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2020فلسطينيين في بلدة المزيريب جنوب سورية خالل عام  5اغتيال           

 لواء القدس يفرض حظر التجول لياًل في مخيم النيرب  •

 خان الشيح..  شكوى من أزمة المازوت ومطالبات بالتوزيع العادل  مخيم •

 شكوى من رداءة نوعية الخبز في مخيم سبينة •



 

 التطورات آخر

املزيري بلدة  أبناء  بين  والقلق  الهلع  من  حالة  تنامي  سادت  نتيجة  الغربي،  درعا  بريف  ا  ب 
حوادث القتل واالغتياالت والخطف التي باتت هاجسًا يؤرق سكان بلدة املزيريب نتيجة تكررها  

حيث طالت عدد من السوريين والالجئين الفلسطينيين، وبحسب    2020بشكل كبير خالل عام  
زيريب هم: حسين أمين  الجئين فلسطينيين تم اغتيالهم يف بلدة امل  5مجموعة العمل فأن  

( القادر  1995اللهيبي مواليد  القادر جابر، مالك عبد  الله عبد  الفلسطينيان عبد  الشقيقان   ،)
  ."جابر، "محمد بسام املطلق"، "ياسين العواد

 

املعارضة   يف  سابقة  وعناصر  قيادات  بقتل  السوري  النظام  ناشطون  اتهم  جانبهم  من 
جراء مصالحات وإعطاء تعهدات لهم من قبل الضامن  املسلحة، جنوب سورية ىلع الرغم من إ

عمليات   عشرات  شهدت  واملزيريب  سورية  جنوب  "إّن  املنطقة  أبناء  أحد  وقال  الروسي، 
االغتيال خالل سيطرة املعارضة وطالت الجئين فلسطينيين، ويبدو أنها لن تتوقف يف ظل  

 ."سيطرة قوات النظام السوري

كانون   7دس املوالي للنظام السوري يوم أول أمس الخميس باالنتقال إلى حلب فرض لواء الق
الثاني/ يناير حظر تجول ليلي يف مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين، مطالبًا أهالي املخيم  
عذر   بدون  الليل  منتصف  بعد  والتجول  والظالم،  املساء  فترة  حلول  مع  اللثام  وضع  بعدم 

  .ة ازدياد ظاهرة السرقة يف املخيممقبول، مشيرًا إلى أن هذا القرار أتخذ نتيج



 

النيرب من   االجتماعي أهالي مخيم  التواصل  بيان نشره ىلع مواقع  القدس يف  لواء  وحذر 
سيقوم   أنه  إلى  منوهًا  بالقرار،  يلتزموا  لم  حال  يف  القانونية  واملسائلة  للعقاب  تعرضهم 

ورية سيتم التعامل معه  بتسيير دوريات أمنية ليلية وكل من يمانع أو ال يستجيب لعناصر الد
 .ىلع أنه مشبوه وسيكون عرضة إللقاء القبض عليه أصوالا 

 

الذهب   من  ومصاغ  أموال  سرقة  حاالت  النيرب  بمخيم  األخيرة  اآلونة  يف  انتشرت  وكانت 
ومولدات وعدادات كهرباء ومضخات ماء من منازل أهالي املخيم مما زاد اإلحساس بعدم األمان  

 .واالستقرار

ى تعتبر مادة املازوت من أهم املواد التي يفتقدها املخيم خاصة مع دخول  من جهة أخر
فصل الشتاء مما زاد من صعوبة تأمين هذه املادة وفقدانها يف بعض األحيان، كما يشتكي  
بعض   اضطر  ما  املدعوم،  بالسعر  املوّزعة  الحكومّية  املخصصات  كفاية  عدم  من  أغلبهم 

لس مرتفعة  بأسعار  لشرائه  استخدام  العائالت  إلى  أخرى  عائالت  لجأت  فيما  احتياجاتهم،  د 
 .الحطب واملواد البالستيكية املضرة بالصحة يف سبيل تأمين الدفء ألبنائهم

أبناء   أوساط  والغضب عمت  االستياء  إن حالة من  املخيم  العمل يف  مراسل مجموعة  وقال 
واختيار األسماء من قبل    املخيم بسبب املحسوبيات يف توزيع مادة املازوت، والتالعب بالدور

  .أيدي خفية تريد زيادة أرباحها املادية ىلع حساب أبناء املخيم

واملؤسسة   املعدنية  والثروة  النفط  ووزارة  املعنية  الجهات  الشيح  خان  مخيم  سكان  دعا 
مادة   توزيع  إلى  دمشق  ريف  يف  املستهلك  حماية  ومديرية  للمحروقات  العامة  السورّية 



 

عادل  الرقابة    املازوت بشكل  والعمل ىلع تشديد  الصهاريج  األزمة وأصحاب  تجار  ومحاسبة 
 .عليهم من خالل اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم تردعهم من السرقة واستغالل املواطن

يف سياق ذي صلة اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من رداءة  
فات، وسوء توزيعه من قبل املعتمدين الذين  جودة رغيف الخبز املنتج وعدم مطابقته للمواص

     .ةكلفتهم الدولة بهذه املهم

ووفقًا ألحد سكان املخيم أن نوعية الخبز سيئة للغاية، فهو يتكسر بعد ساعة من إنتاجه  
وكأنه مخلوط بالكلس، مضيفًا بشكل تهكمي ال أدري ما السبب رغيف الخبز أصبح بعضه معجن  

  .ن كأنه عامل رجيمومحروق ورقيق وخفيف الوز

 

الخبز وطريقة توزيعها من قبل   انتقد شخص أخر من سكان املخيم غالء سعر ربطة  بينما 
ليرة سورية، مما يضيف هذا    200إلى    100املعتدين، مشيرًا إلى أن سعر الربطة يصل ما بين  

ة،  عبء مادي واقتصاد جديد ىلع األهالي، الذين يعانون من أزمات إنسانية ومعيشية عديد
   .وجاء فايروس كورونا ليضاف إلى سلة تلك األزمات

من جانبهم شدد أهالي مخيم سبينة ىلع أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى ملديرية التموين  
 .التابعة لحكومة النظام السوري والجهات املعنية لكن دون جدوى

 
 


