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تحديث لإلصدار السابق للشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،وذلك بعد وفاة عدد منهم بسبب ظروف االحتجازر ،أو بسبب إفراج النظام 
السوري عن قسم آخر.

األستاذ فائق المير 
ناشط قيادي في حزب الشعب الديموقراطي الذي يرأسه االستاذ رياض الترك وهو من مواليد بلدة القدموس عام 1954 تم اعتقاله من 

منزله في دمشق يوم االثنين الموافق 2013/10/7   ) ال يزال قيد االعتقال حتى اللحظة (
الدكتور عمر عرنوس 

ناشط حقوقي في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان إضافه إلى نشاطه اإلغاثي ، وهو أستاذ 
مدرس في جامعه دمشق و جامعة خاصه أيضا و هو حاصل على درجه الماستر في طب 
والده  اسم   1979/5/16 دمشق  مواليد  من  وهو  الدكتوراه  لرساله  يحضر  وكان  االسنان 
مأمون و اسم والدته ماريا و قد اقتحمت قوات األمن في الساعه الخامسه فجرا يوم السبت 
6 /2012/10 منزله الواقع في حي مشروع دمر في الجزيرة التي تحمل الرقم 3 في البرج 
الذي يحمل الرقم 2 في الطابق الذي يحمل الرقم 7 وقاموا باعتقاله مع زوجته مايا جوخدار 
)30(عام  وابنه البالغ من العمر سنتين و نصف عبد الرحمن  دون أي إنذار سابق ودون 
مذكره اعتقال  ودن توجيه أية تهمة تم أطالق سراح زوجته و ابنه  بعد 3 أسابيع من االعتقال 
للمخابرات الجوية في  العامة  الدكتور عمر عرنوس هو فرع االدارة  أخر مكان شوهد به 

ساحة التحرير 

المحامي خليل مرعي معتوق
رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا  ، 
والمدير التنفيذي بالمركز السوري للدراسات واالبحاث القانونية  ونشط في 
الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين من قبل قوات النظام، قامت قوات األمن 
باعتقاله في 02-10-2012 اثناء توجهه من منزله الواقع في مدينة صحنايا 
بريف دمشق  الى مكتبه بوسط العاصمة دمشق مع صديقه األستاذ محمد 
الصحي حيث  لوضعه  ودقيق  مكثف  لعالج  يخضع  خليل  االستاذ   ، ظاظا 
انه مصاب بخلل بالرئتين ادى الى تعطل 60 بالمئة منهما ولم تمض على 

عودته من رحلة العالج خارج سوريا اال ايام قليلة قبل اعتقاله.

أبرز المعتقلين في مراكز احتجاز النظام السوري حتى 6/تموز/2014
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عبد العزيز الهايس
طبيب أسنان، كاتب و مفكر وموسيقي عضو نقابة االطباء في محافظة 
دير الزور وهو من مواليد 1962/5/1  , اعتقل أكثر من مرة , معروف 
بنشاطه النقابي السلمي ودعواته االصالحية ، آخرها في تاريخ 2-12-
2013 بعد مداهمة عيادته  في مدينة جرمانا من قبل عناصر المخابرات 

العسكرية
اعتقل معه كل من الدكتور بشار عواك والسيد وليد السالمة و المهندس 
“صبحي الجاسم المحمد”القيادي في الحزب الشيوعي السوري الموحد، 
والذي يعاني من مرض السكري ، علماً أن ابنه فهد الجاسم مازال معتقالً 
منذ حوالي عام لدى المخابرات الجوية كما قامت باعتقال أخيه السيد عمر  

الذي يمارس عمال حرا ويبلغ من العمر 38 عام.
 

مازن ناجي المعروف 
طالب جامعي من مواليد عام 1987 و من المدافعين عن الحريات وأحد 
األعضاء الميدانيين للشبكة السورية لحقوق اإلنسان و قد عمل منذ بداية 
التي  االنتهاكات  عن  المعلومات  وجمع  نقل  على  سوريا  في  األحداث 
تحدث وقد قام بعشرات الزيارات الميدانيه لمواقع االحداث وأمد الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان بعدد هائل من األخبار و الصور و الفيديوهات 
، داهمت عناصر األمن منزله الواقع في حي البرامكه بعد منتصف ليل 
2013/01/18 حيث قام أربعه عناصر بكسر باب المنزل وقاموا باعتقال 
وأخده جهازه الكومبيوتر و الموبايل كما اعتقلوا أخته االستاذه سالم ناجي 
االستاذه سالم  زوج  ذهب  أيام  ثالثه  بعد   ، مأمون  السيد  والده  أيضا  و 

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

عدنان زراعي
عضو تجمع الشارع  السوري سيناريست ، بعد أن قام بالعمل الدرامي 
بعنوان " الشعب يريد " قامت قوات األمن بتاريخ 26-02-2012 باعتقاله 
من حي ركن الدين في دمشق وساقوه  إلى فرع أمن الدولة في حي كفر 
سوسة و بحسب روايات نقلت إلينا فقد تعرض لتعذيب شديد تسببت في 

كسور في أضالعه، وهو متزوج ولديه طفل.
قامت قوات األمن باطلب منه مرارا االتصال بأقربائه و أصدقائه من أجل تحديد موعد للقاء معهم ، وتسبب ذلك باعتقال عدد منهم . أخر 

مشاهدة له في سجن صيدنايا العسكري   
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محمد خير ديب دوماني
محامي مدافع عن ضحايا االعتقال التعسفي ، قامت قوات األمن باعتقاله داخل المحكمة في مدنية القنيطرة بتاريخ 29-2-2012 متزوج 

ولديه 3 أوالد .
عمر علي خلف 

صيدلي و مدافع عن الحقوق المدينة و السياسية ، قامت قوات األمن باعتقاله من مقر عمله في حي أبو رمانة بدمشق بتاريخ 2012/3/12 
وهو من أنصار الحراك السلمي ،متواجد حاليا في سجن صيدنايا العسكري.

