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اعتقال السيدة فاطمة نبيو بهدف الضغط وابتزاز أقربائها 

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

أحد األساليب المفضلة ألجهزة األمن والمخابرات السورية كان، وال يزال، أسلوب االعتداء على  األقارب للضغط على 
معارضي النظام  لتغيير مواقفهم ، إضافة للحصول على معلومات عن ناشطي الحراك الثوري وتحركاتهم وأماكن إقامتهم 

إن اعتقال سيدة  مع أطفالها واستجواب أكبرهم الذي لم يتجاوز عامه السادس ليس سوى انتهاك ألبسط القيم اإلنسانية 
في صباح  يوم الخميس الموافق 29- 11- 2012 أوقف حاجز لشبيحة النظام على الطريق الواصل بين سهل الغاب و 
السهل الساحلي ويعرف بطريق بيت ياشوط , السيدة فاطمة نبيو خالل توجها من ريف الالذقية إلى المدينة , بنية التسوق 
لفصل الشتاء,وقاموا بترويع أبنائها األربعة والتحقيق مع أكبرهم الذي لم يتجاوز السادسة من العمر وسؤاله عن والده 

المفقود منذ أربعة أشهر , باإلضافة لسؤاله عن تحركات الجيش الحر في المنطقة التي قدموا منها.
وبعد التحقق من هويتها قاموا باعتقالها بتهمة وجود عدد من أفراد عائلتها منشقين عن الجيش السوري وبالرغم من أن 

قرابتها بهم بعيدة إال أن ذلك لم يشفع لها عند قوات أمن الحكومة السورية الذي  يتبع  أساليب العصور الوسطى.

فاطمة نبيو مواليد 1983 
الالذقية - ناحية كنسبا - قرية الحدادة

متزوجة ولديها أربعة أطفال 
أكبرهم حسين نبيو بعمر السادسة وأصغرهم رضيع لم يتجاوز شهره الثالث ما يعد انتهاكاً آخر لحقوق الطفل عدا عن 
الضرر النفسي  الذي سيرافق تأثيره السلبي وجدان األطفال األربعة  لفترة طويلة جراء اإلرهاب الذي شهدوه خالل 
اعتقال والدتهم , وقد ترك حاجز اللجان الشعبية )الشبيحة(  األطفال األربعة برفقة إحدى سيدات القرية دون اكتراث 

بمصيرهم وقد قامت السيدة بإيصالهم لمنزل الجد.

بناء على ما تقدم , فهناك خطر حقيقي على حياة السيدة فاطمة جراء التعذيب الذي قد تتعرض له فبالرغم من مصادقة 
سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب , والدستور السوري نفسه ينص في الفقرة )3( من المادة )28( أنه ال يجوز تعذيب 
أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة إال أن التعذيب يمارس بمختلف األشكال حتى قبل التحقيق معهم و في 

ظروف شديدة القسوة تنتهي أحياناً بالموت.

 لذا تطالب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مجلس حقوق اإلنسان وجميع المنظمات الرسمية وغير الرسمية  بالضغط 
اليونسيف بممارسة دورها   النظام السوري لإلفراج الفوري عن السيدة فاطمة ,كما نخص منظمة  بكافة الوسائل على 

لضمان عودة االم سالمة ألطفالهاالذين يحتاجون رعايتها و بالذات الرضيع الذي يرفض أي طعام غير حليب أمه.
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