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 األستاذ فائق المير  (1

رياض الترك وهو من مواليد بلدة القدموس  األستاذالذي يرأسه  الديمقراطيناشط قيادي في حزب الشعب 

 .7/41/3142يوم االثنين الموافق  تم اعتقاله من منزله في دمشق 4591عام 

https://drive.go`ogle.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWXRkUUhOVnE0ZFU/edit?uspsharing 

  

 الدكتور عمر عرنوس  (2

، وهو أستاذ مدرس في جامعه إلى نشاطه اإلغاثي إضافةناشط حقوقي في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

 لرسالةوكان يحضر  األسنانأيضا و هو حاصل على درجه الماستر في طب  خاصةدمشق و جامعة 

اسم والده مأمون و اسم والدته ماريا و قد اقتحمت قوات  41/9/4575الدكتوراه وهو من مواليد دمشق 

منزله الواقع في حي مشروع دمر في الجزيرة  17/41/3143 األحدفجرا يوم  الخامسة الساعةاألمن في 

وقاموا باعتقاله مع  7في الطابق الذي يحمل الرقم  3في البرج الذي يحمل الرقم  2التي تحمل الرقم 

 .ي إنذار سابق ودون مذكره اعتقالزوجته وابنه البالغ من العمر سنتين و نصف دون أ

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAanVSWkd4bUZZZ1k/edit?uspsharing 

 

 قالمحامي خليل مرعي معتو (3

، والمدير التنفيذي بالمركز السوري معتقلي الرأي والضمير في سوريا رئيس المركز السوري للدفاع عن

القانونية  ونشط في الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين من قبل قوات النظام، قامت  واألبحاثللدراسات 

توجهه من منزله الواقع في مدينة صحنايا بريف دمشق   أثناء 13/41/3143قوات األمن باعتقاله في 

خليل يخضع لعالج مكثف ودقيق  األستاذ، ستاذ دمحم ظاظادمشق مع صديقه األمكتبه بوسط العاصمة  إلى

بالمئة منهما ولم تمض على عودته  11تعطل  إلى أدىلوضعه الصحي حيث انه مصاب بخلل بالرئتين 

 .قليلة قبل اعتقاله أيام إالمن رحلة العالج خارج سوريا 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARUxyVlVvYjFSWVU/edit?uspsharing 

 

 عبد العزيز الهايس (4

د في محافظة دير الزور وهو من موالي األطباءمفكر وموسيقي عضو نقابة طبيب أسنان، كاتب و

، آخرها في تاريخ اإلصالحيةمعروف بنشاطه النقابي السلمي ودعواته  ،اعتقل أكثر من مرة ،4/9/4513

 .بعد مداهمة عيادته  في مدينة جرمانا من قبل عناصر المخابرات العسكرية 43/3/3142

القيادي في ”صبحي الجاسم الدمحم“اعتقل معه كل من الدكتور بشار عواك والسيد وليد السالمة و المهندس 

ً أن ابنه فهد الجاسم مازال موحد، والذي يعاني من مرض السكريالسوري الالحزب الشيوعي  ، علما

 .يةمعتقالً منذ حوالي عام لدى المخابرات الجو

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMlRiNVpSQTlKSXM/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAanVSWkd4bUZZZ1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARUxyVlVvYjFSWVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMlRiNVpSQTlKSXM/edit?usp=sharing
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 مازن ناجي المعروف  (5

للشبكة  من المدافعين عن الحريات وأحد األعضاء الميدانيينو 4597طالب جامعي من مواليد عام 

قد عمل منذ بداية األحداث في سوريا على نقل وجمع المعلومات عن االنتهاكات السورية لحقوق اإلنسان و

بعدد  وأمد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان األحداثلمواقع  الميدانيةت الزيارات عشراالتي تحدث وقد قام ب

تصف بعد من ةألمن منزله الواقع في حي البرامك، داهمت عناصر اهاتالفيديوهائل من األخبار والصور و

 جهازه الكومبيوتر ذر باب المنزل وقاموا باعتقال وأخعناصر بكس ةحيث قام أربع 49/14/3142ليل 

أيام ذهب زوج  ة، بعد ثالثضا والده السيد مأمونأيسالم ناجي و ةستاذالموبايل كما اعتقلوا أخته األو

ً  ةستاذاأل  .أسالم للسؤال عنهم في فرع أمن الدولة فقام رئيس الفرع باعتقاله أيضا

https://docs.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAa1R4NEk1ZjVQTDA/edit 

 

 جكر خوين مال أحمد (6

 طالب في كلية، عضو حزب يكيتي الكردي ،الحراك الطالبي السلمي ناشط سياسي كردي، ساهم في

، داهمت المخابرات العسكرية في حلب منزله  الرابعة السنةفي جامعه حلب في  الميكانيكيةالهندسة 

وقد تم االستيالء على حاسبه  4599وهو من مواليد الحسكة  2/2/3143وقامت باعتقاله بتاريخ 

 .الشخصي وبعض المقتنيات الخاصة

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUTd0X0FDaXJmdFU/edit?uspsharing 

 

 نعمان توفيق نعوفي (7

قامت المخبرات الجوية في محافظة حماه  ،ين والنشاط المدني الفكري السلميالالجئ إغاثةناشط في مجال 

وهو متزوج  41/13/4571وهو من مواليد  9/41/314باعتقاله من منزله في مدينة السلمية بتاريخ 

 .أوالد 2ولديه 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATUxadW1XMkJZZkU/edit?uspsharing 

 

 عدنان زراعي (8

قام بالعمل الدرامي بعنوان " الشعب يريد " قامت قوات ، بعد أن ضو تجمع الشارع  السوري سيناريستع

باعتقاله من حي ركن الدين في دمشق وساقوه  إلى فرع أمن الدولة في حي  31/13/3143األمن بتاريخ 

كفر سوسة وبحسب روايات نقلت إلينا فقد تعرض لتعذيب شديد تسببت في كسور في أضالعه، وهو 

 متزوج ولديه طفل .

، ئه من أجل تحديد موعد للقاء معهممنه مرارا االتصال بأقربائه و أصدقا ببالطلن قامت قوات األم

 وتسبب ذلك باعتقال عدد منهم .   

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdTZud3ZpYXY1TFE/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZS11Z2Fzc0tXaEk/edit?uspsharing 

https://docs.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAa1R4NEk1ZjVQTDA/edit
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUTd0X0FDaXJmdFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATUxadW1XMkJZZkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdTZud3ZpYXY1TFE/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZS11Z2Fzc0tXaEk/edit?uspsharing
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 ر ديب دومانيدمحم خي (9

، قامت قوات األمن باعتقاله داخل المحكمة في مدنية القنيطرة مدافع عن ضحايا االعتقال التعسفمحامي 

 أوالد . 2متزوج ولديه  35/3/3143بتاريخ 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbXhVd2hiTmE3WFU/edit 

 

 رامي دمحم جابر سليمان (11

، وهو فلسطينّي يعمل في إطار مشاريع إنسانيّة بالرغم من مرضه 4579، من مواليد ناشط ومعتقل رأي

سوري بالقرب من ، وقد قام حاجز تابع لجيش النظام الكلى، الذي يحتاج إلى عناية خاّصةالُمزمن في ال

 .7/7/3142مدينة يبرود باعتقاله بتاريخ 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAX19rMHJ6MkphVWM/edit?uspsharing 

