
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1994العدد: 
20-04-2018 

 األونروا توقف الدوام الرسمي للمدارس التابعة لها في منطقة الزاهرة بدمشق •

 الجئ فلسطيني سوري ينال شهادة الدكتوراه بإدارة األعمال •

 طفل فلسطيني سوري يفوز بالمركز الثاني في إحدى البطوالت المحلية للجودو بألمانيا •

 "ىقصف عنيف على مخيم اليرموك يوقع ضحيتين وعدد من الجرح"



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن قوات النظام السوري مدعومة بالمجموعات الفلسطينية 
 وموالين لها، قصفت مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، مما أوقع ضحيتين.

غارة جوية من بعد عصر يوم أمس، استهدفت  30ووفقًا لمراسلنا شّنت طائرات النظام أكثر من 
مخيم اليرموك وأحياء الحجر األسود والعسالي والتضامن جنوب دمشق، كما ألقت الطائرات عددًا 

 من البراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض من نوع الفيل وقذائف الهاون.

هما الالجئ الفلسطيني "عماد ريان" والالجئ  طينيتينفلسف أوقع ضحيتين وأكد مراسلنا أن القص
"صفوان المعروف باألردني، وعدد من الجرحى، منوهًا إلى أنهم أصيبوا إثر قصف شارع المغاربة 
في مخيم اليرموك بالقرب من مقبرة الشهداء القديمة والمدينة الرياضية، كما خلف القصف دمارًا 

 المدنيين. وخرابًا في منازل

 
وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة جدًا تجري اآلن على محور السليخة في حّي التضامن 

الثقيلة والمتوسطة، يتزامن مع تحليق لطيران االستطالع السوري  باألسلحةالمجاور لمخيم اليرموك 
 في سماء المنطقة.

نظيم "داعش" في مخيم اليرموك، وفي صباح يوم أمس، استهدفت قوات النظام السوري مواقع تابعة لت
حيث قصفت قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية المتمركزة في مقر مركز الهاتف 

مواقع تابعة لتنظيم داعش في جادات دير ياسين بمخيم  23اآللي في شارع فلسطين، برشاش 
 اليرموك، مما خلف خرابًا في المنازل.



 

ساعة لتنظيم داعش للخروج من أماكن سيطرته في مناطق  48لة يأتي ذلك في ظل حديث عن مه
 .(التضامن –حي الحجر األسود  –القدم  –)مخيم اليرموك  جنوب العاصمة دمشق

ساعة  48حيث ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن النظام السوري منح مقاتلي تنظيم "داعش" مهلة 
حي  –القدم  –ق )مخيم اليرموك للخروج من أماكن سيطرته في مناطق جنوب العاصمة دمش

التضامن(، ووفقا للصحيفة فأن النظام السوري سيشن حملة عسكرية كبيرة في  –الحجر األسود 
 حال رفض التنظيم المغادرة، بهدف إنهاء وجوده في المنطقة واستعادة السيطرة عليها.

ام كافة األطراف المشاركة وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، طالبت قبل أي
في القتال ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان المحافظة على المدنيين وأن تتخذ 

 اإلجراءات الكفيلة بمنع حدوث أضرار ال ضرورة لها للبنية التحتية المدنية.

والطواقم يشار إلى أن قوات النظام السوري تفرض حصارها على مخيم اليرموك، وتمنع دخول الدواء 
( عائلة تعيش تحت الحصار في مخيم اليرموك وحرمهم 1500الطبية، مع العلم أن أكثر من )

 الحصار من تأمين العالج للمرضى والتزود بالمواد الغذائية األساسية.

ويقع مخيم اليرموك على بعد ثمانية كيلومترات من وسط دمشق وكان يعيش فيه أكبر عدد من 
 .2011في سوريا قبل اندالع الحرب عام الالجئين الفلسطينيين 

في غضون ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( وبناء على توجيه 
أبريل الجاري، في كافة  -نيسان  19مدير برنامج التربية عن تعليق الدوام الرسمي ليوم الخميس 

وذلك لضمان سالمة الطالب والكادر التعليمي بستان الدور التابعة لها، و  مدارس منطقة الزاهرة
والعاملين في تلك المدارس، وذلك بسبب تدهور األوضاع األمنية التي تشهدها المنطقة الجنوبية، 

 وتبادل القصف بين األطراف المتحاربة.

