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الجئ  (  اماًا 17)" مؤيد حميد"السمطات الماليزية تحتجز الشاب "
 "فمسطيني من سورية في مطار كوااللمبور منذ يومين

 
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الٌرموك .

  أهالً مخٌم السبٌنة ٌشتكون من استمرار الحصار المفروض على
. مخٌمهم من قبل الجٌش النظامً

  سكان مخٌم خان الشٌح ٌرفضون أي تواجد مسلح داخل مخٌمهم
. وٌدعون لتحٌٌده وعدم الزج به فً أتون الصراع فً سورٌة
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 :ضحايا
. من أىالي مخيم الحسينية" فؤاد منير توىان أبو عيشة"ارتقاء الشاب 

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف العنيف عمى مخيم اليرموك وسقوط عدة قذائف في 
محيط شارع فمسطين وشارع الجاعونة وجامع الرجولة الكائن في بداية مخيم اليرموك ما أدى إلى 

تدمير جزء كبير من المسجد، ومن جانب أخر شيد المخيم في الصباح الباكر حركة دخول 
ليو  .وخروج شبو اعتيادية لألىالي منو وا 

 
 مخيم السبينة

في جولة ميدانية لمراسل مجموعة العمل في مخيم السبينة أكد المراسل بأن شوارع وأزقة مخيم 
 25/12/2012السبينة تكاد تكون شبو خالية من سكانيا، بسبب الحصار المفروض عميو منذ 

الذي أدى إلى نزوح أغمب سكانو عنو إلى مناطق أكثر أمنًا، وكذلك إلى إغالق األفران 
 .والمستوصفات وتعطل كافة خدمات المرافق العامة فيو

 
 مخيم خان الشيح

يضم مخيم خان الشيح آالف النازحين من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو، وقد 
اختار سكانو منذ بدء األحداث في سورية سياسة الحياد وعدم التدخل في الصراع القائم في 

سورية لذلك رفضوا أي تواجد مسمح فيو لعدم زجو في أتون ىذا الصراع إال إنو ورغم ذلك تعرض 
لوابل من القصف وسقوط القذائف أدت إلى ارتقاء العديد من أبنائو وسقوط عشرات الجرحى 

. وتدمير منازل سكانو
ومن الجانب المعاشي يعاني سكان المخيم من أزمات معيشية خانقة بسبب تردي األوضاع 
األمنية، ما أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية والخضار والدقيق، أما عمى الصعيد الطبي 

 .فيشتكي األىالي من نقص حاد في األدوية والمستمزمات والكادر الطبي
 

 مخيم الحسينية
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية ما يزال يئن تحت وطأة الحصار المفروض عميو 

 الذي منع بموجبو إدخال المواد الغذائية والخضار 25/11/2012من قبل الجيش النظامي منذ 
والوقود والطحين والخبز واألدوية والمواد الطبية وانعدام مقومات الحياة مع استمرار انقطاع التيار 

 .من سكانو% 90الكيربائي واالتصاالت والمياه عنو لفترات زمنية طويمة ما تسبب بنزوح 
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 مخيم خان دنون
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من اليدوء النسبي تخيم عمى حارات وأزقة مخيم خان دنون، 

إال أن سكانو يعانون من شح المواد الغذائية وغالء األسعار وعدم توفر المحروقات والدقيق 
 .واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف شبكة االتصاالت

 
 الالذقية– مخيم الرمل 

ما يزال مخيم الرمل في الالذقية ينعم بحالة من اليدوء واالستقرار حتى ىذه المحظة، رغم ما يقوم 
بو األمن السوري من حمالت دىم لممنازل واعتقاالت تعسفية لشبابو بين الفينة واألخرى، ومن 
جانب أخر يشكو سكانو من ضيق الحال وغالء األسعار وشح المواد الغذائية وضعف شبكة 

 .االتصاالت الخموية
 

 مخيم در ا
يشكو أىالي مخيم درعا من القناصة المنتشرين عمى أسطح المباني المطمة عمى حارات وشوارع 
المخيم والذين يقومون بقنص كل ما ىو متحرك ما أدى إلى ارتقاء العديد من أبناء المخيم، أما 

عمى الصعيد اإلنساني فيعاني سكانو نقصًا شديدًا في المواد األساسية والطبية واألدوية 
 .والمحروقات

 
 :لجان  مل أهمي

مازالت ىيئة فمسطين الخيرية تواصل تقديم المساعدات النقدية والعينية لممحتاجين داخل 
 حيث ،"صيدلية الخير"المخيمات ولمنازحين من مناطق أخرى، وكذلك تقديم الدواء المجاني من 

صالح  يستمر فريق الدفاع المدني في تقديم خدماتو ألىالي مخيم اليرموك من حمالت النظافة وا 
. خطوط المياه ورفع األنقاض
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وفي السياق ذاتو قام الفريق الطبي في الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتزويد مدرسة 
 بجياز ارذاذ وجياز لقياس (التي تضم عائالت نزحت من مخيم حندرات) الصناعة بحمب

لخدمة العائالت ، ووضعتيم لالستعمال لدى إحدى الممرضات المتطوعات في المدرسة، الضغط
 .المحتاجة

 
 :ماليزيا

 17)" مؤيد حميد"أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بأن السمطات الماليزية قامت باحتجاز الشاب 
. من فمسطينية سورية في مطار كوااللمبور منذ يومين (عاماً 
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