 

 شبلي العيسمي  (11

 بدأ العمل الحزبي في عام، لحزب البعث العربي االشتراكي العام السابق األمين، قديم ناشط سياسي

 .4511نائبا لرئيس الجمهورية عام  وبعد تسلمه عدة مناصب وزارية أصبح  4512

ابن  ، قامت مخابرات النظام السوري باختطاف شبلي العيسمي4539مواليد محافظة السويداء عام من 

من بلدة عاليه بجبل لبنان حيث كان في زيارة ألبنته المتزوجة والمقيمة  31/9/3144عاما بتاريخ  99

 هناك وقامت المجموعة المكلفة بخطفه بنقله إلى دمشق.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWmZWRzJCTHREenc/edit?uspsharing 

 

 علي سعيد الشهابي (12

ً للغة االنكليزيةمؤرخ فلسطيني و معتقل سياسي سامفكر و من  32/43/3143، اعتقل بق، يعمل مدرسا

   .قبل عناصر قوات األمن السوري

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVWtSYmlQTWQ2LTQ/edit?uspsharing 

  

 الدكتور هايل حميد (13

اعتقاله من قبل قوات األمن كان يقوم بعالج الجرحى و المصابين في مخيم اليرموك في دمشق فتم 

 هو يحمل الجنسية البريطانية.و ،42/9/3143، بتاريخ السورية

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAS2dFM3BveWJ0Z0k/edit?uspsharing 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbXhVd2hiTmE3WFU/edit
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAX19rMHJ6MkphVWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWmZWRzJCTHREenc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVWtSYmlQTWQ2LTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAS2dFM3BveWJ0Z0k/edit?usp=sharing
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 رويدة يوسف كنعان (14

، من مواليد مدينة الزبداني في ريف دمشق مواليد سياسية ومدافعة عن حقوق اإلنسان صحفية و ناشطة

بتاريخ  ز للجيش السوري في منطقة المليحةاعتقلت عده مرات كان آخرها من قبل حاج، 4571

 عدرا .حاليا في سجن  متواجدةهي  5/1/3142
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAejdqanRsdGFycmc/edit?uspsharing 

 

 رياض دمحم سعيد جنح (15

   4579، من مواليد داريا بريف دمشق عام من أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة داريا بريف دمشق

 . 1/1/3144بتاريخ  األمناعتقلته قوات 

ه وذلك بعد أن داهمت مكان عمل 32/9/3144باعتقال أخوه محمود بتاريخ  الجويةكما قامت المخابرات 

 .4577وهو من مواليد 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAY3dfYlNKWHQ4Qjg/edit?uspsharing 

 

 عبد العزيز الخيّر الدكتور  (16

، يشغل منصب رئيس مكتب 4594مواليد مدينة القرداحة عام  طبيب، ومعارض سوري بارز، من

ة، اعتقلته أجهزة العالقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي المعارض

المخابرات الجوية في مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة مباحثات عقدها في الصين بشأن العملية 

 .3143/ 5/ 34السياسية في سورية بتاريخ 

على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي، فبقي متوارياً عن األنظار السلطات السورية سابقا  أنويذكر 

ً لالعتقال، قبل أن يلقى القبض عليه في األول من فبراير/شباط مدة عشر سنوات  داخل سورية تجنبا

4553. 

عاماً بتهمة االنتماء إلى حزب  33أصدرت محكمة أمن الدولة عليه حكماً بالسجن لمدة  4559وفي عام 

كري. تم سياسي محظور ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية األمة، قضاها في سجن صيدنايا العس

 بعفو رئاسي جراء ضغوط دولية. 3119اإلفراج عن الخيّر في عام 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANEhXNGlCRXl4Sm8/edit?uspsharing 

 

 حسان وليد مبروكة (17

, اعتقل مرتين األولى من منزله في برزة ثم اعتقل تاريخ اشط سياسي مدافع عن حقوق اإلنسانن

 .من قبل فرع المخابرات في حرستا 47/7/3144

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARWR0NVJ0SEg0ZTg/edit?uspsharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAejdqanRsdGFycmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAY3dfYlNKWHQ4Qjg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANEhXNGlCRXl4Sm8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARWR0NVJ0SEg0ZTg/edit?usp=sharing
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 طل الملوحي  (18

اعتقلها جهاز  44/4554/ 1من مواليد حمص في  طالبة بإحدى مدارس حمص الثانوية،مدونة سورية و

الخلفية السياسية" على  على خلفية نشرها بعض المواد "ذات 3115/ 43/ 37أمن الدولة السوري في 

وال زالت  المدونة طّل الملوحي محتجزة حتى اآلن لدى إدارة المخابرات العامة رغم صدور  مدونتها،

سنوات  من مدة عقوبتها  2 أمضت أن، بعد 31/41/3142قرار قضائي بإطالق سراحها بتاريخ 

ً -األصيلة   .-خمس سنوات سجنا

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd3lucDU1OGtsWEU/edit?uspsharing 

 

 عبد األكرم السقا  (19

في داريا بريف  4511مفكر إسالمي معاصر، يعتبر من المفكرين اإلسالميين المجددين، من مواليد  

 دمشق.

اعتقلته قوات األمن يوم  نتقاد الحكومة السورية بشكل صريحكان يعمل على تعزيز السلم والحرية دون ا

 ، وما زالت عائلته ال تعرف السبب حتى اآلن.3144يوليو/تموز  49

ليست هذه المرة األولى في االحتجاز، فقد احتجزته عناصر أمنية لمدة شهرين حين أخفق في استعراض 

 3112. وفي 3111لرئيس حافظ األسد عام شارة الحداد اإللزامية في المسجد، المصحف، يوم وفاة ا

أشهر في صيدنايا بعد أن أدانته محكمة عسكرية ميدانية بتهمة  5قضى عبد األكرم عقوبة الحبس لمدة 

 .االحتجاج السلمي على الفساد

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATWxxTFdSS05peTQ/edit?uspsharing 

    

 ميساء الصالح (21

قيمة تارب في ريف حلب وموناشطة مجتمع مدني، من مواليد األ، لصالح قناة أورينت الفضائية إعالمية

الناشطين المدنيين من السوري من مقهى ساروجا في دمشق مع عدد من في دمشق ، اعتقلتها قوات األ

لينا  -احمد زغلول-بشار فرحات -ندى الجندي -أسامة عزو-وعد الجرف -السلميين منهم معاذ الفرا 

، ومن ثم  استجوبها قاضي 32/1/3142يخ الصحفي شيار خليل خليل بتار-أماني الشيخ -الصمودي

  .وقرر توقيفها 39/5/3142التحقيق في محكمة اإلرهاب بتاريخ 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbGR5MmJJZVFqYVk/edit 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd3lucDU1OGtsWEU/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATWxxTFdSS05peTQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBbGR5MmJJZVFqYVk/edit
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 وائل سعد الدين (21

، قامت قوات األمن 4591، من مواليد يه مجموعة باسم )المخامر األخير(شاعر سوري معروف ولد

ال من هاتفه بأصدقائه ، وأجبرته المخابرات على االتص32/1/3142من منزله بدمشق بتاريخ  باعتقاله

والصحفي شيار  حميساء الصالاعتقالهم جميعا من مقهى ساروجا في دمشق ومنهم الناشطة الناشطين و

