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محمد سعيد محمود خوالني المشهور بـ “أبو مسلم” من مواليد داريا 1973.

أطلق عليه “عميد المعتقلين في داريا”، اعتقل في 19 أيار 2011 بعد أن اختفى بطريقة مجهولة في
ذلك اليوم، ويعتقد أنه أوقف مع صديقه طارق زيادة على أحد الحواجز التابعة لألمن الجوي.

أبو مسلم صاحب مكتبة “ضحى” الشهيرة في داريا، وهو متزوج ولديه أربع بنات.

شوهد أبو مسلم للمرة األخيرة في فرع المخابرات الجوية، والحًقا ذكر معتقلون أفرج عنهم  أنهم التقوه
في سجن آمرية الطيران التابع لفرع المخابرات الجوية.

بعد أقل من شهر يكمل أبو مسلم شهره الثامن في غيابات األفرع األمنية، بعيًدا عن بناته األربعة وأهله
الذين ينتظرون عودته بفارغ الصبر.

CV قدم
توظف أھم الشركات قدم الطلب

لوظائف

معتقلون وسجونمعتقلون وسجون

ماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجونماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجون
المحافظات األخرى؟المحافظات األخرى؟

29/03/2016

أسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب فيأسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب في
السجون السوريةالسجون السورية

22/09/2015

مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..
وتخوف حول مصيرهوتخوف حول مصيره

19/07/2015

من المسؤول عن أحكام معتقلي سجنمن المسؤول عن أحكام معتقلي سجن
حماة؟حماة؟

21/06/2015

رهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبترهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبت
أصواتهنأصواتهن
31/05/2015

في الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكاتفي الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكات
مقابل رغيف خبزمقابل رغيف خبز

10/05/2015

الفصام.. سلسلة األمراض واالضطراباتالفصام.. سلسلة األمراض واالضطرابات
النفسية للمعتقلين في سورياالنفسية للمعتقلين في سوريا

22/03/2015

مقاالت متعلقةمقاالت متعلقة

األكثر قراءةاألكثر قراءة

المعتقل محمد تيسير محمود خوالنيالمعتقل محمد تيسير محمود خوالني
في "الجريدة املطبوعة"

أبو مسلم خوالني، طارق زيادة أبو مسلم خوالني، طارق زيادة عام فيعام في
غياهب السجن...غياهب السجن...

في "معتقلون وسجون"

طارق يونس زيادةطارق يونس زيادة
طارق يونس زيادة (أبو زياد) من مواليد داريا 1972، عميد األسرى
في داريا اعتقل مرتني خالل الثورة أوالهما في جمعة الحرائر 13

أيار 2011 وأطلق سراحه بعد قرابة أسبوع، والثانية في 19أيار
2011 بعد اختفائه بطريقة مجهولة مع صديقه أبو مسلم خوالني،

حيث يعتقد بأنهما أوقفا على أحد الحواجز األمنية.…

في "الجريدة املطبوعة"

معتقلوا داريا ـ معتقلوا داريا ـ 111111
في "معتقلون وسجون"

ٌر على الطائفية1 ٌر على الطائفية: معارك اليوم انتصا نجل منفذ عملية كلية المدفعية في نجل منفذ عملية كلية المدفعية في 19791979: معارك اليوم انتصا

مقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركيةمقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركية2

الجعفري: غرفة "موك" تحشد الجعفري: غرفة "موك" تحشد 99 آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية3

بالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعيةبالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعية4

سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟5
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لورقية ا لورقيةالنسخة  ا النسخة  لخارج ا في  لخارجسوريون  ا في  سوريون  غربية غربيةصحافة  صحافة  ثقافةثقافة تكنولوجياتكنولوجيا رياضةرياضة ا ملتيميدياملتيميدي العمق العمقفي  في  ناسناس وتحليل وتحليلرأي  رأي  اقتصاداقتصاد رير وتقا ر  ا ريرأخب وتقا ر  ا أخب لرئيسية لرئيسيةا ا
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رزان زيتونة

بعض األشخاص ُخلقوا كي يكونوا رسل محبة وأمل، واليتعلق ذلك فقط باملهمة أو املهام التي اختاروها ألنفسهم في

الحياة، إنما بما هم عليه فعاًل في أيامهم جميعها، في الشأن العام كما في حياتهم الخاصة، في أوقات الشدة كما
في أوقات الرخاء، عندما تسير الرياح بما تشتهي سفنهم، وعندما تعاكسهم بعناد.