رامي محمد جابر سليمان
ناشط ومعتقل رأي ، من مواليد 1978، وهو فلسطينّي يعمل في إطار مشاريع إنسانّية بالرغم من مرضه الُمزمن في الكلى، الذي يحتاج 
إلى عناية خاّصة ، وقد قام حاجز تابع لجيش النظام السوري بالقرب من مدينة يبرود باعتقاله بتاريخ 2013/7/7 )ال توجد معلومات 

عن مكان احتجازه (
شبلي العيسمي 

العربي  البعث  السابق لحزب  العام  االمين   ، قديم  ناشط سياسي 
االشتراكي ، بدأ العمل الحزبي في عام 1943  وبعد تسلمه عدة 

مناصب وزارية أصبح نائبا لرئيس الجمهورية عام  1966 .
مخابرات  قامت   ،  1925 عام  السويداء  محافظة  مواليد  من 
بتاريخ  ابن 88 عاما  العيسمي  باختطاف شبلي  السوري  النظام 
2011/5/24    من بلدة عاليه بجبل لبنان حيث كان في زيارة 
ألبنته المتزوجة والمقيمة هناك وقامت المجموعة المكلفة بخطفه 

بنقله إلى إلى دمشق. ال يزال مجهول المصير 
علي سعيد الشهابي

يعمل مدرساً  فلسطيني و معتقل سياسي سابق،  مفكر و مؤرخ 
قوات  عناصر  قبل  من   2012/12/23 اعتقل  االنكليزية،  للغة 

األمن السوري. 
الدكتور هايل قاسم  حميد

بجامعة  الطب  بكلية  وأستاذ  األسد  بمشفى  عامة  جراحة  دكتور 
دمشق عمره 66 عام 

كان يقوم بعالج الجرحى و المصابين في مخيم اليرموك في دمشق 
فتم اعتقاله من قبل قوات األمن السورية ، بتاريخ 2012/8/13 

،و هو يحمل الجنسية البريطانية. 
رياض محمد سعيد جنح

من أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة داريا بريف دمشق، 
من مواليد داريا بريف دمشق عام 1978 اعتقلته قوات االمن 

بتاريخ 2011/6/6 .  
كما قامت المخابرات الجويه باعتقال أخوه محمود بتاريخ 2011/5/23 وذلك بعد أن داهمت مكان عمله وهو من مواليد 1977   

فيه  أخبروه  هاتفي  اتصال  بعد  الجنائي  األمن  فرع  إلى  رياض(  )أبو  سعيد  محمد  والدهما  اسُتدعي  اعتقالهما  من  أيام  وبعد 
تابعة  قوات  داهمت  حين  إلى  عنه،  أفرج  ثم  قصيرة  فترة  معهما  اعتقل  ولكنه  سراحهما،  ُيطلق  لكي  إليهم  ولديه  صور  يحضر  بأن 
.2013 آذار   13 بتاريخ  وصهريه  محمد  الثالث  وولده  بوحشية  واعتقلته  بصحنايا  وعائلته  نزوحه  مكان  في  منزله  الشعبية   للجان 
طوال هذه الفترة لم ترد أخبار عن محمود ورياض إلى أن ُسمع مؤخًرا أن رياض في سجن صيدنايا العسكري، في حين شوهد محمود 
في سجن عدرا المركزي في الثاني من أيار من العام الجاري، كما شوهد األب محمد سعيد في سجن عدرا في تاريخ الرابع من نيسان 

2013، في حين انقطعت األخبار كلًيا عن محمد وصهريه.
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الدكتور عبد العزيز الخّير 
طبيب، ومعارض سوري بارز، من مواليد مدينة القرداحة عام 1951. ، يشغل منصب رئيس مكتب العالقات الخارجية في هيئة التنسيق 
الوطنية لقوى التغير الديمقراطي المعارضة، اعتقلته أجهزة المخابرات الجوية في مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة مباحثات عقدها 

في الصين بشأن العملية السياسية في سورية بتاريخ 21 /9/ 2012. 
ويذكر ان السلطات السورية سابقا على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي، فبقي متوارياً عن األنظار مدة عشر سنوات داخل سورية 

تجنباً لالعتقال، قبل أن يلقى القبض عليه في األول من فبراير/شباط 1992.
وفي عام 1995 أصدرت محكمة أمن الدولة عليه حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً بتهمة االنتماء إلى حزب سياسي محظور ونقل أنباء كاذبة 
من شأنها أن توهن نفسية األمة، قضاها في سجن صيدنايا العسكري. تم اإلفراج عن الخّير في عام 2005 بعفو رئاسي جراء ضغوط 

دولية.
حسان وليد مبروكة

ناشط سياسي مدافع عن حقوق اإلنسان , اعتقل مرتين األولى من منزله في برزة ثم اعتقل تاريخ 2011/7/17 من قبل فرع المخابرات 
في حرستا

اعتقله من منزله الكائن في برزة – دمشق بتاريخ 2011/06/25 لُيفِرج عنه بعد خمسة أيام و يعيد طلبه لمراجعة فرع المخابرات الجوية 
في حرستا بتاريخ 2011/07/7حيث مازال الناشط مبروكة رهن االعتقال منذ ذلك التاريخ.

