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اإلثنني  4 آاير 2015

أبرز حاالت التعذيب حىت املوت يف معتقالت النظام السوري يف نيسان 2014

ملخص تنفيذي :
قتلت القوات احلكومية داخل مراكز االحتجاز النظامية وغري النظامية ما اليقل عن 164 شخصاً بسبب التعذيب وهذا 
الشهر مل يكن فيه معدل التعذيب حىت املوت مرتفعاً فقد وصل يف بعض األشهر إىل قرابة الـ 400 حالة تعذيب حىت املوت 
ولكن ما ميَّز هذا الشهر هو نوع حاالت الوفاة حتت التعذيب، حيث سجل فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان من بني الـ 164 حالة وفاة حتت التعذيب مقتل :
أربعة حمامني

إعالمي
مهندسان

طبيبان
أربعة طالب جامعيني

حاليت قرابة )اخوين – عم وابن أخيه(

منهجية التوثيق لدى فريق توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان :
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية مستقلة غري رحبية التتبع ألي جهة حزبية أو سياسية، تقوم الشبكة بتوثيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيق الضحااي واملعتقلني يف سورية .
نرجو االطالع على منهجية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي 

تفاصيل الحوادث :

حمامون :
املعهد  مدير   .. دمشق  حمافظة  من  حماٍم  شيخ عوض،  اهلادي  عبد   -  1
املعتقلني يف  توثيق حاالت تعذيب  الدميقراطي وانشط حقوقي عمل على 
السجون واملعتقالت األمنية السوريّة، اعتقل من قبل رجال االمن السوري يف 
مكتب اهلجرة على احلدود السورية اللبنانية بتاريخ 8/12/2013  يف معرب 
جديدة ايبوس أثناء توجهه إىل بريوت واقتيد إىل جهة جمهولة، مث وصل خرب 

وفاته تعذيبا حىت املوت بتاريخ  5/4/2014

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/english/SNHR%20Methodology.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTE1QSnVmTWZpQTA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTE1QSnVmTWZpQTA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudWMzbUkwUE9abzQ/edit
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2 - محد طيان الظاهر ، من مواليد البصرية عام 1958، حمام من حمافظة دير الزور .. عضو يف اهليئة العامة للثورة السورية، 
قضى تعذيبا حىت املوت يف الفرع 248 بدمشق ، وأبلغ األمن العسكري ذويه بتاريخ 9/4/2014 بوفاته، وادعى أن سبب 

الوفاة يعود جللطة دماغية.
ويذكر انه مت اعتقاله قبل أكثر من عام يف بلدة الشدادي التابعة حملافظة احلسكة ومن مثّ جرى نقله إىل فرع األمن العسكري 

يف منطقة القامشلي، ومنه إىل الفرع 248 يف دمشق، حيث تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق معه أدى الستشهاده.

3 - حممد وليد مساقية ، حمامي من حمافظة حلب عمره 37 عاماً ، قضى 
منزله  من  اعتقاله  مت   ، حبلب  اجلوية  املخابرات  فرع  يف  املوت  تعذيبا حىت 
بتاريخ  لذويه  تسليم جثمانه  18/3/2014، و مت  بتاريخ  النيل  يف شارع 

20/4/2014

-4 حسن الشيخ نوري الشيخ موسى ، حمام من اخلفسة يف ريف حلب ويبلغ من العمر 40 عاماً، قضى حتت التعذيب يف 
فرع املخابرات اجلوية يف حلب ، ووصلنا خرب وفاته بتاريخ 22/4/2014

اعالمي : 
1 - فادي عبد هللا مراد ، فنان تشكيلي من حمافظة محص ، من مواليد 
عام 1980 ، االبن الوحيد للفنان التشكيلي عبد هللا مراد والسيدة هناء 
الدراقي، خريج كلية الفنون اجلميلة قسم احلفر والطباعة، يعمل يف دمشق 
كمصمم إعالين، وكان قد شارك يف العديد من املعارض اجلماعية يف سورية
اعتقل بتاريخ 8 كانون الثاين من عام 2013  أثناء عودته من عمله على 
فرتة  طيلة  عنه  أي خرب  معرفة  عائلته  تستطع  ومل  املزة يف دمشق  أوتوسرتاد 

االعتقال ، اىل ان مت ابالغهم رمسيا خبرب وفاته بتاريخ 7/4/2014  
لوحة فنية من اعماله

