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)7 أكتوبر/تشرين األول 2015 ( – قالت 31 منظمة اليوم إن على السلطات السورية الكشف فورا عن مكان ابسل 
خرطبيل، مطّور الربجميات واملدافع عن حرية التعبري. يف 3 أكتوبر/تشرين األول 2015، نقلت السلطات السورية خرطبيل، 

املعتقل منذ 2012، من سجن عدرا املركزي إىل مكان جمهول.
متكن خرطبيل يف 3 أكتوبر/تشرين األول 2015، من إبالغ عائلته أبن عناصر األمن أمروه حبزم أمتعته ولكنهم مل يكشفوا 
وجهته. مل تتلق عائلته أي معلومات رمسية، ولكنها تعتقد حبسب معلومات غري مؤكدة أنه قد يكون أحيل إىل احملكمة امليدانية 

العسكرية يف قاعدة الشرطة العسكرية يف القابون.
قال متحدث ابسم املنظمات: »توجد خماوف حقيقية من أن يكون خرطبيل قد نُقل إىل سجون تنتهج التعذيب، اتبعة لقوى 

األمن السورية. من املفرتض أن يكون خرطبيل يف طريقه إىل خارج السجن بدل تعرضه لإلخفاء جمددا«. 
كررت املنظمات املذكورة مطالبتها ابإلفراج الفوري عن خرطبيل، الذي سيمثل أمام احملكمة العسكرية لنشاطه السلمي الداعم 

حلرية التعبري.
حبسب القانون الدويل، يقع اإلخفاء عندما حترم سلطات الدولة فردا من حريته مث ترفض اإلفصاح عن أي معلومات خبصوص 

مصريه أو مكانه. 

اعُتقل خرطبيل على أيدي املخابرات العسكرية يف 15 مارس/آذار 2012 وما زال رهن اإلعتقال منذ ذلك احلني. بقي 
حمتجزا مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة 8 أشهر يف سجن املخابرات العسكرية يف كفرسوسة وبعدها يف سجن صيداناي العسكري، 
حيث تعّرض طيلة 3 أسابيع لشىت أنواع التعذيب من قبل القائمني على السجن، حبسب ما أخرب عائلته الحقا. مل تتلق عائلته 
أي معلومات من املسؤولني عن مكان تواجده أو سبب اعتقاله حىت 24 ديسمري/كانون األول 2012، حني نقلته السلطات 

إىل »سجن عدرا املركزي«، حيث مُسح له بتلقي الزايرات من أسرته.
تطوير  املهنية يف  بىن مسريته  مهندس حاسوب  34 سنة، وهو  العمر  من  يبلغ  فلسطينيان.  والداه  ابسل خرطبيل سوري، 
الربجميات والويب. قبل توقيفه، استخدم خربته التقنية للمسامهة يف تعزيز حرية التعبري والوصول إىل املعلومات عرب االنرتنت. 
تتضمن مشاريعه أتسيس »مبادرة املشاع اإلبداعي« يف سوراي، وهي منظمة غري رحبية تتيح للناس مشاركة أعمال فنية وغريها 

عن طريق أدوات قانونية جمانية.

حصد خرطبيل عددا من اجلوائز مبا فيها »جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبري الرقمية« عام 2013 الستخدامه التكنولوجيا 
لتعزيز حرية وانفتاح االنرتنت. كما أختري من قبل جملة »فورين بوليسي« ضمن قائمة املفكرين الـ 100 األهم يف العامل لعام 

2012 »الصراره، رغم كّل الظروف، على سلمية الثورة يف سوراي«.
احملاكم العسكرية يف سوراي استثنائية وذات اجراءات مغلقة وسرية، ال تسمح حبق الدفاع. يروي معتقلون سابقون مثلوا أمام هذه 
احملاكم، أن احملاكمات كانت شكلية، تستغرق دقائق معدودة وتتجاهل جتاهال اتما املعايري الدولية للحد األدىن من اإلنصاف. 
أثناء إحدى اجللسات امليدانية يف 9 ديسبمر/كانون األول 2012، استوجب قاٍض عسكري خرطبيل لبضع دقائق، لكن 

األخري مل يسمع عن أي جديد يف ملفه منذ حينه.
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مشرتك

على سوراي كشف مكان اعتقال مدافع عن حرية التعبري
أفرجوا عن ابسل خرطبيل، املعتقل ظلما منذ  2012  

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.
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قال الناطق ابسم املنظمات: »لطاملا كان ابسل يف طليعة مناصري زايدة الشفافية يف سوراي. على السلطات كشف مكانه فورا 
وملّ مشله مع أسرته«.
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