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           األربعاء 29 آذار 2017

أبرز االنتهاكات حبق الرايضيني السوريني
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص تنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل التقرير. 

أواًل: املقدمة واملنهجية:
منعــت احلالــة االقتصاديــة واملكانــة االجتماعيــة القســم األعظــم مــن الرايضيــني الســوريني مــن املشــاركة يف احلــراك الشــعيب حنــو 
الدميقراطيــة الــذي اندلــع يف آذار 2011، وســامهت يف ذلــك أيضــاً االنتهــاكات الواســعة العنيفــة الــي قامــت هبــا قــوات النظــام 
الســوري إلرهــاب وردع مجيــع شــرائح اجملتمــع، وقــد اســتغلت األجهــزة األمنيــة املتغّوِلــة يف مجيــع مفاصــل ومؤسســات الدولــة 
الســورية الرايضيــنَي واألنشــطة الرايضيــة لدعــم ســلطة االســتبداد ومســاندهتا يف عمليــات القمــع الوحشــية، لكــن علــى الرغــم مــن 
كل ذلــك فقــد احنــاز عــدد مــن الرايضيــني إىل النضــال مــن أجــل الدميقراطيــة، واحلريــة، والكرامــة، فكانــت هلــم ابملرصــاد ماكينــات 
القتــل والتعذيــب واإلخفــاء القســري، وكان يف مقدمــة الالعبــني الرايضيــني الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات األمــن الســورية العــب 
اندي الشعلة حممود قطيش اجلوابرة يف مدينة درعا، يف 18/ آذار/ 2011، وهو أول ضحااي احلراك الشعيب على اإلطالق.

 
نســتعرض يف هــذا التقريــر أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا األطــراف الفاعلــة حبــق الرايضيــني الذيــن شــاركوا يف خمتلــف مراحــل 
وفعاليــات احلــراك الشــعيب مــن الناحيــة اإلغاثيــة أو اإلعالميــة، أو حــى العســكرية، ونســرد منــاذج خمتلفــة عــن ذلــك، كمــا أثبتنــا 
حــاالت متعــددة حوَّلَــت فيهــا قــوات النظــام الســوري عــدداً مــن املنشــآت الرايضيــة إىل ثكنــات عســكرية ومقــرات احتجــاز 
للمعتقلني، وأوردان حاالت اســتهداف أطراف أخرى بعَض األندية الرايضية واملالعب والصاالت الرايضية، وحنن يف الشــبكة 
الســورية حلقــوق اإلنســان نُعــرِّف املواطــن الرايضــي علــى أنّــه، كل شــخص عمــل أو لعــب ضمــن أحــد النــوادي الرايضيــة، يف 

مرحلــة مــا مــن حياتــه، وال تســقط عنــه هــذه الصفــة ابعتزالــه العمــَل الرايضــي.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
المتحدة  األمم  قبل  ربحية، معتمدة من  غير  غير حكومية،  وهي منظمة مستقلة، 

كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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 وقــد وضعنــا يف التقريــر حــوادث ال نعتقــد أهنــا ُتشــكُِّل خرقــاً للقانــون الــدويل اإلنســاين، لكنهــا ُتصنَّــف ضمــن احلــوادث الــي 
خســران فيهــا أرواحــاً بشــرية، مــن بينهــم رايضيــون، وهــي علــى ســبيل املثــال حــاالت االشــتباك املشــروعة.

 
يعتمــد هــذا التقريــر بشــكل رئيــس علــى أرشــيف وحتقيقــات الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، إضافــة إىل رواايت أهــايل وأقــرابء 
الضحااي، واملعلومات الواردة من النشــطاء احملليني ونعرض يف هذا التقرير 6 شــهادات، كما قمنا بتحليل الصور والفيديوهات 
الــي وردتنــا، وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع مقاطــع الفيديــو والصــور املذكــورة يف هــذا التقريــر، ضمــن قاعــدة بيــاانت إلكرتونيــة ســرية، 

ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة، وملزيــد مــن التفاصيــل نرجــو االطــالع علــى منهجيــة عملنــا العامــة. 

وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يقدموهنــا يف هــذا التقريــر، 
ــر االنتهــاك، ومتَّ  دون أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيبهــم معــاانة تذكُّ

منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.
كل ذلــك وســط الصعــوابت والتحــدايت األمنيــة واللوجســتية يف الوصــول إىل مجيــع املناطــق الــي حتصــل فيهــا االنتهــاكات، 
لذلــك فإننــا نشــر دائمــاً إىل أن كل هــذه اإلحصائيــات والوقائــع ال متثــل ســوى احلــد األدىن مــن حجــم اجلرائــم واالنتهــاكات 

الــي حصلــت. 
  

اثنياً: امللخص التنفيذي:
توزعت أنواع االنتهاكات حبق الكوادر الرايضية منذ آذار/ 2011 حىت آذار/ 2017 على النحو التايل:
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https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZlBsRllyMXU0c3c/view
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ألــف: أعمــال القتـــــل: وثقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 264 رايضيــاً، بينهــم 5 أطفــال، و61 مــن مقاتلــي 
املعارضــة املســلحة، و11 بســبب التعذيــب، توزعــوا علــى النحــو التــايل:

- قــوات النظــام الســوري )اجليــش، األمــن، امليليشــيات احملليــة، امليليشــيات الشــيعية األجنبيــة(: 253 بينهــم 4 أطفــال، و57 
مــن مقاتلــي فصائــل املعارضــة املســلحة. فيمــا بلــغ جممــوع الضحــااي بســبب التعذيــب 10 رايضيــاً.

- القوات الروسية: 1
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

تنظيم داعش: 5 بينهم مقاتل يف فصائل املعارضة املسلحة
تنظيم جبهة فتح الشام )تنظيم جبهة النصرة سابقاً(: 3 من مقاتلي فصائل املعارضة املسلحة.

- فصائل املعارضة املسلحة: 1 طفاًل.
- قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي – فــرع حــزب العمــال الكردســتاين(: 1 رايضيــاً بســبب 

التعذيب.

ابء: اإلصاابت: تُقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إصابة ما اليقل عن 117 رايضياً على يد قوات النظام السوري. 

اتء: االعتقــال واالختفــاء القســري: ســجلنا اعتقــال 478 مــن الكــوادر الرايضيــة بينهــم 11 طفــاًل، و5 ســيدات )أنثــى ابلغــة(، 
مايــزال 186 منهــم يف عــداد املختفــني قســرايً، توزعــوا حســب اجلهــة الفاعلــة علــى النحــو التــايل:

- قوات النظام السوري: 447 بينهم 8 أطفال و5 سيدات، مايزال 183 منهم يف عداد املختفني قسرايً.
- التنظيمات اإلسالمية املتشددة:

• تنظيم داعش: 16 بينهم 2 طفاًل، مايزال 3 منهم يف عداد املختفني قسرايً.
• تنظيم جبهة فتح الشام: 6.