 .خليل والطبيب بشار فرحات والناشط أحمد زعلول

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSaUt3NG16Z1JJVkk/edit 

 

 شيار خليل (22

 اإلعالمية، اعتقل من مقهى ساروجا في دمشق مع عدد من الناشطين منهم وناشط سياسي كردي صحفي

في  اإلرهاب، وقد أحيل فيما بعد  إلى محكمة 32/1/314ميساء الصالح والدكتور بشار فرحات بتاريخ 

 .3142/ 7/ 41دمشق بتاريخ 

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSaS0tOUotUl80eWs/edit 

 

 بشار فرحات  (23

يجري كان ، ودرس الطب في جامعة حلب،  بريف ادلب أريحا، من مواليد معتقل رأيطبيب وشاعر و

 .في المشفى الوطني في الالذقية األطفالاختصاصه في مجال طب 

عنه بتاريخ  وأفرج، لمجرد رأيه السياسي من قبل األمن العسكري وذلك 3143/ 31/7اعتقل بتاريخ 

من مقهى ساروجا  في دمشق مع عدد من  32/1/3142ليعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ  41/43/3143

 /41بتاريخ  اإلرهابمحكمة  إلى، أحيل ميساء الصالح والصحفي شيار خليل اإلعالميةالناشطين منهم 

7/3142. 

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSUklKYkR1X3lKcW8/edit 

 

 ياسين الغبرة (24

فكرة لحمل  أيضد يجابي الكبير في الحراك السلمي ومفكر ومثقف كان له األثر اال و ناشط سياسي

، من مواليد التل في ريف دمشق 3117، ويذكر انه رائد متقاعد منذ عام كانت العواقب السالح مهما

، اعتقلته المخابرات الجوية في ببيال بريف دمشق خالل تاريخ ، متزوج ولديه خمسة أبناء4517يخ بتار

1/3144. 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAd1JLY2ZUVEtEQWM/edit?uspsharing 

 

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSaUt3NG16Z1JJVkk/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSaS0tOUotUl80eWs/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSUklKYkR1X3lKcW8/edit
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAd1JLY2ZUVEtEQWM/edit?usp=sharing
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 بسام صهيوني األستاذ (25

في علوم ، حاصل على الدكتوراه ، كان من قادة االحتجاجات السلمية في بانياسسياسي سلمي ناشط

 .7/9/3144، وقد تم اعتقاله في بانياس بريف طرطوس بتاريخ 4573الشريعة، من مواليد 

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSUnlhMEZLbUVFZEk/edit?uspdrive_web 

 

 دمحم سعيد خوالني (26

أول من نظم مظاهرة في كفرسوسة في قلب العاصمة من  ، ومن أوائل المتظاهرين في داريا، ناشط سلمي

اعتقل في كمين ، إناث أطفال أربعة، متزوج ولديه 4572، من مواليد داريا بريف دمشق بتاريخ دمشق

 .45/9/3144بتاريخ  العاصمة دمشقنصبته له عناصر المخابرات الجوية في 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAQWVicjZZZW1rLUU/edit?uspsharing 

 

 سعيد دمحم  دمحم (27

من أوائل النشطاء في الحراك الشعبي ، من مدينة سقبا بريف دمشق، 4597طبيب أسنان من مواليد 

،بعد اعتقاله تم  39/9/3144اعتقل على حاجز لجيش النظام في منطقة الكسوة بريف دمشق بتاريخ ،

مع زوجته والء الحموي بتاريخ  ثم اعتقال أخوه اآلخر براء 9/43/3144اعتقال أخوه عالء الدين بتاريخ 

 صفقات تبادل األسرى. إحدىعنها في  اإلفراجت معتقله إلى أن تم وبقي 39/1/3143

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARUNBMjRyRVdycVE/edit?uspsharing 

 

 خيرو الدباس (28

ق و يحمل إجازة في ، خريج كلية الشريعة جامعة دمش4595من مواليد داريا  بريف دمشق  ،ناشط سلمي

 3/7/3144بتاريخ  اعتقل من بيت احد أصدقائه، ريا، من قادة المظاهرات السلمية في داالقرآن الكريم

 .ات الجوية بتعقبه ومصادرة سيارتهبعد أن قامت عناصر المخابر

قدت في المركز الثقافي في بداية الثورة إيمانًا منه بجدوى الحوار ولغة شارك في جلسات الحوار التي ع

العقل في إجراء التغيير السياسي المنشود، لكنه لوحق بعدها وازداد الضغط األمني عليه لتسليم ابنه  

 إلىومن ثم نقل  ية ليستقر أخيرا في سجن صيدنايا، تنقل  بين عدة أفرع أمن«إسالم دباس»الناشط السلمي 

 .سجن عدرا بريف دمشق

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdHM5c0s5X3hZcUk/edit?uspsharing 

  

 

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSUnlhMEZLbUVFZEk/edit?uspdrive_web
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAQWVicjZZZW1rLUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARUNBMjRyRVdycVE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdHM5c0s5X3hZcUk/edit?usp=sharing
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 هيثم فرحان حسو (29

 4591، من مواليد )سوا( في مدينة القامشلي صحفي و ناشط سياسي كردي ، وعضو ائتالف شباب

 من قبل فرع األمن العسكري قسم اللغة العربية السنة الثالثة، اعتقل  –القامشلي، طالب في جامعة دمشق 

في طريق العودة من مدينة غازي عنتاب التركية متوجها نحو مدينته  41/4/3142بتاريخ في الرقة 

 .القامشلي

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaUdPWXhXODFucFE/edit?uspsharing 

 

 حسين عيسو (31

مجموعة من الباحثين السوريين المستقلين من جميع  إطاركاتب مستقل وناشط سياسي كردي يعمل في 

ً  95، يبلغ من العمر مكونات المجتمع السوري  شارك في  العديد من المظاهرات المخابرات  اعتقلته، عاما

, لم يعرض حسين عيسو على المحكمة وترفض بالسكةفي مساكن حسو  2/5/3144بتاريخ الجوية 

بشلل  أصيبعن وضعه الصحي في ظل تناقل أخبار أنه  فصاحاإل أوعنه  اإلفراجالسلطات السورية 

 .نصفي نتيجة التعذيب مع العلم أنه يعاني من مرض القلب

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAR045UXFGUV90dXM/edit?uspsharing 

 

 يحيى شربجي (31

اعتقل مع أخيه معن وصديقه الشهيد غياث مطر  بكمين  ،4575، من مواليد داريا عام ناشط سياسي 

وذلك في  معتقل سياسي سابق، ويذكر انه في داريا 1/5/3144بتاريخ  نصبته المخابرات الجوية لهم

الفروع  أقبيةليقضي سنتين ونصف بين  أصدقائه، اعتقل حينها مع مجموعة من 2/9/3112تاريخ 

 .األمنية

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSMC0xWDhOQlZacDQ/edit 

 

 يمعن شربج (32

اعتقل مع أخيه يحيى ، 4571، من مواليد ناشط سياسي ، ومن قادة الحراك السلمي في مدينة داريا

اعتقله في داريا ،  1/5/3144بتاريخ  المخابرات الجوية لهم نصبتهوصديقهما الشهيد غياث مطر بكمين 