ويذكر أنه يعاني من ظروف اعتقال صعبة و تعامل وحشي من قبل النظام 
طل الملوحي 

مدونة سورية وطالبة بإحدى مدارس حمص الثانوية،  من مواليد حمص في 4 /1991/11  اعتقلها جهاز أمن الدولة السوري في 27 
/12/ 2009 على خلفية نشرها بعض المواد "ذات الخلفية السياسية" على مدونتها،  وال زالت  المدونة طّل الملوحي محتجزة حتى 
اآلن لدى إدارة المخابرات العامة رغم صدور قرار قضائي بإطالق سراحها بتاريخ 2013/10/24، بعد ان امضت 3 سنوات  من مدة 

عقوبتها األصيلة -خمس سنوات سجنا-.
عبد األكرم السقا 

 مفكر إسالمي معاصر، يعتبر من المفكرين اإلسالميين المجددين، من مواليد 1944 في داريا بريف دمشق.
كان يعمل على تعزيز السلم والحرية دون انتقاد الحكومة السورية بشكل صريح. اعتقلته قوات األمن يوم 15 يوليو/تموز 2011، وما 

زالت عائلته ال تعرف السبب حتى اآلن.
ليست هذه المرة األولى في االحتجاز، فقد احتجزته عناصر أمنية لمدة شهرين حين أخفق في استعراض شارة الحداد اإللزامية في المسجد، 
المصحف، يوم وفاة الرئيس حافظ األسد عام 2000. وفي 2003 قضى عبد األكرم عقوبة الحبس لمدة 9 أشهر في صيدنايا بعد أن أدانته 

محكمة عسكرية ميدانية بتهمة االحتجاج السلمي على الفساد 
وائل سعد الدين

شاعر سوري معروف ولديه مجموعة باسم )المخامر األخير( ، من مواليد 1980 ، قامت قوات األمن باعتقاله  من منزله بدمشق بتاريخ 
2013/4/23، وأجبرته المخابرات على االتصال من هاتفه بأصدقائه الناشطين و اعتقالهم جميعا من مقهى ساروجا في دمشق ومنهم 

الناشطة ميساءالصالح والصحفي شيار خليل والطبيب بشار فرحات والناشط أحمد زعلول
شيار خليل

والدكتور  الصالح  ميساء  منهم االعالمية  الناشطين  اعتقل من مقهى ساروجا في دمشق مع عدد من   ، صجفي وناشط سياسي كردي 
بشار فرحات بتاريخ 201/4/23، وقد أحيل فيما بعد  إلى محكمة االرهاب في دمشق بتاريخ 16 /7/ 2013.موجود حاليا بسجن عدرا 

المركزي 
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ياسين الغبرة
ناشط سياسي و مفكر ومثقف كان له األثر االيجابي الكبير في الحراك السلمي و ضد اي فكرة لحمل السالح مهما كانت العواقب، ويذكر 
انه رائد متقاعد منذ عام 2007، من مواليد التل في ريف دمشق بتاريخ 1967، متزوج ولديه خمسة أبناء ، اعتقلته المخابرات الجوية 

في ببيال بريف دمشق خالل تاريخ 2011/6
درس في الكليه الحربيه تخرج سنة 1987 وتقاعد سنة 2007 برتبة رائد عمل بعدها اعمال حره

االستاذ بسام صهيوني
تاشط سياسي سلمي ، كان من قادة االحتجاجات السلمية في بانياس ، حاصل على الدكتوراه في علوم الشريعة، من مواليد 1972 ، وقد 

تم اعتقاله في بانياس بريف طرطوس بتاريخ 2011/5/7.
محمد سعيد خوالني

ناشط سلمي ، من أوائل المتظاهرين في داريا ، و من أول من نظم مظاهرة في كفرسوسة في قلب العاصمة دمشق، من مواليد داريا 
بريف دمشق بتاريخ 1973، متزوج ولديه اربعة اطفال اناث ، اعتقل في كمين نصبته له عناصر المخابرات الجوية في العاصمة دمشق 

بتاريخ 2011/5/19
محمد محمد  سعيد

طبيب أسنان من مواليد 1987 ، من مدينة سقبا بريف دمشق، من أوائل النشطاء في الحراك الشعبي ،اعتقل على حاجز لجيش النظام في 
منطقة الكسوة بريف دمشق بتاريخ 2011/8/28 ،بعد اعتقاله تم اعتقال أخوه عالء الدين بتاريخ 5-12-2011 ثم اعتقال أخوه اآلخر 

براء  مع زوجته والء الحموي بتاريخ 25-4-2012 وبقيت معتقله إلى أن تم االفراج عنها في احدى صفقات تبادل األسرى.   
خيرو الدباس

ناشط سلمي ، من مواليد داريا  بريف دمشق 1959، خريج كلية الشريعة جامعة دمشق و يحمل إجازة في القرآن الكريم ، من قادة 
المظاهرات السلمية في داريا ، اعتقل من بيت احد أصدقائه بتاريخ  2011/7/2 بعد أن قامت عناصر المخابرات الجوية بتعقبه ومصادرة 

سيارته .
شارك في جلسات الحوار التي عقدت في المركز الثقافي في بداية الثورة إيماًنا منه بجدوى الحوار ولغة العقل في إجراء التغيير السياسي 
المنشود، لكنه لوحق بعدها وازداد الضغط األمني عليه لتسليم ابنه  الناشط السلمي »إسالم دباس«، تنقل  بين عدة أفرع أمنية ليستقر أخيرا 

في سجن صيدنايا   ومن ثم نقل الى سجن عدرا بريف دمشق
هيثم فرحان حسو

صحفي و ناشط سياسي كردي ، وعضو ائتالف شباب )سوا( في مدينة القامشلي، من مواليد 1980 القامشلي، طالب في جامعة دمشق 
– قسم اللغة العربية السنة الثالثة، اعتقل من قبل فرع األمن العسكري في الرقة بتاريخ 16-1-2013 في طريق العودة من مدينة غازي 

عنتاب التركية متوجها نحو مدينته القامشلي 
 حسين عيسو

كاتب مستقل وناشط سياسي كردي يعمل في اطار مجموعة من الباحثين السوريين المستقلين من جميع مكونات المجتمع السوري  شارك 
في العديد من المظاهرات،  ، يبلغ من العمر 59 عاما ، اعقتلته المخابرات الجوية بتاريخ 3-9-2011 في مساكن حسو بالحسكة ، , لم 
يعرض حسين عيسو على المحكمة وترفض السلطات السورية االفراج عنه او االفصاح عن وضعه الصحي في ظل تناقل أخبار أنه أسيب 

