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استمرار اعتقال وتعذيب االطباء 

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

 تخوف على حياة الطبيب محمد غصاب المحاميد المعتقل بيد السلطات السورية
اثر تعرضه للتعذيب و اهمال الرعاية الصحية .

االسم : محمد
اسم االب : غصاب 

اسم االم : مهيبة
المهنة : طبيب : اختصاص جراحة عصبية 

المواليد :1969
عدد االوالد : طفلين ذكور واربع اناث اكبرهم بعمر 14 سنة واصغرهم بعمر 4 سنوات

تاريخ االعتقال : 12- 08 - 2012
الدكتور محمد غصاب المحاميد الذي اعتقل فجراً من منزله بتاريخ12 آب 2012م الموافق 27 رمضان 1433هجري

الدكتور محمد مواليد درعا 1969 اختصاص جراحة عصبية وهو شقيق الشهيد الدكتور علي غصاب المحاميد الذي قتل 
على يد القوات الحكومية كما قتل أيضا أخوه الناشط  زايد غصاب المحاميد.

الدكتور محمد غصاب المحاميد ، معروف بدماثة خلقه وروحه الطيبة وتعامله الحسن مع الناس ، وهو دكتور جراحة 
عصبية، ينتمي إلحدى العائالت المتميزة في درعا والمشهود لها بالوطنية والسمعة الطيبة ، والتي قدمت عدداً من الشهداء 

منهم أخ الدكتور محمد طبيب الجراحة القلبية الدكتور علي غصاب المحاميد، رحمه هللا و صّبر ذويه . 
الدكتور محمد ، حاصل على دكتوراه بالطب البشري من جامعة دمشق،  اختصاص جراحة عصبية . 

حتى لحظة إصدار البيان لم تردنا أية معلومة مؤكدة عن مكان وجود الدكتور محمد، أو معرفة الجهة المختطفة، علماً أّن منزله 
يقع في منطقة قريبة من الشرطة العسكرية، بالقرب من  حاجز يعتبر من أقوى الحواجز ، والقناصة منتشرين بأرجاء المكان.
وردت الشبكة معلومات تفيد بتواجده  في المخابرات الجوية بمدينة درعا، وبعد مراجعة بعض من أقربائه أنكر عناصر 
المخابرات الجوية أي وجود له لديهم ، كما وردت معلومات عن تواجده في األمن العسكري ولدى مراجعتهم أنكروا 

أيضا وجوده لديهم . 

بالدفاع عن حقوق اإلنسان في سوريا ، ندين ونستنكر  إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان كمنظمة حقوقية تعنى 
االعتقال التعسفي واالختفاء القسري لكافة المعتقلين السوريين ، ونناشد المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة الضغط 
على الحكومة السورية إليقاف حمالت التعذيب و االختفاء القسري و الكشف عن مصير اآلالف من المختفين قسريا والتي 

تشكل خرقا فاضحا ألبسط الحريات والحقوق التي كفلتها جميع االتفاقيات الدولية المختصة بهذا الصدد .
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