
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جريمة جديدة بحق الطفولة.. قوات النظام تقتل الطفل الفلسطيني "رامي سلمان" بدم بارد في مخيم اليرموك

 2031العدد
27-05-2018 

 أحد عناصر "داعش" يعترف بتقديم النظام السوري دعماً مالياً وعسكرياً وطبياً للتنظيم في مخيم اليرموك.• 

 اليرموك. مناشدة لمعرفة مصير ُمسن وزوجته البكماء في مخيم• 

 موالون للنظام في حّي التضامن يعذبون فلسطينياً "فاقد العقل" بتهمة "داعش".• 

 طالل ناجي: داعش والنصرة والجيش الحر قاموا بنبش مقبرة اليرموك بحثاً عن رفات جنود صهاينة.• 

 الهيئة الخيرية تقيم إفطاراً جماعياً لألطفال األيتام في قدسيا بريف دمشق.• 

 



 

 ضحايا 

قضى الطفل الفلسطيني "رامي محمد سلمان" على يد عناصر جيش النظام السوري "العفيشة" 
على مدخل مخيم اليرموك المنكوب، وذلك بعد مشاّدة كالمية بين الطفل وعناصر النظام بسبب 
منعه من دخول المخيم يوم أمس واعتراضه على عمليات النهب المتواصلة لقوات النظام 

 "العفيشة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت مصادر مقربة من الطفل لمجموعة العمل أن عناصر النظام قتلت نجلها بدم بارد على 
"حاجز الطابة" التابع لقوات النظام، أمام مرآى عدد من أهالي المخيم وعناصر من المجموعات 

 الفلسطينية الموالية للنظام.

اليرموك على يد قوات النظام "العفيشة" الجدير ذكره أنه الضحية الثانية التي تقضي في مخيم 
منذ سيطرتها على مخيم اليرموك، حيث قضى أمس الطفل "محمود البكر"، لمحاولة منع عناصر 

 النظام من نهب محتويات منزله في شارع العروبة بمخيم اليرموك.

 



 

 آخر التطورات 

من عناصر تنظيم  نشرت فصائل المعارضة السورية في جنوب سورية تسجيل فيديو يظهر عددا  
"داعش" تم اعتقالهم بعد خروجهم من مخيم اليرموك وفق اتفاق بين النظام وتنظيم "داعش" انتهى 

 بفرض النظام سيطرته على مخيم اليرموك وحي الحجر األسود.

وبحسب الفيديو الذي نشرته الفصائل فإن كل من فرقة شهداء الحرية، حركة أحرار الشام 
هاجرين واألنصار، تمكنوا من إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لتنظيم اإلسالمية، ولواء الم

داعش في مدينة الحراك ممن قام النظام السوري بتسهيل عبورهم من حي الحجر األسود إلى 
 المناطق المحررة في ريف درعا الشرقي".

لهم وبحسب اعترافات أحد العناصر فقد "كان هناك حاجز بين التنظيم والنظام كان يدخل 
الطعام، وعن طريقه يتم بيع النحاس للنظام، ويدخل الذخيرة لداعش بالسيارات، وأن طائرة للنظام 

 السوري ألقت ذخيرة وأموال للتنظيم خالل الحصار".

ولفت العنصر إلى أن جرحى داعش كانوا يتم عالجهم في مستشفى )المهايني( الذي يقع بحي 
 ي بشكل كامل.الميدان الذي يسيطر عليه النظام السور 

يذكر أن اعترافات عنصر "داعش" تتقاطع مع معلومات نقلها ناشطون في جنوب دمشق تؤكد 
 تلقي عناصر "داعش" للعالج في مشفى المهايني.

وفي على صعيد ليس ببعد، ناشدت عائلة توكلنا الدمشقية أهالي مخيم اليرموك والدفاع المدني 
مسن "محمد زهير توكلنا" أبو بكر وزوجته البكماء، والهالل األحمر، لمعرفة مصير والدهم ال

 وذلك بعد فقد االتصال بهم خالل أحداث مخيم اليرموك األخيرة.