بشلل نصفي نتيجة التعذيب مع العلم أنه يعاني من مرض القلب
يحيى شربجي

ناشط سياسي ، من مواليد داريا عام 1979 ،اعتقل مع أخيه معن وصديقه الشهيد غياث مطر  بكمين نصبته المخابرات الجوية لهم بتاريخ 
6-9-2011 في داريا ، ويذكر انه معتقل سياسي سابق وذلك في تاريخ 3-5-2003 ، اعتقل حينها مع مجموعة من اصدقائه ليقضي 

سنتين ونصف بين اقبية الفروع األمنية.

sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAd1JLY2ZUVEtEQWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B1pg1gfzDxSSUnlhMEZLbUVFZEk/edit?usp=drive_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 
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaUdPWXhXODFucFE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BwxbVgIZXLmAR045UXFGUV90dXM/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B1pg1gfzDxSSMC0xWDhOQlZacDQ/edit
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معن شربجي 
ناشط سياسي ، ومن قادة الحراك السلمي في مدينة داريا، من 
مواليد 1970، اعتقل مع أخيه يحيى وصديقهما الشهيد غياث 
-9-6 بتاريخ  لهم  الجوية  المخابرات  مصبته  بكمين  مطر 
2011 في داريا ، اعتقله سابقا  فرع أمن الدولة في 4-1-
ظاهرة  التعذيب  وآثار  أيام  خمسة  بعد  عنه  وأفرج   2011

على جسده
نبيل وليد الشربجي 

صحفي ومدون ، خريج كلية اإلعالم بجامعة دمشق عام 2010م ويبلغ من العمر 28 سنة ، عمل في مجال الصحافة االلكترونية، وقام 
بتنفيذ عدة تقارير إعالمية،اعتقل  يوم األحد 26 /2 2012م بعد إيقافه على حاجز طيار في أحد شوارع بلدته داريا، بعد مشوار مالحقة 

وتعقب دام أكثر من عشرة أشهر.
ميسر حديد 

محامية ، ،اعيد اعتقالها بعد ان كانت معتقلة لدى السلطات السورية منذ 20-11-2012 ومن ثم افرج عنها 1-10-2013، ضمن  صفقة 
المبادلة مع االيرانيين سابقا ولكنهم أعادوا اعتقالها بعد ذلك بأيام من الكسوة بريف دمشق وشوهدت أخر مرة في فرع فلسطين 

ظالل ابراهيم الصالحاني
ناشطة في الحراك السلمي في مدينة حلب والعمل اإلغاثي، طالبة في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة حلب،  اعتقلت من قبل المخابرات 
الجوية مع شابان آخران  في حي الفرقان بحلب بتاريخ 28-7-2012 , بتهمة بمساعدة الجرحى والنازحين المدنيين ودعمهم بالمعونات 

الغذائيَّة والطبيَّة وتأمين أماكن إلقامتهم كنازحين ال يوجد معلومات عنها منذ اعتقالها   
فاتن دبوس

ناشطة في المجال اإلغاثي واإلنساني، اعتقلت من قبل المخابرات العسكرية  في عملية مداهمة للمنزل الذي كانت تقطن فيه في منطقة 
الرازي في حلب بتاريخ 18-8-2013 ، وهي نازحة من منطقة قاضي عسكر

سحر عبد العال
طبيبة وناشطة ، اعتقلت من قوات االمن السوري من محمبل بريف ادلب بتاريخ 2012-9-1

يحيى كعكة
اعالمي و ناشط سلمي ، طالب هندسة ميكانيكية في جامعة حلب ، من مواليد 1991 ، 
معتقل سابق  في ايار عام 2012 من قبل فرع المخابرات العسكرية في دمشق وتم اعادة 
اعتقاله بتاريخ 29-9-2012 من قبل عناصر أمن الدولة في كمين نصب له على حاجز 

دوار الجندول في حلب
استشهد أخوه األكبر )عبد هللا ( تحت التعذيب ، كما استشهد اخوه )عبد الغني ( برصاص 

قناص النظام في حي صالح الدين في حلب
أنس الشغري

بانياس ، طالب  السلمي في  التظاهر  اعالمي و ناشط سلمي و كان أول من دعا وقاد 
مواليد   من  اللالذقية،  في  تشرين  جامعة  في  االقتصاد  كلية  الثالثة  السنة  في   ، جامعي 
1988، اعتقل بتاريخ 14-5-2011 إثر اقتحام الجيش واالمن وعناصر الشبيحة لبانياس 
واتهم باقامة امارة إسالمية هو وزير داخليتها ، ويذكر أن اخويه محمد وصالح ناشطين 
ومعتقلين ايضا لدى الحكومة توفيت والدتهم منذ أيام قليلة  خالل فترة اعتقاله ، و تفيد 

آخر األخبار عن احتجازه في سجن صيدنايا العسكري 

sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BwxbVgIZXLmAcFJOZC1VRDB4dnM/edit
https://docs.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B1pg1gfzDxSSRlpOYm5RY192RWs/edit
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAcFJOZC1VRDB4dnM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAVDFUT3NaMmhfMkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0BwxbVgIZXLmAU3FHZldzWkFNcFE/edit
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محمد بشير عرب
طبيب مخبري، من مواليد حلب عام 1980 ، من أوائل الناشطين السلميين في مدينة حلب، اعتقل بتاريخ  2 /2011/11 بحلب مع رفاقه 
و فقد أي اتصال معه ، ويذكر انه معتقل سابق )2004-2005( حيث حوكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية نشاطاته الطالبية 

في جامعة حلب.
تسربت أخبار مؤكدة عن تعرضه لتعذيب ممنهج شديد نقل على إثره في 12 كانون الثاني إلى مشفى المجتهد بدمشق

محمد غصاب المحاميد
طبيب وناشط سلمي ، متزوج واب لستة اطفال, اختصاص جراحة عصبية خريج جامعة دمشق 1994 ، ويعمل في مدينة درعا, من 
مواليد 1969 ،  في فجر 2012/7/1اقتحمت قوات األمن منزله وكسروا قفل الباب واعتقلوه من غرفة نومه  ثم اقتادوه الى جهة مجهولة.
والزالت السلطات تنكر وجوده عندها رغم المعلومات المتواترة عن وجوده في احد افرع المخابرات الجوية بدمشق, ومؤخراً في سجن 