- قوات اإلدارة الذاتية: 9 هبدف التجنيد القسري، بينهم طفل.

اثء: انتهاكات أخرى: سجلنا 32 انتهاكاً حبق الكوادر الرايضية ومنشآهتم، توزعت على النحو التايل:
- قوات النظام السوري: 27

- القوات الروسية: 1
- فصائل املعارضة املسلحة: 4 
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اثلثاً: تفاصيل التقرير:
ألف: االنتهاكات من قبل قوات النظام السوري:

- أعمال القتل:
حممود قطيش اجلوابرة :

اجلمعــة 18/ آذار/ 2011 قضــى إثــر إصابتــه برصــاص قــوات النظــام الســوري أثنــاء 
مشاركته يف إحدى املظاهرات املناهضة للنظام السوري الي خرجت من املسجد العمري 
وســط مدينــة درعــا. حممــود هــو أول ضحــااي االنتفاضــة الشــعبية حنــو الدميقراطيــة يف ســوراي.

حممــود، العــب كــرة قــدم يف اندي الشــعلة، مــن أبنــاء منطقــة درعــا البلــد مبدينــة درعــا، 
مواليــد عــام 1986، أعــزب.

الطفل ميان عدانن إبراهيم:
اجلمعــة 22/ نيســان/ 2011 قضــى إثــر إصابتــه برصــاص قــوات النظــام الســوري أثنــاء مشــاركته يف إحــدى املظاهــرات املناهضــة 
لــه يف منطقــة احلجــر األســود جنــوب مدينــة دمشــق، وقــد مت إســعافه إىل مشــفى اهلــدى يف بلــدة الســبينة مبحافظــة ريــف دمشــق، 

لكنــه فــارق احليــاة.
ميان العب كرة قدم يف اندي الشرطة/ فئة الشباب، من أبناء اجلوالن وسكان منطقة احلجر األسود، يبلغ من العمر 16 عاماً.

 
يوسف مجال غزول:

اجلمعــة 17/ حزيــران/ 2011 قضــى إثــر إصابتــه يف اجلهــة اليمــى مــن الصــدر برصاصــة قنــاص قــوات النظــام الســوري يف حــي 
البياضــة مبدينــة محــص.

يوسف العب )كيك بوكسينغ( يف اندي شبيبة محص، من أبناء مدينة محص.

عبد الباسط خالد اخلالد:
األربعــاء 10/ آب/ 2011 قضــى مــع أخيــه إثــر إطــالق قــوات النظــام الســوري الرصــاص علــى ســيارهتما أثنــاء عودهتمــا مــن 

التدريبــات يف حــي اباب عمــرو مبدينــة محــص.
عبد الباسط العب كرة قدم يف اندي الكرامة/ فئة الشباب، من أبناء حي اباب عمرو

غياث مطر:
الســبت 10/ أيلــول/ 2011 ســلَّمت قــوات النظــام الســوري جثمــان غيــاث لذويــه، الــذي قضــى بســبب التعذيــب داخــل أحــد 
مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، ظهــر علــى اجلثمــان آاثر تعذيــب شــديد إضافــة إىل اقتــالع حنجرتــه، نشــر إىل أن 

قــوات النظــام الســوري اعتقلــت غيــاث وصديقــه بعــد كمــني أعدتــه هلمــا يف 6/ أيلــول/ 2011.

حممود اجلوابرة
العب كرة قدم

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=833&token=rRbroNhRZPdnUHQGX5qpDe3JeXXmtjxL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=834&token=fX8JjBFKrHl2UxE38OE6t6WY8GsdMn0S
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNDBnWEhXRlhhN1E/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=835&token=QwWLuvCN80Wfiv0VxiOHzZVYwSvPiUWY
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=836&token=UKAwCzxmkEeMr1DKp6D4ga7VjsFWDGFo
https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPMHU4UGNVOFQxbGc
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=837&token=tvGfOXdV9CJwzxsBBhuINkxcdr7OMAZ5
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPa2hDU1ZzazlzazA/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=833&token=rRbroNhRZPdnUHQGX5qpDe3JeXXmtjxL
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=833&token=rRbroNhRZPdnUHQGX5qpDe3JeXXmtjxL
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غيــاث، العــب رايضــات فنــون قتاليــة وكمــال أجســام، مــن أبنــاء مدينــة داراي مبحافظــة ريــف دمشــق، مواليــد عــام 1986، 
متــزوج، ُولِــَد لــه طفــل بعــد وفاتــه.

 
عدانن سليمان قبجي:

األحــد 30/ تشــرين األول/ 2011 قضــى إثــر إصابتــه يف خاصرتــه مــن اجلهــة اليمــى 
برصــاص اجليــش الشــعيب التابــع لقــوات النظــام الســوري أمــام منزلــه يف حــي اخلضــر 

مبدينــة محــص.
عــدانن العــب ســابق ومــدرب لرايضــة كــرة اليــد، مــن أبنــاء حــي اباب عمــرو مبدينــة محــص، 

عمل مدرابً مع اندي الكرامة/ فئة الرجال، ومنتخب ســوراي الوطين/ فئة الشــباب.

أمحد هشام سويدان:
اجلمعة 24/ شباط/ 2012 قضى جراء قصف مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري 

قذائــف هــاون عــدة علــى حــي جــورة الشــياح مبدينــة محص.
أمحــد العــب كــرة قــدم لعــَب مــع أنديــة الكرامــة والوحــدة واجلزيــرة، إضافــة إىل منتخــب 

ســوراي الوطــين، مــن أبنــاء مدينــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، أعــزب.

محزة عرش:
اجلمعة 23/ آذار/ 2012 قضى إثر إصابته برصاص قناص قوات النظام السوري يف حي اخلالدية مبدينة محص.

محزة العب )كيك بوكسينغ( يف اندي شبيبة محص، وحائز على بطولة اجلمهورية يف اللعبة ذاهتا، من أبناء مدينة محص.
 

