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)حمورية  وسطاأل في القطاعمن قبل المجالس المحلية ، 2017من العام  في شهر أيلول/سبتمبرتّم تشكيل القيادة الثورية في دمشق وريفها،  1

، بهدف إدارة شؤون القطاع األوسط لها جميعها بعض المنظمات والمؤسسات لتكون مرجعا  إلى افة إض وزملكا وعين ترما( في الغوطة الشرقية،
 الذي كان تابعا  لفيلق الرحمن.
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لدى  الذي قام بإعداد هذا التقريرهد من قبل الباحث وتّم إجراء اللقاء مع المصدر من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري،  المصدر نزح 2

 .2018سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عبر االنترنت وتحديدا  في شهر تشرين األول/أكتوبر 
 .2019تّم التواصل معه عبر االنترنت في أواسط شهر شباط/فبراير  3
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تشرين  12"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في عمليات سطو ونهب تطال مؤسسات ومنظمات مدنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق" 4

 .sy.com/ar/view/314-https://www.stj(. 2019كانون الثاني/يناير  7. )آخر زيارة بتاريخ 2017الثاني/نوفمبر 
كان قد نزح من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري، وقد تّم التواصل مع الشاهد من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة  5

  .2018والعدالة عبر االنترنت وتحديدا  في شهر تشرين األول/أكتوبر 

https://www.stj-sy.com/ar/view/314
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http://www.tsear.ch/channel/RifDimGovr
http://www.tsear.ch/channel/RifDimGovr
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 .2019تّم التواصل معه عبر االنترنت وذلك في منتصف شهر شباط/فبراير  6
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كان قد نزح مؤخرا  إلى الشمال السوري، وتّم لقاؤه من قبل الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في شهر تشرين  7

 .2018األول/أكتوبر 
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