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اعتقال وتعذيب خارج نطاق القانون الشاب محمد الحموي

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

االسم : محمد نديم الحموي 
تاريخ الميالد : 1980/6/1

مكان الوالدة : حمص - باب عمرو 
المهنة : لحام ) قصاب ( 

المؤهل العلمي : للصف السادس 
وسائل اثبات الهوية : ال يملك جواز سفر وال اية وثيقة  / يملك تصريح مغادرة سكن لغايات التكفيل 

مكان االقامة الحالي :  االردن - عمان - مخيم الحسين.
طبيعة االنتهاك الذي تعرض له الشخص :

تعرض المذكور الى االعتقال التعسفي مرتين 
المرة االولى : تم اعتقاله من باب عمرو  بسبب تشابه اسماء واشتباه انه ناشط  تم نقله بباص صغير وخالل النقل تعرض 
للضرب بالعصي  وااليدي وبعد ذلك نقل الى باص عسكري كبير تخلله الضرب وااللفاظ البذيئة تم نقله الى أمن الدولة  بحمص.
انزل الى القبو وبقي فيه يومين دون أي تحقيق  بعد يومين تم اخذه الى التحقيق وهو مغمض العينين وتعرض للتعذيب 

بالدوالب و الكهرباء من خالل ثالثة اشخاص.
بعد مرور 16 يوم من التحقيق معه والتعذيب افرج عنه بعد دفع 100 الف ليرة سوري لضابط غير معروف 

االعتقال الثاني : كان بدمشق العاصمة بعد ان خرج من حمص ذهب الى دمشق داهمت بيته مجموعة من المخابرات 
الجوية وطلبت هويته  وبسبب انه من باب عمرو )هذا حسب وصف مقدم اخبره بذلك فقال له : بسبب انك من باب عمرو 
لن تخرج قبل 10 سنوات ( تم اعتقاله الى اسواق الخير التي اصبحت ثكنة عسكرية وهو سوق معروف  ومن ثم تم نقله 

الى  المخابرات الجوية وطوال وقت النقل يتعرض المذكور للضرب والركل وااللفاظ البذيئة .
وضع المدعو في مهجع 3 فيه 90 شخص لمدة 18 يوم دون أي تحقيق معه وبعدها استدعي للتحقيق وهو مغمض العينين 
ومربوط االيدي الى الخلف  تعرض للضرب  بقشاط  وسألوه عن اسمه ورقم البارودة التي معه باعتباره ناشط مع الثوار وطلبوا 
منه االعتراف.. من الوسائل التي استعملوها معه كذلك الضرب بماسورة  فلقة على اقدامه 80 ضربة وبعدها اوقفوه ورمو عليه 
المياه الساخنة على اقدامه.. سألوه عن االعتراف بأسماء المسلحين وعندما لم يعترف تم رفعه من يديه وهو مربوط الى االعلى  
قرابة 18 ساعة وكل فترة ياتي احدهم ويرفعه قليال ثم يتركه ليزداد التعذيب وااللم.. استخدموا معه كذلك اطفاء السجائر بجسمه

بعد ذلك تم ضربه فلقة مرة ثانية وارجاعه الى المهجع مدة 6-7 ايام ثم طلبه للتحقيق ثانية مع الضرب بالمواسير لم يعترف 
بشيء طول مدة التحقيق بعد ذلك طلب منه تقديم تعهد بعدم المشاركة  والخروج بالمظاهرات وان يخبرهم بكل شي يراه.

متى حصلت االنتهاكات : 
االعتقال االول 3 رمضان 2011 وبعد 16 يوم افرج عنه 

االعتقال الثاني 38 يوم من بداية شباط 2012  الى 2012/3/15 
بتقدير المتعرض لالنتهاكات من هو المسؤول عما تعرض له ولماذا يظن ذلك ؟ 

هم من فرع  المخابرات الجوية وأمن الدولة وينتمون إلى طائفة النظام السوري وذلك من خالل لهجتهم
الواضحة والطائفية التي تظهر عليهم من  خالل اعمالهم وتعذيبهم كما أدلى بذلك المعتدى عليه .

ما هو الدليل المتوفر على االنتهاكات المدعى بها : بسبب التعذيب يعاني حاليا من االالم او مرض في القلب
وتظهر عليه عالمات التعذيب على ظهره ويديه  وسيقدم تقرير طبي عن حالته .
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