خالد إمساعيل جرجنازي:
األربعــاء 4/ نيســان/ 2012 قضــى جــراء إصابتــه برصــاص قــوات النظــام الســوري أثنــاء اشــتباك معهــم لــدى مدامهتهــم مــكان 

وجــوده يف حــي املصــايف مبدينــة محــاة.
خالــد العــب كــرة قــدم –حــارس مرمــى- يف اندي النواعــر/ فئــة الشــباب، مــن أبنــاء حــي جنــوب امللعــب مبدينــة محــاة، مواليــد عــام 
1990، اعتزل العمل الرايضي والتحق ابلعمل العســكري ضد قوات النظام الســوري، قائد ســرية شــهداء العاصي يف مدينة محاة

أمحد سويدان
العب كرة قدم

عدانن قبجي
مدرب كرة يد

https://drive.google.com/open?id=0B5zg6eGeTNtPZkdJQWo0YjRvb2c
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=838&token=IEp3XuM0jIBs89hhZmP13KYd33embqvK
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPdVB6ZWhrTWlGS1U/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=840&token=pVyquiiYxxmhKNZWTvZl6DqScly5c8Ds
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=840&token=pVyquiiYxxmhKNZWTvZl6DqScly5c8Ds
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXRfbkcxRVYwZUE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=841&token=twmpzMoLujio5tIlbwsn6kJEZSqMCadW
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWXRfbkcxRVYwZUE/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=846&token=6f4lh93iHU4RU1k3hBzjROouJnqabvj7
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUUd4LTJ0Q2tBZk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPS1N4cW1KLTAzdHM/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=864&token=QxDBvTdqlUsoC3iTa1zrcjP60UKD6jKN
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=863&token=qZ0UDGmlxTr2UY0oZUFG0Q4wkR78G7xX
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVzBwM2tkRU5GSG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNnRhTXo5bGhPMzQ/view
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فياض بدر احلامد العاقل أابزيد:
الســبت 14/ نيســان/ 2012 قضــى يف إحــدى مشــايف األردن متأثــراً جبراحــه الــي 
أصيــب هبــا جــراء إطــالق قــوات النظــام الســوري الرصــاص علــى مظاهــرة ســلمية مناهضــة 

للنظــام الســوري كان مشــاركاً فيهــا يف منطقــة درعــا البلــد مبدينــة درعــا قبــل عــدة أايم.
فيــاض، العــب رايضــات ألعــاب قــوى حائــز علــى بطولــة اجلمهوريــة يف رايضــة رمــي 
الكــرة احلديديــة، مــن أبنــاء منطقــة درعــا البلــد، يبلــغ مــن العمــر 28 عامــاً، حاصــل علــى 

دبلــوم أتهيــل تربــوي مــن كليــة الرتبيــة الرايضيــة يف جامعــة درعــا، متــزوج ولديــه طفلــة.

راكان زكراي أبو مسرة:
الثالاثء 17/ نيسان/ 2012 قضى جراء إصابته برصاص قوات النظام السوري يف حي البياضة مبدينة محص.

زكــراي العــب رايضــات فنــون قتاليــة حائــز علــى بطولــة اجلمهوريــة يف رايضــة الكاراتيــه، مــن أبنــاء مدينــة محــص، يبلــغ مــن العمــر 24 
عامــاً، أعــزب.

حممد خالد األمسر:
األحد 27/ أاير/ 2012 قضى إثر إطالق قوات النظام السوري الرصاص وقذائف »RPG« أثناء مدامهتها مكان إقامته 

يف حي امليدان مبدينة دمشــق، ننوه إىل أن قوات النظام احتجزت جثمان الضحية ومل تقم بتســليمه.
حممــد العــب رايضــات فنــون قتاليــة حــاز علــى بطولــة اجلمهوريــة 7 مــرات يف رايضــة الكاراتيــه، مــن أبنــاء مدينــة محــص، مواليــد 
1/ كانــون الثــاين/ 1992، مقاتــل انضــم إىل صفــوف كتائــب الفــاروق إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة يف مدينــة محــص بعــد 

انــدالع االنتفاضــة الشــعبية.

أمحد هيثم ريبا:
اجلمعة 22/ حزيران/ 2012 قضى إثر إصابته برصاص قوات النظام السوري يف قرية اهلامة مشال غرب حمافظة ريف دمشق.

أمحــد العــب كــرة ســلة يف اندي حطــني/ فئــة الناشــئني، مــن أبنــاء حــي شــيخ ضاهــر مبدينــة الالذقيــة، مواليــد عــام 1990، وهــو 
عســكري منشــق عــن جيــش النظــام الســوري وانضــم إىل فصائــل املعارضــة املســلحة يف قريــة اهلامــة.

فياض أابزيد
العب ألعاب قوى

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=849&token=9icwp5f1yPxAeGdYV487W2w0KjtWFSAF
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV0JSZ0JJcTBLbWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUzVNbE5EMjFlVk0/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=854&token=Ex3hoUjyfJLKAFYHJIBw8WbyDEeGdqzI
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPY3RXUHZMbnVrMUk/view
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حممد زكراي حاج علي:
األربعــاء 27/ حزيــران/ 2012 قضــى جــراء قصــف مدفعيــة النظــام الســوري قذيفــة علــى منــزل ذويــه يف مدينــة ســراقب بريــف 

حمافظــة إدلــب الشــمايل.
حممد العب كرة قدم يف اندي سراقب/ فئة الرجال، من أبناء مدينة سراقب.

 
معاذ حسني اخللوف:

األربعــاء 27/ حزيــران/ 2012 قضــى إثــر إصابتــه بشــظااي يف رقبتــه جــراء قصــف دابابت اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف 
علــى جبهــة حــي املوظفــني مبدينــة ديــر الــزور، أثنــاء حماولــة األخــرة اقتحــام احلــي.

معــاذ العــب كــرة قــدم يف اندي الفتــوة بديــر الــزور، مــن أبنــاء مدينــة ديــر الــزور، مواليــد عــام 1992، طالــب يف املعهــد الرايضــي 
مبدينة حلب، عســكري منشــق، انضم إىل كتيبة خالد بن الوليد إحدى فصائل املعارضة املســلحة مبدينة دير الزور بعد اندالع 

االنتفاضة الشــعبية.

زكراي اليوسف:
األربعــاء 25/ متــوز/ 2012 تــويف جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف هــاون علــى حــي صــالح الديــن 

مبدينــة حلــب، أثنــاء حماولتــه إســعاف جرحــى قصــف ســابق.
زكراي، العب كرة قدم مع اندَيي االحتاد وأمية، من أبناء مدينة حلب، يبلغ 24 عاماً.