هكذا كان نبيل الشربجي منذ اليوم األول ملعرفتي به منذ سنوات، وهكذا استمر حتى اللحظات األخيرة قبيل
اعتقاله في السادس والعشرين من فبراير املاضي.

لم تكن املرة األولى التي يعتقل بها، إذ سبق واعتقل في السادس عشر من آذار 2011، إثر مشاركته في اعتصام
أمام وزارة الداخلية بدمشق مع عشرات من النشطاء والناشطات وعائالت املعتقلني، الذين اعتصموا للمطالبة

بالكشف عن مصير املختفني قسريًا واإلفراج عن أحبتهم.

في جلسة االستجواب أمام قاضي التحقيق بعد نحو أسبوعني، كان كعادته، مبتسًما، يلقي النكات حول ظروف
اعتقالهم ويطمأن على األصدقاء وأحوالهم.

نبيل ابن الثمانية والعشرين عاًما، مدون وصحفي وناشط سلمي. تخرج من كلية الصحافة، التعليم املفتوح، وخاض
تجربة الكتابة الصحفية والتدوين. لكن ذلك لم يمنعه قبل بدء الثورة من البقاء بالقرب من «العنب البلدي»، من
األخضر الذي يحب، حيث كان يستخدم خبرته التي نالها بعد تخرجه من املعهد الزراعي في مشاتل داريا

الخضراء.

إلى جانب التظاهر السلمي وغيره من أنشطة تنسيقية داريا التي كان عضًوا فاعالً فيها، كان لنبيل نشاطه الحقوقي
في توثيق املعتقلني والشهداء في مدينته، ليأتي اليوم الذي يُدَون فيه اسمه إلى جانب املئات ممن سبقوه إلى املعتقل

ودّون تفاصيل اعتقالهم.

www.bayt.com/Jobs-in-Lebanon

معتقلون وسجونمعتقلون وسجون

ماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجونماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجون
المحافظات األخرى؟المحافظات األخرى؟

29/03/2016

أسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب فيأسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب في
السجون السوريةالسجون السورية

22/09/2015

مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..
وتخوف حول مصيرهوتخوف حول مصيره

19/07/2015

من المسؤول عن أحكام معتقلي سجنمن المسؤول عن أحكام معتقلي سجن
حماة؟حماة؟

21/06/2015

رهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبترهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبت
أصواتهنأصواتهن
31/05/2015

في الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكاتفي الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكات
مقابل رغيف خبزمقابل رغيف خبز

10/05/2015

الفصام.. سلسلة األمراض واالضطراباتالفصام.. سلسلة األمراض واالضطرابات
النفسية للمعتقلين في سورياالنفسية للمعتقلين في سوريا

22/03/2015

لورقية ا لورقيةالنسخة  ا النسخة  لخارج ا في  لخارجسوريون  ا في  سوريون  غربية غربيةصحافة  صحافة  ثقافةثقافة تكنولوجياتكنولوجيا رياضةرياضة ا ملتيميدياملتيميدي العمق العمقفي  في  ناسناس وتحليل وتحليلرأي  رأي  اقتصاداقتصاد رير وتقا ر  ا ريرأخب وتقا ر  ا أخب لرئيسية لرئيسيةا ا
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اعتقل نبيل في مدينته داريا على حاجز طيار للمخابرات الجوية. كل ماتسرب عنه منذ ذلك الوقت، هو أنه شوهد في
أحد سجون مطار املزة مرتني، نقل بعدها إلى معتقل الفرقة الرابعة، ثم أُعيد إلى معتقل مطار املزة، ومنه مؤخًرا إلى

سجن صيدنايا العسكري.

