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اعتقال الطالبة فاطمة سعد

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

لم تكن فاطمة موجودة لتتلقى خبر نجاحها وبتفوق عندما أعلنت نتائج امتحانات الثانوية العامة لدورة عام 2012 ألنها 
ببساطة قابعة في أحد أقبية المخابرات السورية  بعد أن داهمت دورية تابعة لفرع أمن الدولة فجر الثالثاء الموافق في 
28/ 6/ 2012 و حوالي الساعة الخامسة صباحاً منزل السيد خالد سعد الواقع في حي قنينص الشعبي عند  الساحة 
العامة واقتادته مع ابنه وابنته الممرضة البالغة من العمر اثنان وعشرون عاما فاطمة خالد سعد مع حاسوبها الشخصي 
وبعض من اإلكسسوارات الخاصة بوسائل االتصال من كاميرا رقمية وكرت ذاكرة وهاتف خلوي وبعد التحقيق مع 
الوالد عدة ساعات أفرج عنه وابنه  بينما حولت الفتاة إلى فرع األمن السياسي وبقيت رهن االعتقال بسبب اكتشاف أغنية 

لمجموعة من صديقاتها يقمن بغناء مفرداتها المؤيدة للثورة والمناهضة للنظام .

فاطمة سعد المعروفة بفرح الريس ناشطة إعالمية ساندت الثورة وقامت بنقل أخبار مدينة الالذقية وإعداد تقارير ميدانية 
عن معاناة سكانها , إضافة لتوزيع  المعونات الغذائية والطبية ألسر الشهداء والمعتقلين فيها 

عنت بشكل أساسي بشؤون المرأة ومساندتها  وتوثيق معاناتها وكانت النتيجة أن اتهمت بالتواصل مع جهات أجنبية ومد 
قنوات الفتنة بالمعلومات الكاذبة , وأما التهمة األكبر فكانت تدريب قريناتها على مبادئ اإلسعافات األولية وتحضيرهن 
ألي اقتحام للمنطقة خاصة بعد حرق النظام مؤخرا للمستوصف الطبي الوحيد الذي يخدم الحي الفقير الذي تقطنه و يأوي 

خمسين ألف نسمة على مساحة قدرها حوالي أربعة كيلومترات مربعة .
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تعترف على أصدقائها وتحت وطأة  للضغط عليها حتى  فاطمة  يزين غرفة  أغنية وعلم  كان  استخدم عناصر األمن 
التعذيب اعترفت بالفعل على العديد منهم, إال أن ذلك لم يشفع لها و تابع األمن ممارسة ساديتهم المشينة إلى أن انهار 
جسدها الضعيف تماما, اضطر جالدوها لنقلها إلى المشفى العسكري في مشروع القلعة بمدينة الالذقية بعد ضرر بالغ 
لحق بكبدها , وقد ألقى األمن القبض على صديقة لها تدعى رشا صهيوني ال تتوفر لدينا اي معلومة عن مكان تواجدها 

حتى ساعة إعداد هذا التقرير .

حولت فاطمة إلى دمشق يوم الثالثاء الماضي الموافق 17/7/2012 حيث تحتجز
في أحد أفرع المخابرات العامة يعتقد أنه بحسب مصادر خاصة الفرع  رقم 291  

بحسب ممارسات النظام السوري قبال و تزامنا مع انشغال المجتمع الدولي بالمجريات الميدانية والعسكرية وتناسي 
شؤون المعتقلين فيعتقد أن حياة الناشطة فاطمة سعد في خطر حقيقي , من هنا تدعو الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
حكومة  على  والضغط  الجهود  من  المزيد  لبذل  والسريع  الفوري  للتحرك  الرسمي  وغير  الرسمي  الدولي  المجتمع 

األسد لإلفراج عنها وكافة المعتقلين

واإليفاء  السورية  والمتعقالت  للسجون  زياراتها  تكثيف  إلى  الدولي  األحمر   والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
بالتزاماتها المترتبة عليها بوصفها الوصي على إتفاقيات جنيف األربعة.

حيث أن خطورة الوضع وتأزمه يتطلب مضاعفة الجهود واستنفار القوى والتحرك الفوري على مختلف األصعدة كي 
ال نصل إلى نهاية مأساوية أخرى 

لقاء الناشطة فرح مع إحدى معتقالت مدينة الالذقية المفرج عنهن 
تقرير شباب سورية عن وضع الشباب بالالذقية فرح الريس

فيديو لتوزيع المعونات من الهيئة العليا للإلغاثة التي كانت تعمل معها فاطمة

http://www.youtube.com/watch?v=OCSVeEME_zg
http://www.youtube.com/watch?v=HM5-Lk8UaXU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=a99gV_z0mHQ&feature=plcp