 .ظاهرة على جسدهوأفرج عنه بعد خمسة أيام وآثار التعذيب  4/1/3144سابقا  فرع أمن الدولة في 

https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSRlpOYm5RY192RWs/edit 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaUdPWXhXODFucFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAR045UXFGUV90dXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSMC0xWDhOQlZacDQ/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSRlpOYm5RY192RWs/edit
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 نبيل وليد الشربجي  (33

سنة ، عمل في  39م ويبلغ من العمر 3141صحفي ومدون ، خريج كلية اإلعالم بجامعة دمشق عام 

م بعد إيقافه 3143 3/ 31مجال الصحافة االلكترونية، وقام بتنفيذ عدة تقارير إعالمية،اعتقل  يوم األحد 

 على حاجز طيار في أحد شوارع بلدته داريا، بعد مشوار مالحقة وتعقب دام أكثر من عشرة أشهر.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcFJOZC1VRDB4dnM/edit?uspsharing 

 

 ميسر حديد  (34

عنها  أفرجومن ثم  31/44/3143كانت معتقلة لدى السلطات السورية منذ  أناعتقالها بعد  أعيد محامية،

سابقا ولكنهم أعادوا اعتقالها بعد ذلك بأيام من الكسوة  اإليرانيينالمبادلة مع  ضمن صفقة، 4/41/3142

 .بريف دمشق

 

 ظالل ابراهيم الصالحاني (35

، طالبة في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة ناشطة في الحراك السلمي في مدينة حلب والعمل اإلغاثي

 39/7/3143بحلب بتاريخ  اعتقلت من قبل المخابرات الجوية مع شابان آخران  في حي الفرقان حلب، 

ة وتأمين أماكن إلقامتهم تهمة بمساعدة الجرحى والنازحين المدنيين ودعمهم بالمعونات الغذائيَّة والطبيَّ ب, 

 .كنازحين

 

 عال حميدي (36

، اعتقلت عند حاجز 4551دان  بدمشق عام و تعمل مدربة سواقة،من مواليد المي ناشطة مجتمع مدني

تعاني من مرض  أنها، ويذكر 13/41/3143للجيش على طريق درعا واحتجزت سيارتها بتاريخ 

 .السكري ومن انتكاسات صحية خطيرة

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATjBzWkRtYmM2Ym8/edit?uspsharing 

 

 دان أبوزينب  (37

 .35/44/3143بتاريخ  في القابون محامية اعتقلت 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcFJOZC1VRDB4dnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATjBzWkRtYmM2Ym8/edit?usp=sharing
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 سلمى عبد الرزاق (38

سنة، اعتقلت من حاجز مخيم  32تبلغ من العمر  العمارةهندسة كلية في طالبة ، غاثيةإناشطة سلمية و

 .غاثة والتعامل مع النازحينبتهمة اإل 21/43/3143دمشق بتاريخ اليرموك  ب

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAckU5WlJRX0o0cUU/edit?uspsharing 

 

 منى الوادي (39

اعتقلت بسبب صندوق غذاء كانت تحمله ألحد ، 4571، من مواليد درعا عام  إغاثيةناشطة  ومهندسة 

، واقتيدت إلى فرع فلسطين 31/44/3143في بلدة دير العصافير بريف مشق بتاريخ األسر المتضررة 

وورد أنها تتعرض لمختلف أشكال التعذيب  ،فرع المخابرات الجوية فرع المزة إلىومن ثم تم تحويلها 

والترويع والضغط النفسي ،بعد عدة أشهر على اعتقالها ظهرت على شاشات التلفزيون السوري لتعترف 

 .على ذلك إجبارها" بعد إرهابيةبأنها " 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMlZVZEd6bHpJeTQ/edit?uspsharing 

 

 فاتن دبوس (41

اعتقلت من قبل المخابرات العسكرية  في عملية مداهمة للمنزل ، ناشطة في المجال اإلغاثي واإلنساني

، وهي نازحة من منطقة قاضي 49/9/3142بتاريخ الذي كانت تقطن فيه في منطقة الرازي في حلب 

 .عسكر

 

 سحر عبد العال (41

 .4/5/3143السوري من محمبل بريف ادلب بتاريخ  األمن، اعتقلت من قوات ناشطةوطبيبة 

 

 عياشاحمد حورية  (42

استجوابها  األربعاء، وقد تم يوم 1/4/3142منذ تاريخ  معتقلة اإلنسانيناشطة مجتمع مدني والمجال 

 .رهاب من قبل قاضي التحقيق الخامسلدى دائرة التحقيق في محكمة مكافحة اإل 41/7/3142بتاريخ  

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAckU5WlJRX0o0cUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMlZVZEd6bHpJeTQ/edit?usp=sharing
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 يحيى كعكة (43

 أيارمعتقل سابق  في ، 4554مواليد  ، منطالب هندسة ميكانيكية في جامعة حلب، وناشط سلمي إعالمي

من قبل  35/5/3143اعتقاله بتاريخ  إعادةمن قبل فرع المخابرات العسكرية في دمشق وتم  3143عام 

 .عناصر أمن الدولة في كمين نصب له على حاجز دوار الجندول في حلب

النظام في  فناص)عبد الغني ( برصاص  أخوهكما استشهد  التعذيب،استشهد أخوه األكبر )عبد هللا ( تحت 

 .حي صالح الدين في حلب

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVDFUT3NaMmhfMkU/edit?uspsharing 

  

 مروان العشّ  (44

وهي منظمة دولية غير حكومية ، . عضو في منظمة الدفاع الدولية4591من مواليد مهندس جيولوجي 

اعتقَل من منزله في ، (DIتعمل على وقف انتهاكات حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. )

 . 31/44/3143 خدمشق بتاري

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAOFEybWs4TzRpMk0/edit?uspsharing 

  

 أنس الشغري (45

طالب جامعي ، في السنة و ناشط سلمي و كان أول من دعا وقاد التظاهر السلمي في بانياس ،  إعالمي

إثر  41/9/3144بتاريخ اعتقل ، 4599، من مواليد  الالذقيةالثالثة كلية االقتصاد في جامعة تشرين في 

ويذكر أن ، إسالمية هو وزير داخليتها إمارة بإقامةوعناصر الشبيحة لبانياس واتهم  واألمناقتحام الجيش 

، لحكومة توفيت والدتهم منذ أيام قليلة  خالل فترة اعتقالهلدى ا أيضادمحم وصالح ناشطين ومعتقلين  أخويه

 .و تفيد آخر األخبار عن احتجازه في سجن صيدنايا العسكري

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAU3FHZldzWkFNcFE/edit?uspsharing 

 

 دمحم بشير عرب (46

، من أوائل الناشطين السلميين في مدينة حلب، اعتقل بتاريخ  4591، من مواليد حلب عام طبيب مخبري

( حيث 3119-3111معتقل سابق )بحلب مع رفاقه و فقد أي اتصال معه ، ويذكر انه  44/3144/ 3

 حوكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية نشاطاته الطالبية في جامعة حلب.