إايد قويدر:
اإلثنــني 28/ تشــرين األول/ 2013 أبلغــت قــوات األمــن الســوري ذوي إايد بنبــأ مقتلــه داخــل الفــرع 215 بدمشــق. ننــوه 
إىل أن قــوات النظــام الســوري اعتقلتــه يف 16/ كانــون األول/ 2012، ويــوم األربعــاء 25/ آذار/ 2015 تعــرف ذووه علــى 
صورتــه مــن خــالل صــور ضحــااي التعذيــب الــي مت التقاطهــا بواســطة قيصــر )ضابــط منشــق كان مكلفــاً بتصويــر جثــث الضحــااي( 

ومت نشــر قســم منهــا بطــرق عشــوائية.
إايد، العب كرة قدم يف اندي الوحدة، من أبناء حي كفرسوسة مبدينة دمشق، من مواليد عام 1991.

http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=855&token=rCn3jfd9pCusMHtaZHPWirg0Abq26Zwo
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOWRVZnJBc0lTdUk/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=856&token=eb5NQBdUR3pMgiu5ORbZM2jDnEC1IdHN
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NGVUUDFsc29hTVE/view
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حممد صاحل الطعاين:
الــي  جبراحــه  متأثــراً  األردن،  أحــد مشــايف  تــويف يف   2014 27/ حزيــران/  اجلمعــة 
أصيــب هبــا جــراء إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً 
 /21 الســبت  يــوم  درعــا،  مبدينــة  العباســية  حــي  علــى  القصــف  تصويــره  أثنــاء  قربــه 

.2014 حزيــران/ 
حممــد، العــب فريــق كــرة اليــد يف اندي الشــعلة، مــن أبنــاء بلــدة ســحم اجلــوالن بريــف 
حمافظــة درعــا، بعــد انــدالع االنتفاضــة الشــعبية عمــل مراســاًل لوكالــة مســارت وُعــِرف 

ابســم نصــر احلــوراين.

حممد عدانن عليان الطعان احلريري:
اجلمعة 1/ آب/ 2014 تويف برصاص قوات النظام الســوري أثناء اشــتباكات فصائل 

املعارضــة املســلحة مــع قــوات النظــام الســوري عنــد تــل اخلضــر بريــف حمافظــة درعــا.
حممــد عــدانن، مــدرب لرايضــة الكيــك بوكســينغ، مــن أبنــاء مدينــة بصــر احلريــر مبحافظــة 

درعــا، خريــج كليــة احلقــوق.

عزيز مجال أابزيد:
اخلميــس 26/ آذار/ 2015 تــويف جــراء قصــف مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري 

قذيفــي هــاون علــى منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا.
عزيــز، العــب ألعــاب قــوى وبطــل ســوراي يف رايضــة اجلــري، مــن أبنــاء حمافظــة درعــا، 

انتســب إىل أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة.

حممد عدانن الطعان احلريري
 مدرب كيك بوكسينغ

حممد صاحل الطعاين 
 العب كرة يد

عزيز مجال أابزيد  
العب ألعاب قوى

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcm1KdFM5eTNwUmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFdV9RUHJFbWlVSk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYkVlbllZT1pjMTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPTHVaYkdNYmd2cnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSWxxb2hMbnF4eW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSWxxb2hMbnF4eW8/view
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حممد فخري:
الثالاثء 20/ تشرين األول/ 2015 وردتنا معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب يف 
ســجن صيــداناي العســكري مبحافظــة ريــف دمشــق، ننــوه إىل أن قــوات النظــام الســوري 
اعتقلتــه يــوم األربعــاء 6/ تشــرين الثــاين/ 2013 لــدى مــروره مــن نقطــة تفتيــش اتبعــة 

هلــا يف حــي احملطــة مبدينــة محــاة.
حممــد، العــب كــرة قــدم يف اندي النواعــر، مــن أبنــاء حــي اجلــالء مبدينــة محــاة، تولــد 

عــام 1990.

خملص خريبان:
الثــالاثء 5/ نيســان/ 2016 تــويف جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً علــى حــي املعلمــني 

مبدينــة إدلــب.
خملص، مدرب وحكم يف رايضة كرة الطاولة ، من أبناء مدينة كفر ختارمي يف حمافظة إدلب، من مواليد عام 1953.

رزق مجال قطيفان:
الســبت 10/ أيلــول/ 2016 قضــى برصــاص قــوات النظــام الســوري أثنــاء مشــاركته يف 
إحــدى املعــارك بــني فصائــل املعارضــة املســلحة وقــوات النظــام الســوري علــى جبهــات 

ريــف حمافظــة القنيطــرة الشــمايل.
رزق حكــم درجــة اثلثــة والعــب كــرة طائــرة، لعــب مــع اندي الشــعلة يف درعــا والوحــدة 
بدمشــق، إضافــة إىل منتخــب ســوراي الوطــين للعبــة ذاهتــا، مــن أبنــاء مدينــة درعــا، عمــل 
علــى أتســيس احتــاد رايضــي ُحــر يف حمافظــة درعــا، انضــمَّ إىل مجاعــة أنصــار اهلــدى 

إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة يف مدينــة درعــا. 

جهاد قصاب:
اخلميــس 29/ أيلــول/ 2016 حصلنــا علــى معلومــات تؤكــد مقتلــه بســبب التعذيــب 
داخل ســجن صيداناي العســكري مبحافظة ريف دمشــق التابع لقوات النظام الســوري، 
ننــوه إىل أن قــوى األمــن السياســي التابــع لقــوات النظــام الســوري اعتقلــت جهــاد أثنــاء 

مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش مبدينــة محــص يــوم الثــالاثء 19/ آب/ 2014.
جهــاد العــب كــرة قــدم يف اندي الكرامــة ومنتخــب ســوراي الوطــين، مــن أبنــاء حــي اباب 

عمــرو مبدينــة محــص، مواليــد عــام 1975، متــزوج ولديــه 3 أوالد.

رزق مجال قطيفان
  العب كرة طائرة

جهاد قصاب
العب كرة قدم

حممد فخري
العب كرة قدم

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RlpkSXBwSkxUYms/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPenhpZkJ2VnVsd28/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOW9PSFRkbVdJQnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YkdkQlFUeHpoQVk/view
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- اإلصاابت:
عماد خانكان:

اإلثنــني 30/ كانــون الثــاين/ 2012 أصيــب يف يــده وصــدره برصــاص قنــاص قــوات 
النظــام الســوري الــذي اســتهدف ســيارته الــي كان يســتقلها برفقــة والــده يف حــي امليــدان 

مبدينــة محــص، اجلديــر ابلذكــر أن والــده أصيــب أيضــاً وتــويف علــى الفــور.
عمــاد خانــكان، مــدرب كــرة قــدم، مــن أبنــاء مدينــة محــص، مــن مواليــد عــام 1966، 
دّرب العــيب عــدد مــن األنديــة الســورية والعربيــة أبرزهــا اندي الكرامــة الســوري واندي 

الوحــدات األردين. 

عبد الباسط ممدوح الساروت:
األربعاء 2/ أاير/ 2012 أصيب بشظااي قذيفة مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري 
يف حــي اخلالديــة مبدينــة محــص أثنــاء حماولتــه إســعاف جرحــى قصــف ســابق، تســبَّبت 

الشــظااي جبــراح متفاوتــة يف خمتلــف أحنــاء جســده.
عبــد الباســط، العــب كــرة قــدم -حــارس مرمــى- اندي الكرامــة ويلعــب ضمــن تشــكيلة 
املنتخــب الســوري الوطــين/ فئــة الشــباب مــن أبنــاء حــي البياضــة مبدينــة محــص، مــن 
مواليــد عــام 1992. انضــم عبــد الباســط إىل فصائــل املعارضــة يف وقــت الحــق وتعــرض 

لإلصابــة عــدة مــرات يف أثنــاء االشــتباكات.