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuWmNwaUE1aU82elE/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMubVdPdEZMdjRWMVU/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMudHpSd2tNaHppN1k/edit
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مهندسون :
1 - وسيم أبو زينة، مهندس معلوماتية فلسطيين األصل  من خميم الريموك 
بدراسة  ويقوم  دمشق  جبامعة  املعلوماتية  اهلندسة  خريج كلية   ، بدمشق 
ماجستري بعلوم الوب ، إضافة خلربته يف جمال التسويق االجتماعي، وينسبون 
املنتدايت وصفحات  الرقميات يف سوراي عرب عدد من  الفضل يف نشر  له 
مواقع التواصل االجتماعي اليت ختتص ابلشؤون التقنية ، اعتقل من داخل 
يهم جبلب مصدقة خترجه ، مث  املعلوماتية عندما كان  حرم جامعة هندسة 
وصل خرب وفاته نتيجة التهاب كبد مل يتم عالجه يف فرع فلسطني بدمشق 

بتاريخ 10/4/2014

2 - ابراهيم احلنان ، مهندس من عدلة مبحافظة احلسكة، وثقت الشبكة السورية حلقوق االنسان بتاريخ 30/4/2014  
مقتله حتت التعذيب يف فرع األمن العسكري بدمشق بعد فرتة اعتقال استمرت حوايل 3 اشهر

أطباء :
1 - كمال جنوم ، طبيب جراح من مدينة اتدف بريف حلب ، يبلغ من العمر 70 عاماً، مت اعتقاله قبل عدة أايم على خلفية 

نشاطه يف عالجه للناشطني والثوار ،   قضى تعذيبا يف فرع املخابرات اجلوية ، وقد ابلغ عن ذلك بتاريخ 24/4/2014

2 - حممود رفاعي ، طبيب اسنان من يربود بريف دمشق ، قضى تعذيباحىت املوت يف فرع فلسطني وقد وصل خرب وفاته 
بتاريخ 24/4/2014

طالب جامعيون 
1 - أمحد حسني طه ، طالب جامعي من خميم الريموك بدمشق ، فلسطيين اجلنسية ، أحد متطوعي اهليئة الوطنية ، قضى 
حتت التعذيب يف سجون النظام بتاريخ 12/4/2014 حيث مت اعتقاله مع عدد من الطالب الذي خرجوا من املخيم بتاريخ 

2014-2-2 الستكمال دراستهم وفق املبادرة لكن مل يلتزم هبا النظام وقام ابعتقاهلم 

2 - حممد سامي البيوش ، طالب يف السنة الثانية بكلية الطب يف جامعة حلب ، من مدينة كفرنبل مبحافظة ادلب ، يبلغ 
من العمر 20عاماً ، قام النظام ابعتقاله مع اثنني وعشرون طالباً من املدينة اجلامعية قبل أربعة اشهر ،وصل خرب وفاته تعذيبا 

يف فرع املخابرات اجلوية يف حلب  بتاريخ 27/4/2014

3 - أمحد حممود السويد الفجر، طالب يف السنة الثالثة بكلية الطب يف جامعة حلب ، من مدينة كفرنبل مبحافظة ادلب 
، قام النظام ابعتقاله مع اثنني وعشرون طالباً من املدينة اجلامعية قبل أربعة اشهر ،وصل خرب وفاته تعذيبا يف فرع املخابرات 

اجلوية يف حلب  بتاريخ 28/4/2014

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMDVGbmh0dGp2Ukk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMVYtM0l6VTJnYlk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT3hSNUh0Uk53bGc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT3hSNUh0Uk53bGc/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuQ2pBU0t2cFIxXzA/edit
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4 - حممد حممود املنصور، طالب يف السنة الثالثة بكلية اهلندسة امليكانيكية يف جامعة حلب ، من مدينة كفرنبل مبحافظة 
النظام ابعتقاله مع اثنني وعشرون طالباً من املدينة اجلامعية قبل أربعة اشهر ،وصل خرب وفاته تعذيبا يف فرع  ادلب ، قام 

املخابرات اجلوية يف حلب  بتاريخ 8/4/2014

أقارب :
1 - أمني شخشريو  وابن أخيه بشار شخشريو ، من الشاغور بدمشق ،اعتقال منذ حنو شهر اثر كمني  نصب هلما يف مدينة 

جرماان لسحب بعض االموال منهما 
ومن مث وصل خرب تعذيبهما حىت املوت  بتاريخ 6/4/2014 يف فرع املخابرات اجلوية يف مطار املزة العسكري .

2 - عمر وديع غنيمي و اخاه عبد العزيز ، من كورين ابدلب ، اعتقال مع والدمها ) الذي وصل خرب وفاته تعذيباً قبل ثالثة 
اشهر( قبل سنة ومن مثّ وصل خرب اهنما قضيا حتت التعذيب بسجن صيداناي بريف دمشق بتاريخ 8/4/2014

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuT3hSNUh0Uk53bGc/edit