 نشفىكانون الثاني إلى  43شديد نقل على إثره في  منهجتسربت أخبار مؤكدة عن تعرضه لتعذيب 

 .المجتهد بدمشق

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaHhMMG91cXpXMXc/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVDFUT3NaMmhfMkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAOFEybWs4TzRpMk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAU3FHZldzWkFNcFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaHhMMG91cXpXMXc/edit?usp=sharing
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 دمحم غصاب المحاميد (47

، 4551امعة دمشق خريج ج, اختصاص جراحة عصبية أطفاللستة  وأبمتزوج ،  طبيب وناشط سلمي

اقتحمت قوات األمن منزله وكسروا  4/7/3143في فجر   ،4515من مواليد ويعمل في مدينة درعا, 

 جهة مجهولة. إلىقفل الباب واعتقلوه من غرفة نومه  ثم اقتادوه 

المخابرات  أفرعحد ألمعلومات المتواترة عن وجوده في والزالت السلطات تنكر وجوده عندها رغم ا

 الجوية بدمشق, ومؤخراً في سجن صيدنايا.

الجرحى في درعا البلد, وقد  إسعاف أثناء 33/4/3142طبيب علي بتاريخ  أيضااستشهد أخويه أحدهما 

المهندس عدنان بعد اعتقالين  أخوهالعائلة واخلي سبيلهم على التوالي وكان آخرهم  أفراداعتقل جميع 

 سابقين.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAYzFqaGtYNS12U2M/edit?uspsharing 

 

 جهاد نديم عليان (48

، 4593ن مواليد ، م، من أوائل من شارك في المظاهرات في مدينة داريا في ريف دمشقناشط سلمي

ً 9/7/3144اعتقل في كمين نصب له عن مسجد مصعب بن عمير في داريا بتاريخ  محتجز  ،  وهو حاليا

 .المخابرات الجوية في دمشق إلدارةفي مطار المزة العسكري التابع 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAd0tSR01oQjlJTjQ/edit?uspsharing 

 

 مجد خوالني (49

قوق جامعة دمشق، من طالب في كلية الح، من قادة الحراك السلمي الثوري في مدينة داريا  ، يناشط سلم

، ورغم والزهور لعناصر األمنوتقديم الماء  ،بتقدم الطعام للحواجز العسكرية كان يقوم ،4595مواليد 

ً   أصبحذلك  في داريا بريف  9/9/3144من قبل أجهزة األمن حتى ألقي القبض عليه بتاريخ  مالحقا

 دمشق.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANnhMU0NPLTBzWHc/edit?uspsharing 

 

 مازن شربجي (51

اعتقل للمرة ، متزوج ولديه طفل يعمل تاجر، 4599، من مواليد داريا بريف دمشق عام ناشط سلمي

 ليحتجز أخيراً  أفرعمن قبل عناصر األمن الجوي وتنقل بين عدة ، في داريا 49/9/3144بتاريخ الثانية 

 .في سجن عدرا المركزي

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUjdqOWdCWEE5Z2M/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAYzFqaGtYNS12U2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAd0tSR01oQjlJTjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANnhMU0NPLTBzWHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUjdqOWdCWEE5Z2M/edit?usp=sharing
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 اسالم الدباس (51

معة دمشق من خرج في المظاهرات ،طالب كلية الهندسة المعمارية في جا أوائل، وكان من ناشط سلمي

ً  21يبلغ من العمر   .عاما

في داريا  33/7/3144بتاريخ  اعتقل عندما كان يقوم بتقديم الزهور لعناصر األمن في إحدى المظاهرات

 .بريف دمشق

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAb3ZNNWFpVFMxWnM/edit?uspsharing 

 

 الحاج ديب زيادةطالب  (52

اعتقل وج ولديه ثالثة أطفال، ، متزسنة 23، يبلغ من العمر ، شارك في العديد من المظاهراتسلميناشط 

المخابرات  إلدارةمطار المزة العسكري الخاضع  إلىبكمين نصبته له المخابرات الجوية واقتيد بعدها 

 .سجن صيدنايا العسكري إلىالجوية ليحول بعد ذلك 

أخيه اعتقل تم  ،على المدينة النظامالتي شنتها قوات  األخيرةوثالثة من أبناء أخيه في الحملة  ه والد قتل

أثناء خروجهما من المدينة، أما بقية أفراد عائلته وأهله فقد  المعصميةوأخته على حاجز األربعين في 

 .هجروا في مناطق متفرقة داخل البالد وخارجها

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWXJzWkhHLVgxdnM/edit?uspsharing 

 

 دمحم حمزة (53

كان من قادة الحراك السلمي في دمشق اعتقل اثر مداهمة  ،متزوج ولديه طفالن، طبيب أسنان ناشط سلمي

 .34/9/3144في شارع خالد بن الوليد بدمشق بتاريخ  لمنزله من قبل قوات األمن

  

 رشيسنان سليمان آل  (54

بتاريخ  اعتقل من مظاهرة في حي ركن الدين بالعاصمة دمشقسنة ،  33، عمره مدني  ناشط

ويذكر أن ، ووجهت له تهمة قتل شرطي 14/3143/ 31وحول لمحكمة عسكرية بتاريخ  ،  4/5/3144

 .عام 21وعمره  31/9/3144أخوه نزار اعتقل أيضا 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANloyejFCNnJYOE0/edit?uspsharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAb3ZNNWFpVFMxWnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAWXJzWkhHLVgxdnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANloyejFCNnJYOE0/edit?usp=sharing
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 إقبال دمحم العمار (55

، طالب سنة رابعة أدب فرنسي من المتفوقين على دفعته وهذا هو االعتقال الثاني له  ،ناشط سلمي مدني 

  .قرية نمر في درعا 4553من مواليد 

وهو طالب سنة   4595ار مواليد عمدوهم منزله في حي الزهور بدمشق حيث يسكن  مع أخيه  صهيب ال

إقبال  أن، ويذكر  39/44/3144يخ بتار رابعة أدب انكليزي في جامعة دمشق ويعتقل للمرة الرابعة

 .4575اعتقل مع أخيه صهيب و عمه يوسف عوض العمار من مواليد  

https://docs.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUkEweHRJZVV3cFk/edit 

 

 يوسف عوض العمار  (56

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVFJSbGNubkdoZHM/edit?uspsharing 

 

 طارق زيادة (57

كفرسوسة في قلب ل من نظم مظاهرة في ائأومن ، وان من أوائل المتظاهرين في دارياناشط سلمي، ك

في كمين نصبته له عناصر المخابرات الجوية في العاصمة  45/9/3144العاصمة دمشق ، اعتقل بتاريخ 

 .دمشق ، ويذكر انه متزوج ولديه أربعة صبية، يعمل فني تصوير شعاعي

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdWJLb3RmSjkyVVU/edit?uspsharing 

 

 بالل عمر كوشان (58

 .39/44/3144بتاريخ  عتقل للمرة السادسة من منزله في دمشقا ، طالب سنة أولى شريعة،ناشط مدني

  

 أسامة خالد الهبالي (59

بتاريخ اعتقلته أجهزة األمن   ،4599مواليد الخالدية في حمص عام من  ،ناشط مدني سلمي

 .خالل عودته من رحلة عالج بسبب شظية أصابته في رقبته 49/9/3143

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVVVrY01CM21adWM/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUi1ocVU0NlgyMUE/edit?uspsharing 

  

 

https://docs.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUkEweHRJZVV3cFk/edit
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVFJSbGNubkdoZHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdWJLb3RmSjkyVVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVVVrY01CM21adWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUi1ocVU0NlgyMUE/edit?usp=sharing
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 أنس تيسير مطر (61

اعتقل من  سنة ،  23يبلغ من العمر  مطرأخ الشهيد الناشط السلمي غياث  ،و ناشط سلميمجاز قانوني , 

