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األربعاء 2 آب 2017

سوريا: مجموعات حقوقية تدين تنفيذ 
حكم اإلعدام خارج نطاق القضاء 
بحق المدافع عن حقوق اإلنسان 
ومهندس البرمجيات باسل خرطبيل

بيــــان مشترك
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أّكــدت أســرة املدافــع عــن حقــوق اإلنســان ومهنــدس الربجميــات باســل خرطبيــل، أنــه قــد تعــرض إلعــدام خــارج نطــاق القضــاء 
يف أكتوبر/تشــرين األول 2015. ُتديــن منظمــات حقــوق اإلنســان املوقعــة أدنــاه بشــدة اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء خلرطبيــل 

وتدعــو إىل إجــراء حتقيــق يف الظــروف احمليطــة بإهنــاء حياتــه.

يف األول مــن أغســطس/آب 2017، أعلنــت نــورا غــازي الصفــدي، زوجــة خرطبيــل، علــى الفيســبوك أن زوجهــا أُعــدم. 
وكتبــت: “تغــص 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... “. 

عمل خرطبيل، وهو مولود يف ســوريا من والدين فلســطينيني، على تطوير الربجميات واملواقع الشــبكية، واســتخدم خربته لتعزيز 
حريــة التعبــر والوصــول إىل املعلومــات عــرب األنرتنــت .

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
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 بتاريــخ 15 مــارس/آذار 2012، احتجزتــه املخابــرات العســكرية مبعــزل عــن العــامل اخلارجــي ملــدة مثانيــة أشــهر قبــل أن تنقلــه إىل 
ســجن عــدرا املركــزي بدمشــق يف ديســمرب/كانون األول 2012. لقــد تعــرض خــال هــذه الفــرتة للتعذيــب وغــره مــن ضــروب 
املعاملــة الســيئة. بقــَي باســل يف ســجن عــدرا حــى الثالــث مــن  تشــرين األول/أكتوبــر 2015، عندمــا متكــن مــن إبــاغ أســرته 

بأنــه ســيتم نقلــه إىل مــكان مل ُيكشــف عنــه. كانــت هــذه آخــر مــرة مسعــت أســرته منــه.

وبعــد ذلــك تلقــت أســرته معلومــات غــر مؤّكــدة بأنــه رمبــا نُقــل إىل احملكمــة العســكرية الــي تديرهــا القــوات العســكرية داخــل مقــر الشــرطة 
العســكرية يف القابون بدمشــق. وتشــتهر هذه احملاكم بإتباعها إجراءات ســرية ال تفي بأدىن املعاير الدولية للحق يف احملاكمة العادلة.

 
وقبــل اعتقالــه، اســتخدم باســل خرطبيــل خربتــه الفنيــة للمســاعدة يف تعزيــز حريــة التعبــر والوصــول إىل املعلومــات عــرب اإلنرتنــت. 
لقــد حصــل خرطبيــل علــى عــدد مــن اجلوائــز لعملــه، مبــا يف ذلــك جائــزة مؤشــرالرقابة لســنة 2013 يف جمــال  احلريــات الرقميــة 
الســتخدام التكنولوجيــا مــن أجــل تعزيــز اإلنرتنــت املفتــوح واجملــاين، وكان أحــد اللذيــن مستهــم جملــة “فوريــن بوليســي” ضمــن 

أفضــل مائــة مفكــٍر عاملــي لعــام 2013، “لإلصــرار، رغــم كل الصعــاب، علــى الثــورة الســورية الســلمية.”  
 

ومنــذ اعتقالــه، قامــت مجاعــات حقــوق اإلنســان علــى الصعيــد الوطــي واإلقليمــي والــدويل حبملــة إلطــاق ســراحه فــوراً ودون قيــٍد أو 
شــرط. ويف 21 نيســان  2015، أعلــن فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــي باالحتجــاز التعســفي أن اعتقالــه يشــّكل انتهــاكاً للعهــد 

الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، ودعــا إىل اإلفــراج عنــه، غــر أّن  الســلطات الســورية اســتمرت يف رفضهــا اإلفــراج عنــه.

تعــرب املنظمــات املوقعــة عــن بالــغ حزهنــا لوفــاة باســل خرطبيــل ونعتقــد أن اعتقالــه وإعدامــه الحقــاً هــو نتيجــة مباشــرة لعملــه يف 
جمــال حقــوق اإلنســان وجهــوده الراميــة إىل تعزيــز حريــة التعبــر والوصــول إىل املعلومــات.

نحث السلطات السورية على:
• الكشف الفوري عن ظروف تنفيذ حكم اإلعدام حبق باسل خرطبيل؛

• إهناء عمليات اإلعدام خارج إطار القضاء، واالختفاء القسري، واالعتقاالت التعسفية، والتعذيب وغره من ضروب سوء املعاملة؛
• اإلفراج عن مجيع املعتقلني يف سوريا ملمارستهم السلمية حلقوقهم املشروعة يف حرية التعبر وتأسيس  اجلمعيات.
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الموّقعون:
1. Access Now
2. Amnesty International (AI)
3. Arab Digital Expression Foundation (ADEF)
4. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
5. Article 19
6. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
7. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
8. Electronic Frontier Foundation (EFF)
9. English PEN
10. Euromed Rights
11. Front Line Defenders (FLD)
12. FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
13. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
14. Hivos International
15. Index on Censorship
16. Iraqi Network for Social Media (INSM)
17. Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC)
18. Maharat Foundation
19. Metro Centre to Defend Journalists in Iraqi Kurdistan
20. Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)
21. PAX for Peace
22. PEN International
23. Reporters without Borders (RSF)
24. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF)
25. SKeyes Center for Media and Cultural Freedom
26. Social Media Exchange (SMEX)
27. Syrian Centre for Democracy and Civil Rights
28. Syrian Center For Legal Studies and Researches
29. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
30. Syrians for Truth and Justice (STJ)
31. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
32. Vigilance for Democracy and the Civic State
33. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the
            Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
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