقوا الحقيقة التقرير السنوي

نشاطات عىل مدار العام

تقارير وملفات توعوية
تــم إنشــاء هــذه الملفــات لتســليط الضــوء عــى حــوادث اســتخدام ّ
الســاح
الكيماوي ومحاوالت التضليل واإلنكار من قبل النظام ّ
السوري وحلفائه

مــن أجــل التعريــف بهجمــات ّ
الســاح الكيمــاوي الـ ت يـ� ارتكبهــا النظــام
ّ
الســوري وتمكـ ي ن
ـ� الضحايــا والنشــطاء والشــخصيات العامــة مــن إيجــاد
ف
مــواد وملفــات وتقاريــر داعمــة تتحــدث عــن هــذا الموضــوع تســاعدهم ي�
نـ شـر التوعيــة وتوصيــل الرســائل عــن الحقائــق واألرقــام الموثقــة حــول هــذا
الموضوعتضمنــت هــذه الملفــات طــرح عــدة مواضيــع أهمهــا:
التعريــف ض
بال�بــات الثــاث الكـ بـرى (دومــا ،وخــان شــيخون و الغوطــة)
ً
و تقاريــر لجــان التحقيــق الدوليــة حــول تلــك ض
ال�بــات ،يوجــد أيضــا عــدة
ّ
تصاميــم انفوغرافيــك توضــح تفاصيــل عمــل اللجــان الدوليــة األربعــة
ف
الرئيســية المتعلقــة بقضيــة اســتخدام األســلحة الكيميائيــة ي� ســوريا و
ملــف الدليــل اإلرشــادي حــول آليــة عمــل لجــان التحقيــق وكيفيــة التعامــل
ف
معها ،باإلضافة إىل ملفات ش
ت�ح اإلنكار ودوره ي� تشويه الحقيقة،وملف
ُ
يحتــوي عــى بروفايــات بعــض الشــهداء الذيــن قتلــوا بســبب اســتخدام
الســاح الكيمــاوي ،و األبطــال الناجـ ي ن
ـ� مــن هــذه الهجمــات ،وملــف الحــق
ف
ي� معرفــة الحقيقــة وهــو ملــف يـ شـرح المعـىن مــن الحــق بمعرفــة الحقيقــة
ً
ن ّ
ئ
ـا�
ول والقانــون الجنـ ي
كاملــة دون نقصــان حســب القانــون اإلنسـ ي
ـا� الــد ي
ّ
ّ
ول لحقــوق اإلنســان  ،و ملــف القيــادات العســكرية
ول والقانــون الــد ي
الــد ي
ّ
ن ّ
الضبــاط المتورطـ ي ن
ـ�
ـكري� الضبــاط وصــف
والــذي يضــم أبــرز القــادة العسـ ي
ّ
الكيميائيــة.
بجريمــة اســتخدام األســلحة
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نشاطات عىل مدار العام

ف
معر� وتوعوي
إنتاج محتوى
ي
تســى الحملــة عــى توثيــق الحقائــق وتفكيــك ادعــاءات النظــام وذلــك عـ بـر
تبســيط المعلومــات وإتاحتهــا للعمــوم بلغــة مفهومــة و بتصاميــم يســهل
ف
اســتخدامها للطباعــة والتوزيـ ـ ــع والنـ شـر ي� الجامعــات وإبرازهــا خــال
المظاه ـرات ف ي� جميــع أنحــاء العالــم.
 تصاميم انفوغرافيك -اقتباسات وشهادات
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نشاطات عىل مدار العام

فيديوهات
تــم إعــداد  4فيديوهــات توعويــة للحملــة تـ تـراوح مــدة الفيديــو بـ ي ن
ـ� الدقيقــة
والثــاث دقائــق والقــت مشــاركة كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� جمهــور الحملــة .

الفيديو األول
ـ� لمحــة عامــة عــن أهــم المعلومــات العامــة حــول
يعـ ي
اســتخدام الســاح الكيمــاوي ف� ســوريا ،كعــدد ض
ال�بــات
ي
وتوزعهــا والخــط الزم ـن ي الخــاص بهــا.

ن
الثا�
الفيديو ي

ف
ش
ي�ح ويشــجع عىل مشــاركة ياســمينة الحقيقة الســورية ي�
الذكرى الســنوية من كل عام.

الفيديو الثالث
فيديــو تحفـ ي زـ�ي لألمــل واســتمرار الحلــم والنضــال رغــم كل
محــاوالت طمــس الحقيقــة.

