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 الغوطة وبلدات مدن على شنتها عنيفة عسكرية حملة عقب الشرقية الغوطة كامل على السيطرة من وحلفاؤها السورية النظامية القوات تمكنت 1

 جيش مع اتفاق إلى التوصل عقب وذلك ،2018 أبريل/نيسان 8 بتاريخ وانتهت ،2018 فبراير/شباط 18 بتاريخ الحملة بدأت قد وكانت الشرقية،

 السماح مقابل لديهم، المحتجزين المخطوفين جميع عن اإلسالم جيش مسلحي بإفراج االتفاق هذا قضى وقد ذاته، اليوم في دوما مدينة في اإلسالم
 المسلّحة المعارضة فصائل مع اتفاقيات عدة توقيع االتفاق هذا سبق قد وكان. البالد شمال إلى بالتسوية، الراغبين غير أهاليهم مع بالخروج لهم

 بإخراج االتفاق هذا قضى إذ ،2018 مارس/آذار 21 بتاريخ وذلك حرستا، مدينة في اإلسالمية الشام أحرار حركة مع أولّها كان حيث هناك،

 بتاريخ الرحمن فيلق مع آخر اتفاق تبعها ثم. سوريا شمال إلى المدنيين من يرغب من إلى إضافة عائالتهم مع اإلسالمية الشام أحرار حركة مسلحي

 إلى المدنيين من يرغب من إلى إضافة وعائالتهم، الشام تحرير وهيئة الرحمن فيلق مسلحي بإخراج االتفاق هذا قضى وقد ،2018 مارس/آذار 2

 (.وجوبر ترما وعين وزملكا عربين) بلدات من كل االتفاق هذا شمل وقد سوريا، شمال
"، سوريون من أجل الحقيقة نهب عمليات في آخرين وتستخدم قسري بشكل دوما أبناء من عددا   تجنّد الّسورية القوات" المبرم فاقتلال" خالفا  " 2

https://www.stj-( 2018آب/أغسطس  15، )آخر زيارة بتاريخ 2018حزيران/يونيو  17والعدالة، تاريخ النشر في 
sy.com/ar/view/584. 

( 2018آب/أغسطس  16، )آخر زيارة بتاريخ 2018حزيران/يونيو  28، سوريون من أـجل الحقيقة والعدالة، "مثيل لها يسبق م"ل 3

sy.com/ar/view/608-https://www.stj. 

https://www.stj-sy.com/ar/view/584
https://www.stj-sy.com/ar/view/608
https://www.stj-sy.com/ar/view/584
https://www.stj-sy.com/ar/view/584
https://www.stj-sy.com/ar/view/608
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"، األمم استعادتها وعملية الشرقية الغوطة حصار سمات من اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم: سوريا بشأن للتحقيق المتحدة األمم جنة"ل  4

، 2018آب/أغسطس  16، آخر زيارة بتاريخ 2018حزيران/يونيو  20المتحدة مجلس حقوق اإلنسان، 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=A 

 
لميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر وهو أحد النازحين مؤخرا  إلى الشمال السوري، وقد تّمت مقابلته من قبل الباحث ا 5

 .2018آب/أغسطس 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=A
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، 2018آب/أغسطس  15، آخر زيارة بتاريخ 2018كانون الثاني/يناير  24"المجلس المحلي لمدينة دوما(، تّم نشر الفيديو بتاريخ  6

https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/ 

 

https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
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وهو أحد النازحين مؤخرا  إلى الشمال السوري، وقد تمت مقابلته من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر   7

 .2018آب/أغسطس 

https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
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https://www.facebook.com/Douma.local.council/videos/1207153535988533/
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الشمال السوري، وقد تّمت مقابلته من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر أحد النازحين مؤخرا  إلى  وهو8

 .2018آب/أغسطس 
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