
 للنشر الفوري

 

 ناشط  جديد حول مكان احتجازسوريا ـ ال 

 تشرين األول/أكتوبر 3 منذنقل باسل خرطبيل إلى مكان مجهول 
 
بعد عن مكان باسل  تفصحلم  السوريةمنظمة اليوم إن السلطات  50قالت  –( 5102تشرين الثاني /نوفمبر 4بيروت، )

على السلطات السورية . خرطبيل، مصمم البرمجيات والمدافع عن حرية المعلومات، بعد شهر من نقله إلى مكان مجهول

 .أن تكشف عن مكانه فورا وأن تفرج عنه

 

بار أسرته من إخ 5102تشرين األول /رأكتوب 3في تّمكن . 5105آذار /مارس 02أوقفت المخابرات العسكرية خرطبيل في 

معلومات إضافية، وتشتبه  لم تحصل أسرته على أي. ده الجديدبأن ضباط األمن أمروه بحزم أمتعته دون الكشف عن مقص

 .العسكرية في قاعدة الشرطة العسكرية في القابونفي نقله إلى المحكمة الميدانية 

 

على السلطات السورية أن تفصح فورا عن . رتهيمر على أس كأنه دهركل يوم يمر دون أنباء ": قال ناطق باسم المنظمات

 ".مكانه وأن تجمع شمله بهم

 

على الفور دون خرطبيل وأن تطلق سراحه  احتجاز مكانعن قالت المنظمات إن على الحكومة السورية أن تكشف فورا 

 .يريمثل باسل أمام المحكمة الميدانية العسكرية جراء أنشطته السلمية الداعمة لحرية التعب. شروط

 

تقديم لة لحرمان شخص من حريته، ورفض يُعّرف القانون الدولي االختفاء القسري بصفته إجراء تتخذه سلطات الدو

 .معلومات عن مصيره أو مكانه

 

بناء . المحاكم الميدانية العسكرية السورية هي محاكم استثنائية تتبع مداوالت سّرية وال تسمح بالحق في التمثيل القانوني

وال تستوفي المعايير  ،المحاكمة دقائق محاكم، فإجراءاتها صورية، وتستغرقات أشخاص مثلوا أمام هذه العلى شهاد

استجوب قاٍض عسكري  5105كانون األول /ديسمبر 9أثناء محاكمة ميدانية انعقدت في . الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة

 .الحين عن قضيته منذ ذلك أي جديدلكنه لم يعرف  ،خرطبيل لدقائق

 

عاما، وقد أسس لنفسه مسارا مهنيا بمجال  34من أبوين فلسطينيين يبلغ من العمر مهندس حاسوب سوري خرطبيل 

يستخدم خبراته التقنية في دعم حرية الرأي وإتاحة المعلومات على  وكان قبل اعتقاله. مجيات والمواقع اإللكترونيةالبر

تمّكن االفراد من التشارك في  سوريا، وهي منظمة غير ربحيةفي " اإلبداعيالمشاع "من بين مشروعاته، أسس . اإلنترنت

رغم حبسه، ما زال عمل خرطبيل البرمجي يسهم في التقدم . األعمال الفنية وغيرها باستخدام أدوات قانونية مجانية

باستخدام بيانات جمعها خرطبيل  لمدينة تدمر األثريةفي الشهر الماضي أنتج زمالؤه نموذجا جديدا ثالثي األبعاد . المعرفي

، لكن (عشدا)يتعرض موقع التراث العالمي لليونسكو هذا حاليا للتدمير من قِبل مقاتلي الدولة اإلسالمية . قبل احتجازه

 .خرطبيل ية قبل تدميرها بناء على قياسات أعدهاتمّكن المشروع من إعادة بناء مظهر المدينة التاريخ

 

الستخدامه التكنولوجيا في  5103رقمية لعام جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبير الحصد خرطبيل عديد الجوائز ومنها 

، 5105مفكر عالمي لعام  011ألهم خرطبيل إلى قائمتها " فورين بوليسي"ضّمت مجلة . تعزيز انفتاح وحرية اإلنترنت

 ".ريةعلى سلمية الثورة السو ، رغم كل الظروف،إلصراره"
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