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وقذائف الهاون تستهدف ..اغتيال أمير جبهة النصرة في مخيم اليرموك"
 "مخيم خان الشيح

   

 
 

 فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

  مخيم اليرموكالجئ فلسطيني يقضي برصاص أحد قادة جبهة النصرة في 

 قوات المعارضة السورية تُغلق طريق يلدا مخيم اليرموك 

 السويد تفرض رقابة مؤقتة على حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين 
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام ( عاما   52" )نضال إبراهيم الشمالي"قضى الشاب الفلسطيني 

 .سكان مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماةالسوري بعد اعتقال دام عامين، وهو من 

 
 آخر التطورات

الحوراني، " أبو يوسف الدرعاوي "اغتيل يوم أمس أمير جبهة النصرة الحالي في مخيم اليرموك 
 .بواسطة عبوة ناسفة استهدفته قرب ملحمة المليون في المخيم المحاصر

عين أبو وكان زعيم جبهة النصرة أبو دمحم الجوالني قد 
يوسف أميرا  جديدا  لفرع الجبهة في مخيم اليرموك والمعروف 

أبو "بعد عزل األمير عليها " داعش"بمعاداته لتنظيم الدولة 
ومهد الطريق " داعش"والذي كان في تحالف مع " خضر

 .لدخولها لمخيم اليرموك مطلع نيسان الفائت
ن عاما ، م 52" ليث شهابي"وكما قضى الالجئ الفلسطيني 

أبو "أبناء مخيم اليرموك جراء اطالق النار عليه من قبل 
أحد قادة جبهة النصرة في مخيم " علي دمحم الصعيدي

حقيقية الكامنة وراء اليرموك، فيما لم يتسن معرفة األسباب ال
 .هذه الحادثة

 وفي سياق مختلف أغلق القائمون على حاجز يلدا التابع لمجموعات المعارضة السورية المسلحة
الطريق الواصل بين مخيم اليرموك ومنطقة يلدا، أمام حركة األهالي بين المنطقتين، وذلك بعد 

 .التوتر األمني الذي شهده مخيم اليرموك اليوم
ُيشار إلى أن هناك حالة من توتر العالقة بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة في مخيم اليرموك من 

ناطق المجاورة من جهة أخرى، على خلفية اتهام جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة في الم
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الحجر األسود باغتيال العديد من عناصر و  تنظيم داعش وجبهة النصرة في مخيم اليرموك
 .مجموعات المعارضة المسلحة وعدد من الناشطين في يلدا

نيين بريف دمشق للقصف وباالنتقال إلى ريف دمشق تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطي
قذائف هاون على الحارة الشرقية منه اقتصرت أضرارها على الماديات، إلى ذلك  وسقوط ثالث

أصيب سكان المخيم بحالة من الذعر والتوتر نتيجة استهداف المزارع القريبة من المخيم بسالح 
، فيما أصابت طلقاتها منازل أبناء المخيم وانفجر البعض منها فوق "الشيلكا"المضاد للطائرات 

سطح المنازل، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة على أوتستراد السالم ومحيط دروشا أ
 .المجاورة للمخيم بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة

 
 السويد

قالت مصادر إعالمية سويدية أن الحكومة ستفرض رقابة حدودية على حدود السويد الجنوبية 
أيام وقابلة للتمديد، وستفرض الرقابة  02تمر لفترة مبدئية مدتها بدءا  من يوم الخميس، وستس

ومرافئ السفن في  ،الذي يربط السويد بالدنمارك Öresundبشكل رئيسي على جسر أوريسوند 
 .Skåneسكونا 

يأتي ذلك بعد إعالن السويد بأنها لم تعد قادرة على تقديم ضمانات الستقبال مزيد من الالجئين، 
 .الهجرة مورغان يوهانسون بحسب وزير 

أن المشكلة األكثر إلحاحا  تكمن في االرتفاع السريع جدا  "وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى 
لعدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى السويد، مشددا  على أن البالد لم تعد قادرة على فتح عدد 

 .كاف من مراكز االستقبال
الجيء،  5012للجوء في يوم واحد فقط قبل يومين إلى وكان قد أُعلن عن وصول عدد مقدمي ا

شخصا ، يشار أن آالف الالجئين الفلسطينيين  02855أيام  7وقد بلغ عدد مقدمي اللجوء في 
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فروا من سوريا وركبوا البحر أو مشيا  على األقدام، ليصل بهم المطاف إلى دول اللجوء األوربي 
 .وخاصة السويد

 
 1122/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 21وأرقام حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات

الجئا  فلسطينيا  سوريا  في ( 025222)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 025222) •
" األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1222)لبنان، 

 .5202لغاية يوليو 
 .فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئا  ( 61)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 050)يوما ، والماء لـ ( 460)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 810)لليوم 
 .ضحية( 080)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 752)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 451)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 72)ار حوالي أيام النقطاع المياه عنه ودم( 272)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


