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ناشطون فلسطينيون يدعون إلضراب " جـوعـكـم عــارنــا"تحت شعار "
 "مفتوح عن الطعام تضامنًا مع أهالي مخيم اليرموك المحاصرين

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

  السبينةحركة نزوح كبيرة ألهالي مخيم. 

 مخيم اليرموك هدوء ممزوج بألم الحصار الخانق. 

  أزمات معيشية خانقة يعانيها سكان مخيم خان الشيح نتيجة الحصار
 .المفروض على مخيمهم
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 :ضحايا
من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم " عبد المعين محمود سعيد البرادعي"استشهد الشاب 

جراء القصف الذي تعرض له المخيم، يشار أن البرادعي في  ،في مخيم سبينة 3102/01/32
 .العقد الثالث من العمر وهو من أهالي مدينة صفد في فلسطين

 
 مخيم السبينة

أكد مراسل مجموعة العمل بأن سكان مخيم السبينة يعيشون حالة من الخوف والقلق الشديدين 
القذائف على مناطق متفرقة  بسبب استمرار تعرض مخيمهم للقصف العنيف وسقوط وابل من

منه، وذلك في محاولة من قبل الجيش النظامي القتحامه، ما أدى إلى نزوح عشرات العائالت 
منهم إلى مخيم اليرموك، أما من الجانب اإلنساني فال يزال من تبقى من سكان المخيم يعانون 

افية، وذلك جراء الحصار الذي سعواألدوية والمستلزمات الطبية واالمن نفاد جميع المواد الغذائية 
يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم منذ أكثر من شهرين حيث يمنع بموجبه 

ليه  .دخول وخروج األهالي منه وا 

 
 آثار الدمار في مخيم السبينة

 مخيم اليرموك
خيم الهدوء النسبي اليوم على حارات وشوارع مخيم اليرموك، تخللها سماع أصوات انفجارات قوية 
هزت أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المجاورة له، أما من الجانب المعاشي فيعاني سكان 
مخيم اليرموك من الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم 

على التوالي ما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية ومقومات الحياة فيه، وفي  019لليوم 
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أعلن عدد من الناشطين الفلسطينيين من خارج المخيم " جـوعـكـم عــارنــا"تحت شعار و السياق ذاته 
 .ع أهالي مخيم اليرموك المحاصرينعن إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا م

مل األهلي وضمن مشروع الدعم النفسي لكبار السن والذي بدأته هيئة فلسطين أما من جانب الع
الخيرية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أقيم اليوم جلسة تراث الوطن الثانية بعنوان 

حضره فريق من كبار السن المحاصرين في مخيم اليرموك، كما تضمن ( وطن لن ينسى)
 .واضيع التراثية والوطنية والترفيهيةالبرنامج العديد من الم

 
 مشروع الدعم النفسي لكبار السن

 مخيم خان الشيح
التابع  86ـال ال يزال سكان مخيم خان الشيح يعانون من الحصار الذي يفرضه عناصر حاجز

عديدة أهمها أزمة في تأمين رغيف  معاشيهللجيش النظامي على المخيم والذي نجم عنه أزمات 
أقامت اليوم " رجعت أيامك يا ملجأ"الخبز وشح المواد الغذائية واألدوية، إلى ذلك وتحت عنوان 

الشبابية التطوعية في المخيم نشاطها الذي تضمن عرض أعمال فنية لبعض " همة"مجموعة 
لقاو فناني المخيم ورسومات لألطفال وفقرات غناء ومسرح غنائي  ء قصائد شعرية من األطفال، ا 

أما من الجانب الطبي فقد أقامت اللجنة الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية حملة لقاح ضد 
حتى الصف  االبتدائيالشلل حيث شمل اللقاح في يومه األول طلبة المدارس من الصف األول 

وزيع حبة دوائية لكل طالب الثالث اإلعدادي وذلك في مقرات مدارس األونروا كما قامت اللجنة بت
 (.زيت السمك)
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، وقد 3يذكر أن اللجنة تابعت حملة التلقيح يوم األربعاء والخميس في باحة مدرسة بئر السبع
 .خصص هذان اليومان لألطفال بين السنة والخمس سنوات

 
 مخيم جرمانا

قوية قادمة  يوم هادئ يعيشه سكان مخيم جرمانا، عكر صفوه سماع أصوات انفجارات واشتباكات
ومن الجانب االقتصادي يشكو سكانه من نقص شديد في المواد  من المناطق المجاورة له،

 .الغذائية وعدم توفر األدوية والغالء الفاحش لألسعار بسبب تدهور األوضاع في سورية
 

 :اختطاف
، "يطارق فايز القاض" نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص نبأ تعرض الشابين

، من قبل 03/01/3102من أبناء مخيم العائدين بحمص للخطف واالعتقال يوم " إياد األسود"و
عناصر اللجان األمنية التابعة للجيش النظامي في قرى طرطوس وذلك أثناء عملهما في توزيع 

ونوه المراسل بأن هذه العناصر طلبت فدية من ذوي المختطفين تقدر بخمسة  ،المواد الطبية
ليون ليرة سورية وبعد التفاوض معهم تم االتفاق على إعطائهم مليوني ليرة سورية والسيارة عشر م

الفان، وأضاف المراسل بأنه بعد أن تم تسليمهم المبلغ المطلوب قامت اللجان األمنية برمي 
على مفرق المخيم من الجهة الشرقية، وعلى الفور تم  3102/01/20الشابان لياًل يوم الخميس 

 .ما إلى المشفى بسبب سوء تدهور وضعهم الصحي جراء التعذيب الذي تعرضا لهنقله
 

 :إفراج
 :المعتقلين الفلسطينيين لديه هم أفراج األمن السوري عن عدد من
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