الفيديو الرابع
يـ شـرح لجمهــور الحملــة ،طــرق التطــوع والمشــاركة الممكنــة
مــع حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة.
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نشاطات عىل مدار العام

ي ن
الناج� والناجيات
بناء قدرات
الس�ة الذاتية
دورة كتابة
ي
مــن خــال تواصــل الناجـ ي ن
ـ� والناجيــات معنــا و مشــاركتهم لسـ يـرهم الذاتيــة الحظنــا حاجتهــم للتدريــب حــول تصميــم
السـ يـرة الذاتيــة وكتابــة رســالة الحافــز لمســاعدتهم عــى إيجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم ،حيــث أنــه بســبب ســنوات
الحصــار الطويلــة لــم تتــاح لهــم الفرصــة لبنــاء قدراتهــم وتطويرهــا للحصــول عــى فــرص عمــل متكافئــة لهــم تســاعدهم
ف
التهج� القرسي .تم تدريب 20
اج�وا لالنتقال للعيش فيه بسبب
ي
عىل البدء من جديد ي� المجتمع الجديد الذين ب
مــن الناجـ ي ن
ـ� والناجيــات وقــد تمــت متابعتهــم بشــكل فــردي للتأ كــد مــن قدرتهــم عــى كتابــة سـ يـرتهم الذاتيــة جاهزيتهــم
إلجـراء مقابــات العمــل.

دورة إدارة مشاريـ ــع
حيــث ح ـرض متطوعــو فريــق الحملــة تدريــب أوناليــن حــول إدارة المشــاريـ ـ ـع التنمويــة  1 PMD proذات المعيــار
ت
ـوع وزيــادة الفهــم حــول معايـ يـر إدارة مشــاريـ ـ ـع والتطويــر وزيــادة
الـ ي
ـدول  ، PM NGOsوالـ يـ� تهــدف إىل زيــادة الـ ي
القــدرات ف� تصميــم وإدارة مشــاري ــع القطــاع اإلغـ ثـا� والتنمــوي وقــد ســاعد هــذا التدريــب الموظفـ ي ن
ـ� عــى فهــم الهيــاكل
ي
ي

التنظيميــة للحملــة ورفــع أدائهــم اإلداري.

االجتماع
تدريب ادارة منصات وسائل التواصل
ي

ح ـرض متطوعــو فريــق الحملــة تدريــب اوناليــن لمســاعدتهم عــى إدارة منصــات الحملــة بشــكل أفضــل لتحقيــق أ كـ بـر
وصــول وتفاعــل مــع المتابعـ ي ن
ـ� .
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االجتماع
الحملة عىل وسائل التواصل
ي

