
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "طالب فلسطينيو سورية في لبنان يتفوقون ويصرون على متابعة تحصيلهم العلمي"

 2060 العدد:
25-06-2018 

 انفجار مجهول في سماء المزيريب وسط أنباء عن استهداف طائرة استطالع سورية •

 وفد برلماني ايرلندي يزور مخيم اليرموك •

 فلسطينية سورية تحقق المرتبة األولى على مستوى مدرستها في ألمانيا •



 

 آخر التطورات

رغم مأساتهم ومعاناتهم وأوضاعهم المعيشية واالقتصادية والقانونية المزرية، التي لم ُيجترح لها 
ذلك لم ُيخفض من عزيمة طالب  أي حّل يخفف عن عائالتهم وعنهم وطأة مصابهم، إال أن

فلسطيني سورية في لبنان وإصرارهم على التفوق والنجاح ومتابعة تحصيلهم األكاديمي والعلمي، 
حيث حققت الطالبة الفلسطينية "بيسان عصام خزاعي" من أبناء مخيم السيدة زينب المهجرين إلى 

على مستوى  2018لبريفيه( لعام لبنان المرتبة األولى في امتحان شهادة التعليمي األساسي )ا
 .مدرستها "مركز األبرار التربوي" في منطقة جب جنين في البقاع الغربي

أما "اسماعيل أسامة علي" ابن مخيم اليرموك الذي نجح في امتحان شهادة التعليمي األساسي 
اة بعد بتقدير جيد، تحدى كل الظروف، رغم ما واجهه من صعوبات ومعان 2018)البريفيه( لعام 

سفر والده عبر قوارب الموت إلى إحدى الدول األوروبية ليؤمن لعائلته حياة كريمة، فقد واجه 
أيامًا صعبة لكنه استطاع التغلب على هذا الشعور وتابع دراسته بكثير من الطموح حتى حقق 

 .التفوق والنجاح

 
امتحان شهادة التعليمي إلى ذلك حازت دعاء محمود البقاعي ابنة مخيم اليرموك التي نجحت في 

على المرتبة األولى على مدرسة الجرمق التابعة لألونروا في  2018األساسي )البريفيه( لعام 
منطقة البقاع بتقدير جيد، في حين نالت الطالبة الفلسطينية "آيات خالد عبد الفتاح" ابنة بلدة 

 2018ساسي )البريفيه( لعام شبعا المهجرة إلى لبنان التي نجحت في امتحان شهادة التعليمي األ
 .على معدل ممتاز



 

ومن بين األسماء المتفوقة برز اسم كل من جاال خالد الخطيب ابنة مخيم اليرموك التي تفوقت 
تقدير ممتاز، وحصلت على المرتبة األولى على مدرسة بيت جاال بسبلين جنوب لبنان على 

المرتبة األولى في الصف الثاني  صفوف الثامن، وشقيقها "جواد خالد الخطيب" الذي حقق
االبتدائي على مستوى مدينة صيدا وإقليم الخروب ومدرسة بير زيت بسبلين، والسادس على 

 .مستوى لبنان

وكان طالب فلسطينيي سورية في لبنان واجهوا مصاعب ومعوقات كبيرة منعتهم من االلتحاق 
بسبب عدم حصولهم على إقامات بالمدارس تمثلت بوضعهم االقتصادي المتردي، والقانوني 

نظامية في لبنان، وكذلك اختالف المناهج السورية عن المناهج اللبنانية، حيث تعتمد المناهج 
اللبنانية اللغة األجنبية أساسًا في التدريس على عكس المناهج السورية، فيما أثر تدهور األوضاع 

عليم التي يحصل عليها الطالب الفلسطيني األمنية داخل المخيمات دورًا مهمًا في نوعية وجودة الت
 في لبنان.

وباالنتقال إلى جنوب استهدفت قوات النظام السوري الطريق الواصل بين بلدة المزيريب ومدينة 
طفس جنوب سورية بعدد من القذائف المدفعية، ما أدى إلى انتشار حالة ذعر ورعب بين 

 المدنيين جراء التصعيد العسكري الجديد.

ياق انتشرت حاالت ذعر وخوف وخاصة بين األطفال جراء انفجار مجهول في سماء في الس
 منطقة المزيريب وما حولها جنوب سورية، وفق ما أورد مراسلنا في درعا.

وقال مراسل مجموعة العمل إن تقارير إخبارية وميدانية تفيد أن جيش "االحتالل االسرائيلي" 
استطالع سورية تابعة للنظام السوري، منوهًا إلى أن استهدف بصاروخ من نوع باتريوت طائرة 

 كيلو متر. 5أجزاء من الطائرة سقطت في ريف بلدة زيزون التي تبعد عن تل شهاب 

عائلة فلسطينية في المزيريب من أوضاع معيشية غاية بالقسوة،  1700إلى ذلك تعاني قرابة 
 نتيجة شح المساعدات وغالء األسعار وانتشار البطالة.

في جنوب دمشق نظم وفد برلماني ايرلندي زيارة تفقدية لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين و 
برفقة المسؤول العسكري لحركة فلسطين حرة سائد عبد العال لالطالع على حجم الدمار والخراب 



 

الذي لحق بمنزل وممتلكات المدنيين جراء القصف الذي تعرض له واالشتباكات العنيفة التي 
 .ت بين قوات النظام السوري من جهة وتنظيم داعش وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى اندلع

وكانت قوات النظام السوري أعادت السيطرة على مخيم اليرموك ومناطق في جنوب دمشق يوم 
، واستخدمت فيها 2018إبريل  - نيسان 19بعد الحملة العسكرية التي شّنها يوم  2018 /21/5

 لحة الجوية والبرية.مختلف صنوف األس

 
أما في ألمانيا استطاعت الالجئة الفلسطينية السورية "كندة وليد الحسن"، أن تحقق المرتبة األولى 
على مستوى مدرستها في مدينة زينسيغ األلمانية، التي ضمت عددًا من الطالبات والطالب 

 العرب واأللمان وذلك بعد نيله العالمات التاّمة.

كندة ابنة مخيم العائدين في حمص التي فرت من جحيم الحرب الدائرة في سورية قبل سنوات إلى 
 ألمانيا للبحث عن األمن واألمان، استطاعت خالل فترة قصيرة االندماج مع المجتمع الجديد

 تعلم لغته والتفوق على أقرانها الطلبة.و 

 


