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قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وفي إطار علمها بتوثيق شهداء ومجازر 
ومعتقلي النظام السوري بتوثيق كامل للرياضيين الذين قتلتهم قوات جيش وأمن 

النظام السوري بالتنسيق مع رابطة الرياضيين السوريين األحرار .
بينهم 4  ناشطا رياضيا  اإلنسان مقتل 68  لحقوق  السورية  الشبكة  فقد وثقت 

أطفال رياضيين كانوا يتدربون .
ومن أبرزهم الرياضيين الذين حازوا على مناصب عالمية وعربية التالية  أسمائهم 
والرقم المرفق هو الرقم المرجعي للفيديو والصورة الموجودة في ملف األكسل :
1. أحمد سويدان )9( العب كرة قدم أندية الكرامة والوحدة والجزيرة استشهد 

بعد سقوط قذيفة على منزله في جورة الشياح بحمص أطلقتها قوات النظام.
2. صبحي نحيلي العب منتخب سوريا بألعاب القوى )13(

3. صبحي سعدو العابد )15( بطل العالم بالمصارعة
4. فياض أبا زيد بطل سوريا برمي الكرة الحديدية )18(

5. أحمد ملندي بطل سوريا بالشطرنج )20(
6. مروان عرفات رئيس اتحاد كرة القدم السابق )25(

7. زكريا اليوسف العب كرة قدم أندية االتحاد وأمية )39(
8. مصعب العودة هللا إعالمي رياضي)49(

مرات  ثالث  الجمهورية  بطل   2012/28/09 بتاريخ  قتل  خريط  راني   .9
وحاصل على الحزام األسود بالكاراتيه تم اعدامه على يد قوات الجيش السوري 

بحي القصور بدير الزور )62 (
10. عبد الحكيم قرقوز قتل بتاريخ 03-06-2012 وهو بطل الجمهورية سابقا 
بكرة الطاولة للمعاقين ، قتل تحت التعذيب بعد اعتقال دام لمدة ثالثة أشهر )61(
11. محمود المفلح قتل بتاريخ 2012/10/02 وذلك  برصاص قناص قوات 

النظام في حي السحاري بمدينة درعا )63 (
برصاص  استشهد  وذلك   2012/10/21 بتاريخ  قتل  الحوراني  أوليس   .12

قوات النظام في مدينة يلدا بريف دمشق )65 (

المستشهدين  الرياضيين  فاختلف  بين العٍب وأخر  السورين  النظام  يفّرق  ولم 
بين العبو منتخبات في بعض األلعاب الفردية وأخرين برزوا ضمن فرقهم في 
األلعاب الجماعية، إضافةً الختالف أعمارهم بين شبان ومدربين ومعتزلين، 
كصبحي النحيلي العب منتخب سوريا بألعاب القوى وأحمد سويدان العب كرة 
القدم في أندية الكرامة والوحدة والجزيرة وعدنان قبجي مدرب كرة اليد في نادي 

الكرامة وكذلك صبحي سعدو العابد بطل العالم بالمصارعة في األربعينات.

قامت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
وفي إطار علمها بتوثيق شهداء ومجازر 

ومعتقلي النظام السوري...

الثالثاء 27 تشرين الثاني  2012

احصائية خاصة بالرياضيين الذين قتلتهم قوات بيان
الحكومة السورية  خالل فترة الثورة السورية 

http://www.youtube.com/watch?v=DP27NAGZ2xk&feature=youtu.be
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في بعض  وللقتل  وللعتذيب  لالعتقال  السوريين  الرياضيين  كثير من  تعرض  السورية  للثورة  المناصر  بسبب موقفهم 
األحيان حتى داخل منازلهم وكان أول الشهداء الرياضيين يمان إبراهيم العب كرة القدم في نادي الشرطة والمنتخب 
السوري للناشئين والذي استشهد في 22-4-2011 في دمشق بيوم أطلق عليه اسم الجمعة العظيمة، ، فيما لم يتم تسجيل 

حالة استشهاد ألّي رياضية سورية حتى هذه اللحظة.
 

إننا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أكدنا على أن المستهدف الرئيسي هم المدنيون في الحملة البربرية التي يقودها 
النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري ، الأدل على ذلك من أن قوات الحكومة السورية التفرق بين طفل أو امرأه أو 

رياضي أو طبيب أو مهندس أو عامل بل يعتقل الجميع ويقتل الجميع ويعذب الجميع دون أي تمميز أو رحمة .
تطالب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  المجتمع الدولي واألمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية وفق الشريعة الدولية 
بحماية المدنيين السوريين  بمن فيهم الرياضيين ونتسائل عن الهيئات الرياضية حول العالم التي لم تدين ولم تستنكر 

االعتداء السافر على زمالئهم الرياضيين من أبناء الشعب السوري .


