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بحك المدافع عن حموق اإلنسان  خارج نطاق المضاءسوريا: مجموعات حمولية تدين تنفيذ حكم اإلعدام 
 مجيات باسل خرطبيلاومهندس البر

 

 
  

 

، أنه كان لد تعرض إلعدام خارج خرطبيل باسلمدافع حموق اإلنسان ومهندس البرامجٌات  أكدت أسرة
. تدٌن منظمات حموق اإلنسان المولعة أدناه بشدة اإلعدام ٥١٠٢أكتوبر/تشرٌن األول نطاق المضاء فً 

 خارج نطاق المضاء لخرطبٌل وتدعو إلى إجراء تحمٌك فً الظروف المحٌطة بإنهاء حٌاته.

 

الفٌسبون أن زوجها على زوجة خرطبٌل، ، نورا غازي الصفدي أعلنت، 2012أغسطس/آب  01فً 
تغص الكلمات فً فمً ، وأنا أعلن الٌوم باسمً و اسم عائلة باسل و عائلتً ، تأكٌدي  "أعدم. وكتبت لائلة: 

لخبر صدور حكم إعدام وتنفٌذه بحك زوجً باسل خرطبٌل صفدي بعد أٌام من نمله من سجن عدرا فً 
 ." ... نهاٌة تلٌك ببطل مثله 2012تشرٌن األول 

 

ٌنٌٌن، على تطوٌر البرمجٌات والشبكة، واستخدم عمل خرطبٌل، وهو مولود فً سورٌة من والدٌن فلسط
 خبرته لتعزٌز حرٌة التعبٌر والوصول إلى المعلومات عبر اإلنترنت.

  

، احتجزته المخابرات العسكرٌة بمعزل عن العالم الخارجً لمدة ثمانٌة أشهر 2012مارس/آذار  12بتارٌخ 

. لمد تعرض خالل هذا 2012دٌسمبر/كانون األول لبل أن تنمله إلى سجن عدرا المركزي بدمشك فً 

تشرٌن  03الولت للتعذٌب وغٌر ذلن من ضروب سوء المعاملة. بمً باسل فً سجن عدرا حتى 

كانت هذه آخر كشف عنه. ، عندما تمكن من إبالغ أسرته بأنه سٌتم نمله إلى مولعٍ لم ٌ  2012األول/أكتوبر 

.مرة سمعت أسرته منه  

https://web.facebook.com/nouranoura81
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أسرته معلومات غٌر مؤكدة بأنه ربما ن مل إلى المحكمة العسكرٌة التً تدٌرها الموات وبعد ذلن تلمت 
العسكرٌة داخل لاعدة الشرطة العسكرٌة فً المابون بدمشك. وتشتهر هذه المحاكم بإجراء إجراءات مغلمة ال 

 تفً بالمعاٌٌر الدولٌة الدنٌا للحك بالمحاكمة العادلة.

  

خرطبٌل خبرته الفنٌة للمساعدة فً تعزٌز حرٌة التعبٌر والوصول إلى  ولبل اعتماله، استخدم باسل
لمد حصل خرطبٌل على عدد من الجوائز لعمله، بما فً ذلن جازة مؤشرالرلابة  .المعلومات عبر اإلنترنت

من أجل تعزٌز اإلنترنت المفتوح والمجانً، وكان أحد  للحرٌة الرلمٌة الستخدام التكنولوجٌا ٥١٠٢لسنة 
، "لإلصرار، ضد كل ٥١٠٥ٌن سمتهم مجلة "فورٌن بولٌسً" ضمن أفضل مائة مفكٍر عالمً عام اللذ

 الصعاب، على الثورة السورٌة السلمٌة."  

  

ومنذ اعتماله، لامت جماعات حموق اإلنسان على الصعٌد الوطنً واإلللٌمً والدولً بحملة إلطالق سراحه 

، أعلن فرٌك األمم المتحدة العامل المعنً باالحتجاز 2012 نٌسان  21فوراً ودون لٌٍد أو شرط. وفً 

التعسفً أن احتجازه ٌشكل انتهاكاً للعهد الدولً الخاص بالحموق المدنٌة والسٌاسٌة، ودعا إلى اإلفراج عنه، 

 إال أن السلطات السورٌة أستمرت على رفضها اإلفراج عنه.

 

ً هو تعرب المنظمات المولعة عن  حزنها األعمك لوفاة ب اسل خرطبٌل ونعتمد أن اعتماله وإعدامه الحما
نتٌجة مباشرة لعمله فً مجال حموق اإلنسان وجهوده الرامٌة إلى تعزٌز حرٌة التعبٌر والوصول إلى 

 المعلومات.

 

 نحث السلطات السورية على:

 ؛الكشف الفوري عن ظروف تنفٌذ حكم األعدام بحك باسل خرطبٌل• 

خارج المضاء، واالختفاء المسري، واالعتماالت التعسفٌة، والتعذٌب وغٌره من إنهاء عملٌات اإلعدام • 
 ضروب سوء المعاملة؛

اإلفراج عن جمٌع المعتملٌن فً سورٌة من المحتجزٌن لممارستهم السلمٌة لحمولهم المشروعة فً حرٌة • 
 التعبٌر وتكوٌن الجمعٌات.

  

 


