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األربعاء 4 تشرين الثاين 2015

)بريوت، 4 نوفمرب/تشرين الثاين 2015( – قالت 21 منظمة اليوم إن السلطات السورية مل تفصح بعد عن مكان ابسل 
خرطبيل، مصمم الربجميات واملدافع عن حرية املعلومات، بعد شهر من نقله إىل مكان جمهول. على السلطات السورية أن 

تكشف عن مكانه فورا وأن تفرج عنه.

أوقفت املخابرات العسكرية خرطبيل يف 15 مارس/آذار 2012. متّكن يف 3 أكتوبر/تشرين األول 2015 من إخبار أسرته 
أبن ضباط األمن أمروه حبزم أمتعته دون الكشف عن مقصده اجلديد. مل حتصل أسرته على أي معلومات إضافية، وتشتبه يف 

نقله إىل احملكمة امليدانية العسكرية يف قاعدة الشرطة العسكرية يف القابون.

قال انطق ابسم املنظمات: »كل يوم مير دون أنباء كأنه دهر مير على أسرته. على السلطات السورية أن تفصح فورا عن 
مكانه وأن جتمع مشله هبم«.

قالت املنظمات إن على احلكومة السورية أن تكشف فورا عن مكان احتجاز خرطبيل وأن تطلق سراحه على الفور دون 
شروط. ميثل ابسل أمام احملكمة امليدانية العسكرية جراء أنشطته السلمية الداعمة حلرية التعبري.

يُعّرف القانون الدويل االختفاء القسري بصفته إجراء تتخذه سلطات الدولة حلرمان شخص من حريته، ورفض تقدمي معلومات 
عن مصريه أو مكانه.

احملاكم امليدانية العسكرية السورية هي حماكم استثنائية تتبع مداوالت سرّية وال تسمح ابحلق يف التمثيل القانوين. بناء على 
الدنيا  الدولية  املعايري  تستويف  دقائق، وال  احملاكمة  فإجراءاهتا صورية، وتستغرق  احملاكم،  أمام هذه  مثلوا  شهادات أشخاص 
للمحاكمات العادلة. أثناء حماكمة ميدانية انعقدت يف 9 ديسمرب/كانون األول 2012 استجوب قاٍض عسكري خرطبيل 

لدقائق، لكنه مل يعرف أي جديد عن قضيته منذ ذلك احلني.

مهنيا مبجال  مسارا  لنفسه  أسس  وقد  عاما،   34 العمر  من  يبلغ  فلسطينيني  أبوين  من  مهندس حاسوب سوري  خرطبيل 
الربجميات واملواقع اإللكرتونية. وكان قبل اعتقاله يستخدم خرباته التقنية يف دعم حرية الرأي وإاتحة املعلومات على اإلنرتنت. 
من بني مشروعاته، أسس »املشاع اإلبداعي« يف سوراي، وهي منظمة غري رحبية متّكن االفراد من التشارك يف األعمال الفنية 
وغريها ابستخدام أدوات قانونية جمانية. رغم حبسه، ما زال عمل خرطبيل الربجمي يسهم يف التقدم املعريف. يف الشهر املاضي 
أنتج زمالؤه منوذجا جديدا ثالثي األبعاد ملدينة تدمر األثرية ابستخدام بياانت مجعها خرطبيل قبل احتجازه. يتعرض موقع 
الرتاث العاملي لليونسكو هذا حاليا للتدمري من ِقبل مقاتلي الدولة اإلسالمية )داعش(، لكن متّكن املشروع من إعادة بناء 

مظهر املدينة التارخيية قبل تدمريها بناء على قياسات أعدها خرطبيل.

سوراي ال جديد حول مكان احتجاز انشطبيـــــــــان
 نقل ابسل خرطبيل إىل مكان جمهول منذ 3 أكتوبر/تشرين األول

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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حصد خرطبيل عديد اجلوائز ومنها جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبري الرقمية لعام 2013 الستخدامه التكنولوجيا يف تعزيز 
انفتاح وحرية اإلنرتنت. ضّمت جملة »فورين بوليسي« خرطبيل إىل قائمتها ألهم 100 مفكر عاملي لعام 2012، »إلصراره، 

رغم كل الظروف، على سلمية الثورة السورية«.

قائمة املنظمات املوقعة: 
1. عمل املسيحيني إللغاء التعذيب

2. مؤسسة اجلبهة اإللكرتونية
3. األوروـ متوسطية للحقوق 

4. الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، ضمن إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان
5. مركز اخلليج حلقوق اإلنسان 

6. املعهد اإلنساين للتعاون مع الدول النامية 
7. مؤشر الرقابة 

8. مرصد حقوق احملامني كندا 
9. ال سالم من غري عدالة 

10. املركز الفلسطيين للتنمية واحلرايت اإلعالمية 
11. ابكس من أجل السالم – هولندا 

12. منظمة القلم الدولية
13. مراسلون بال حدود  

14. مركز سكايس الدفاع عن احلرايت اإلعالمية والثقافية »سكايز«
15. املبادرة التبادلية للسوشيال ميداي 
16. الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
17. املرصد السوري حلقوق اإلنسان 

18. اليوم التايل 
19. مركز توثيق االنتهاكات يف سوراي 

20. فيفارات
21. املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب يف إطار مرصد محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان  

ملزيد من املعلومات: 
يف بريوت، ندمي حوري )العربية والفرنسية واإلنغليزية(: 244-639-3-961+  )خلوي( 

 houryn@hrw.org أو
nadimhoury@ :تويرت
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