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 "قصف عمى خان الشيح يودي بحياة أحد عشر سوريًا من عائمة واحدة"
 

 
 
 
 

 اتفاق جديد لتحييد مخيم اليرموك. 
  شح في المياه في مخيم خان دنون، وانعدام الخدمات األساسية في

 .مخيم درعا

 "يضرب عن الطعام لليوم العاشر على التوالي" راكان حسين. 
 فلسطيني يقضي بسبب القصف في ريف دمشق. 
 
 
 

من آثار القصف عمى محيط مخيم خان الشيح 
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ضحايا 
. إبراىيم العقل قضى إثر إصابتو في القصف الذي استيدف حي جرمانا بريف دمشق -

 
 مخيم اليرموك

شيد مخيم اليرموك يوم أمس اجتماعًا مطواًل حضره كل من رئيس فرع فمسطين لممخابرات 
السورية كممثل عن الدولة السورية، وعدد من ممثمي الفصائل الفمسطينية، إضافة إلى ممثمين 
عن الييئات األىمية واإلغاثية والكتائب المسمحة داخل المخيم، حيث التقت األطراف في مبنى 

بمدية مخيم اليرموك، وبعد محادثات ونقاشات مطولة وقع الحضور عمى اتفاق جديد لتحييد 
 .المخيم

 
 مخيم اليرموكاتفاق تحييد نص 
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حيث نص االتفاق عمى وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم اإلدارية لضمان عدم دخول أي 
مسمح من خارج المخيم، وتشكيل لجنة عسكرية وقوة أمنية لحفظ األمن داخل المخيم، كما نص 

االتفاق عمى منع دخول أي شخص متيم بالقتل إلى المخيم حاليًا لحين اتمام المصالحة األىمية، 
مشيرًا إلى أن أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسمحًا يدخل بشكل مدني، مؤكدًا عمى 

ضمان عدم تعرض المخيم ألي عمل عسكري، إضافة إلى فتح المداخل الرئيسية اليرموك 
وفمسطين وتجييز البنى التحتية، والتعيد بمنع أي مسمح من جوار المخيم ومن كافة المناطق 

الدخول إلى المخيم نيائيًا، كما نّوه االتفاق إلى أن الضامن الوحيد لكل ما سمف ىي الدولة ممثمة 
بالعميد الركن رئيس فرع فمسطين فقط وكافة األمور األمنية، كما تناول االتفاق تسوية أوضاع 

المعتقمين ووقف اطالق النار فورًا، مشيرًا إلى أنو في نفس الوقت ستحل جميع مشاكل المخيم من 
عودة األىالي وكل ما يتعمق بالخدمات األساسية، فيما سادت المخيم حالة من التفاؤل والفرح بين 

 .األىالي إثر توقيع االتفاق

 
الوفد الممثل عن أهالي مخيم اليرموك قبل توقيع اتفاق التحييد 

 
 آخر التطورات

تعرضت منطقة خان الشيح المالصقة لمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق 
لمقصف بأحد البراميل المتفجرة، مما تسبب بدمار كبير أصاب بعض المنازل إضافة إلى وقوع 

أحد عشر ضحية من عائمة الصفدي السورية حيث قضى أفرادىا إثر تيدم منزليم بسبب 
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اإلنفجار، مما أثار حالة من التوتر والقمق بين األىالي داخل المخيم خاصة أن العشرات من 
العوائل الفمسطينية تقطن في تمك المنطقة، ويذكر أن المخيم ومحيطو يشيدان ارتفاعًا بوتيرة 

 .القصف واالشتباكات خالل األشير القميمة الماضية
وأيضًا في ريف دمشق يعاني مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين من شح في المياه حيث 

 ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من ،يضطر األىالي إلى شراء مياه الشرب من الصياريج
العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار، أما جنوبي سورية فيعاني 

من تبقى من أىالي مخيم درعا من أزمات حادة في الخدمات األساسية وذلك بسبب الدمار الكبير 
الذي لحق بالمخيم إثر القصف المتكرر الذي استيدفو والذي أدى إلى أضرار كبيرة في البنية 

 عائمة اضطر 4000التحتية لممخيم، ويشار أن معظم عائالت المخيم والتي يبمغ عددىا قرابة 
معظميا إلى النزوح عن المخيم بسبب سوء األوضاع فيو فيما لم يبقى داخل المخيم سوى قرابة 

المئة عائمة تعاني من أوضاع معيشية صعبة حيث تكاد الخدمات األساسية أن تكون شبو 
 .معدومة، خاصة فيما يتعمق بالخدمات الصحية والكيرباء ومياه الشرب

 
 مخيم درعا

 هنغاريا
بإضرابو عن الطعام وذلك لميوم العاشر عمى التوالي حيث يضرب " راكان حسين"يستمر الالجئ 

راكان احتجاجًا عمى عرقمة السمطات الينغارية لم شممو بأبنائو بحجة عدم اعتراف السمطات 
. الينغارية بوثائق سفرىم حيث يحمل جميع أبنائو وثائق سفر سورية لالجئين الفمسطينيين
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راكان حسين 