التخنقوا الحقيقة

التخنقوا الحقيقة

616

1666

متابع

متابع

@ActForGhouta

19033
متابع

@ActForGhouta

1395
متابع

هاشتاغ الحملة

#التخنقوا_الحقيقة
#Donotsuffocatetruth

موقع الويب

www.donotsuffoctetruth.com
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هل ترغبون بالمساعدة؟
إليكم ش
ع� طرق
تستطيعون دعم الحقيقة
ّ
نظــم فعاليــة لتوزي ـ ــع «ياســمينة الحقيقــة الســورية» ف� األماكــن العامــة ف� منطقتــك يــوم  21آب مــن كل عــام إحيـ ً
ـاء
-1
ي
ي
ف
ش
ـوع والمعرفــة لــدى
لضحايــا الذكــرى الســنوية الرتــكاب النظــام مجــزرة الكيمــاوي ي� الغوطــة ال�قيــة ,وذلــك لتعزيــز الـ ي
العالــم بكافــة تفاصيــل المجــازر الكيماويــة الـ تـ� ارتكبهــا النظــام الســوري ضــد المدنيـ ي ن
ـ�.
ي
 -2ابــق مطلعـ ًـا عــى موقــع الحملــة االلكـ تـر ن
و� إلظهــار التضامــن مــع الضحايــا الذيــن نجــوا مــن المجــزرة ،
ي
ف
ت
ش
ودعمهــم ي� الوصــول إىل تحقيــق العدالــة ،تابــع منصاتنــا عــى الفيســبوك و االنســتغرام و التويــر .انــر هاشــتاغ
ـاع واطلــب مشــاركته يك تصــل أصواتنــا إىل الـرأي العــام.
 # donotsuffocatetruthعــى مواقــع التواصــل االجتمـ ي
ّ
ف
ف
ف
 -3نظــم لتيسـ يـر جلســة تفاعليــة ي� جامعتــك عــن مقاومــة اإلنــكار لجرائــم الســاح الكيمــاوي ي� ســوريا ,ي� ســبيل
ال�وباغنــدا اإلعالميــة الـ ت يـ� يقودهــا النظــام الســوري وحليفتــه روســيا.
مواجهــة ب
ً
جميعا بوجه أكاذيب النظام و بروباغندا الروس ضمن اإلمكانيات والمهارات ت
ال� نمتلكها.
 [ -4تطوع معنا ] لنقف
ي
ّ
ً
أن السـ ي ن
ـا فنيـ ًـا عــن مجــازر الســاح الكيمــاوي ف� ســوريا يقــول للناجـ ي ن
ـوري� مــا زالــوا
ـ� وعائــات الضحايــا
 -5أنتــج عمـ
ي
يحملــون الذاكــرة عــى ألمهــا ومرارتهــا ,باالســتناد إىل قصــص ناجـ ي ن
ـ� وناجيــات وشــهود .أكتــب ،أرســم ،اصنــع موســيقا أو
ً
ـدا لذكــرى الضحايــا والناجـ ي ن
ـ�.
غرافيـ ت يـ� عــى حائــط مــا تخليـ
ف
ف
ن
ف� لألعمال المنتجة عن مجازر الكيماوي ي� ســوريا ،فالفن هو أحد أهم طرق مقاومة
 -6شــارك ي� تنظيم معرض ي
بضم� السـ ي ن
ـوري� والعالم.
النســيان وترك الحقيقة حية
ي
ف
 -7ثقــف نفســك حــول القضيــة وحــق الضحايــا بالعدالــة واالعـ تـراف عـ بـر المشــاركة ي� جلســات التوعيــة الـ ت يـ� تقدمهــا
حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة.
ّ
ف
ت
مجزر� دوما و خان شيخون.
ذكرى
مرور
مع
امنا
ز
ت
نيسان
�
الروسية
ات
ر
السفا
أمام
للحقيقة
وقفة
م
نظ
-8
ي
ي
ن ف
ين
الناج�
الصحفي� ي� منطقتك وقدم لهم التقارير وشهادات
 -9تواصل مع
ي
ً ّ
ف
االجتماع.
التواصل
وسائل
ع�
معنا
كها
وشار
الحقيقة
دعم
�
تساعد
أخرى
بأشياء
ر
فك
 -10كن مبدعا,
ب
ي
ي
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الشكر الجزيل

ت
ن
ـوا� ســاهموا بالتفكـ يـر والتخطيــط ومشــاركة وتنفيــذ فعاليــات
لــكل المتطوعـ يـ� والمتطوعــات اللـ ي

ونشــاطات حملــة ال تخنقــوا الحقيقــة.

ش�كاؤنا
لــم تكــن حملــة التخنقــوا الحقيقــة ســتتمكن مــن تحقيــق انتشــارها لــوال دعــم ومســاندة مــن عــدد
ن
ـد�.
كبـ يـر مــن منظمــات المجتمــع المـ ي
ت
دول�
ي
الجمهورية
ن
المد� السوري
الدفاع
ي
The Syrian Campaign
Action for Sama
والتعب�
المركز السوري لحرية اإلعالم
ي
Syrian solidarity campaign
ن
يطا�
المجلس السوري ب
ال� ي

مانحينا
األورو متوسطية
بيتنا سوريا
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حملة ال تخنقوا الحقيقة

ف
ـد� سـ ّ
ن
ـورية ،بــدأت ي�
ه منظمــة مجتمــع مـ ي
جــزء مــن نشــاطات ( لنعمــل مــن أجــل ســوريا) لنعمــل مــن أجــل ســوريا ي
ف
أواخــر عــام  2017للعمــل مــن أجــل المنــارصة حــول إيقــاف انتهــاكات حقــوق اإلنســان ي� ســوريا وعــى وجــه الخصــوص
ـوع حــول األوضــاع الالإنســانية وانتهــاكات حقــوق اإلنســان بحــق
(الحصــار و جريمــة التهجـ يـر القــري) ورفــع الـ ي
ف
ـوري� والســوريات المحارصيــن ف� منطقــة الغوطــة ش
السـ ي ن
ال�قيــة والـ ت يـ� اســتمرت بعــد التهجـ يـر القــري عــى الغوطــة ي�
ي
ً
ال� تواجههم ف� دول اللجوء وأماكن نز
ت
الداخل.
ال�وح
ي
ي
العمل عىل نقل أصوات وتجارب المهجرين قرسا والتحديات ي
ف
ُسـ ّـجلت كمنظمــة ي� تركيــا بتاريـ ـ ــخ شــباط .٢٠٢٢

campaign.manager@donotsuffocatetruth.com
donotsuffocatetruth
donotsuffocatetruth
ActForGhouta
Donotsuffocatetruth
التخنقوا_الحقيقة

18

www.donotsuffoctetruth.com

