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  النشطاء الذين ورد أنهم اعتقلوا في سوريا

 نيسان/ إبريل٣ وفقاً لما ورد من معلومات حتى -) ٢٠٠٦آذار / مارس– ٢٠٠٦كانون الثاني /يناير(

  )حسب الترتيب الزمني (٢٠٠٦

 

كانون / يناير١٤

 ٢٠٠٦الثاني 

  فهد دعدوش

وق اإلنسان أن يعمل دعدوش موظفاً في مجلس مدينة حلب؛ وقد أفادت منظمات سورية لحق

 في بلدة ٢٠٠٦كانون الثاني / يناير١٤أفراد أجهزة األمن السورية ألقوا القبض عليه في 

معرتمصرين بمحافظة أدلب؛ وبعد احتجازه في أدلب لمدة خمسة أيام، نقل إلى دمشق يوم 

، لم يصدر المسؤولون أي ٢٠٠٦نيسان / إبريل٣وحتى . ٢٠٠٦كانون الثاني / يناير١٩

 .ن أسباب اعتقاله أو مكانه الحاليمعلومات ع

كانون / يناير٢٦

 ٢٠٠٦الثاني 

  حسام ملحم وعلي نذير العلي

طالبان جامعيان في الحادية والعشرين من العمر؛ اعتقلهما جهاز مخابرات القوات الجوية 

؛ وقبل اعتقالهما، كان ملحم والعلي وغيرهما من ٢٠٠٦كانون الثاني / يناير٢٦السورية في 

وال يزاالن رهن .  الجامعيين قد حاولوا تشكيل تجمع شبابي مستقل للنقاش السياسيالطالب

 .االعتقال

شباط / فبراير١٤

٢٠٠٦ 

  مأمون الحمصي

معارض سابق في البرلمان السوري، وعضو في حركة ربيع دمشق؛ استدعته قوات األمن 

وكان .  ساعات٧، وأطلقت سراحه بعد استجوابه لمدة ٢٠٠٦شباط / فبراير١٤السورية في 

كانون / يناير١٨الحمصي قد أمضى زهاء أربع سنوات في السجن، حتى أطلق سراحه في 

، بعد أن دعا هو وزمالؤه في حركة ربيع "انتهاك الدستور"، وذلك بتهمة ٢٠٠٦الثاني 

  .دمشق، الرئيس السوري إلى تعديل الدستور وإنهاء احتكار حزب البعث للحكم

 



  محمد نجاتي طيارة

احث ونائب سابق لرئيس جمعية حقوق اإلنسان في سورية؛ اعتقلته قوات األمن هو ب

 عند الحدود األردنية السورية، وهو في طريقه إلى ٢٠٠٦شباط / فبراير١٤السورية في 

 .األردن لحضور ورشة لحقوق اإلنسان؛ وأطلقت قوات األمن سراحه في اليوم التالي

شباط / فبراير١٥

٢٠٠٦ 

  رياض سيف

سابق في البرلمان السوري، وعضو في حركة ربيع دمشق؛ اقتادته شرطة أمن معارض 

، ثم ٢٠٠٦شباط / فبراير١٥الدولة السورية من منزله في الرابعة والنصف من صباح 

 ١٨في (وكان سيف قد أطلق سراحه مؤخراً . أخلت سبيله بعد ذلك ببضع ساعات

انتهاك "نوات في السجن بتهمة بعد أن أمضى زهاء أربع س) ٢٠٠٦كانون الثاني /يناير

، وهي تهمة وجهت إليه هو وزمالئه في حركة ربيع دمشق، بعد أن دعوا الرئيس "الدستور

 .السوري إلى تعديل الدستور وإنهاء احتكار حزب البعث للحكم

شباط / فبراير١٩

٢٠٠٦ 

  طارق الغوراني

وات الجوية السورية طالب جامعي في الخامسة والعشرين من عمره؛ اعتقلته مخابرات الق

؛ وكان قبل اعتقاله قد حاول هو وغيره من الطالب الجامعيين ٢٠٠٦شباط / فبراير١٩في 

وقد اعتقلت . تشكيل تجمع شبابي مستقل للحوار السياسي؛ وال يزال الغوراني رهن االعتقال

حم مخابرات القوات الجوية السورية من قبل اثنين من أصدقائه في الجامعة، هما حسام مل

 ) أعاله٢٠٠٦كانون الثاني / يناير٢٦انظر المعتقلين في (وعلي نزار العلي 

شباط / فبراير٢٣

٢٠٠٦ 

  أيهم صقر وعالم فخور وماهر إبراهيم إسبر

ورد أن صقر في العشرين من عمره، ويعمل حالقاً؛ أما إسبر فهو شاب في السادسة 

جميعاً من بلدة السلمية؛ وتفيد والعشرين من العمر؛ وفخور طالب فنون جميلة؛ والثالثة 

األنباء الواردة أن مخابرات القوات الجوية اعتقلتهم بعد أن تبين لها أنهم من المشاركين في 