لم يسمح له بزيارة حتى اللحظة، ولعله لم يعلم بما استجد خالل األشهر األخيرة، باملجزرة التي ارتكبت في داريا،
بارتفاع عدد شهداء املدينة من بضع عشرات يوم اعتقاله، إلى أكثر من ألف ومئتي شهيد حاليًا. بالعديد من

األصدقاء الذين سيخرج يوًما ليجدهم في عداد الشهداء. باملدينة التي نزح معظم سكانها واعتقل خيرة نشطائها.

سيجد أن الكثير جًدا قد تغير. لكن سيجد رفاق الدرب الزالوا على عهدهم، وأحبته افتقدوا وجوده بينهم، لكنهم
عاشوا طيلة أشهر غيابه مع ماكان يشيعه من محبة وأمل في كل تصرف وكل كلمة.

سيجد أن سوريا تغيرت وكذلك معظم السوريني، وأن القادم يحمل من التحديات والصعوبات ما اليقل عما مضى.
لكنه سيكتفي باالبتسام واملضي ُقدًما، حاماًل عبء ما مضى وما سيأتي. تلك من شيم النبيل.

مقاالت متعلقةمقاالت متعلقة

األكثر قراءةاألكثر قراءة

 الخير ال يمكن أن يموت، لكن الناس الخير ال يمكن أن يموت، لكن الناس
يضطرون إلخفائهيضطرون إلخفائه
في "عنب بلدي أونالين"

فطام فطام الرضيع الرضيع عن ثدي أمهعن ثدي أمه
في "الجريدة املطبوعة"

هدنة وادي بردى رهن خروقات النظامهدنة وادي بردى رهن خروقات النظام
والحصار مستمروالحصار مستمر

في "سوريا"

ضابط منشق يغازل إسرائيل.. وإعالمضابط منشق يغازل إسرائيل.. وإعالم
النظام يستثمرالنظام يستثمر

في "دولي"

ٌر على الطائفية1 ٌر على الطائفية: معارك اليوم انتصا نجل منفذ عملية كلية المدفعية في نجل منفذ عملية كلية المدفعية في 19791979: معارك اليوم انتصا

مقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركيةمقتل سوري "مثلي الجنس" في اسطنبول التركية2

الجعفري: غرفة "موك" تحشد الجعفري: غرفة "موك" تحشد 99 آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية آالف مقاتل لدخول الحدود الجنوبية3

بالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعيةبالصور.. "جيش الفتح" يستولي على أسلحة وآليات بالجملة من كلية المدفعية4

سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟سوريون وصلوا كوريا الجنوبية.. كيف يعيشون فيها؟5

ر من "التمادي"6 د الوحدات الكردية وطالل سلو يحّذ ر من "التمادي"قائد "فتح حلب" يهّد د الوحدات الكردية وطالل سلو يحّذ قائد "فتح حلب" يهّد

ون7 ونلؤي حسين: أهذه ثورة أم عصابة من حثاالت السنة؟ وسوريون يرّد لؤي حسين: أهذه ثورة أم عصابة من حثاالت السنة؟ وسوريون يرّد

ثالثة محاور قد تشعلها المعارضة بغية "تحرير" حلبثالثة محاور قد تشعلها المعارضة بغية "تحرير" حلب8

.

عنب بلدي

مؤسسة إعالمية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم
تغطيات على مدار الساعة عبر موقعها اإللكتروني التفاعلي
بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة أسبوعية، سياسية، اجتماعية،
منوعة. فضاًل عن مجموعة من الحسابات النشطة على مواقع
التواصل االجتماعي، وعدٍد من الخدمات األخرى، مثل خدمة

أرشيف املطبوعات السورية.
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رزان زيتونة

بعض األشخاص ُخلقوا كي يكونوا رسل محبة وأمل، واليتعلق ذلك فقط باملهمة أو املهام التي اختاروها ألنفسهم في

الحياة، إنما بما هم عليه فعاًل في أيامهم جميعها، في الشأن العام كما في حياتهم الخاصة، في أوقات الشدة كما
في أوقات الرخاء، عندما تسير الرياح بما تشتهي سفنهم، وعندما تعاكسهم بعناد.