صيدنايا.
استشهد أخويه أحدهما ايضا طبيب علي بتاريخ 2013/1/22 اثناء اسعاف الجرحى في درعا البلد, وقد اعتقل جميع افراد العائلة واخلي 

سبيلهم على التوالي وكان آخرهم اخوه المهندس عدنان بعد اعتقالين سابقين.
جهاد نديم عليان

ناشط سلمي ، من أوائل من شارك في المظاهرات في مدينة داريا في ريف دمشق، من مواليد 1982، اعتقل في كمين نصب له عن 
مسجد مصعب بن عمير في داريا بتاريخ 8-7-2011 ،  وهو حاليا محتجز في مطار المزة العسكري التابع الدارة المخابرات الجوية 
في دمشق اصدرت المحكمة الميدانية األولى بدمشق بتاريخ 16 تشرين الثاني 2013 أحكاًما بالسجن لمدة خمسة عشر عاًما على جهاد 

عليان و ثمان من أصدقائه
مجد خوالني

ناشط سلمي ، من قادة الحراك السلمي الثوري في مدينة داريا  ، طالب في كلية الحقوق جامعة دمشق، من مواليد 1989،  كان يقوم بتقدم 
الطعام للحواجز العسكرية  ،وتقديم الماء والزهور لعناصر األمن ، ورغم ذلك اصبح  مالحقا من قبل أجهزة األمن حتى ألقي القبض عليه 

بتاريخ 8-8-2011 في داريا بريف دمشق.
مازن شربجي

ناشط سلمي ، من مواليد داريا بريف دمشق عام  1985، متزوج ولديه طفل يعمل تاجر، اعتقل للمرة الثانية بتاريخ 15-8-2011 في 
داريا ، من قبل عناصر األمن الجوي وتنقل بين عدة افرع ليحتجز أخيرا في سجن عدرا المركزي 

اسالم الدباس
ناشط سلمي، وكان من اوائل من خرج في المظاهرات ،طالب كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق يبلغ من العمر 30 عاما ،

اعتقل عندما كان يقوم بتقديم الزهور لعناصر األمن في إحدى المظاهرات بتاريخ 22-7-2011 في داريا بريف دمشق
طالب الحاج ديب زيادة

ناشط سلمي، شارك في العديد من المظاهرات ، يبلغ من العمر 32 سنة ، متزوج ولديه ثالثة أطفال، اعتقل بكمين نصبته له المخابرات 
الجوية واقتيد بعدها الى مطار المزة العسكري الخاضع الدارة المخابرات الجوية ليحول بعد ذلك الى سجن صيدنايا العسكري.

قتل والده  وثالثة من أبناء أخيه في الحملة االخيرة التي شنتها قوات النظام على المدينة،  تم اعتقل أخيه وأخته على حاجز األربعين في 
المعضمية أثناء خروجهما من المدينة، أما بقية أفراد عائلته وأهله فقد هجروا في مناطق متفرقة داخل البالد وخارجها

محمد حمزة
طبيب أسنان ناشط سلمي ، متزوج ولديه طفالن ،كان من قادة الحراك السلمي في دمشق اعتقل اثر مداهمة لمنزله من قبل قوات األمن 

في شارع خالد بن الوليد بدمشق بتاريخ 2011/8/21
سنان سليمان آل رشي

تاشط مدني ، عمره 22 سنة ، اعتقل من مظاهرة في حي ركن الدين بالعاصمة دمشق بتاريخ 2011/9/1 ،  وحول لمحكمة عسكرية 
بتاريخ 26/ 2012/01 ووجهت له تهمة قتل شرطي، ويذكر أن أخوه نزار اعتقل أيضا 2011/8/26 وعمره 30 عام 

sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0BwxbVgIZXLmAaHhMMG91cXpXMXc/edit?usp=sharing
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
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 محمد العمار
ناشط سلمي مدني،  طالب سنة رابعة أدب فرنسي من المتفوقين على دفعته وهذا هو االعتقال الثاني له، من مواليد 1992 قرية نمر في 
درعا، دوهم منزله في حي الزهور بدمشق حيث يسكن  مع أخيه  صهيب العمار مواليد 1989  وهو طالب سنة رابعة أدب انكليزي في 
جامعة دمشق ويعتقل للمرة الرابعة بتاريخ 2011/11/25  ، ويذكر ان إقبال اعتقل مع أخيه صهيب و عمه يوسف عوض العمار من 

مواليد  1979
يوسف عوض العمار 

 طارق زيادة
ناشط سلمي، كان من أوائل المتظاهرين في داريا ، ومن أوائل من نظم مظاهرة في كفرسوسة في قلب العاصمة دمشق ، اعتقل بتاريخ 
19-5-2011 في كمين نصبته له عناصر المخابرات الجوية في العاصمة دمشق ، ويذكر انه متزوج ولديه أربعة صبية، يعمل فني 

تصوير شعاعي
بالل عمر كوشان

ناشط مدني، طالب سنة أولى شريعة ،اعتقل للمرة السادسة من منزله في دمشق بتاريخ 2011/11/25
أسامة خالد الهبالي

ناشط مدني سلمي، من مواليد الخالدية في حمص عام 1988 ، اعتقلته أجهزة األمن بتاريخ 2012/8/18 خالل عودته من رحلة عالج 
بسبب شظية أصابته في رقبته 

أنس تيسير مطر
مجاز قانوني , و ناشط سلمي ،أخ الشهيد الناشط السلمي غياث مطر يبلغ من العمر 32 سنة ،  اعتقل من صحنايا مع صديقه فراس بلشة 

بتاريخ 2013/8/14،  ويذكر أنه االعتقال الثاني له وقد أفرج عنه المرة األولي حين سلمت جثة شقيقه غياث. 
مصطفى قاسم الخطيب 

