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 2355: العدد

 سنوات8األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني سمير قاسم محمد منذ  •

 لواء القدس ينعي عشرة من مقاتليه •

 سكان مخيم السبينة يشكون من الكالب الضالة •

16-04-2019 

 "فلسطينياً في ظل عمليات توثيق معقدة 1748األجهزة األمنية السورية تتكتم على مصير أكثر من "



 

 آخر التطورات

تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، 
وذلك بالرغم من المطالبات المستمرة باإلفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، ومن بين المعتقلين 

قاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، وتم قضاء المئات منهم األطفال والنساء وكبار في السن وأش
 تحت التعذيب.

وعلى الرغم من صعوبة عملية توثيق المعتقلين الفلسطينيين السوريين في السجون السورية 
وتشابكها، نظرًا لتكتم األجهزة األمنية وخوف عائالت المعتقلين من الحديث عن اعتقال أبناءهم، 

والتوثيق في مجموعة العمل، يوثق بشكل يومي االعتقاالت التي تطال إال أن فريق الرصد 
الشباب الفلسطيني في المخيمات وخارجها من خالل شبكة المراسلين، ويكشف عن أسماء 
معتقلين سابقين من خالل شهادات مفرج عنهم أو من خالل مراسالت عائالتهم، ووثقت مجموعة 

 ( معتقاًل.1748العمل )

 
( الجئًا فلسطينيًا، تم 548عتقلون لكافة أنواع التعذيب والتي قضى خاللها )فيما يتعرض الم

 ( منهم خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب. 77التعرف على )

 1985في السياق يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني سمير قاسم محمد من مواليد 
من أمام  11/11/2011جهزة األمنية السورية يوم للسنة الثامن على التوالي، بعد أن اعتقلته األ

 سوق الحامد مول درعا المحطة.

ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته 
 أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم درعا جنوب سورية.



 

 
ني الموالي للنظام السوري، جراء عناصر من "لواء القدس" الفلسطي 10من جهة أخرى قضى 

 المعارك الدائرة في منطقة البادية بريف دير الزور ضد تنظيم "داعش".

نيسان/  14ونعى اللواء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك" يوم، 
ابريل الجاري، قضاء كل من عماد زكريا جمو، محمد يحيى حجاج، أحمد يحيى حجاج، لؤي 

مد علي الحاج، علي جمال الكطيب، محمد باسل الطالب، باسل مصطفى عبد القهار، وسام مح
سليمان عبد الرحمن، عبد العزيز حسين العربيد، أسامة عبد هللا سويدان، وذلك أثناء المواجهات 

 التي اندلعت مع تنظيم داعش في منطقة بير علي جنوبي الميادين. 

 
السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من انتشار في شأن مختلف اشتكى أهالي مخيم 

الكالب الضالة وزيادة اعدادها، مشيرين أن تلك الظاهرة بدأت باالنتشار في اآلونة األخيرة نتيجة 
خلو بعض حارات المخيم من سكانها، جراء الحرب في سورية وهجرة عدد كبير من أبناء المخيم 

 الب الضالة تصول وتجول ليال بين المنازل. إلى خارج البالد، منوهين إلى أن الك



 

من جانبهم اتهم عدد من األهالي الجهات المعنية بالتقصير وعدم االكتراث بتلك الظاهرة التي 
باتت تشكل هاجسًا يؤرقهم، ويثير الهلع والخوف بينهم، داعين الجهات المعنية إلى مكافحة هذه 

األطفال وصغار السن، وتتسب في انتشار  الظاهرة التي أصبحت مقلقة ومزعجة، وتثير خوف
 األمراض.

وبحسب أحد سكان المخيم أن األهالي تقدموا بشكوى إلى رئيس البلدية إليجاد حل لهذه الظاهرة 
ومكافحة الكالب التي باتت تهاجمهم وتشكل خطرًا على حياتهم وحياة أطفالهم، إال أن رئيس 

 البلدية تحجج بعدم وجد سم لقتل الكالب. 

ا من الجانب االقتصادي يعاني سكان مخيم السبينة من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية أم
نتيجة انتشار البطالة بين أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية، وتوفر الخدمات األساسية 

 واستمرار انقطاع المياه والكهرباء لفترات زمنية طويلة، وعدم توفر مادتي الغاز والمازوت.


