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

النظام السوري بالتعاون والتنسيق مع رابطة الرياضيين السوريين األحرار.
فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان مقتل 55 ناشطا رياضيا بينهم 4 أطفال 

رياضيين كانوا يتدربون .
من أبرز وأهمهم الرياضيين 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(

فقط بسبب موقفهم المناصر للثورة السورية تعرض كثير من الرياضيين السوريين 
لالعتقال وللعتذيب وللقتل في بعض األحيان حتى داخل منازلهم .

بين  المستشهدين  الرياضيين  فاختلف  وأخر  العٍب  بين  السورين  النظام  يفّرق  ولم 
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.
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 النظام السوري اليفرق بين طفل أو امرأه أو رياضي أو طبيب أو مهندس 

أو عامل بل يعتقل الجميع ويقتل الجميع ويعذب الجميع دون أي تمميز أو رحمة .
فيهم  بمن  السوريين   المدنيين  بحماية  المتحدة  واألمم  الدولي  المجتمع  نطالب 
تستنكر  ولم  تدين  لم  التي  العالم  حول  الرياضية  الهيئات  عن  ونتسائل  الرياضيين 

االعتداء الغوغائي على الرياضيين.

اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  قامت 
وفي إطار علمها بتوثيق شهداء ومجازر 

ومعتقلي النظام السوري...
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الرياضيين الذين قتلتهم قوات جيش وأمن بيان
النظام السوري خالل فترة الثورة السورية