زكراي العمري:
اجلمعــة 18/ كانــون الثــاين/ 2013 أصيــب إبصــاابت متوســطة ومتفرقــة يف خمتلــف 
أحنــاء جســده جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً 

علــى بنــاء ســكين يف حــي احملافظــة مبدينــة حلــب.
زكــراي، العــب كــرة قــدم يف اندي االحتــاد، وشــارك مــع املنتخــب الســوري األوملــيب يف 
التصفيــات اآلســيوية املؤهلــة إىل أوملبيــاد لنــدن عــام 2012، مــن أبنــاء حــي احملافظــة 

مبدينــة حلــب.

   عبد الباسط ممدوح الساروت
حارس مرمى

زكراي العمري
العب كرة قدم

عماد خانكان
مدرب كرة قدم

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbE52V2JILW0xOVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFOVhaZlFOTGNCU2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFeHlHNHBLODFHdmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRTYyeUdHUlNDaGs/view
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- االعتقال واالختفاء القسري:
إايد بوطة:

اإلثنــني 15/ آب/ 2011 اعتقلتــه قــوى األمــن التابعــة للنظــام الســوري تعســفياً مــع 
عــدد مــن زمالئــه بعــد مدامهتهــا منازهلــم يف حــي اخلالديــة وســط مدينــة محــص، وأفرجــت 

عنــه بعــد حنــو 27 يومــاً مــن اعتقالــه، تعــرَّض فيهــا للتعذيــب بعــدة أســاليب.
إايد، العــب كــرة قــدم يف انديَــي الوحــدة والنواعــر، مــن أبنــاء حــي اخلالديــة يف مدينــة 

محــص، مواليــد عــام 1989.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هاتفياً مع الالعب إايد، وأخربها عن جتربة اعتقاله وما تعرَّض له من تعذيب أثناءها:
»حنــو الســاعة الســابعة صباحــاً وبينمــا أان انئــم يف منــزيل، فوجئــُت مبدامهــة عناصــر األمــن بعــد تطويــق كامــل احلــي، واقتــادوين مــع 
عــدد مــن زمالئــي وهــم أبنــاء الكابــن حممــد قويــض وشــقيق الالعــب جهــاد احلســني إىل فــرع اجلويــة مبدينــة محــص ابلرغــم مــن أنــين 
قمــت إبخبــار ضابــط التحقيــق يف الفــرع أن لــديَّ دعــوة منتخــب للمشــاركة يف دوري كــرة القــدم مبدينــة دمشــق إالَّ أنــه شــتمين، 
وبقينــا يف الفــرع قرابــة ســبعة أايم تعرَّضــُت أثناءهــا مــع زمالئــي للصعــق ابلكهــرابء والضــرب داخــل الــدوالب والشــبح واجللــد، بعــد 
ســبعة أايم نقلــوان إىل ســجن البالونــة مبدينــة محــص وبقيــت فيــه قرابــة 20 يــوم، مث أفرجــوا عــين بعــد تدخــل وســطاء وغــادرت ســوراي 

خوفــاً مــن اعتقــايل جمــدداً«.

سامح سرور:
الســبت 14/ نيســان/ 2012 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري مــن مطــار دمشــق الــدويل، وأفرجــت عنــه يــوم األربعــاء 23/ أاير/ 
2012 عــدة ســاعات مث أعــادت اعتقالــه، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ومــازال مصــره جمهــواًل ابلنســبة للشــبكة الســورية حلقــوق 

اإلنســان ولذويــه أيضــاً.
ســامح، العــب كــرة ســلة يف منتخــب ســوراي الوطــين واندي اجليــش، مــن أبنــاء بلــدة معربــة بريــف حمافظــة درعــا الشــرقي، مواليــد 

عــام 1981.
تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هاتفياً مع أمحد سرور شقيق الالعب سامح سرور، وأفادها مبايلي:

»منــذ اختفــاء أخــي يف ســجون قــوات النظــام، بــدأت تصلنــا معلومــات عــن حالتــه الصحيــة الســيئة عــن طريــق أشــخاص أفــرج 
عنهم، كان آخرها يف مطلع عام2016  حني وصلنا خرب إصابته ابلتهاب الكبد وإنه كان موجود يف البناء األمحر يف سجن 
صيــداناي مبحافظــة ريــف دمشــق، وإنــه نقــل بعدهــا إىل مــكان جمهــول، وحنــن نتخــوف مــن صــدور حكــم اإلعــدام حبقــه وتطبيقــه 

عليــه، وكذلــك خنشــى علــى حياتــه مــن تدهــور حالتــه الصحيــة وتركــه دون عــالج، منــذ عــام تقريبــاً مل تصلنــا أيــة معلومــة عنــه«.

إايد بوطة
العب كرة قدم

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcXNuMWxBZTNabUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPVDhyRU9IZ0RaTVU/view
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رانيا حممد العباسي:
اإلثنــني 11/ آذار/ 2013 اعتقلتهــا قــوى األمــن التابعــة للنظــام الســوري تعســفياً مــع 
زوجها عبد الرمحن ايسني وأطفاهلا الستة )دمية 14عاماً - انتصار 11 عاماً - جناح 
9 أعــوام - والء 8 أعــوام - ليــان، عــام ونصــف( بعــد مدامهــة منزهلــم يف حــي دمــر 

غــرب مدينــة دمشــق، وهــي مازالــت قيــد االختفــاء القســري حــى اآلن.
رانيــا، طبيبــة أســنان، وبطلــة ســوراي والعــرب يف الشــطرنج، وقــد فــازت ببطولــة اجلمهوريــة 
يف الشــطرنج مــرات عــدة، كمــا شــاركت يف بطولــة العــرب للســيدات ودورة ألعــاب 

البحــر األبيــض املتوســط، تبلــغ مــن العمــر عنــد االعتقــال 43 عامــاً.

تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الطبيبــة انيلــة العباســي شــقيقة رانيــا –عــــرب حســــاهبا علــــى موقــــع التواصــــل 
أفادتنــا: والــي  فيســــبوك–  االجتماعــــي 

»منــذ أن علمنــا ابعتقــال شــقيقي مــع أوالدهــا بــدأان البحــث عنهــا وســألنا العشــرات مــن الذيــن خرجــوا مــن فــروع النظــام األمنيــة 
علــى أمــل أن يكونــوا قــد رأوهــا أثنــاء اعتقاهلــم أو مسعــوا هبــا ولكــن دون جــدوى، كمــا اســتعنَّا ابلعديــد مــن الوســطاء واألشــخاص 
الذيــن تربطهــم عالقــات مــع النظــام الســوري، لكننــامل حنصــل علــى أي جــواب، ال نعلــم مــا هــو ســبب االعتقــال وملــاذا اعتَقلــوا 

أطفاهلــا أيضــًا«.