هكذا كان نبيل الشربجي منذ اليوم األول ملعرفتي به منذ سنوات، وهكذا استمر حتى اللحظات األخيرة قبيل
اعتقاله في السادس والعشرين من فبراير املاضي.

لم تكن املرة األولى التي يعتقل بها، إذ سبق واعتقل في السادس عشر من آذار 2011، إثر مشاركته في اعتصام
أمام وزارة الداخلية بدمشق مع عشرات من النشطاء والناشطات وعائالت املعتقلني، الذين اعتصموا للمطالبة

بالكشف عن مصير املختفني قسريًا واإلفراج عن أحبتهم.

في جلسة االستجواب أمام قاضي التحقيق بعد نحو أسبوعني، كان كعادته، مبتسًما، يلقي النكات حول ظروف
اعتقالهم ويطمأن على األصدقاء وأحوالهم.

نبيل ابن الثمانية والعشرين عاًما، مدون وصحفي وناشط سلمي. تخرج من كلية الصحافة، التعليم املفتوح، وخاض
تجربة الكتابة الصحفية والتدوين. لكن ذلك لم يمنعه قبل بدء الثورة من البقاء بالقرب من «العنب البلدي»، من
األخضر الذي يحب، حيث كان يستخدم خبرته التي نالها بعد تخرجه من املعهد الزراعي في مشاتل داريا

الخضراء.

إلى جانب التظاهر السلمي وغيره من أنشطة تنسيقية داريا التي كان عضًوا فاعاًل فيها، كان لنبيل نشاطه الحقوقي
في توثيق املعتقلني والشهداء في مدينته، ليأتي اليوم الذي يُدَون فيه اسمه إلى جانب املئات ممن سبقوه إلى املعتقل

ودّون تفاصيل اعتقالهم.

www.bayt.com/Jobs-in-Lebanon

معتقلون وسجونمعتقلون وسجون

ماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجونماذا وراء نقل معتقلي عدرا إلى سجون
المحافظات األخرى؟المحافظات األخرى؟

29/03/2016

أسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب فيأسماء جديدة ضمن ضحايا التعذيب في
السجون السوريةالسجون السورية

22/09/2015

مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..مازن درويش إلى فرع أمن الدولة..
وتخوف حول مصيرهوتخوف حول مصيره

19/07/2015

من المسؤول عن أحكام معتقلي سجنمن المسؤول عن أحكام معتقلي سجن
حماة؟حماة؟

21/06/2015

رهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبترهاب اعتقال النساء سياسة األسد لكبت
أصواتهنأصواتهن
31/05/2015

في الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكاتفي الزنزانة.. مصير مشترك وانتهاكات
مقابل رغيف خبزمقابل رغيف خبز

10/05/2015

الفصام.. سلسلة األمراض واالضطراباتالفصام.. سلسلة األمراض واالضطرابات
النفسية للمعتقلين في سورياالنفسية للمعتقلين في سوريا

22/03/2015

لورقية ا لورقيةالنسخة  ا النسخة  لخارج ا في  لخارجسوريون  ا في  سوريون  غربية غربيةصحافة  صحافة  ثقافةثقافة تكنولوجياتكنولوجيا رياضةرياضة ا ملتيميدياملتيميدي العمق العمقفي  في  ناسناس وتحليل وتحليلرأي  رأي  اقتصاداقتصاد رير وتقا ر  ا ريرأخب وتقا ر  ا أخب لرئيسية لرئيسيةا ا

EnglishEnglishاألربعاء األربعاء 1010 آب  آب 20162016         % & ' + ) * +

wعنب بلدي، 6 كانون الثاني ٢٠١٣
w

w
.z

a
ki

ra
to

un
a

.o
rg