يذكر أنه االعتقال الثاني له وقد أفرج عنه المرة ،  و41/9/3142بتاريخ صحنايا مع صديقه فراس بلشة 

 . األولي حين سلمت جثة شقيقه غياث

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAQ3dGc0FFM2ZLeEU/edit?uspsharing 

 

 مصطفى قاسم الخطيب (61

تم ،  4551قرية مرعيان  بريف ادلب عام مواليد من ، ية الهندسة المعمارية بجامعة حلبطالب في كل

 9/1/3144اعتقاله من غرفته في المدينة الجامعية في حلب, من قبل فرع المخابرات الجوية بتاريخ 

 .عام 49حكم عليه بالسجن ومن ثم بتاريخ ، 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARDlRMVc1QTVXV28/edit?uspsharing 

 

 إدريسلؤي عبد العزيز  (62

ودبلوم في الدقيقة  األحياءفي العلوم الطبيعية وماجستير في  إجازةيعمل في هيئة الطاقة الذرية يحمل 

، 41/4/3143، اعتقل بتاريخ  4575، من مواليد معضمية الشام عام إشعاعيةالفيزياء اختصاص وقاية 

 .واعتقل أخ زوجته ووالدها إدريسعام وأخوه الشهيد أحمد  93والده أكبر شهداء المعضمية  أنوذكر 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmASXdnTjUxbk03ZVU/edit?uspsharing 

  

 دمحم ياسين الغزي (63

 . 41/44/3144بتاريخ  اعتقلته المخابرات الجوية 4575من نشطاء الحراك السلمي في داريا  مواليد 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAT3lYSHFDOFFHcjQ/edit?uspsharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAQ3dGc0FFM2ZLeEU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmARDlRMVc1QTVXV28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmASXdnTjUxbk03ZVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAT3lYSHFDOFFHcjQ/edit?usp=sharing
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 فاتن رجب فواز (64

من دوما بريف من مواليد حاصلة على درجة الدكتوراه في الفيزياء وعلوم الذرة، ، وإغاثيةسياسية  ناشطة

نشطت في المظاهرات السلمية منذ بداية انطالقتها في دوما، كما عرفت عاماً،  22وتبلغ من العمر  دمشق

 لها جهود كبيرة في الحقل اإلغاثي والمستشفيات الميدانية بمدينة دوما.

من قبل فرع المخابرات الجوية الذي  3144 /43/ 31ي كمين بدمشق بتاريخ اعتقلت الدكتورة فاتن ف

التابع  349تّم تحويلها بعدها لسرية المهام الخاصة، أو ما يعرف بالفرع ،استجوبها لمدة عشرة أشهر 

 لألمن العسكري.

أنها تعرضت  نقلت عدة تقارير حقوقية عن شهادات لمعتقالت مفرج عنهن التقوا بالسيدة فاتن داخل السجن

ألنواع قاسية جداً من التعذيب، منها اإلبر الكيميائية في الرأس، كما تتحدث تلك الشهادات عن تدهور 

حالتها الصحية وتعرضها لنوبات صرع مستمرة، ونزيف في األنف واألذنين مما يستدعي تدخال طبيا 

 عاجالً، إال أنها لم تعرض على األطباء ولو لمرة واحدة.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAT250WENDcHpFd1E/edit?uspsharing 

 

 راما ياسر العسس  (65

اعتقلت عدة مرات ،   4591، مواليد دمشق ناشطة سياسية وإغاثية، وطالبة بكلية اآلداب بجامعة دمشق

لفترات قصيرة إثر مشاركاتها في االحتجاجات، كما دوهم منزلها عدة مرات مما اضطرها للتواري عن 

 األنظار مع استمرار الضغوطات عليها وعلى أسرتها.

تم استدراجها إلى كمين من خالل البريد اإللكتروني ألحد المعتقلين،  3143أغسطس/آب  37في تاريخ 

ة أشخاص بلباس عسكري رسمي في دمشق. خضع أهلها البتزاز بغية اإلفراج عنها بدفع وانقض عليها عد

 مبلغ مليوني ليرة سورية، ولم يعرف عنها أي شيء لتاريخ اليوم.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcVhuM3dRV3lrUVk/edit?uspsharing 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAT250WENDcHpFd1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcVhuM3dRV3lrUVk/edit?usp=sharing
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 "الصفدي" باسل خرطبيل  (66

متخصص في مجال تطوير البرمجيات مفتوحة وخبير معلومات مهندس حاسوب حقوقي و و إعالميناشط 

عمل كمدير تقني لعدد من الشركات المحلية في  سنة وهو سوري فلسطيني ،24يبلغ من العمر المصدر,

بوليسي  فوري، اختارته مجلة Forward Syriaمشاريع ثقافية مثل مشروع ترميم تدمر وأيضا كمجلة 

 .3143األمريكية في المرتبة التاسعة عشرة ضمن قائمتها ألهم مئة مفكر على مستوى العالم لعام 

لنظام في منطقة المزة في العاصمة دمشق، في الذكرى السنوية ا بتااعتقل باسل ضمن حملة اعتقاالت قام 

 .2/3143/ 49األولى النطالق الثورة، في 

يمثل أمام محكمة ميدانية عسكرية، وهي محكمة ال تتيح للمتهمين حق الدفاع أو االستئناف،  ويذكر انه

 وتعقد جلساتها سراً.

جائزة الحرية الرقمية للعام  ية منحت باسلالبريطان Index on Censorshipجدير بالذكر أن مؤسسة 

31 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAQ2g4bGdQTmRuSVU/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATE4yNzFhdzVES2s/edit?uspsharing 

 

 مازن درويش (67

ي لإلعالم أسس "المركز السورسنة ،  29يبلغ من العمر مدافع بارز عن حقوق الصحفيين، وصحفي 

، الذي اهتم المركز بدعم حقوق الصحافيين ومراقبة وضع اإلعالم وحرية 3111وحرية التعبير" في عام 

 التعبير ورصد االنتهاكات التي يتعرض لها المشتغلون في الحقل اإلعالمي.

شخصاً بمن  41داهمت المخابرات الجوية مقر المركز، واعتقلت كل من فيه، وهم  3143 /3/ 41في 

 فيهم ضيوف المركز، ومازن درويش مديره.

تنقل درويش في المعتقل بين المخابرات الجوية والفرقة الرابعة ثم سجن عدرا تحضيراً لتحويله إلى 

أن يعين محاميا للدفاع عنه، وال يحق له فيها محكمة ميدانية عسكرية، وهي محكمة ال يحق فيها للمتهم 

 النقض أو االستئناف كما أن جلساتها سريّة، وأحكامها قطعيّة وفوريّة التنفيذ.

