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 غزة يواجهون صعوبات معيشية غاية في القسوة الفلسطينيون العائدون من سورية إلى •

 سنوات 6األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "أحمد أبو طوق" منذ قرابة  •

 معرض للفنان الفلسطيني السوري مأمون الشايب في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن •

فلسطينياً قضوا إثر القصف بالكيماوي على مناطق  34في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية: "

 "متفرقة من ريف دمشق

 2369: العدد
30-04-2019 



 

 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في يوم إحياء ذكرى 
شخصًا من عائلة واحدة  18فلسطينيًا بينهم  34جميع ضحايا الحرب الكيماوية أنه وثق بيانات 

أغسطس  -آب  21لة غازي( في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام قضوا يوم األربعاء )عائ
إثر القصف بالكيماوي على بلدة زملكا ومعضمية الشام في ريف دمشق، حيث راح  2013

ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز 
 األعصاب.

الجئًا قضوا إثر القصف بالكيماوي على  26ضحية  34ل أن من بين وأوضحت مجموعة العم
الجئين فلسطينيين قضوا إثر القصف بالكيماوي على منطقة  7منطقة زملكا بريف دمشق، و
 معضمية الشام بريف دمشق.

 
وأكدت مجموعة العمل في بيان أصدرته اليوم أن الالجئين الفلسطينيين في سورية تعرضوا 

زات خطيرة جراء استهدافهم بكل أنواع األسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا كالنابالم النتهاكات وتجاو 
 والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة.

كما طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب 
عدم إفالتهم من العقاب، مشددة  والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة، وضمان

على أن "استخدام األسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكالن جرائم حرب وانتهاكات خطيرة 
 لحقوق اإلنسان"، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.



 

سوة باالنتقال إلى غزة يواجه الالجئون الفلسطينيون العائدون إليها صعوبات معيشية غاية في الق
بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، باإلضافة 
إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، 
 والتي تسببت بها الحروب الصهيونية المستمرة على القطاع، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ
عدة سنوات، فيما اشتكت العائالت مما وصفته بالتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل 

 وكالة "األونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

وكان الالجئون الفلسطينيون السوريون في قطاع غزة طالبوا في وقت سابق الحكومة ومنظمة 
ت الدولية، بأن تأخذ دورها في حماية الالجئين من الدول التحرير والفصائل الفلسطينية والمؤسسا

العربية وتلبية حاجاتهم اإلنسانية األساسية والعمل على صرف مستحقاتهم المالية المقررة من 
 .6/4/2015مجلس الوزراء بتاريخ 

في شأن مختلف أقام الفنان التشكيلي الفلسطيني "مأمون الشايب"، معرضًا فنيًا على هامش 
نيسان/ ابريل الحالي في العاصمة  27ر فلسطينيي أوروبا السابع عشر الذي انعقد يوم مؤتم

 الدانماركية كوبنهاجن. 

 
في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق، وهو  1960ولد الفنان مأمون الشايب عام 

لزيتي فلسطيني من طيرة حيفا، درس في كلية الفنون الجميلة في دمشق قسم الرسم والتصوير ا
، عمل مدرسا للرسم في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية ألكثر 1984وتخرج منها عام 

 عاما، شارك في العديد من المعارض الفنية العربية والدولية.  25من 



 

 1990إلى ذلك ال يزال األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني "أحمد أبو طوق" مواليد 
وحتى اللحظة، حيث تم اعتقاله بحملة اعتقاالت عشوائية شّنتها قوات  2013 -9-4منذ تاريخ 

النظام في أول مخيم الرمل، ولم ترد عنه أي معلومات منذ تلك اللحظة، وهو من أبناء مخيم 
 الرمل لالجئين الفلسطينيين في الالذقية.

 


