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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : تدعو لتحييد المدنيين
 وخاصة النساء واألطفال وعدم الزج بهم في خضم الصراع 

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

الموت  لخطر  فهم عرضة  واألطفال,  النساء  من  الحروب  معظم ضحايا  ,فإن  القتال  في  المباشرة  مشاركتهم  عدم  رغم 
واإلصابة و الخطف واالعتداءات الجنسية إضافة إلى التفكك األسري والنزوح و فقدان الملكية ...

وقد ألقت قوات األمن السوري القبض على مئات السيدات لمجرد االشتباه أنهن من عائالت تعارض الحكومة, واستهدفوهن 
فقط لكونهن نساء واحتجزتهن بمعزٍل عن العالم الخارجي لفترات طويلٍة دون تهمة أو محاكمة، و في حين ال تزال بالدنا 
ترزخ تحت وطأة قيود التخلف بأوجهه وقوانينه المتعددة  التي تطال المجتمع والسلطة السياسية واألحزاب وغيرها، خاصة 
الموقف الحقيقي والضمني من المرأة، فقد انتهجت الحكومة سياسة اعتقال النساء في سبيل هزم خصومها واالنتقام منهم 
وكسر إرادتهم، بتاريخ 2013-2-9 أوقفت مجموعة من الجنود عند حاجز يعفور السيارة التي تقل السيدة ) أم ظافر( 

واعتقلتها مع أطفالها الثالثة ظافروأحمد وكرم النعماني  واقتادتهم إلى مقر الفرقة الرابعة.

السيدة وفاء : مدرسة ابتدائي - تبلغ من العمر 35 عام 
أبناؤها :كبيرهم ظافر لم يتجاوز الرابعة عشر وصغيرهم كرم  أكمل عامه األول فوق أرضية المعتقل الباردة

إضافة للسائق ويدعى : محمد زين العرب و السيارة التي تقلهم 
صورة ظافر محمد النعماني 14 عام وأخيه كرم محمد النعماني عام واحد 

صورة أحمد محمد النعماني 10 سنوات
صورة كرم محمد النعماني عام واحد فقط

الزوج محمد النعماني اعتقله األمن السوري أواخر الشهر الرابع من عام 2012 , رغم عدم ارتباطه بأي نشاط حينها،  وبقى 
حوالي 40 يوما  ثم أفرج عنه  في 2011-5-21، بعد ذلك غادرمنزله وقطعت أخباره ألشهر طويلة ولم يعرف له طريق إال 
بعد احتجاز زوجته، بعد مرور أسبوعين على االعتقال تبين أن الحكومة السورية تسعى لتخليص بعض األسرى الذين تحتفظ 
بهم إحدى الكتائب  )حركة أحرار الشام اإلسالمية ( وقد اتخذ من تلك المربية الفاضلة وأطفالها الثالثة رهينة حتى يتم تسليمهم.

إذ تصر   , بالفشل  باءت  العملية  لكن  الطرفين,  بين  تبادل أسرى  الوسطاء إلتمام عملية  أحد  االتفاق عبر  بالفعل حصل 
الحكومة على تسلم أحد عناصرها,بينما ترفض الكتيبة ذلك وتعرض تسليم اثنين فقط .

بينما تستمر محنة المدرسة والمربية الفاضلة أم ظافر في المعتقل مع أبنائها وهم الجانب األضعف واألكثر عرضة لإليذاء 
بسبب ما يقاسونه من حرمان , وما يتعرضون له من شروخ نفسية عميقة لفظاعة ما  يشاهدونه

و بحسب آخر اتصال أجرته فإنها حرمت من الغذاء والدفء وحتى الفوط الصحية لطفلها الصغير 
وقد علمت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان من مصادر محلية أن السائق الذي اعتقل معها تعرض لتعذيب شديد

لذا تحذر من وجود خطر جدي و حقيقي على حياتها وحياة أطفالها وخاصة الصغير منهم.
إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في 
الكرامة والحقوق، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، إن اعتقال السيدة وفاء دون جرم ارتكبته هي و إنما للضغط على 

جهة معادية هو تمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان.
إن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تدين زج المدنيين بشكل عام و النساء واألطفال بشكل خاص في خضم النزاعات وتحمل 

الحكومة السورية مسؤولية أمنهم الصحي والنفسي وتؤكد على ضرورة اإلفراج الفوري عن السيدة أم ظافر وأطفالها.
كما تطالب الشبكة السورية من المجتمع الدولي السياسي ومن منظمة اليونسيف ومجلس حقوق اإلنسان اإليفاء بالوعود التي قطعوها 
بشأن حماية األطفال ,واتخاذ إجراءات صارمة , والتوقف عن اعتبار التعدي على األطفال في سوريا مجرد عمل مأسوف عليه

كما تدعو الشبكة السورية قادة الجيش الحر والكتائب اإلسالمية عموما و كتيبة حركة أحرارالشام خصوصا إلى استذكار 
الهدف الحقيقي وراء حملهم السالح أال وهو الدفاع عن المدنيين والزود عن عرض وشرف نساء سوريا ,وإدراك أن هتك 

ً عرض امرأة واحدة أو إهانتها هو هتك ألعراض السوريين وإهانتهم جميعا
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