لمازن  3143يذكر أن منظمة "مراسلون بال حدود" منحت جائزتها السنوية في "حرية الصحافة" لعام 

حرية التعبير في سوريا، وكان فاز درويش في  درويش تكريماً لدوره ولعمله الصحافي الدؤوب للدفاع عن

 .3144بجائزة "روالند بيرغر" للكرامة اإلنسانية لعام  3144نوفمبر 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYnltUWRmM3NOQWs/edit?uspsharing 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?uspsharing 

  

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAQ2g4bGdQTmRuSVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATE4yNzFhdzVES2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYnltUWRmM3NOQWs/edit?uspsharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?uspsharing
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 انعلي عثم (68

شارك في عاماً،  21، يبلغ من العمر بحمص، معروف باسم "الجدّ" وبابا عمرناشط إعالمي ميداني من 

تنظيم المظاهرات وبثها عبر وسائل اإلعالم، كما عمل كذلك على استقبال الصحافيين األجانب القادمين 

إلى حمص، ومن أبرزهم الصحافيان ماري كولفن وريمي أوشليك اللذان قتال بقصف قوات النظام للمركز 

 ميراته مقتلهما.، وهو المركز الذي ينشط فيه عثمان، وكان وثق بكاولبابا عمراإلعالمي 

، كما وبابا عمرفي حلب بُعَيد اقتحام قوات النظام لحي  3143 /2/ 39اعتقلته أجهزة األمن بتاريخ 

 .3143مايو/أيار  9اعتقلت عدداً من أفراد عائلته في صحنايا بريف دمشق بتاريخ 

مايو/أيار  2ت" له بتاريخ بعد اعتقاله بث إعالم النظام مقابلة تلفزيونية مع علي عثمان قال إنها "اعترافا

3143. 

جدير بالذكر أن كالً من خارجية فرنسا وبريطانيا كانتا طالبتا باإلفراج الفوري عن علي عثمان، الذي كان 

 يعمل بائع خضار قبل الثورة التي وجد فيها نفسه مصوراً ميدانياً.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUC1ydDdZaHg1MWc/edit?uspsharing 

 

 حسين هرموش (69

 عاماً، متزوج وله أربعة أبناء. 11ضابط برتبة مقدم من جبل الزاوية بإدلب، يبلغ من العمر 

 41انشقاقه عن الجيش النظامي بتاريخ ، أعلن النظام السوريمن أوائل الضباط المنشقين عن 

أسس ، ومبرراً ذلك بأنه كان بسبب "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام" 3144يونيو/حزيران 

 هرموش لواء الضباط األحرار، وهو أول تنظيم عسكري يضم الجنود المنشقين عن الجيش النظامي.

بحسب - ادلباعتقل بعملية ما تزال تفاصيلها غامضة، في مخيمات الالجئين بتركيا أو بجبل الزاوية شمال 

 .3144أغسطس/آب  35بتاريخ  -روايتين

مقابلة مسجلة مع المقدم هرموش،  3144سبتمبر/أيلول  49بثت قناة دنيا الفضائية الموالية للنظام في 

ه بإطالق النار على مدنيين، وإن انشقاقه كان بعد "وعود كاذبة" يقول فيها إن الجيش النظامي لم يأمر

ر العودة إلى سوريا.  تلقاها من معارضين في تركيا، لكنهم خانوه بعد ذلك ولم يوفوا بوعودهم، فقرَّ

 .لغاية اللحظة مصيره مجهوالً  لوما يزا

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmASmpNUGFsNFBvT00/edit?uspsharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUC1ydDdZaHg1MWc/edit?usp=sharing
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 حسين غرير (71

 24 من إعزاز بريف حلب، مقيم في دمشق يبلغ من العمر ية، وهو مهندس معلوماتمدّون وناشط سياسي

 .عاماً، متزوج وله ولدان

، ثم أعيد 3143وأفرج عنه في األول من ديسمبر/كانون األول  31/41/3143اعتقل غرير بتاريخ  

من قبل المخابرات اعتقاله في مداهمة المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير مع بقية نشطاء المركز 

 ، وما يزال معتقالً منذ ذلك الحين.3143/ 3/ 41بتاريخ ة الجوي

تحدثت تقارير حقوقية عن تعرضه للتعذيب وعزله في زنزانة منفردة، كما تحدث أصدقاؤه عن إضرابه 

، مع العلم من أنه يعاني من انسدال الصمام عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله وسوء معاملته

 .ع الضغط الشريانيالتاجي في القلب وارتفا

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?uspsharing 

  

 جهاد أسعد دمحم (71

لوطنية لوحدة الشيوعيين باسم اللجنة ا، رئيس تحرير جريدة قاسيون الناطقة معارض صحفي ماركسي

 .41/9/3142بتاريخ ية من شارع الثورة بدمشق دمحم ، اعتقلته المخابرات السورالسوريين

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdUVWVFF2U0gyRXM/edit?uspsharing 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBY2hoNjJLRGRGWDg/edit?uspsharing 

 

 رامي الهناوي (72

مع كفاح علي ديب من اتستراد  ،9/9/3143بتاريخ تم اعتقاله في مساء يوم األحد  ،ناشط سلمي سياسي

 .وقد أطلق سراح كفاح بينما ال يزال رامي مجهول المصير بدمشق المزة

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMDlqVENHZlh4UDA/edit?uspsharing 

 

 عالء شويتي (73

 .33/1/3144اعتقال له بتاريخ  آخروكان  مرة،معتقل رأي اعتقل من مكان عمله ألكثر من 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdlNVU0F1dnY3X3M/edit?uspsharing 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdUVWVFF2U0gyRXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBY2hoNjJLRGRGWDg/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMDlqVENHZlh4UDA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdlNVU0F1dnY3X3M/edit?usp=sharing
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 معاذ محي الدين الخالد (74

برزة حي من سكان القنيطرة و، من مواليد اإلعالمطالب سنة ثالثة في كلية ،  معتقل رأيوصحفي 

نقل إلى األمن السياسي ثم قيادة الشرطة ثم سجن صيدنايا ، ومن ثم 1/1/3143، اعتقل بتاريخ دمشقب

ثم العزل السياسي في عدرا ،حالته الصحية تدهورت نتيجة التعذيب  فضال عن نقصان وزنه  نللسياسيي

 أي أثناء فترة اعتقاله 1/5/3143الحاد. ويذكر أن أخاه "أسامة الخالد"استشهد بتاريخ 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdzNQZGNmS3BTd1k/edit?uspsharing 

 

 الصحفي الفلسطيني مهند دمحم عمر (75

عمل في قناة العالم وفي صحف عديدة: قاسيون و النهضة و بلدنا و صوت  ،4599من مواليد مشق عام 

 فلسطين

فرع األمن  إلى، ومن ثم اقتيد بيد قوات أمن الدولة 3143/ 35/3 ،اعتقل من مکتب قناة العالم في

 الداخلي والى أمن الدولة ، ليس ثمة أي معلومات عن ظروفه في المعتقل

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALVJ3ejhURTdibjA/edit?uspsharing 

  

 هاني الزيتاني (76

فرع المزة لمكتب المركز  -إثر مداهمة قوى المخابرات الجوية 41/3/3143، اعتقل بتاريخ مدون

 .3143/ 3/ 41 خدمشق بتاريالسوري لإلعالم وحرية التعبير في العاصمة 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?uspsharing 

    

 أكرم رسالن (77

في حماة يوم االثنين   مخابرات النظام السوري العسكرية فنان و رسام الكاريكاتير، اعتقل بيد

نفرادي  في وجود بالحجز ااالمن مكان عمله في جريدة الفداء الرسمية في حماة ، وهو م 3/41/3143

من مدينة صوران بحماة، و يحمل إجازة في اآلداب  4571، ويذكر أن "رسالن" من مواليد عام دمشق

 ، عمل في عدة صحف عربية و سورية. 4551من جامعة دمشق في عام  -قسم مكتبات -العامة

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZ2JRYTBpd0xxQ1k/edit?uspsharing 

   

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAdzNQZGNmS3BTd1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmALVJ3ejhURTdibjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBODVpOU85MEZMRHc/edit?uspsharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBZ2JRYTBpd0xxQ1k/edit?usp=sharing
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 فادي محمود جومر (78

شعراء السوريين في االقتصاد والتجارة وهو أحد ال إجازة، و يحمل 4575شاعر سوري من مواليد 

أثناء عودته  باعتقاله  2142/  41/ 39قامت  المخابرات السورية فجر يوم الجمعة  ،الشباب المتميزين

 إلى منزله.

