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 2508: العدد

 األونروا تحتفل بتفوق طالب فلسطيني من أبناء مخيم درعا •

 فلسطينيين في قدسيا بريف دمشق  4األمن السوري يعتقل   •

 مرسوم عفو عام في سورية يشمل عدداً من الجرائم المنصوص عليها في قانون "اإلرهاب"  •

16-09-2019 

 "أطفال مخيم اليرموك يتحدون الدمار ويلتحقون بمدارسهم"



 

 آخر التطورات

مع بدء العام الدراسي الجديد، بدأ أطفال مخيم اليرموك االلتحاق بمدارسهم المتواجدة في مساكن 
 الزاهرة، بسبب دمار وخراب مدراس المخيم وعدم وجود كادر تعليمي. 

أيلول الجاري بدعم من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين   3ب من المخيم يوم وبدأ نقل الطال
العرب، وذلك في ظل خلو المخيم من وسائل النقل العام والخاص، ومنع النظام من عودة  

 السكان وتخديم المخيم. 

حيث يتجمع طالب حي التقدم يتجمعون الساعة الحادية العشرة صباحًا في شارع صالح الدين  
لثالثين"، وطالب شارع صفد والجاعونه في شارع صفد، وطالب شارع حيفا يتجمعون في  "ا

 تقاطع شارع حيفا مع شارع لوبية. 

 
يأتي ذلك وسط مناشدات وجهتها العائالت المتواجدة في مخيم اليرموك لألونروا والهيئة العامة  

تتاح صفوفها لمواصلة تعليم  لالجئين الفلسطينيين، بترميم إحدى المدارس المدمرة في المخيم، واف
 أبنائهم. 

 هذا وكشف مسؤول ملف التربية والتعليم في مخيم اليرموك "وليد الكردي"

عن وجود "أخبار جيدة" الهالي مخيم اليرموك وللطلبة، وذلك بعد لقاء المدير العام للهيئة العامة  
نبول" ومسؤول وكالة لالجئين الفلسطينيين العرب "علي مصطفى" مع المفوض السامي "بيير كري

 الغوث في سوريا "امانيه".



 

مدرسة، وكان  16منشأة من منشأتها في مخيم اليرموك من بينها  32وتشير األونروا إلى تدمير 
( مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين  28مخيم اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية )

جمعات الفلسطينية في سوريا، إضافة الى ( مدرسة للوكالة في المخيمات والت112من أصل )
 ثمانية مدارس حكومية. 

من جانب آخر، حّقق الطالب الفلسطيني "سعيد محمود سعيد" المركز األول في التعليم األساسي  
في مدرسة عين الزيتون اإلعدادية بمنطقة المزيريب جنوب سورية بمجموع   -الصف التاسع-
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ة األونروا والمؤسسة العامة لالجئين الفلسطينيين حفل تكريم حضره  هذا ونظمت كل من وكال
وفود شعبية وفصائلية وشخصيات فلسطينية وسورية، وكّرم خالله الطالب سعيد بعدد من  

 الجوائز.

 
  2/2014/ 18تجدر اإلشارة إلى أن مدرسة عين الزيتون تعرضت لقصف النظام السوري يوم 

ثناء تواجد الطالب داخل المدرسة، ما أدى إلى سقوط أكثر من  وارتكبت فيها مجزرة مروعة فيها أ
 ( ضحية فلسطينية.15)

في موضوع مختلف، اعتقلت األجهزة األمنية السورية أربعة الجئين فلسطينيين في قدسيا بريف 
 دمشق خالل حملة مداهمات واعتقاالت طالت العشرات من أبناء المنطقة.

وني إن دورية تابعة لفرع األمن السياسي المسؤول المباشر وقال موقع "صوت العاصمة" اإللكتر 
أيلول، شابين فلسطينيين خالل   13عن الملف األمني لمدينة قدسيا، اعتقلت أول أمس الجمعة 

 مداهمة لمنزلهما في “الحارة الصخرية” بالقرب من الساحة الرئيسية وسط المدينة. 



 

ة للجيش السوري المتمركزة على أطراف المدينة، كما اعتقل عناصر حاجز "الفرقة الرابعة" التابع
شابين فلسطينيين آخرين أثناء عودتهما من مكان عملهما في ضاحية قدسيا، وسط تشديد أمني  

 على جميع المارة، بحسب ما أعلن عنه الموقع. 

هذا وتواصل قوات النظام التضّيق بين الحين واآلخر على سكان المدينة ألسباب عديدة، وإجراء 
ليات تفييش لمالحقة الشباب للخدمة اإلجبارية واالحتياط، مما دفع الشباب لعدم المرور على عم

 حواجز النظام. 

( آالف عائلة فلسطينية نازحة من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى قدسيا  6وتعيش حوالي )
 ومئات النازحين الفلسطينيين في صحنايا ظروفًا معيشية قاسية. 

القاضي   2019لعام  20در رئيس النظام السوري مرسومًا تشريعيًا رقم في سياق غير بعيد، أص
عن كامل العقوبة أو جزء منها،  2019/ 14/9بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 

 ويشمل العفو عددًا من الجرائم المنصوص عليها في قانون "اإلرهاب". 

الصادر اليوم، أوضح المحامي السوري  وحول جرائم قانون اإلرهاب التي شملها مرسوم العفو 
 "عارف الشعال" ان العفو يشمل القضايا التالية فقط: 

( شرط أن يكون  2"كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي )المادة 
الفاعل سوريًا"، ونصف العقوبة لمن ارتكب عمال "إرهابيًا" نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء  
جزئيا أو كليا أو اإلضرار بالبنية التحتية أو األساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في  

(، وكامل العقوبة عن جريمة كتم  2/  7العمل اإلرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة )المادة 
 ( 10المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها )المادة 

وأشار أن هناك جرائم كثيرة في قانون اإلرهاب لم يشملها العفو، وعليه يجب على من يريد أن  
يعرف إن كانت جريمته مشمولة بهذا العفو أم ال أن يّطلع على ادعاء النيابة بملف القضية، 

 ويرى ماهي المادة التي يالحق بموجبها. 

ن مختفين قسريًا في سجون النظام واألفرع  الجدير ذكره أن آالف المعتقلين الفلسطينيين والسوريي
 األمنية، ويصنفهم ضمن جرائم منصوص عليها في قانون اإلرهاب. 