نضال مجال:
األربعــاء 18/ أيلــول/ 2013 اعتقلتــه قــوات النظــام الســوري أثنــاء مــروره مــن نقطــة تفتيــش تســمى حاجــز اجلمــارك يف مدخــل 
مدينــة محــاة بعــد عودتــه مــن لبنــان، وأفرجــت عنــه بعــد قرابــة شــهرين مــن اعتقالــه، تعــرَّض يف أثنــاء اعتقالــه للضــرب داخــل الــدوالب 

عــدة مــرات؛ مــا تســبب يف كســور بركبتــه اليســرى.
نضــال “نتحفــظ علــى ذكــر امســه احلقيقــي لــدواٍع أمنيــة”،، بطــل حمافظــة محــاة يف لعبــة التكوجنســتو، مــن أبنــاء مدينــة محــاة، شــارك 

يف أول بطولة للعبة التكوجنســتو على مســتوى اجلمهورية مبدينة دمشــق عام 2009.
أخرب الالعب نضال  الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن ظروف اعتقاله يف لقاء مباشر أجرته معه:

»بعــد توقيفــي علــى حاجــز اجلمــارك نقلــين عناصــر األمــن إىل فــرع األمــن العســكري مبدينــة محــاة وهنــاك تعرضــت للضــرب داخــل 
الــدوالب مــا يزيــد عــن عشــرة مــرات، مــا تســبب يف كســور يف ركبــي، كمــا تعرَّضــت للضــرب علــى كافــة أحنــاء جســدي مــن دون 
أن أعــرف مــا هــي هتمــي واســتمر تعذيــيب يوميــاً مــدة 12 يومــاً، بعــد شــهر مــن اعتقــايل أخــربين احملقــق أنــين ُمتَّهــم إبجــراء اتصــاالت 
مــع نشــطاء يف الثــورة، بقيــت قيــد االعتقــال مــدة شــهرين يف فــرع األمــن العســكري مث ُحولــُت إىل ســجن محــاة املركــزي وبقيــت 

فيــه ثالثــة أايم وبعدهــا أطلــق ســراحي، بعــد أســبوع مــن إطــالق ســراحي غــادرت ســوراي خوفــاً مــن معــاودة اعتقــايل وتعذيــيب«.

رانيا العباسي
العبة شطرنج

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPU1dTRktaS0R2azA/view
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مجال الرفاعي:
مــن  مــروره  أثنــاء  الســوري تعســفياً  النظــام  قــوات  األحــد 3/ أاير/ 2015 اعتقلتــه 
نقطــة تفتيــش اتبعــة هلــا يف منطقــة املصنــع علــى احلــدود اللبنانيــة الســورية مبحافظــة ريــف 

دمشــق، واقتادتــه إىل جهــة جمهولــة، ومــازال قيــد االختفــاء القســري.
مجــال، العــب كــرة قــدم يف اندي جبلــة، مــن أبنــاء مدينــة جبلــة بريــف حمافظــة الالذقيــة، 

مــن مواليــد عــام 1984.

- انتهاكات أخرى:
امللعب البلدي يف مدينة درعا:

يقــع يف منطقــة درعــا احملطــة مبدينــة درعــا، حَّولتــه قــوات النظــام الســوري منــذ بــدء االنتفاضــة الشــعبية حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 
2011 وعلــى مــدى عــدة أشــهر إىل مركــز احتجــاز مؤقــت، إىل أن قامــت هــذه القــوات بنقــل املعتقلــني إىل األفــرع األمنيــة، 
ليتحــول بعدهــا إىل مقــر عســكري تتمركــز فيــه هــذه القــوات وآلياهتــا، وليســتعمَل يف قصــف املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرهتا، مايــزال 

امللعــب مقــراً عســكرايً حــى حلظــة إعــداد التقريــر. 

امللعب البلدي يف مدينة محاة:
يقــع بــني حَيــي الصابونيــة وجنــوب امللعــب يف مدينــة محــاة، حوَّلتــه قــوات النظــام الســوري يف آب/ 2011 إىل مركــز احتجــاز، 
وخصَّصتــه وخصَّصتــه الحتجــاز املعتقلــني الذيــن تعتقلهــم أثنــاء محــالت الدهــم لقــرى ريــف املدينــة، يف هنايــة عــام 2012 حتــوَّل 

إىل مقــر عســكري لقــوات النظــام الســوري ومت ختصيــص جــزء منــه مســتودعاً للذخائــر ومــازال كذلــك حــى حلظــة إعــداد التقريــر. 

استاد العباسيني مبدينة دمشق:
يقــع وســط مدينــة دمشــق ويعتــرب أحــد املالعــب الرئيســة الســتضافة املنتخبــات الوطنيــة، ورابــع أكــرب ملعــب مــن حيــث املســاحة 
يف ســوراي، اإلثنــني 6/ حزيــران/ 2011 متركــزت قــوات النظــام الســوري -الفرقــة الرابعــة بشــكل رئيــس- مــع أســلحتها الثقيلــة 
يف امللعــب، وجعلــت منــه مركــزاً لقصــف مناطــق عربــني وجوبــر وزملــكا بريــف دمشــق ابملدفعيــة، ومركــزاً النطــالق القــوات؛ لقمــع 

املظاهــرات يف مدينــة دمشــق ومنــع وصــول املتظاهريــن إىل ســاحة العباســيني القريبــة مــن امللعــب.

مدينة الفيحاء الرايضية مبدينة دمشق:
تقــع قــرب حــي املزرعــة مبدينــة دمشــق، منــذ آذار/ 2011 حــى هنايــة عــام 2014 احتجــزت فيهــا قــوات النظــام الســوري 
املعتقلــني مؤقتــاً، وخاصــة أولئــك الذيــن اعتقلتهــم عشــوائياً أبعــداد كبــرة، مــن الشــوارع واألســواق، ليتــمَّ نقلهــم الحقــاً إىل األفــرع 

األمنيــة وخاصــة فــرع األمــن السياســي مبدينــة دمشــق.

مجال الرفاعي
العب كرة قدم

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPeTlJNGFoVjBaWGs/view
https://www.youtube.com/watch?v=I8dbQ5VT7bM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I8dbQ5VT7bM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QGIS997wRhE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YScumiq1LLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rm3eRS456ic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rm3eRS456ic&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPSlp5OFNmUkh1SEE/view
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استاد حلب الدويل:
يقــع يف املدينــة الرايضيــة مبدينــة حلــب، يُعتــرب مــن أكــرب املالعــب يف ســوراي، بدايــة عــام 2012 جعلتــه قــوات النظــام الســوري 
مقــرّاً لقصــف الصواريــخ علــى حــي صــالح الديــن مبدينــة حلــب حــى خــروج فصائــل املعارضــة املســلحة مــن احلــي وســيطرة قــوات 

النظــام الســوري عليــه يف كانــون األول/ 2016. 