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZXdxb1pZNDVtMlk/edit?uspsharing 

  

 محمود نوارة (79

على يد اعتقل  سوري،فلسطيني  فلسطين،صحفي في مجلة الحرية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير 

 .35/7/3142 دمشق بتاريخشرقي في  حي بابمن  األمنرجال 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejE5TUQxcnM0ZlE/edit?uspsharing 

  

 دمحم نور شماليالناشط اإلعالمي  (81

بينما  األمن، يلقب بأبو النور الحلبي اعتقلته قوات سنة 45 ، عمرهوطالب في جامعة حلب إعالميناشط 

  .4/3/3143ة تصوير المظاهرات في جامعة حلب بتاريخ  ، بتهماز بوابات جامعة حلبكان يجت

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdDFoQlQ4Z1hxY1E/edit?uspsharing 

  

 محمود مرشد الخطيب (81

اعتقل بتاريخ  سنة 31يبلغ من العمر  ،جامعة الفرات -التجارة واالقتصاد، ،طالب في كلية إعالميناشط 

 .من قبل فرع األمن العسكري في محافظة الرقة 33/1/3143

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMVlSdHJKYThNaTg/edit?uspsharing 

  

 ماهر ذيب (82

التابع للهيئة العامة لإلذاعة  اإلعالميمعد برامج ومشارك في اإلعداد في مركز القنيطرة  صحفي و

  .بعد تقديم استقالته بعدة شهور  33/5/3143السوري  بتاريخ  األمنوالتلفزيون السوري اعتقل بيد قوات 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMEd0UldMWGlyUm8/edit?uspsharing 

   

 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAZXdxb1pZNDVtMlk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBejE5TUQxcnM0ZlE/edit?uspsharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBdDFoQlQ4Z1hxY1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBMVlSdHJKYThNaTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAMEd0UldMWGlyUm8/edit?usp=sharing
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 عمر الشعار (83

السوري من  األمناعتقلته قوات  ،نكليزي في موقع دي برس اإلخباريمدير تحرير القسم اال صحفي ،

 .وقامت بمصادرة حاسبه الشخصي 44/44/3142منزله في مدينة جرمانا بريف دمشق 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTmhKbzdRNEVNWE0/edit?uspsharing 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSW9IV3FmRGdaWTg/edit?uspsharing 

 

 فادي مراد (84

ك في العديد من خريج كلية الفنون الجميلة قسم الحفر والطباعة، شار ،4591تشكيلي من مواليد فنان 

السوري بتاريخ  األمناعتقل بيد رجال  ،اعية وعمل كمصمم إعالني في دمشقالمعارض الجم

 .ه في منطقة المزة أوتستراد بدمشقلدى عودته مساًء من عمل 9/4/3142

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATHNqZlpLM0dIZ2c/edit?uspsharing 

 

 دمحم وائل سعيّد (85

وهو مصور 4551خريج كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير  ،4571ومصور من مواليد فنان تشكيلي 

ويعمل كمخرج فني بجريدة تشرين،  ضوئي محترف ومهتم بالتوثيق الفوتوغرافي للمناطق السورية،

الساعة السادسة والنصف صباحاً أثناء توجهه من مكان عمله في جريدة  4/4/3142ُخطف وائل بتاريخ 

 .للنظام السوري ةتحديدها تابعلم نستطع تشرين إلى منزله الكائن في عدرا العمالية من قبل جهة 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUXU5SEFXbjExeXM/edit?uspsharing 

 

 نزار جاسم الحمد (86

له كان  عمل خرآ ،المتحركةالرسوم  أفالمخريج معهد الفنون التطبيقية بدمشق، يعمل في مجال ، رسام

حلقة، اعتقلته  49مخرج مساعد في مسلسل الرسوم المتحركة" جزيرة المغامرات"الذي يتألف من 

 34/7/3143 السورية بتاريخالمخابرات 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAa0F0NG5QVlQ0RVU/edit?uspsharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBTmhKbzdRNEVNWE0/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBSW9IV3FmRGdaWTg/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmATHNqZlpLM0dIZ2c/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAUXU5SEFXbjExeXM/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAa0F0NG5QVlQ0RVU/edit?uspsharing
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 ثابت المحيسن (87

، يعمل في سيريا نيوز تم خطفه  3141سنة   اإلعالممن مواليد تل أبيض في الرقة خريج  كلية ، صحفي 

 4/9/3143يوم األربعاء 

 مع صديقه  الصحفي قتيبة مرعي على أحد الحواجز بين منطقة قرى األسد وضاحية قدسيا بدمشق.

العسكري دون معرفة التهمة الموجهة  لألمنالتابع  349معتقل في الفرع  بأنهآخر المعلومات عنه تفيد  

  أساسهالسبب الذي تم احتجازه على  أو إليه

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBLUtPY2k5RTBPeUk/edit?uspsharing 

 

 قتيبة مرعي (88

، يعمل في قسم العالقات العامة في سوق دمشق لألوراق المالية اعتقل على أحد الحواجز بين صحفي

 مع صديقه الصحفي ثابت المحيسن4/9/3143منطقة قرى األسد وضاحية قدسيا بدمشق في 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANENNTnB5alo3NnM/edit?uspsharing 

 

 بالل أحمد بالل (89

ن يعمل في قناة ،كا  4591من مواليد عام  3144صحفي ومخرج ، خريج كلية اإلعالم في دمشق عام 

، اعتقل في شعبة التجنيد أثناء مراجعته لهم من أجل جواز سفره, إذ راجعوا القوائم لديهم ” فلسطين اليوم“

ومن ثم أصدرت المحكمة  42/5/3143ووجدوا اسمه مع المطلوبين فاتصلوا باألمن الجوي بتاريخ 

    صيدناياود بسجن سنة وحاليا موج49الميدانية العسكرية حكماً عليه بالسجن لمدة 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBU0ljV29jWkx2Q0k/edit?uspsharing 

 

 صافي ممدوح فرح (91

تعمل في مشفى البر بحي الوعر حيث ، كانت  3/43/4592غاثية في مدينة حمص مواليد إ ةطناش

اتصلت بها إدارة المشفى وطلبت منها الحضور لتمديد اجازتها وعندما وصلت إلى المشفى قامت قوات 

و بحسب معلومات الشبكة السورية لحقوق  43/19/3142األمن باعتقالها داخل مشفى البر بتاريخ 

 شق .في دم 319اإلنسان فإن آخر مكان تواجدت فيه هو الفرع 

https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAeEJoSTJ4TDNJcEU/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBLUtPY2k5RTBPeUk/edit?uspsharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmANENNTnB5alo3NnM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBU0ljV29jWkx2Q0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAeEJoSTJ4TDNJcEU/edit?usp=sharing

