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وعلوم  الفيزياء  في  الدكتوراة  من  فواز  فاتن 

الذرة إلى االختفاء القسري 

أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان عدة بيانات سابقة فيما يتعلق باعتقال السلطات األمنية في سوريا للدكتورة فاتن فواز، 
ولكن الجديد في األمر قيام السلطات السورية بتاريخ 14/تموز الجاري بنقلها من سجن عدرا المركزي إلى مكان مازال مجهوالً 

بالنسبة للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وذلك برفقة عدد من المحتجزات كن معها.

الدكتورة فاتن رجب فواز من مدنية دوما في ريف دمشق مواليد عام 1979، اعتقلتها المخابرات الجوية في مدينة دمشق 
بتاريخ 26/كانون األول/2011.  وقد ذكرنا في تقريرنا السابق 
أنها قضت في فرع المخابرات الجوية في دمشق قرابة العشرة 
أشهر، تم تحويلها بعد ذلك إلى الفرع 215 في حي كفر سوسة 
وبقيت  مجدداً  الجوية  المخابرات  فرع  إلى  أعيدت  ثم  بدمشق، 
هناك حتى 19/شباط/2014 حيث تم تحويلها إلى سجن عدرا 

وذلك بعد إحالتها إلى القضاء العسكري.

الفيزياء في  الدكتوراة في  ُتعد رسالة  إلى أن فاتن كانت  ُيشار 
لها  السوري  النظام  اعتقال  ولكن  الفرنسية،  الجامعات  إحدى 
منعها من إكمال رسالتها، وتعرضت بدالً من ذلك ألشد أنواع 
التعذيب من بين جميع المعتقالت بحسب ما أفاد الشبكة السورية 
على  حصلنا  حيث  الناجيات،  من  عدد  بذلك  اإلنسان  لحقوق 
معلومات مؤكدة تفيد بتعرضها لنوبات صرع ونزيف حاد في 

األنف و األذنين إثر علميات التعذيب الوحشي.

فقدت فاتن أخوها األستاذ أحمد رجب فواز فقد قتل في قصف 
لقوات النظام السوري على مدينة دوما بتاريخ 18/أيلول/2012، 
وحالياً تتخوف عائلتها من فقدان ابنتهم فاتن وخاصة بعد صدور 

قرار الترحيل األخير.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تطلب من المجتمع الدولي ممثالً بمجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة إصدار قرار 
السلميين ونشطاء حقوق اإلنسان، واإلغاثة، واإلعالم، والسماح  المحتجزين  السلطات السورية على إخالء كافة  ُملزم ُيجبر 
للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز االحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق 

اإلنسان داخل مراكز االحتجاز.

وهناك قلق حقيقي على مصير الدكتورة فاتن وزميالتها حيث من المتوقع أن يكون قد صدر حكم غيابي ضدهم من محكمة 
الميدان العسكرية، أو محكمة اإلرهاب، حيث أن اإلحالة إلى هذه المحاكم تتم عبر قسم التحقيق داخل مركز االحتجاز وليس 

عبر النيابة العامة في خرق واضح ألبسط المعايير القضائية حول العالم.
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