امللعب البلدي يف مدينة تدمر:
الثــالاثء 29/ كانــون األول/ 2015 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني علــى امللعــب البلــدي 
يف منطقــة الصناعــة يف مدينــة تدمــر بريــف محــص، ســقط أحــد الصواريــخ علــى أرضيــة امللعــب؛ مــا تســبب إبحــداث حفــرة كبــرة 
فيهــا، كمــا ســقط الصــاروخ اآلخــر علــى املدرجــات الغربيــة للملعــب؛ مــا تســبب ابهنيــار قســم منهــا، إضافــة إىل تدمــر ســقفها 

بشــكل شــبه كامــل. 

الصالة الرايضية يف مدينة إدلب:
األربعــاء 17/ آب/ 2016 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة ابلصواريــخ علــى الصالــة، مــا أدى إىل 

دمــار جــزء كبــر مــن بنائهــا وإصابــة حمتوايهتــا ومعداهتــا أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة.

ابء: االنتهاكات من قبل القوات الروسية:
- أعمال القتل:

مسري سويد:
األحــد 20/ كانــون األول/ 2015 قضــى جــراء قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد 

أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى مدينــة إدلــب.
مسر، حكم دويل يف رايضة كرة الطاولة، من أبناء مدينة إدلب، مواليد عام 1960، 

حيمل شهادة يف اهلندسة املدنية.

- انتهاكات أخرى:
مبىن الصالة الرايضية يف مدينة كفر ختارمي:

األحــد 23/ تشــرين األول/ 2016 قرابــة الســاعة 23:30 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غارتــني ابلصواريــخ علــى 
مبــى الصالــة الرايضيــة )النــادي الرايضــي( يف مدينــة كفــر ختــارمي بريــف حمافظــة إدلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف مبــى 

الصالــة وأاثثهــا وخروجهــا عــن اخلدمــة. 

مسر سويد
حكم دويل يف رايضة كرة الطاولة

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPLURmdUJQQ0FVQUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMm9xZkE1N3Vkc0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFbnNCZmdXUWhacE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMm9xZkE1N3Vkc0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMm9xZkE1N3Vkc0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0eWpFMTZPNERiT1k/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 16

اتء: االنتهاكات من قبل التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش:
- أعمال القتل:

عبد السالم فايز احلمد:
اجلمعــة 24/ حزيــران/ 2016 تــويف إثــر إصابتــه برصــاص قنــاص تنظيــم داعــش، أثنــاء مشــاركته ابالشــتباكات بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة والتنظيــم علــى أطــراف قريــة الراعــي بريــف حلــب الشــمايل.
عبــد الســالم، بطــل يف الســباحة وكــرة املــاء، مــن أبنــاء حمافظــة ديــر الــزور، مواليــد عــام 1990، أعــزب، اعتــزل العمــل الرايضــي 

وانضــمَّ إىل فصائــل املعارضــة املســلحة.

- االعتقال واالختفاء القسري:
حممد احملمود:

األربعــاء 9/ آذار/ 2016 اعتقلــه تنظيــم داعــش أثنــاء مــروره مــن إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة للتنظيــم علــى طريــق ســلمية – 
أثــراي بريــف حمافظــة محــاة الشــرقي، واقتــاده إىل جهــة جمهولــة، مــازال قيــد االختفــاء القســري حــى حلظــة إصــدار التقريــر.
حممد، العب رايضة الكاراتيه وحاصل على احلزام األسود يف اللعبة ذاهتا، من أبناء مدينة الرقة، مواليد عام 1995.

أمحد مشور:
اخلميــس 25/ كانــون األول/ 2014 اعتقلــه تنظيــم داعــش مــن مــكان وجــوده يف قريــة احلوايــج التابعــة لناحيــة ذيبــان بريــف 
حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، ومت اقتيــاده إىل ســجن العكرشــي شــرق الرقــة، وأفــرج عنــه التنظيــم يــوم الثــالاثء 10/ آذار/ 2015، 

تعــرض يف أثنــاء فــرتة اعتقالــه للضــرب واجللــد، ُنشــر إىل أّن أمحــد تعــرض لالعتقــال ثــالث مــرات ســابقاً مــن قبــل التنظيــم.
أمحــد، العــب كــرة قــدم ســابق -حــارس مرمــى- يف اندي الفتــوة ومنتخــب ســوراي الوطــين، كمــا أنــه كان موظفــاً يف االحتــاد 

الرايضــي العــام، مــن أبنــاء حمافظــة ديــر الــزور.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع أمحد –عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك- فأخربها:
»اعتقلــُت ثــالَث مــرات مــن قبــل تنظيــم داعــش يف ديــر الــزور بتهــٍم خمتلفــة منهــا حماربــة التنظيــم وأنــين خليــة انئمــة لفصائــل 
املعارضــة، وكنــت أبقــى يف كل مــرة بــني 20 - 60 يــوم معتقــاًل مث يطلقــون ســراحي بــراءة، املــرة الرابعــة كانــت األطــول واألصعــب 
حيــث بقيــُت معتقــاًل 72 يومــاً تقريبــاً يف ســجن العكرشــي وهــو أشــبه بســجون النظــام يف املعاملــة الســيئة لنــا مــن قبــل عناصــر 
التنظيــم، تعرضــت أثنــاء اعتقــايل يف العكرشــي إىل الضــرب واجللــد ثــالث مــرات يف كل مــرة 30 جلــدة، كمــا عاقبــوين مبنــع 
الطعــام عــين مخســة أايم، وأجــربوين علــى العمــل يف الســخرة )توزيــع الطعــام وتنظيــف الســجن( طــوال مــدة اعتقــايل، مث خرجــت 

مــن الســجن مــع عــدد مــن املعتقلــني بعفــٍو مــن قبــل متزعــم التنظيــم أبــو بكــر البغــدادي«.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPd2hWeXp4MEh6d0E/view
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• تنظيم جبهة فتح الشام:
- االعتقال واالختفاء القسري:

حممد عون:
الثــالاثء 7/ نيســان/ 2015 اعتقلتــه عناصــر مســلحة اتبعــة لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام مــن مــكان وجــوده يف حــي بســتان القصــر 
شــرق مدينــة حلــب، وأفرجــت عنــه يــوم األربعــاء 8/ نيســان/ 2015 بعــد وســاطة جتمــع فاســتقم كمــا أمــرت أحــد فصائــل 

