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مرسوم رئاسي سوري يحرم الفلسطينيين السوريين االستفادة من البعثات "
 "العلمية السورية

 
 
 

 
 ثالثة شهداء فلسطينيين في سورية. 

 اتفاق هدنة جديد في مخيم الحسينية. 

  على التوالي 93اليرموك لليوم استمرار الحصار على مخيم. 

  سقوط قذيفة على مبنى هيئة رئاسة أركان جيش التحرير الفلسطيني

 .توقع عدد من اإلصابات بين جنوده
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 :شهداء

فلسطيني الجنسية، استشهد اثر إصابته بأعيرة نارية " أحمد نواف الطفوري"الشهيد  -
 .في قرية اليادودة بدرعا" بي أم بي"أطلقتها عربة 

بريف  الشرقية الغوطةفلسطيني الجنسية من سكان منطقة " محمد نمر حسين"الشهيد  -
 .دمشق

 .فلسطيني الجنسية من سكان مخيم النيرب" محمد رافع"الشهيد  -

 

 مخيم الحسينية

أن مخيم الحسينية يعيش حالة من الهدوء خاصة بعد بدء سريان " مجموعة العمل" أكد مراسل
ينية والذي نص على عدم دخول المسلحين للمخيم مقابل عدم قصف اتفاق الهدنة في مخيم الحس

الجيش النظامي له وفك الحصار عنه، ونوه المراسل أن المخيم مازال يشكو من النقص الحاد في 
 .على التوالي ٥٦المواد الغذائية والتدفئة بسبب الحصار المفروض عليه لليوم 

 مخيم خان دنون

حادثة من نوعها  أولمخيم خان دنون شهد يوم أمس وفي  أن" مجموعة العمل"أفاد مراسل 
بعيار ناري بقدمه، " معّمر حالوة"إطالق نار بالقرب من مفرق الطيبة نجم عنها إصابة الشاب 

مع سيارته على يد جماعة مسلحة مجهولة الهوية، ونوه " إبراهيمغسان "باإلضافة إلى اختطاف 
 .براهيمإلت الجماعة المسلحة سراح اله أطلقالمراسل انه بعد ساعات من اختطاف

كم، والمخيم اليوم  22الجدير ذكره أن مخيم خان دنون يقع جنوبّي دمشق ويبعد عنها نحو 
يستقبل آالف األسر النازحة من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له، ويعاني المخيم 

 .د الغذائية والتدفئة فيهظروف اقتصادية صعبة بسبب شح المياه والنقص الحاد في الموا
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 مخيم اليرموك

مخيم اليرموك ما زال يعاني من الحصار الخانق الذي  أن" مجموعة العمل"نقاًل عن مراسل 
، والذي يقوم بمنع إدخال المواد الغذائية على التوالي 39يفرضه عليه الجيش النظامي لليوم 

هانات التي يوجهها الحاجز المتواجد أول واإلوالطبية والتدفئة إليه، إضافة إلى المعاملة السيئة 
المخيم للسكان وقيامه بمنع إدخال الخبز ومصادرته من األهالي وذلك من أجل الزيادة في 

تباعمعاناتهم   .سياسة العقاب الجماعي بحقهم وا 

وأكد المراسل أن اشتباكات عنيفة وقعت أول اليرموك في منطقة قسم اليرموك استخدمت فيها 
من األسلحة الخفيفة والمتوسطة، ترافق ذلك مع سقوط ثالث قذائف في شارع راما وبداية العديد 

، كما سقطت قذيفة على أحد األبنية خلف قسم اليرموك، وُسجل سقوط قذيفة على 33شارع ال
مدرسة المعتمد بن عباد خلف ملعب شاكر دون أن تسفر عن وقوع إصابات، أما في الساعة 

بالقرب من منطقة المشروع وبين  51قذيفتان األولى آخر شارع الـ  مساًء فقد سقطت 0333
بن الفرات  أسدالحارات المؤدية إلى شارع الثالثين في منطقة الكتل والثانية بالقرب من مدرسة 