.تجمع شبابي مستقل للنقاش السياسي؛ وال يزالون رهن االعتقال بدون توجيه أي اتهام إليهم

  شعبان عبود٢٠٠٦آذار / مارس٢

، ٢٠٠٦آذار /اللبنانية؛ اعتقل في الثاني من مارس" النهار"صحفي يعمل في صحيفة 
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". نشر تقارير كاذبة تضر باألمن القومي"ووجهت إليه محكمة عسكرية ي دمشق تهمة 

. وكان عبود قد كتب مقاالً عن التعيينات في أجهزة األمن والمخابرات قبل اعتقاله بأيام قليلة

 .م إحالته إلى أي محكمة أو هيئة قضائيةوأخلي سبيل عبود بعد اعتقاله بخمسة أيام؛ ولم تت

آذار / مارس٦- ٥

٢٠٠٦ 

  محمد رياض درار ورياض درار

لجان إحياء المجتمع "معلم لغة عربية، وعضو ناشط في (محمد درار هو ابن رياض درار 

، بسب إصدار بيان يطالب ٢٠٠٦آذار / مارس٦-٥؛ اعتقل في )غير المشروعة" المدني

  .٢٠٠٦آذار / مارس٩قوا سراحه في وأطل. باإلفراج عن أبيه

 ٤أما والده رياض درار فقد اعتقله أفراد فرع األمن السياسي بأجهزة األمن في 

، بعد أن ألقى كلمة في جنازة رجل الدين اإلسالمي البارز الشيخ ٢٠٠٥حزيران /يونيو

، أصدرت محكمة أمن الدولة السورية ٢٠٠٦آذار / مارس٢وفي . محمد معشوق الخزنوي

نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات "ماً بالسجن خمس سنوات ضد رياض درار بتهمة حك

وافادت منظمات سورية لحقوق اإلنسان ان رياض ". العنصرية واالنتساب لتنظيم سري

 .درار ال يزال في الحبس االنفرادي بسجن عدرا على مقربة من العاصمة السورية دمشق

   وعدنان أبو أسي، وأيهم بدورشوكت غرز الدين،٢٠٠٦آذار / مارس٩

وهم جميعاً طالب جامعيون، اعتقلتهم الشرطة السورية بعد مشاركتهم في اعتصام أمام مقر 

؛ وأخلي سبيل أبو أسي الحقاً بدون توجيه أي "إعالن دمشق"محكمة دمشق، نظمه أعضاء 

إلى المدعي اتهام إليه؛ أما غرز الدين وبدور فقد أطلق سراحهما أيضاً، ولكنهما أحيال 

 .؛ وال تزال المحاكمة مستمرة"اثارة الشغب"العسكري الذي وجه إليهما تهمة 

آذار / مارس١٢

٢٠٠٦ 

  عمار قربي

هو الناطق السابق باسم المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سورية؛ اعتقلته قوات األمن 

 لتوه من الخارج بعد رحلة إلى ، وكان عائدا٢٠٠٦ًآذار / مارس١٢السورية في دمشق في 

العاصمة األمريكية واشنطن والفرنسية باريس، حيث حضر مؤتمرين بشأن اإلصالح 

واحتجز لمدة أربعة أيام بناء على ثالثة أوامر . الديمقراطي وحقوق اإلنسان في سوريا

منفصلة بالقبض عليه، أصدرها فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية، وجهاز أمن 

دولة، وجهاز األمن الخارجي؛ وأطلق سراحه فيما بعد، ولكنه أحيل إلى محكمة أمن الدولة ال
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 .في دمشق

آذار / مارس١٨

٢٠٠٦ 

  عمر العبد اهللا ودياب سرية

، ٢٠٠٦آذار / مارس١٨طالبان جامعيان، اعتقلتهما مخابرات القوات الجوية السورية في 

وتفيد األنباء الواردة . االن رهن االعتقالبسبب سعيهما لتشكيل تجمع شبابي سياسي؛ وال يز

أن العبد اهللا وسرية اعتقال ألسباب مماثلة العتقال أيهم صقر وعالم فخور وماهر إبراهيم 

وال يزالون جميعاً رهن االعتقال في ). ٢٠٠٦شباط / فبراير٢٣انظر المعتقلين في (إسبر 

 .إلى المحاكمةمقر مخابرات القوات الجوية السورية ريثما تتم إحالتهم 

آذار / مارس٢٢

٢٠٠٦ 

  محمد نجاتي طيارة

، فإن طيارة نائب سابق لرئيس )٢٠٠٦شباط / فبراير١٤المعتقلون في (كما ذكر آنفاً 

آذار / مارس٢٢جمعية حقوق اإلنسان في سورية؛ وقد اعتقلته قوات األمن السورية في 

، لكنه رفض ٢٠٠٦آذار / مارس٢٠السلطات لمقابلة يوم ، بعد أن استدعته ٢٠٠٦

وقال زمالء طيارة إنه اعتقل بسبب عدم استجابته الستدعاء أجهزة األمن له؛ . الحضور

وجاء هذا االستدعاء في أعقاب تصريحات أطلقها طيارة أثناء احتفال أقيم  في الثاني عشر 