املعارضــة املســلحة، تعــرَّض أثنــاء اعتقالــه للضــرب والتعذيــب.
حممد عون، امللقب راين راين، مدرب لرايضة اجلودو، من أبناء مدينة حلب، مواليد عام 1977.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان هاتفياً مع حممد، الذي أفادها بروايته:
»اعُتقلــت مرتــني مــن قبــل جبهــة النصــرة، األوىل كانــت يف عــام 2014، والثانيــة يف 7/ نيســان/ 2015 أثنــاء عــوديت مــن 
القضــاء الشــرعي حلــي بســتان القصــر وبعــد جتــاوزي احلاجــز العســكري التابــع لفصيــل »جتمــع فاســتقم كمــا أمــرت« املوجــود يف 
منطقــة دوار جســر احلــج، اعرتضــت ســيارة نــوع جيــب كان يقودهــا شــخص ملثــم ومعــه شــخصان آخــران غــر ملثمــني ســياريت، 
نزلــت مــن الســيارة وركضــت ابجتــاه احلاجــز العســكري لكنهــم ألقــوا القبــض علــّي قبــل وصــويل إليــه، وضربــوين بشــكل مــربح علــى 
رأســي وخمتلــف أحنــاء جســدي، اجتمــع بعــض األهــايل لتخليصــي لكــن اخلاطفــني أخربوهــم أبين قمــت »بشــتم الــذات اإلهليــة« 

فرتاجــع النــاس، قــام اخلاطفــون بعدهــا بــرش مــادة حارقــة علــى عيــين إلعاقــي«. 

»بعــد وضعــي يف ســيارهتم مسعــت اجلهــاز الالســلكي العســكري يف الســيارة يعمــم عــن قيــام الشــرطة العســكرية التابعــة لفصائــل 
املعارضــة املســلحة ابلبحــث عنهــم لذلــك بقــوا قرابــة نصــف ســاعة وهــم يتجولــون ضمــن أحيــاء مدينــة حلــب حماولــني االختبــاء، 
بعــد ذلــك وصلــت الســيارة إىل حاجــز عســكري اتبــع لتنظيــم جبهــة النصــرة ومســح هلــم احلاجــز ابلعبــور حنــو خــارج املدينــة وبعــد 
حنو 15 دقيقة وصلت إىل مكان جمهول مث أنزلوين من الســيارة ووضعوين يف ســيارة أخرى نوع فان، بعد نصف ســاعة وصلت 
إىل مقــر عســكري تســتعمله النصــرة مركــزاً لالحتجــاز، أجهــل مكانــه يف ريــف حلــب، ومت احتجــازي يف طابــق أرضــي يقــع ضمــن 
املقــر، وصــادروا هاتفــي اجلــوال وجهــاز احلاســب احملمــول خاصــي، وقامــوا بفتــح مجيــع حســاابيت الشــخصية علــى وســائل التواصــل 
واطلعــوا علــى حمتواهــا وعنــد املســاء اســتدعيت للتحقيــق وبعــد تغطيــة عيــينَّ اقتــادوين إىل غرفــة اثنيــة، حققــوا معــي ووجهــوا يل 

هتديــدات ابلتعذيــب واإلخفــاء القســري«.

https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMUZIa18xY0h5T1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPMUZIa18xY0h5T1E/view
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اثء: االنتهاكات من قبل فصائل املعارضة املسلحة:
- أعمال القتل:

الطفل ايمن حجازي:
األربعــاء 6/ آب/ 2014 تــويف جــراء ســقوط قذيفــة هــاون مصدرهــا مدفعيــة إحــدى 
أثنــاء  الرايضيــة يف مدينــة دمشــق،  الفيحــاء  علــى مدينــة  املســلحة  املعارضــة  فصائــل 

متابعتــه إحــدى املبــارايت.
العــدوي  أبنــاء حــي  مــن  الناشــئني،  فئــة  اجليــش/  قــدم يف اندي  ايمــن، العــب كــرة 

عامــاً.   17 العمــر  مــن  يبلــغ  بدمشــق، 

- انتهاكات أخرى:
ملعب كرة القدم يف مدينة الفيحاء الرايضية مبدينة دمشق: 

يقــع قــرب حــي املزرعــة، اإلثنــني 19/ كانــون الثــاين/ 2015 ســقطت قذيفتــا هــاون داخــل امللعــب، مصدرمهــا مدفعيــة إحــدى 
فصائــل املعارضــة املســلحة، مــا أدى إىل خســائر بشــرية، إضافــة إىل أضــرار ماديــة يف املــكان.

 
ملعب البوتشي يف مدينة الفيحاء الرايضية مبدينة دمشق:

يقــع قــرب حــي املزرعــة، اخلميــس 19/ تشــرين الثــاين/ 2015 ســقطت قذيفــة هــاون يف امللعــب، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة 
يف منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا تســبب بتضــرر أرض امللعــب بشــكل بســيط مــكان ســقوط القذيفــة. 

جيم: االنتهاكات من قبل قوات اإلدارة الذاتية: 
- أعمال القتل:

عامر علي شيخي:
الســبت 25/ شــباط/ 2017 وردتنــا معلومــات تؤكــد وفاتــه بســبب نقــص الرعايــة 
الصحيــة يف مركــز احتجــاز مدينــة تــل بيــدر األثريــة بريــف حمافظــة احلســكة يــوم األحــد 

5/ شــباط/ 2017
أبنــاء مدينــة عامــودا بريــف حمافظــة  قــدم يف فريــق عامــودا، مــن  عامــر، العــب كــرة 

.1993 عــام  تولــد  احلســكة، 

ايمن حجازي
العب كرة قدم

عامر علي شيخي
العب كرة قدم

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0T19vSkZXMlh3X3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc1dYVG1DaTNPeWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Mm9mN2t2UEdZZXM/view
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- االعتقال واالختفاء القسري:
م.أ )مل نستطع ذكر االسم لدواٍع أمنية(

األربعــاء 21/ تشــرين األول/ 2015 اعتقلتــه قــوات اإلدارة الذاتيــة )بشــكل رئيــس قــوات حــزب االحتــاد الدميقراطــي - فــرع 
حــزب العمــال الكردســتاين( بعــد مدامهتهــا مــكان إقامتــه يف مدينــة عفريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل الغــريب، واقتادتــه إىل 

جهــة جمهولــة، مــازال قيــد االختفــاء القســري حــى حلظــة إعــداد التقريــر.
م.أ، العب رايضة كمال أجسام، من أبناء مدينة عفرين، مواليد عام 1987

شكر وتقدير: 
كل الشــكر والتقديــر ألهــايل وأصدقــاء الرايضيــني الذيــن ســامهت إفاداهتــم بشــكل فّعــال يف هــذا التقريــر، وللصحفــي الرايضــي 
أنــس عمــو ، وللســيد عــروة قنــوايت الرئيــس التنفيــذي الســابق للهيئــة العامــة للرايضــة والشــباب يف ســوراي علــى املعلومــات الــي 

قدمهــا إلجنــاز التقريــر. 
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