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الفريق  اإلنسان  حلقوق  السورية  الشبكة  أطلعت 
غري  أو  القسري  االختفاء  حباالت  املعين  العامل 
ابسل  األخوين  بقضية  املتحدة،  ابألمم  الطوعي 
السلطات  من  للطلب  ودعته  طباخ،  أمحد  وزاهر 
السورية اإلفراج عنهما، حيث مت اعتقاهلما تعسفياً 
قبل  بريف دمشق من  منزهلما يف حي جرماان  من 
اللجان الشعبية التابعة للقوات احلكومية يف جرماان 
بتاريخ 12/ آذار/ 2013، دون إظهار أمر قضائي 

يُبيح هلم ذلك.
ابسل وزاهر أمحد طباخ من حمافظة حلب، ابسل طالب يف كلية الفنون اجلميلة بدمشق، بلغ من العمر حني اعتقاله 28 عاماً، 

وزاهر يعمل فين مكساج لدى إحدى شركات اإلنتاج الفين، بلغ من العمر حني اعتقاله 25 عاماً.
مل تستطع عائلة األخوين معرفة مكان احتجازمها ومصريمها على الرغم من السؤال عنهما لدى وزارة العدل ووزارة املصاحلة 

الوطينة لدى السلطات السورية اليت نفت اعتقاهلما. 
منذ اتريخ إخفائهما مل حتصل عائلتهما على أي خرب يدل على مكان وجودمها، حىت اتريخ تبليغ املقرر املعين يف األمم املتحدة 

17/ آب/ 2015، وال يزال مصريمها جمهواًل. 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري لألخوين ابسل وزاهر طباخ، ومل تتمكن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من معرفة 
مصريمها حىت اآلن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقاهلم وتعذيبهم يف حال تكرار السؤال عن الشابني 

كما حصل مع العديد من احلاالت املشاهبة.
طالبت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جلنة األمم املتحدة املعنية ابالختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل 

مطالبتها العاجلة ابإلفراج عنهما، واإلفراج عن آالف حاالت االختفاء القسري وضرورة معرفة مصريهم.
وعلى الرغم من أن احلكومة السورية ليست طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، لكنها 
يف املقابل طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان اللَذين ينتهك االختفاء 

القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ختوفها من عمليات التعذيب ورمبا املوت بسبب التعذيب حبق املختفني قسرايً 

منذ عام 2011 ومازال عداد االختفاء القسري يف تصاعد مستمر.

األخوان طباخ خمتفيان قسرايً منذ عام 2013بيـــــــــان

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

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

زاهر طباخ باسل طباخ
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