 .ولم ينجم عنهما أي إصابات

ومن جهة أخرى وجه من تبقى من سكان مخيم اليرموك نداء إنسانيا إلى كافة أطباء المخيم 
الذين غادروه جراء األحداث التي ألمت به بالعودة وفتح عياداتهم وأداء واجبهم اإلنساني تجاه 

 .أخوانهم الجرحى والمرضى في المخيم

وفي ذات السياق تناقلت صفحات التواصل االجتماعي خبر مفاده أن مجموعات الجيش الحر 
المخيم بأنهم إذا لم يعودوا  في مخيم اليرموك حذرت األطباء الذين يملكون عيادات طبية في

لممارسة أعمالهم الطبية، سيتم فتح كافة األماكن الطبية واالستفادة منها ومن كافة التجهيزات 
 .م2353-2-2وذلك ابتداًء من يوم السبت 
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 المخيم خارج من الخبز مادة ليحضرون صباحا يخرجون مخيم اليرموك أهالي

 

 سوريا

، وفي ثاني إجراء قانوني بعد قرار وزارة ٦٥٦٥في أول سابقة في مرسوم جمهوري منذ عام 
الذي استثنى الفلسطينيين من التعيين في الوظائف العامة  2352التربية السورية في نوفمبر 

كانون الثاني  51والموقع من رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ  6لديها، حرم المرسوم رقم 
، حيث أن 23الفلسطينيين السوريين االستفادة من قانون البعثات العلمية السابق رقم  2353

من الفصل الثالث في المرسوم الرئاسي الجديد والمتضمن أسس البعثات العلمية  53المادة رقم 
وشروطها، والتي تنص على أن يكون الموفد من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس 

ى األقل، ويستثني من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام سنوات عل
، وال يوجد في هذه المادة أي إشارة 2355نيسان  7الصادر بتاريخ  19المرسوم التشريعي رقم 
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من  55الفلسطينيين الذين كانوا يندرجون تحت مفهوم ومن في حكمهم علما أن المادة رقم  إلى
كانت المادة تنص على إيفاد  2331والصادر في عام  23لعلمية السابق رقم قانون البعثات ا

 .السوريين ومن في حكمهم

 

 :جيش التحرير الفلسطيني

وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بسقوط قذيفة على مبنى رئاسة هيئة أركان جيش التحرير 
تواجدين هناك الفلسطيني، أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف المجندين الم

مجد عبد القادر "، المجند "يامن محمد زعل"، المجند "حاج عبيد إبراهيم"المجند  3والجرحى هم
 ".بشار قضباشي"، المجند "شبعاني إيهاب"، المجند "أسعد

 

 :لجان عمل أهلي

ضمن برنامجها اإلغاثي ما زالت هيئة فلسطين الخيرية تواصل للشهر الثاني على التوالي، تقديم 
مساعدات اإلغاثية لساكني مخيم اليرموك، حيث بلغ عدد العائالت المستفيدة من المساعدات ال

 .عائلة تسكن مخيم اليرموك 5133حوالي 

 

 :اعتقال

 أمامفلسطيني الجنسية من سكان مخيم العائدين بحمص، من " أيوبفهد وعبد العزيز "اعتقال 
 .جامعة خالد بن الوليد في حمص
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 :مفقودون

فلسطيني الجنسية من سكان مخيم اليرموك بتاريخ " ياسر عبد المجيد الغوراني"فقد  -
لى اآلن لم ترد  أثناء، 2353\35\33 ذهابه إلى عمله في بلدة بيت سحم بريف دمشق وا 

 .أي معلومات أو أخبار عنه
من سكان مخيم اليرموك فلسطيني الجنسية، ( عاماً  22" )أحمد محمد باكير" فقد الشاب -

توجهه إلى عمله في حي الميدان الدمشقي، ولم يعرف عنه  أثناء 2353\35\26بتاريخ 
 .أي أنباء حتى اللحظة

 

 

 

 

 

 

 

 الغوراني المجيد عبد ياسر المفقود     باكير محمد أحمد المفقود
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