طالب في كلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب ، من مواليد قرية مرعيان  بريف ادلب عام 1990 ، تم اعتقاله من غرفته في المدينة 
الجامعية في حلب, من قبل فرع المخابرات الجوية بتاريخ  2011/6/8 بتاريخ ، ومن ثم حكم عليه بالسجن 15 عام  

لؤي عبد العزيز ادريس
يعمل في هيئة الطاقة الذرية يحمل اجازة في العلوم الطبيعية وماجستير في االحياء الدقيقة ودبلوم في الفيزياء اختصاص وقاية اشعاعية، 
من مواليد معضمية الشام عام 1979، اعتقل بتاريخ  2012/1/10، وذكر ان والده أكبر شهداء المعضمية 82 عام وأخوه الشهيد أحمد 

ادريس واعتقل أخ زوجته ووالدها
محمد ياسين الغزي

من نشطاء الحراك السلمي في داريا  مواليد 1979 اعتقلته المخابرات الجوية 
بتاريخ 2011/11/10 

راما ياسر العسس 
دمشق  مواليد  دمشق،  بجامعة  اآلداب  بكلية  وطالبة  وإغاثية،  سياسية  ناشطة 
1986  ، اعتقلت عدة مرات لفترات قصيرة إثر مشاركاتها في االحتجاجات، 
كما دوهم منزلها عدة مرات مما اضطرها للتواري عن األنظار مع استمرار 

الضغوطات عليها وعلى أسرتها.
في تاريخ 27 أغسطس/آب 2012 تم استدراجها إلى كمين من خالل البريد 
اإللكتروني ألحد المعتقلين، وانقض عليها عدة أشخاص بلباس عسكري رسمي 
ليرة  مليوني  مبلغ  بدفع  عنها  اإلفراج  بغية  البتزاز  أهلها  خضع  دمشق.  في 

سورية، ولم يعرف عنها أي شيء لتاريخ اليوم.

sn4hr.org
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/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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باسل خرطبيل  "الصفدي"
في  متخصص  معلومات  وخبير  حاسوب  مهندس  و  وحقوقي  اعالمي  ناشط 
مجال تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر, يبلغ من العمر 31سنة وهو سوري 
فلسطيني ، عمل كمدير تقني لعدد من الشركات المحلية في مشاريع ثقافية مثل 
مشروع ترميم تدمر وأيضا كمجلة Forward Syria، اختارته مجلة فورين 
بوليسي األمريكية في المرتبة التاسعة عشرة ضمن قائمتها ألهم مئة مفكر على 

مستوى العالم لعام 2012.
اعتقل باسل ضمن حملة اعتقاالت قام بها النظام في منطقة المزة في العاصمة 

دمشق، في الذكرى السنوية األولى النطالق الثورة، في 15 /2012/3.
ويذكر انه يمثل أمام محكمة ميدانية عسكرية، وهي محكمة ال تتيح للمتهمين 

حق الدفاع أو االستئناف، وتعقد جلساتها سراً.
جدير بالذكر أن مؤسسة Index on Censorship البريطانية منحت باسل 

جائزة الحرية الرقمية للعام 20 وموجود في سجن عدرا المركزي 
مازن درويش

صحفي ومدافع بارز عن حقوق الصحفيين، يبلغ من العمر 38 سنة ، أسس "المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير" في عام 2004، 
الذي اهتم المركز بدعم حقوق الصحافيين ومراقبة وضع اإلعالم وحرية التعبير ورصد االنتهاكات التي يتعرض لها المشتغلون في الحقل 

اإلعالمي.
في 16 /2/ 2012 داهمت المخابرات الجوية مقر المركز، واعتقلت كل من فيه، وهم 16 شخصاً بمن فيهم ضيوف المركز، ومازن 

درويش مديره.
تنقل درويش في المعتقل بين المخابرات الجوية والفرقة الرابعة ثم سجن عدرا تحضيراً لتحويله إلى محكمة ميدانية عسكرية، وهي محكمة 
ال يحق فيها للمتهم أن يعين محاميا للدفاع عنه، وال يحق له فيها النقض أو االستئناف كما أن جلساتها سرّية، وأحكامها قطعّية وفورّية 

التنفيذ.
لدوره ولعمله  يذكر أن منظمة "مراسلون بال حدود" منحت جائزتها السنوية في "حرية الصحافة" لعام 2012 لمازن درويش تكريماً 
الصحافي الدؤوب للدفاع عن حرية التعبير في سوريا، وكان فاز درويش في نوفمبر 2011 بجائزة "روالند بيرغر" للكرامة اإلنسانية 

لعام 2011. 
علي عثمان

ناشط إعالمي ميداني من باباعمرو بحمص، معروف باسم "الجّد"،  يبلغ من العمر 34 عاماً، شارك في 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 اإلعالمي لباباعمرو، وهو المركز الذي ينشط فيه عثمان، وكان وثق بكاميراته مقتلهما.

اعتقلته أجهزة األمن بتاريخ 28 /3/ 2012 في حلب ُبَعيد اقتحام قوات النظام لحي باباعمرو، كما اعتقلت عدداً من أفراد عائلته في 
صحنايا بريف دمشق بتاريخ 8 مايو/أيار 2012.

بعد اعتقاله بث إعالم النظام مقابلة تلفزيونية مع علي عثمان قال إنها "اعترافات" له بتاريخ 3 مايو/أيار 2012.
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. 

sn4hr.org
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBYnltUWRmM3NOQWs/edit?usp=sharing
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حسين هرموش
ضابط برتبة مقدم من جبل الزاوية بإدلب، يبلغ من العمر 40 عاماً، متزوج وله أربعة أبناء.

