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اخلميس 12 متوز 2012

الناشط أسامة اهلبايل من االختفاء القسري إىل اإلعدام

غالباً ما يتحول املعتقل تعسفياً يف مراكز االحتجاز التابعة للنظام السوري إىل خمتٍف قسرايً، )حبسب القانون الدويل، يقع 
اإلخفاء عندما تقوم سلطات الدولة حبرمان فرد من حريته مث ترفض اإلفصاح عن أية معلومات خبصوص مصريه أو مكان 
احتجازه، وذلك بعد انقضاء مدة زمنية على احتجازه، حنن نعتمد يف منهجيتنا مدة تُقدَّر بـ 40 يوم(، وميارس النظام السوري 
بشكل منهجي عمليات اإلخفاء القسري جتاه املعتقلني لديه وهناك ختوف كبري حول مصري ما ال يقل عن 73 ألف مدين 

خمتٍف قسرايً حبسب أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، معظمهم مضى على اختفائه سنوات.

أسامة خالد اهلبايل، من أبناء حي مساكن املعلمني/ اخلالدية يف 
مدينة محص، مواليد عام 1988، طالب بكالوراي أديب، من أبرز 
النشطاء اإلعالميني يف حمافظة محص، كما نشط يف اجملال الطيب 
السوري  للنظام  التابعة  األمن  قوات  أن  عائلته  أخربتنا  واإلغاثي، 
أثناء عودته من رحلة عالج يف  اعتقلته يف 18/ آب/ 2012 
لبنان جراء إصابة سابقة تعرَّض هلا أثناء عمله يف تغطية األحداث 
اجلارية يف محص، واحتجز يف بداية اعتقاله يف فرع األمن العسكري 
وإخضاعه  العسكري  صيداناي  سجن  إىل  نقله  جرى  مث  حبمص 

حملكمة امليدان العسكرية.

تحديث:
بقَي أسامة قيد االختفاء القسري طوال مدة اعتقاله ومل حتصل عائلته على أية معلومات تكشف مصريه، ويف23 / أاير/ 
2017 تبلغت عائلته خرباً يُفيد إبعدامه إثر حماكمة ميدانية شكلية يف سجن صيداناي بتهمة قيامه أبعمال إرهابية، عرب 
جلنة املفاوضات يف حي الوعر مبدينة محص من خالل استبيان وضع املعتقلني الذي تقدَّمت به اللجنة للنظام السوري خالل 

مفاوضات حي الوعر يف آذار/ 2017.

حزيران/  هناية  يف  أتسست  اإلنسان،  حلقوق  السورية  الشبكة 
2011 وهي منظمة مستقلة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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ُتطالب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان اجملتمع الدويل ممثاًل مبجلس األمن الدويل واجلمعية العامة لألمم املتحدة ابلضغط على 
النظام السوري لكشف مصري املختفني قسرايً لديه، وإلزامه إبخالء سبيل مجيع املعتقلني السلميني ونشطاء حقوق اإلنسان، 
واإلغاثة واإلعالم، ويتحمل النظام السوري املسؤولية الكاملة عن حياة املعتقلني لديه وسالمتهم وعن كل التبعات االقتصادية 
واالجتماعية والقانونية املرتتبة على اعتقاهلم، كما يتحمل جملس األمن جزءاً كبرياً من املسؤولية القانونية واألخالقية جتاه شعب 

يعترب جزءاً من اجملتمع الدويل.
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