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بكثــر مــن احلــزن واألســى تنعــي املنظمــات واملؤسســات املوقعــة الصديــق والزميــل باســل خرطبيــل صفــدي الــذي مّت إعدامــه يف 
الســجون الســورية، ونقــدم تعازينــا العميقــة ألســرته وأصدقائــه ومجيــع مــن عرفــوه وأحبــوه.

باســل هــو مهنــدس حواســيب ســوري فلســطيين عمــل كمطــّور لربجميــات مفتوحــة املصــدر مســتخدماً خربتــه التقنيــة لتعزيــز حريــة 
التعبــر والوصــول إىل املعلومــات مــن خــال شــبكة االنرتنــت. كمــا تــرأس باســل مشــروع “املشــاع اإلبداعــي” الســوري، وكان 

يعــرف بكونــه معلمــاً، مســامهاَ لويكيبيديــا، وداعيــاَ لثقافــة حريــة التعبــر.

مّت اإلعــان عــن وفــاة باســل مــن قبــل زوجتــه احملاميــة والناشــطة نــورة غــازي صفــدي بتاريــخ ١ أغســطس/آب 2017 حيــث 
كتبــت يف منشــور علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك، “تغــّص الكلمــات يف فمــي ، وأنــا أعلــن اليــوم بامســي واســم عائلــة باســل 
وعائلــي ، تأكيــدي خلــرب صــدور حكــم إعــدام وتنفيــذه حبــق زوجــي باســل خرطبيــل صفــدي بعــد أيــام مــن نقلــه مــن ســجن عــدرا 

يف تشــرين األول 2015 ... هنايــة تليــق ببطــل مثلــه”.

اعُتقــل خرطبيــل علــى أيــدي املخابــرات العســكرية يف 15 مــارس/آذار 2012، مث بقــّي حمتجــزا ومعــزوال عــن العــامل اخلارجــي 
ملــدة 8 أشــهر يف ســجن املخابــرات العســكرية يف كفرسوســة وبعدهــا نُِقــَل إىل ســجن صيدنايــا العســكري، حيــث تعــّرض طيلــة 
3 أســابيع لشــى أنواع التعذيب من قبل القائمني على الســجن، حبســب ما أخرب عائلته الحقاً. مل تتلق عائلته أي معلومات 
مــن املســؤولني عــن مــكان تواجــده أو ســبب اعتقالــه حــى 24 ديســمرب/كانون األول 2012، حــني نقلتــه الســلطات املعنيــة 

إىل “ســجن عــدرا املركــزي”.  

هنــاك متّكــن أخــراً مــن لقــاء زوجتــه وعائلتــه. اســتمّر الوضــع علــى حالــه حــى أكتوبــر/ تشــرين األّول 2015، حــني انقطعــت مجيــع 
االتصــاالت بــني باســل والعــامل اخلارجــي، وذلــك إثــّر قيــام قــوات األمــن بنقــل باســل بصــورة مفاجئــة مــن زنزانتــه يف ســجن عــدرا إىل 

مــكان جمهــول وفقــاَ لتقاريــر خمتلفــة. تبــني الحقــاَ أن حمكمــة امليــدان العســكرية حكمــت علــى باســل خرطبيــل صفــدي باإلعــدام .

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

https://www.facebook.com/nouranoura81
https://www.facebook.com/nouranoura81/posts/1405229749558222?pnref=story
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منــذ اعتقالــه، وعلــى مــدى الســنوات العديــدة املاضيــة، دعــت جهــات خمتلفــة مــن اجملموعــات احلقوقيّــة إىل إطــاق ســراح باســل. 
حيــث أطلقــت منظمــة “العفــو الدوليــة” محلــة ملنــح باســل إمكانيــة التواصــل مــع أســرته وحماميــه واحلصــول علــى الرعايــة الطبيــة، 
كما وصفه وزير اخلارجية األمريكي السابق جون كري بأنه “سجني رأي” يف اليوم الدويل حلقوق اإلنسان يف عام 2015، 
كمــا وقــد دعــا جملــس إدارة جملــس كرييتــف كومونــز )املشــاع اإلبداعــي( إلطــاق ســراح باســل الفــوري واآلمــن يف قــرار يف آخــر 
اجتمــاع هلــا. ويف العــام 2012 ،اختــارت جملــة “فوريــن بوليســي” باســل كواحــد مــن أفضــل 100 مفكــر عاملــي لعــام 2012، 
“إلصــراره، رغــم كل املخاطــر، علــى “ثــورة ســورية ســلمية”، ويف مــارس/آذار 2013 منحــت منظمــة “مؤشــر الرقابــة” الدوليّــة 

باســل جائــزة” مؤشــر الرقابــة للحريـّـة الرقميّــة” لعــام 2013، عــن عملــه يف اســتخدام التقنيــة لتعزيــز إنرتنــت مفتــوح وجمــاين.