الجدير بالتنويه أن العملية التعليمية في سورية واجهت معوقات عديدة أدت الى توقفها في بعض 
قات داخل المخيمات الفلسطينية في سورية، كالقصف وسقوط قذائف الهاون وأعمال القنص، األو 

وصواًل إلى تهّدم األبنية والمدارس، واستمرار الحصار المفروض على بعض المخيمات كمخيم 
اليرموك، واعتقال الطالب، وهجرة الكفاءات العلمية وأصحاب الخبرة واستخدام الخّريجين الجدد من 



 

الجامعات دون إخضاعهم للدورات التأهيلية الالزمة إلعداد المدّرسين وإتقان الوسائل طالب 
 التعليمية والطرق التدريسية وإدارة الصف وتقنيات التعليم الحديثة.

شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال حيث  ،إلى ذلك، نال الالجئ الفلسطيني السوري "وسيم زيد وني"
ور المدير في تحفيز الموظفين"، من جامعة القاهرة بمصر، وقد حصل على : "دقدم بحثًا بعنوان

 شهادة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا.

واعتبر وسيم الوني أن حصوله على شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال شرف كبير له ولعائلته، 
عليها سابقًا، منوهًا إلى أن هذا التحصيل العلمي هو سلسلة من التحصيالت العلمية التي حصل 

من خالل الدراسة والمتابعة المتواصلة في ظل األزمة التي عاشها بخروجه من سورية، والتحديات 
التي عانها، مما زاد من تصميمه على المتابعة والسير قدمًا بتطوير نفسه، من خالل التعليم كونه 

 سالح الالجئ في هذا الزمن الصعب.

ود معوقات كثيرة وكبيرة بفضل من هللا حصلت على شهادة وأشار الوني إلى أنه وبالرغم من وج
الدكتوراه، موضحاً أن هذا النجاح ليس له وحده، بل لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، 

 .أبناء الشعب الفلسطينيو  متمنيًا أن يصب هذا اإلنجاز في خدمة القضية الفلسطينية

اليرموك بدمشق حاصل على العديد من االعتمادات  يشار إلى أن وسيم زيد وني ابن مخيم
 .والشهادات الدولية وماستر باإلدارة

وفي سياق غير بعيد، حاز الطفل الفلسطيني السوري "أحمد كامل دحبور" على المركز الثاني في 
 إحدى البطوالت المحلية بالجودو التي أقيمت العاصمة األلمانية برلين، علمًا أن دحبور أحد أبناء

 مخيم العائدين في حمص هاجر مع عائلته إلى ألمانيا نتيجة الحرب الدائرة في سورية.

الجدير بالذكر أن العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى ألمانيا حققوا الكثير من 
أبناء  النجاحات في مجال الرياضة والفن والعلم منهم: الّنحات الفلسطيني السوري "برهان محمد" من

فؤاد أبو تحت عنوان "شبابيك"، و  2016مخيم درعا، أقام معرضه الفني األول في ألمانيا عام 
سمير ابن مخيم الحسينية أول الجئ من فلسطينيي سورية عمل في المجال العلمي والتقني بألمانيا، 

اليات ألمانيا فيما فاز الالجئ الفلسطيني السوري "باهي أبو حسان"، بالمركز األول على عموم و 
باألولمبياد العلمي للبيولوجيا وعلم الجينات الوراثية، في حين أنشأ الفلسطيني السوري مصعب 



 

الموعد، في مخيم كاتسيكاس اليوناني بالتعاون مع عدد من المهاجرين الفلسطينيين السوريين 
مواد التعليمية ومتطوعين من جنسيات أخرى مدرسة مؤقتة لألطفال والكبار لتعليم مجموعة من ال

واللغات كالرياضيات واللغة اإلنكليزية واإلسبانية واأللمانية والتدرب على الكمبيوتر والتاريخ والعلوم، 
فيما منحت الهيئة الرياضية المشرفة على شؤون الالجئين في ألمانيا، البطل الفلسطيني السوري 

 - إجازة مدرب في ألعاب الكاراتيه 2017"عمر هزيمة" ابن مخيم جرمانا المقيم في ألمانيا عام 
 المصارعة، وذلك بعد تدريب متواصل أكسبه خبرات عديدة. - الموتاي

 
 2018ابريل  -نيسان  19احصاءات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3698) •
 ( امرأة.465)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674) •
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1735يدخل يومه )

الطبية بسبب الحصار  ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية206) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1470انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1319)



 

( يومًا، ودمار أكثر 567يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85ي )حوال •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


