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Η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τις συριακές
αρχές να αποκαλύψουν τα ίχνη των τεσσάρων
ακτιβιστών που συνελήφθησαν την προηγούμενη
εβδομάδα κοντά στη Δαμασκό, ύστερα από την
επιστροφή της σωρού του φίλου τους στην
οικογένειά
του,
στη
διάρκεια
του
σαββατοκύριακου.
Οι τέσσερις, ανάμεσά τους τα αδέλφια, Yahya, και Maan
Shurbaji, δεν έχουν συναντηθεί από τότε που κρατήθηκαν στην
Daraya, προάστιο της Δαμασκού, στις 6 Σεπτεμβρίου, ταυτόχρονα
με τον Ghayath Mattar, το νεκρό ακτιβιστή. Οι φόβοι για την
ασφάλειά τους εντείνονται.

Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας τον προηγούμενο μήνα κατέγραψε
88 θανάτους υπό κράτηση από τον Απρίλιο, αλλά επτά άλλοι,
μεταξύ των οποίων και ο Ghayath Mattar, πέθαναν πίσω από τα
κάγκελα της φυλακής τις περασμένες εβδομάδες, ανεβάζοντας το
σύνολο των θανάτων στους 95.
«‘Είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι κατιβιστές ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από την Daraya βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο,
δεδομένων των πολύ ύποπτων συνθηκών του θανάτου του φίλου και
συνακτιβιστή τους, Ghayath Mattar», δήλωσε ο Philip Luther,
Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική στη Διεθνή Αμνηστία.
«Ο αυξανόμενος αριθμός των θανάτων κρατουμένων, σε συνδυασμό
με την αποτυχία των συριακών αρχών να διεξαγάγουν οποιαδήποτε

ανεξάρτητη έρευνα, δείχνει ένα μοτίβο συστηματικής,
επιβαλλόμενης από την κυβέρνηση, κακοποίησης, και κάθε
κρατούμενος πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται σε σοβαρό
κίνδυνο», δήλωσε ο Philip Luther.
Η επίσημη εκδοχή που δόθηκε στην οικογένεια του Ghayath Mattar
από αξιωματούχους της ασφάλειας είναι ότι «πυροβολήθηκε από
ένοπλες συμμορίες» παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό πως
βρισκόταν υπό κράτηση από τις 6 Σεπτεμβρίου και βίντεο και
άλλα αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι βασανίστηκε πριν από
το θάνατό του. Ο 26χρονος συνέβαλε στην πραγματοποίηση
ειρηνικών διαμαρτυριών στη Daraya, στις οποίες οι διαδηλωτές
απάντησαν στη βία των δυνάμεων ασφαλείας με λουλούδια.
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αξιωματικούς με πολιτικά στις 6 Σεπτεμβρίου, αφού ο αδελφός
του Yahya Shurbaji, Maan, τηλεφώνησε και είπε ότι είχε
τραυματιστεί όταν δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο στο σπίτι
του. Πηγές ανέφεραν στη Διεθνή Αμνηστία ότι ο Ma’an Shurbaji
βρισκόταν ήδη υπό κράτηση εκείνη την περίοδο και ότι
εξαναγκάστηκε να τηλεφωνήσει για να παρασύρει τον αδελφό του
στη σύλληψη.
Σύμφωνα με αναφορές, δύο άλλοι ακτιβιστές από τη Daraya, οι
Mazen Zyadeh και Mohamed Tayseer Khoulani συνελήφθησαν
ταυτρόχρονα με τον Ma’an Shurbaji. Οι Μυστικές Υπηρεσίες της
Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Ghayath Mattar
στις 6 Σεπτεμβρίου σε μια τηλεφωνική κλήση προς την οικογένειά
του μέρες πριν η σωρός του παραδοθεί σε κείνη.
«Ο Yahya Shurbaji βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο, δεδομένου
του ενεργού ρόλου του στην οργάνωση ειρηνικών διαμαρτυριών από
το Μάρτιο. Οι συριακές αρχές πρέπει να αποκαλύψουν αμέσως τα
ίχνη των κρατουμένων και να τους δώσουν πρόσβαση σε
δικηγόρους, στις οικογένειές τους και σε οποιαδήποτε ιατρική
βοήθεια τυχόν χρειάζονται», δήλωσε ο Philip Luther.
Οι φόβοι συνεχίζουν να εντείνονται για έξι ακόμα ακτιβιστές

από την Daraya, οι οικογένειες των οποίων δεν είχαν δυνατότητα
επικοινωνίας μαζί τους από τη σύλληψή τους, τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο. Όπως κι εκείνοι που κρατήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου,
πιστεύεται ότι κρατούνται από τις Μυστικές Υπηρεσίες της
Πολιτικής Αεροπορίας, μία από τις πολλές συριακές υπηρεσίες
ασφαλείας και τη βασική που λειτουργεί αυτήν την περίοδο στη
Daraya.
Σύμφωνα με έναν οικογενειακό φίλο, όταν ενταφιάστηκε ο Ghayath
Mattar, δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το νεκροταφείο σε μια
προσπάθεια να εμποδίσουν την οικογένεια να τελέσει δημόσια
κηδεία. Ύστερα έκαναν χρήση πυρών εναντίον των θρηνούντων,
σκοτώνοντας ένα 17χρονο αγόρι και τραυματίζοντας άλλους
τέσσερις.
Οι συριακές αρχές δεν έχουν δηλώσει δημοσίως εάν έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον των ακτιβιστών που βρίσκονται
ακόμα υπό κράτηση, ωστόσο, η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι
κρατήθηκαν για την ανάμειξή τους σε διαμαρτυρίες υπέρ των
μεταρρυθμίσεων.
«Εάν αυτοί οι άντρες κρατούνται απλώς και μόνο λόγω του
ειρηνικού ακτιβισμού τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους
θεωρούμε κρατούμενους συνείδησης και πρέπει να απελευθερωθούν
χωρίς καθυστέρηση» δήλωσε ο Philip Luther.
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