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العدد2680 :

"غارات إسرائيلية على دمشق تسفر عن استشهاد الجئين فلسطينيين"

• مناشدات للكشف عن مصير الفلسطيني تيسير محمد قيس
• األونروا تقيم فعاليات توعوية مناهضة للتنمر بمدارسها في سورية
• تركيا تصدر قرارا ً ينص على دعم التأمين الصحي لطالبي الحماية الدولية

ضحايا
استشهد الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك ومن عناصر الجهاد اإلسالمي في غارات
جوية شنها الطيران اإلسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق ليل األحد -االثنين.
من جانبها أعلنت سرايا القدس ،الجناح العسكري للجهاد اإلسالمي في بيان أصدرته فجر االثنين
عن استشهاد اثنين من مقاتليها في القصف اإلسرائيلي على سوريا ،هما :زياد أحمد منصور (23
عاماً) وسليم أحمد سليم ( 24عاماً) ،واعتبر البيان أن استهداف "إسرائيل" سرايا القدس في سوريا
جاء "بعد عجز العدو عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس في أرض الميدان".
الجدير ذكره أنها ليست المرة األولى التي تستهدف فيها قوات االحتالل اإلسرائيلي عناصر تابعة
للجهاد اإلسالمي في سورية ،ففي يوم  2019/11/12استهدف الطيران الحربي اإلسرائيلي منزل
القيادي في حركة الجهاد االسالمي أكرم العجوري بثالثة صواريخ في منطقة المزة بالعاصمة
السورّية ،دمشق ،ما أسفر عن استشهاد نجله معاذ .واصابة حفيدته بتول واستشهاد عبدهللا يوسف
حسن ،فيما نجا العجوري من محاولة االغتيال.

آخر التطورات
ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري تيسير محمد قيس المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية
ومن لديه معلومات ،المساعدة في الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

وقالت عائلة قاسم في مناشدة وصلت إلى مجموعة العمل أن أخر اتصال كان مع ولدها يوم
 2019/10/22بعد أن وصل إلى بلجيكا قادماً من اليونان وبلغراد ،وأبلغهم حينها أنه سيكمل
طريقه إلى هولندا ،ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره وال يوجد معلومات عنه وعن مصيره.
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق أكثر
من ( )332الجئاً فلسطينياً فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )38الجئة فلسطينية،
وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
جنوب العاصمة دمشق.

من جهة أخرى أقامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) نشاطات وفعاليات
توعوية في عدد من المدارس التابعة لها في سورية ،وذلك تحت عنوان "كن صديقي" ،حيث شملت
الفعاليات واألنشطة كل من مدرسة كفر كنا في حي الكاشف بدرعا ،مدرسة النقيب العربية بمخيم
السيدة زينب ،مدرسة بنات قدسيا بريف دمشق ،ومدرسة غزة بمخيم النيرب في حلب ،بهدف خلق
بيئة مدرسية مانعة للتنمر ،الذي يعرف بأنه أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من
األطفال ضد طفل آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة.
الفعاليات والنشاطات التي شهدت مشاركة فعالة من قبل األطفال ،وأشراف عليها وتفاعل ومعها
الكادر التعليمي ،تضمنت محاضرات للتعريف بالتنمر وأشكاله وأسبابه وطرق القضاء عليه،
باإلضافة إلى تقديم عروض مسرحية ولوحات فنية وقصائد شعرية تدعو للمحبة والتسامح ونبذ
العنف ومشاهد تمثيلية حول التنمر.

في سياق مختلف أصدرت إدارة الهجرة التركية ق ار اًر جديداً يوم  7شباط /فبراير  2020ينص على
دعم التأ مين الصحي ودفع تكاليف التأمين الصحي لألجانب المتقدمين للحصول على الحماية
الدولية أو الحاصلين عليها وال يملكون أي تأمين صحي وليس عندهم القدرة المالية لمدة سنة واحدة
فقط.
وأشارت دائرة الهجرة التركية إلى أنها ستقوم بإيقاف التأمين الصحي لألجانب بعد مرور عام كامل
لمن يزيد عمره عن  18عاماً ،منوهة إلى أنها ستنظر في طلبات من عندهم حاالت خاصة ،وال

مصطحبا وثائق تبين حالة االحتياج
يملكون القدرة على الدفع عن طريق زيارة مديرية الهجرة،
ً
الخاصة لدى المتقدم.
في حين تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن  22ألف الجئ فلسطيني يعيش في تركيا ،بينهم
 10-8ألف فلسطيني سوري يعانون من أوضاع مأساوية.