من أوائل الضباط المنشقين عن النظام السوري، أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2011 مبرراً ذلك بأنه كان 
بسبب "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام"، وأسس هرموش لواء الضباط األحرار، وهو أول تنظيم عسكري يضم الجنود المنشقين 

عن الجيش النظامي.
اعتقل بعملية ما تزال تفاصيلها غامضة، في مخيمات الالجئين بتركيا أو بجبل الزاوية شمال إدلب -بحسب روايتين- بتاريخ 29 أغسطس/

آب 2011.
بثت قناة دنيا الفضائية الموالية للنظام في 15 سبتمبر/أيلول 2011 مقابلة مسجلة مع المقدم هرموش، يقول فيها إن الجيش النظامي لم 
يأمره بإطالق النار على مدنيين، وإن انشقاقه كان بعد "وعود كاذبة" تلقاها من معارضين في تركيا، لكنهم خانوه بعد ذلك ولم يوفوا 

ر العودة إلى سوريا. بوعودهم، فقرَّ
ومايزال مصيره مجهوال لغاية اللحظة 

حسين غرير
مدّون وناشط سياسي ، وهو مهندس معلوماتية من إعزاز بريف حلب، مقيم في دمشق يبلغ من العمر31 عاماً، متزوج وله ولدان.

اعتقل غرير ألول مرة بتاريخ  2012/10/24 وأفرج عنه في األول من ديسمبر/كانون األول 2012، ثم أعيد اعتقاله في مداهمة المركز 
السوري لإلعالم وحرية التعبير مع بقية نشطاء المركز من قبل المخابرات الجوية بتاريخ 16 /2/ 2012، وما يزال معتقالً منذ ذلك 

الحين.
تحدثت تقارير حقوقية عن تعرضه للتعذيب وعزله في زنزانة منفردة، كما تحدث أصدقاؤه عن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على استمرار 

اعتقاله وسوء معاملته ، مع العلم من أنه يعاني من انسدال الصمام التاجي في القلب وارتفاع الضغط الشرياني
جهاد أسعد محمد

صحفي ماركسي معارض ، رئيس تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ، اعتقلته المخابرات 
السورية من شارع الثورة بدمشق محمد بتاريخ 2013/8/10 

رامي الهناوي
ناشط سلمي سياسي ، تم اعتقاله في مساء يوم األحد بتاريخ 2012/8/5 ، مع كفاح علي ديب من اتستراد المزة بدمشق  وقد أطلق سراح 

كفاح بينما ال يزال رامي مجهول المصير
عالء شويتي

معتقل رأي اعتقل من مكان عمله ألكثر من مرة ، وكان اخر اعتقال له بتاريخ 2011/4/22 .
  الصحفي الفلسطيني مهند محمد عمر 

من مواليد مشق عام 1985 ، عمل في قناة العالم وفي صحف عديدة: قاسيون و النهضة و بلدنا و صوت فلسطين،اعتقل من مکتب قناة 
العالم في 2/29/ 2012 بيد قوات أمن الدولة ، ومن ثم اقتيد الى فرع األمن الداخلي والى أمن الدولة ، ليس ثمة أي معلومات عن ظروفه 

في المعتقل.
هاني الزيتاني

مدون ، اعتقل بتاريخ 16-2-2012 إثر مداهمة قوى المخابرات الجوية- فرع المزة لمكتب المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير في 
العاصمة دمشق  بتاريخ  16 /2/ 2012

أكرم رسالن
فنان و رسام الكاريكاتير، اعتقل بيد مخابرات النظام السوري العسكرية  في حماة يوم االثنين  2012/10/2 من مكان عمله في جريدة 
الفداء الرسمية في حماة ، وهو موجود بالحجز ااالنفرادي  في دمشق ، ويذكر أن "رسالن" من مواليد عام 1974 من مدينة صوران 

بحماة، و يحمل إجازة في اآلداب العامة- قسم مكتبات- من جامعة دمشق في عام 1996، عمل في عدة صحف عربية و سورية. 

sn4hr.org
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فادي محمود جومر
شاعر سوري من مواليد 1979، و يحمل اجازة في االقتصاد والتجارة وهو أحد الشعراء السوريين الشباب المتميزين ،قامت  المخابرات 

السورية فجر يوم الجمعة 25 /10 / 3013  بإعتقاله أثناء عودته إلى منزله .  
محمود نوارة

صحفي في مجلة الحرية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، فلسطيني سوري ، اعتقل على يد رجال االمن من حي  باب شرقي 
في دمشق  بتاريخ 2013/7/29

محمد نور شمالي
ناشط اعالمي وطالب في جامعة حلب ، عمره 19 سنة ، يلقب بأبو النور الحلبي اعتقلته قوات االمن بينما كان يجتاز بوابات جامعة حلب 

، بتهمة تصوير المظاهرات في جامعة حلب .بتاريخ  2012/2/1  
محمود مرشد الخطيب

ناشط اعالمي، ،طالب في كلية التجارة واالقتصاد- جامعة الفرات ، يبلغ من العمر 24سنة  اعتقل بتاريخ 2012/4/22 من قبل فرع 
األمن العسكري في محافظة الرقة موجود في سجن حلب المركزي 

ماهر ذيب
صحفي و معد برامج ومشارك في اإلعداد في مركز القنيطرة االعالمي التابع للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون السوري اعتقل بيد قوات 

االمن السوري  بتاريخ 2012/9/22  بعد تقديم استقالته بعدة شهور 
عمر الشعار

صحفي، مدير تحرير القسم االنكليزي في موقع دي برس اإلخباري ، اعتقلته قوات االمن السوري من منزله في مدينة جرمانا بريف 
دمشق 2013/11/11 وقامت بمصادرة حاسبه الشخصي .

محمد وائل سعّيد
فنان تشكيلي ومصور من مواليد 1974 ، خريج كلية الفنون الجميلة، قسم التصوير 1996 وهو مصور ضوئي محترف ومهتم بالتوثيق 
الفوتوغرافي للمناطق السورية، ويعمل كمخرج فني بجريدة تشرين، ُخطف وائل بتاريخ 2013/1/1 الساعة السادسة والنصف صباحاً  
أثناء توجهه من مكان عمله في جريدة تشرين إلى منزله الكائن في عدرا العمالية من قبل جهة لم نستطع تحديدها تابعة للنظام السوري .