 

 

 



 

وقال أوالد المسن المفقود المغتربين عن سورية منذ سنوات، أن والدهم انقطعت أخباره بعد أن 
وال يعرف مصيره حتى بئر السبع في مخيم اليرموك المنكوب،  9بقي يسكن في منزله بجادة 

 اآلن، وهو من أبناء دمشق ومقيم في مخيم اليرموك منذ سنوات ما قبل الحرب.

إلى ذلك، تعرض الالجئ الفلسطيني "عيسى يحيى أبو زيد" من فاقدي العقل للضرب والتعذيب 
اتهامه على يد مجموعات "شارع نسرين" الموالية للنظام السوري وعدد من أهالي الحّي، وذلك بعد 

 بأنه من عناصر "داعش".

ووفقا  ألبناء مخيم اليرموك، فإن الشاب الفلسطيني عيسى أو "أبو العيس" يعرف في مجتمعه 
الفلسطيني أن لديه اضطرابات عقلية منذ الوالدة، واعتاد خالل حصار المخيم ارتداء مالبس 

سؤالهم متى سينتهي فضفاضة والجلوس على إحدى الطرق في حي المغاربة، والنظر للمارة و 
 الحصار وسيخرج من المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع دخول مجموعات النظام السوري إلى مخيم اليرموك تم اعتقال عيسى بتهمة "داعش"ونقلته 
إلى حي التضامن، ويظهر شريط مصور للشاب وهو في شارع نسرين يتلقى الضرب والشتائم، 

فة أهالي المنطقة أنه فاقد العقل، ولم يعرف وبحضور عناصر النظام السوري على الرغم من معر 
 مصيره حتى اآلن.



 

وفي موضوع ليس ببعيد، أكد "طالل ناجي" األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير 
القيادة العامة إلحدى وسائل اإلعالمية اللبنانية قيام مسلحي داعش والنصرة والجيش  -فلسطين 

اليرموك بسوريا للبحث عن رفات جنود إسرائيليين دفنوا فيها الحر، بنبش مقبرة قديمة في مخيم 
 إلعادتها لالحتالل.

وقعت معركة في منطقة السلطان يعقوب في لبنان حيث قتل فيها  1982وأضاف "أنه في العام 
عدد من الجنود اإلسرائيليين ونقلت رفاتهم إلى مخيم اليرموك وتّم دفنهم في مقبرة الشهداء 

أن المسلحين في المخيم من داعش والنصرة والجيش الحر "قاموا بعملية بحث  القديمة، موضحا  
 عن بقايا جثث اإلسرائيليين في المقبرة المذكورة بأمر من قادة الصهاينة لنقل رفاتهم إلى إسرائيل".

فيما كانت مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قد تعرضت لالعتداء من قبل عناصر "داعش" الذين 
وقت سابق من العام الماضي بتدمير شواهد القبور هذا من جهة، فيما تعرضت المقبرة قاموا في 

 لقصف عنيف بالطيران الحربي وقذائف المدفعية من قبل جيش النظام السوري من جهة ثانية.

 

 لجان عمل أهلي

إفطارا  ضمن مشاريع برنامج الرعاية االجتماعية، أقامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني 
مركز يافا للتنمية االجتماعية بريف  -جماعيا  لألطفال األيتام مع أسرهم في منطقة قدسيا 

 دمشق، تخلل اإلفطار نشاطات ترفيهية وبرامج داعمة للطفل.

 

 

 

 

 

 



 

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في سورية، يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب 
وح اآلالف منهم، وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية وغالء األسعار استمرار الحرب ونز 

 وارتفاع إيجار المنازل.

 

 2018مايو  -أيار  26فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 465( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3761• )
 امرأة.

( 106لسطينيا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقال  ف1677• )
 إناث.

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 206• )
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

 ( يوما .1507انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 

( أيام، ودمار أكثر من 603حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم • 
 % من مبانيه تدميرا  كامال  وجزئي.80

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
ي مصر ( ألف، وف17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)

 


