
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3060العدد 

29-11-2020 
 

 انتشار ظاهرة املخدرات يف مخيم النيرب تزيد من حجم الكارثة واملعاناة 

 سرقة الكابالت تعمق أزمة انقطاع الكهرباء يف مخيم خان الشيح •
 األونروا.. تخريج دفعة شباب من ذوي االحتياجات الخاصة  •
 نطقة البقاع عائلة فلسطينية سورية يف م 300لبنان: توزيع مازوت ىلع  •



 

 آخر التطورات

تنامت يف األشهر األخيرة ظاهرة تجارة املخدرات والحشيش والسالح بمخيم النيرب الذي كان  

 صرحًا علميًا ليصبح يف اآلونة األخيرة أكثر مناطق حلب شهرة بهذه التجارة املمنوعة.  

 

وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن األجهزة األمنية السورية اعتقلت قبل اسبوعين  

جيش   قطع  داخل  املخدرة  الحبوب  بترويج  يقومان  مجندين  بينهم  الشبان  من  مجموعة 

قادمين لتجارة املخدرات والحشيش، حيث تم  التحرير وأربعة أشخاص آخرين من منطقة نبل  

مصادرة مبلغ كبير من املال ومئات الحبوب املخدرة، وكيلو غرام من مادة الحشيش كانت معدة  

الت حقيق معهم، تم قبل يومين اعتقال أربعة شبان لنفس التهم تتراوح  للبيع، وبناء ىلع 

 عام. 23-18أعمارهم بين 

أبناء املخيم تورط قيادات كبيرة من “لواء القدس” املدعوم من قبل   بدورهم أكد عدد من 

ىلع   باالعتماد  املخيم،  داخل  وتوزيعها  املخدرات  وبيع  بترويج  سابقًا  وإيران  حاليًا  روسيا 

"لواء  األطفال،   رؤوس  لم تستهدف  االعتقال  أن حمالت  الغريب  ومن  املادي،  الكسب  بهدف 



 

القدس" املتورطة بالترويج، منوهين إلى أن تلك القيادات فتحت خطوط جديدة داخل كتائب  

 جيش التحرير الفلسطيني، عن طريق مجندين من أبناء مخيم النيرب. 

األهالي من اللصوص بعد انتشار    يف سياق مختلف حذر نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح

 ظاهرة سرقة الكابالت الكهربائية واملنازل الخالية من ساكنيها.

 

وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن ظاهرة سرقة الكابالت بدأت باالنتشار مؤخرًا بعد  

ت  تردي األوضاع املعيشية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خاصة أثناء ساعا

 الليل ومع دخول فصل الشتاء. 

من جانبه قال أحد القائمين ىلع مساجد املخيم "إن الكابالت الخاصة بمسجد الرضا لم تسلم  

 من السرقة، وصرنا نخشى أن تطال السرقات املساجد نفسها". 

الحشيش   ىلع  املدمنين  من  بهم  املشتبه  اللصوص  أن  املخيم  داخل  من  مصادر  وترجح 

يما رجحت مصادر أخرى أن األوضاع املعيشية السيئة قد أجبرت البعض  والحبوب املخدرة، ف 

 ىلع ارتكاب مثل هذه األفعال ألن هذه الظاهرة جديدة، ولم تكن موجودة سابقا.



 

تخريج   حفل  "األونروا"  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  أقامت  دمشق  يف  أما 

 يمي يف سوريا. دفعة من ذوي االحتياجات الخاصة يف مكتبها اإلقل

 

وقالت وكالة "األونروا "إن جميع الخريجين الجدد هم من الشباب ذوي اإلعاقة ومسجلين يف  

دورات تدريبية قصيرة األجل يف الخياطة وصيانة الهواتف الخليوية، بدعم سخي من االتحاد  

جين  األوروبي، املديرية العامة للحوار ومفاوضات التوسع، يف حين بلغ عدد الشباب املتخر

 شاب وشابة. 54من هذه الدورة 

وحصل الخريجون يف نهاية الحفل ىلع آالت الخياطة وأدوات صيانة للهواتف الخليوية التي   

قدمتها لهم، املديرية العامة للحوار ومفاوضات التوسع كهدية رمزية تقديرية نحو مستقبل  

 أفضل بكثير. 

عائلة فلسطينية    300إغاثيًا وزعت اللجنة األهلية لفلسطيني سوريا بلبنان مادة املازوت ىلع  

 سورية يف منطقة البقاع الغربي واألوسط.  

 



 

 

تشرين    29و  27ووفقًا ألحد أعضاء اللجنة أنه تم توزيع مادة املازوت ىلع مدار ثالثة أيام ما بين  

يف اليوم، وذلك بهدف مد يد العون واملساعدة  أسرة    100الثاني الجاري، حيث شمل التوزيع  

 لهم والتخفيف من أعبائهم املادية.  

( ( عائلة من الجئي فلسطينيي سورية املهجرة فلسطينية إلى منطقة  800وتعاني قرابة 

البقاع اللبناني أوضاعًا معيشية صعبة من حيث طبيعة املكان الجبلية وظروف املناخ الباردة  

وانعدام وشح املساعدات اإلغاثية املقدمة لهم من األونروا والجمعيات    شتاء والحارة صيفًا، 

الخيرية والفصائل والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى عدم مقدرتهم تأمين ثمن مواد التدفئة  

تأمين   من  تمكنهم  التي  العمل  وفرص  مالي  مورد  وجود  وعدم  أسعارها  ارتفاع  نتيجة 

 مستلزمات الحياة األساسية.

 