نزار جاسم الحمد
رسام، خريج معهد الفنون التطبيقية بدمشق، يعمل في مجال افالم الرسوم المتحركة ، اخرعمل له كان مخرج مساعد في مسلسل الرسوم 

المتحركة" جزيرة المغامرات"الذي يتألف من 15 حلقة، اعتقلته المخابرات السورية  بتاريخ 2012/7/21
ثابت المحيسن

صحفي ، من مواليد تل أبيض في الرقة خريج  كلية االعالم  سنة 2010 ، يعمل في سيريا نيوز تم خطفه يوم األربعاء 2012/8/1
مع صديقه  الصحفي قتيبة مرعي على أحد الحواجز بين منطقة قرى األسد وضاحية قدسيا بدمشق.

 آخر المعلومات عنه تفيد بانه معتقل في الفرع 215 التابع لالمن العسكري دون معرفة التهمة الموجهة اليه او السبب الذي تم احتجازه 
على اساسه. 
قتيبة مرعي

صحفي، يعمل في قسم العالقات العامة في سوق دمشق لألوراق المالية اعتقل على أحد الحواجز بين منطقة قرى األسد وضاحية قدسيا 
بدمشق في 2012/8/1 مع صديقه الصحفي الصحفي ثابت المحيسن

بالل أحمد بالل
صحفي ومخرج ، خريج كلية اإلعالم في دمشق عام 2011 من مواليد عام 1984  ،كان يعمل في قناة “فلسطين اليوم” ، اعتقل في 
شعبة التجنيد أثناء مراجعته لهم من أجل جواز سفره, إذ راجعوا القوائم لديهم ووجدوا اسمه مع المطلوبين فاتصلوا باألمن الجوي بتاريخ 

2012/9/13 ومن ثم أصدرت المحكمة الميدانية العسكرية حكماً عليه بالسجن لمدة 15سنة وحاليا موجود بسجن صيدنانيا. 

sn4hr.org
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فرح ممدوح صافي
ناشطه إغاثية في مدينة حمص مواليد 1983/12/2 ، كانت تعمل في مشفى البر بحي الوعر حيث اتصلت بها إدارة المشفى وطلبت 
منها الحضور لتمديد اجازتها وعندما وصلت إلى المشفى قامت قوات األمن باعتقالها داخل مشفى البر بتاريخ 2013/08/12 و بحسب 

معلومات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان فإن آخر مكان تواجدت فيه هو الفرع 248 في دمشق .
الدكتورة رانيا العباسي

الدكتورة رانية العباسي طبيبة أسنان من مواليد 1970 مارست هواية الشطرنج من صغرها و أحرزت لقب بطلة سوريا و العرب ألعوام 
عديدة ... تم اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين مواليد طرطوس  1969 من منزله الكائن بمشروع دمر يوم السبت في 9 اذار  2013  
ثم قاموا باعتقالها هي و أطفالها الستة و سكرتيرتها من منزلها بتاريخ 11 اذار 2013 من قبل عناصر األمن العسكري وتم اقتيادهم 
الى جهة غير معلومة . ومنذ ذلك الوقت و الغموض يحوم حول مصير الدكتورة رانيا وعائلتها ... ولم ترد معلومات حول مكان اعتقال 
الدكتورة رانيا حيث وصلت العديد من الشهادات لمعتقالت خرجن مؤخرا من سجون األسد أنهن لم يشاهدوا الدكتورة رانيا أو أطفالها أو 
سكرتيرتها في األفرع التي كن فيها مما يزيد في قضية الدكتورة رانيا العباسي غموضا و مصيرا مجهوال على الرغم من  ورود اسمها  

في صفقة تبادل المعتقالت السوريات مع المخطوفين اللبنانيين والطيارين التركيين ولكن لم تكن من بين المعتقالت اللواتي أفرج عنهن
والء العاقل

أعتقلت الشابة والء العاقل بتاريخ 4/6/2013 على مدخل مدينة المليحة من قبل أمن النظام السوري  عرفت بنشاطها السلمي في الثورة 
السورية اصدرت محكمة االرهاب الحكم بالسجن لمدة 15 عام عليها ..موجودة االن في سجن عدرا المركزي

ليلى عوض
ممثلة سورية معروفة  كانت عائدة من ألمانيا عن طريق لبنان وانقطع االتصال بها ليل االثنين19-12-2013 ، ليتبين في وقت الحق 

أنها معتقلة لدى أمن الدولة وتحديًدا في فرع الخطيب على خلفية مواقفها المؤيدة للثورة السورية
عروة نيربية

ولد بتاريخ 6 تشرين األول 1977في حمص  هو منتج أفالم وثائقية سوري مستقل، كما أنه مخرج وممثل وكاتب ومؤسس لمهرجان أيام 
سينما الواقع  لألفالم الوثائقية في سوريا  

اعتقل عروة من مطار دمشق الدولي من قبل السلطات السورية في 23 آب-أغسطس 2012 
زكي كورديللو

ممثل ومخرج مسرحي تم اعتقال الفنان زكي كورديلو في العاصمة السورية دمشق 2012/8/11برفقة إبنه مهيار وصديق الفنان وقريبه 
" عادل برازي " وشاب من مدينة السلمية

مهيار زكي كورديللو
اعتقل مع والده الفنان زكي كورديللو وهو ايضا ممثل مسرحي 

سمر كوكش
سمر كوكش مواليد  26اغسطس -1972 ممثلة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1995 شاركت بالعديد من األعمال 
في المسرح و االذاعة و التلفزيون  عملت في الدبلجة، اعتزلت المجال الفني وارتدت الحجاب وقل ظهورها الفني. هي ابنة المخرج عالء 

الدين كوكش متزوجة و لديها ابنتان ولم تعرف تفاصيل اعتقالها و موجودة في سجن عدرا المركزي
لؤي خطاب

الطبيب لؤي الخطاب من مدينة طيبة اإلمام في ريف حماة , اعتقل من مشفى تشرين العسكري بدمشق في عيادته األذنية بتاريخ 3-4-
2012 وما يزال مصيره مجهوالً.
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