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 2473: العدد

من  %71% من اختصاصات األكاديميين الفلسطينيين من سورية "علمية" و 70السويد:  •

 األكاديميات "أدبية"

 زيارات شعبية وفصائلية لمقبرة الشهداء بمخيم اليرموك •

 متطوعون يجهزون ألعاب األطفال في مخيم دير بلوط •

12-08-2019 

 "تركيا: اإلفراج عن الجئَين فلسطينيَين بعد توقيفهما لعدم امتالك "الكيملك"



 

 آخر التطورات

"خالد و لسوريين "أحمد جميل الصياد"أطلقت السلطات التركية سراح الالجَئين الفلسطينَيين ا
 األبطح" بعد احتجازهما في اسطنبول بسبب عدم امتالكهما بطاقة الحماية المؤقتة الكميلك.

في سجن أدرنة بالقرب من الحدود التركية  22/7/2019وكان األبطح قد احتجز بتاريخ 
لى هوية الحماية المؤقتة ، بحجة عدم حيازتهما ع30/7/2019البلغارية، والصياد احتجز بتاريخ 

الكيملك، وذلك ضمن حملة السلطات التركية ضد الالجئين المقيمين بمدينة اسطنبول التركية 
بطريقة غير نظامية، والسعي الجاد إليجاد حل إنساني واستثنائي سريع يشمل تسوية للوضع 

 القانوني للفلسطينيين القادمين من سوريا.

 
أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب  هذا وتشير إحصائيات غير رسمية

عائلة، تعيش غالبيتها أوضاعًا قانونية ومعيشيًة صعبًة وتعاني من قلة فرص العمل  2400
 وانخفاض أجور العاملين.

من سورية  نطينييالفلسفي بالد المهجر، ذكر مكتب اإلحصاء السويدي حول هجرة األكاديميين 
من االختصاصات المهاجرة من الفلسطينيين  2018في عام  %70بة في السويد، أن نس

السوريين هي اختصاصات علمية من إجمالي حملة الشهادات الجامعية، ضمن اختصاصات 
 فروع علمية منها الفيزياء والرياضيات.التقنيات و و  منها الهندسة

مسيطرة ضمن  2015عام  %75ويشير الباحث "محمد يوسف" أن النسبة األكبر كانت حوالي 
االختصاصات العلمية للرجال، أما بالنسبة لألكاديميات من الفلسطينيات من سورية، فإن النسبة 



 

األكبر من االختصاصات درسن التربية والتعليم والفروع األدبية كاآلداب، وبلغت هذه النسبة 
 .2018عام  %71حوالي 

ين من سورية إلى أوروبا ممن أنهوا تعليمهم الفلسطيني ناألكاديميييشار إلى هجرة أعداد كبيرة من 
في الجامعات والمعاهد السورية، ومنهم من يواصل تعليمه في الجامعات األوروبية، ومنهم من 

 استطاع الحصول على وظائف بعد إتمام اللغة وتحقيق الشروط المطلوبة لذلك.

ئلية ومن منظمة التحرير في دمشق، شهد مخيم اليرموك زيارات للنازحين من أبنائه ووفود فصا
لمقبرة الشهداء الجديدة، في عرف اعتاد عليه أبناء المخيم منذ سنوات، فيما يفرض النظام 
السوري والحواجز المقامة أول المخيم، على األهالي إبراز اوراقهم الثبوتية، وفق ما أكد أحد أبناء 

 المخيم.

 
وفيها قبور العديد من الشهداء وخاصة ويحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، الجديدة 

إضافة  5/6/2011وذكرى النكسة  15/5/2011شهداء "الزحف الى الجوالن" في ذكرى النكبة 
 لقبر الشهيد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

ذين استشهدوا أما الثانية فهي مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آالف من الشهداء الفلسطينيين ال
على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، ولكن النظام السوري يمنع األهالي من 

 االقتراب منها.



 

لعملية عسكرية  2018الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 
ية"، استخدم فيها جميع بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطين

% من مخيم اليرموك وسقوط عشرات  60صنوف األسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 
 الضحايا من المدنيين.

في شمال سورية، حيث جّهز أول أمس متطوعون من فريق ملهم التطوعي، األلعاب في مخيم 
يم في عيد األضحى، دير بلوط، حيث نصبت بعض األلعاب في ساحة خصصت ألطفال المخ

 لزرع الفرحة في قلوبهم.

( عائلة فلسطينية مهجرة من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط أوضاعُا 325هذا وتعيش قرابة )
 معيشية قاسية، وسط حٍر شديد وتحت خيام ال تقي برد الشتاء وال حر الصيف.

األفاعي وخاصة في  ويفتقد المخيم ألدنى متطلبات الحياة وغير صالح للسكن، حيث تكثر فيه
 فصل الصيف، ويعاني من نقص حاد في مياه الشرب ونقص في الغذاء.

 