بعــد اختفائــه، قــّدم خمتــرب وســائل اإلعــام يف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا إىل باســل منصــب عــامل أحبــاث يف مركــز اإلعــام 
املــدين التابــع ملختــرب وســائل اإلعــام، ويف نوفمــرب 2015، عــرض جملــس كرييتــف كومونــز علــى باســل منصــب زميــل يف احلفــاظ 

علــى الثقافــة الرقميــة.
 

ســتظل املســامهات العديــدة واملؤثــرة الــي قدمهــا باســل للعلــوم واجملتمــع شــاهداً علــى أمهيّــة عملــه والتضحيــات الــي قدمهــا جلعــل 
العــامل مكانــا أفضــل لنــا.

 
إميانــاً منــا حبجــم اخلســارة الــي  نعيشــها برحيــل باســل، بأمهيّــة الســعي لتحقيــق العدالــة لــكل املظلومــني، ولــو بعــد حــني، حنــن 
ــة بالضغــط  ــا نطالــب اجملتمــع الــدويل واجلهــات احلقوقيــة الدولّي املوقعــني، وفيمــا حنمــل الســلطات الســورية املســؤولية كاملــة، فإنّن

علــى الســلطات الســورية وحلفائهــا مــن أجــل:

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2013/03/bassel-index-on-censorship-press-release.pdf
http://news.mit.edu/2015/mit-media-lab-offers-research-position-bassel-khartabil-1022
https://creativecommons.org/2015/11/13/creative-commons-offers-bassel-khartabil-position-as-digital-cultural-preservation-fellow/
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• وقف تنفيذ كافة أحكام اإلعدام يف سوريا، وعلى وجه اخلصوص تلك الصادرة عن حمكمة امليدان العسكرية وحمكمة ااٍلرهاب
• الكشــف الفــوري عــن مابســات وفــاة باســل وفتــح حتقيــق يف القضيّــة مــع الرتكيــز علــى أن احملكمــة مل تتوفــر فيهــا شــروط 

احملاكمــات العادلــة وتســليم جثمانــه إىل ذويــه. 
• الكشف عن أمساء مجيع املنّفذ حبقهم أحكام إعدام لصاحل حمكمة امليدان العسكرية وتسليم جثامينهم إىل ذويهم

• ضمان احملاكمات العادلة والعلنية والنزيهة جلميع املعتقلني يف سوريا
• حماسبة املسؤولني عن عمليات اإلعدام خارج إطار القانون و بناء على حماكمات صورية 

• إطاق سراح مجيع معتقلي الرأي يف سوريا الفوري وغر املشروط
• السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة بزيارة املعتقات وأماكن االحتجاز يف سوريا. 

 
املوقعون:

1. املركز السوري لإلعام وحرية التعبر
2. املركز السوري للحريات الصحفية

3. املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية -
4. املركز السوري للدراسات وحقوق اإلنسان

5. املرصد - املركز العريب حلقوق اإلنسان يف اجلوالن احملتل
6. الشبكة السورية حلقوق االنسان

7. الدفاع املدين السوري
8. النساء اآلن من أجل التنمية

9. اللجنة الكردية للدفاع عن املعنفات 
10. الرابطة السورية للمواطنة

11. املرصد السوري حلقوق اإلنسان
12. اجلالية العربية السورية يف إيطاليا

13. اللويب النسوي السوري
14. االرشيف السوري

15. اللجنة الكردية حلقوق اإلنسان الراصد
16. الوكالة السورية لألنباء
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17. بيتنا سوريا
18. بلمرا ريليف
19. حتالف مشل
20. تيار مواطنة 

21. جتمع ثوار سوريا
22. محلة من أجل سوريا

23. حرية برس
24. مجعية روشن بدرخان للنساء الكرد يف عفرين

25. دولي
26. رابطة الصحفيني السوريني

27. سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
28. شبكة املرأة السورية

29. شبكة الصحفيات السوريات
30. عائات من أجل احلرية 

31. جلان التنسيق احمللية
32. منظمة العدالة من أجل احلياة

33. جمموعة العمل ألجل املعتقلني السوريني
34. مؤسسة بدائل

35. مؤسسة رقيب للرصد والتوثيق
36. مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية

37. منظمة الكواكيب حلقوق االنسان
38. مؤسسة اليوم التايل
39. منظمة منرب الشام

40. مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
41. مركز برجاف لإلعام واحلريات وبناء القدرات

42. مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان 
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43. منظمة بيل - األمواج املدنية 
44. منظمة ناشطون سوريون للرصد
45. منظمة اخلضراء يف مدينة إدلب

46. منظمة صوت وصورة
47. جملة عني املدينة

48. مركز توثيق االنتهاكات يف ديرالزور  
49.  مؤسسة دارنا للتنمية
50. مواطنون ألجل سوريا

51. “نقطة بداية”. 
52. وحدة اجملالس احمللية
53. وكالة الشرق السوري
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