 أذار إلحياء الذكرى السنوية الثانية للصدامات والمواجهات التي اندلعت في شهر/من مارس

 بين متظاهرين أكراد وقوات األمن في مدينة القامشلي شمالي سوريا، ٢٠٠٤آذار /مارس

وأطلقت السلطات سراح .  شخصاً وإصابة أربعمائة أخرين٣٠مما أدى إلى مقتل أكثر من 

  ساعة في ٢٤، بعد أن أمضى ٢٠٠٦آذار / مارس٢٣طيارة في وقت متأخر من مساء 

 .زنزانة قذرة

آذار / مارس٢٣

٢٠٠٦ 

  علي العبد اهللا وابنه محمد علي العبد اهللا

علي العبد اهللا هو كاتب وناشط، ألقت قوات األمن السورية القبض عليه في منزله ظهر 

؛ وبعد ذلك بسويعات، عادت قوات األمن إلى ٢٠٠٦آذار /الثالث والعشرين من مارس

يضاً؛ وكان علي المنزل العتقال ابنه محمد، وهو طالب حقوق من نشطاء حقوق اإلنسان أ

أيار بسبب تالوته رسالة كتبها /حيث اعتُقل علي في مايو – ٢٠٠٥ومحمد قد اعتقال عام 

زعيم اإلخوان المسلمين المنفي علي صدر الدين البيانوني أثناء اجتماع لمنتدى جمال 

تموز بسبب مشاركته في /األتاسي السياسي؛ أما محمد فقد ألقي القبض عليه في شهر يوليو

 4



وليست هناك معلومات عن مكان . ء لجنة ألهالي المعتقلين في السجون السوريةإنشا

 .احتجازهما أو جهاز األمن المسؤول عن القبض عليهما

آذار / مارس٢٥

٢٠٠٦ 

  سمير نشار

، وعضو اللجنة المؤقتة إلعالن دمشق؛ اعتقلته قوات "تحالف الوطنيين األحرار"هو رئيس 

آذار، ونقلته في اليوم التالي إلى فرع فلسطين /ارس م٢٥األمن السورية في حلب في 

وأثناء التحقيق معه، استجوبته قوات األمن بشأن مشاركته في ). التابع للمخابرات العسكرية(

مؤتمر عقد في واشنطن العاصمة، وبشأن رفضه المثول أمام أجهزة األمن؛ وأطلقت سراحه 

ولم توجه . عة رهن االعتقال سا٤٠، بعد أن أمضى نحو ٢٠٠٦آذار / مارس٢٧مساء 

 .السلطات إليه أي تهمة

آذار / مارس٢٦

٢٠٠٦ 

  فايز الحالق

؛ وتفيد األنباء الواردة أن السلطات السورية "حركة القوميين العرب"هو كاتب وعضو في 

من حكايا ألف ليلة " بسبب قصة قصيرة ألفها بعنوان ٢٠٠٦آذار / مارس٢٦اعتقلته في 

وأحيل الحالق إلى . ، وهي قصة تنطوي على دالالت رمزية سياسية"الراعي وكالبه: وليلة

آذار؛ وال يزال رهن االعتقال حسب آخر األخبار / مارس٢٧محكمة عسكرية في 

 .المتوافرة

آذار / مارس٢٧

٢٠٠٦ 

  هالل رجب

بالالذقية، وهي هيئة اجتماعية ثقافية تقوم ببعض " لجنة العمل الديمقراطي"هو عضو في 

وقد اعتقل رجب في التاسعة صباحاً، وقال محامٍ يتابع قضيته إنه قد . ياسيةاألنشطة الس

  .أخلي سبيله في وقت الحق دون توجيه أي تهمة إليه

  

  أنور حمودة وعامر خيزرانة

هما طالبان جامعيان، وممثالن لتنظيمهما الطالبي في كليتهما؛ اعتقلتهما قوات األمن 

 اعتقالهما إلى مقالة ذات توجه إسالمي تم ؛ وعزي٢٠٠٦آذار / مارس٢٧السورية في 

وقال محاموهما إن طالباً بالكلية طلب منهما نشر المقالة . توزيعها على طالب الكلية

ولكنهما رفضا؛ ورغم هذا الرفض، فقد تم استنساخ المقالة وتوزيعها بين الطالب؛ وال 
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 .يزاالن رهن االعتقال

آذار / مارس٣١

٢٠٠٦ 

  محمد غانم

صحفي مستقل، أفادت شتى منظمات حقوق اإلنسان السورية أن أفراد هو كاتب و

؛ ولم تصدر ٢٠٠٦آذار / مارس٣١المخابرات العسكرية اعتقلوه من منزله في صباح 

وقد سبق للمخابرات العسكرية أن ألقت . السلطات أي معلومات عن أسباب القبض عليه

 يوماً رهن االعتقال في ١٥، أمضى ٢٠٠٤آذار /القبض على غانم واحتجزته؛ وفي مارس

 .فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية
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