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 العدد:  3209

 لبنان.. اتهامات لـ "اللجان الشعبية" بشق صف الفلسطينيين السوريين 

 مخيم النيرب..اندالع حريق في أحد المنازل  •

 وفاة أحد أبناء مخيم النيرب بفايروس كورونا  •

   "مخيم خان الشيح.. ناشطون يطلقون "مبادرة فطر صائم •

 حملة تضامن لدعم الالجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات  •

 



 

 التطورات آخر

الناشطين   من  عدد  حادة  وجه  لبنان  انتقادات  يف  الفلسطينية  الشعبية  اللجان  ملسؤول 
املستقلين   السوريين  الفلسطينيين  للناشطين  وتخوينه  وتهجمه  السلبية  مواقفه  بسبب 

  .الذين يطالبون بحقوق أبناء شعبهم والعيش الكريم

 

اسم ذكر  عدم  فضل  الناشطين  ألحد  الشعبية  ووفقًا  اللجان  مسؤول  أن  أمنية  لدواعي  ه 
الفلسطينية يمارس الدسائس واملؤامرات من أجل تفريق شمل وشق صف فلسطينيي سورية  

بينهم شرخ  األهلية    ،وإيجاد  اللجان  ملحاربة  لتنظيمه  تابعة  جديدة  لجان  انشاء  عبر 
ت ىلع األرض  الفلسطينية السورية التي لها باع طويل يف العمل ومتواجدة منذ عدة سنوا

  .خاصة بعد أن تم حل اللجان الرسمية التابعة للفصائل الفلسطينية ىلع حد تعبيره

نيسان/ ابريل الجاري بيانًا    25وكانت اللجان الشعبية الفلسطينية يف لبنان أصدرت يوم األحد  
سوريا   من  فلسطينيين  أشخاص  من  والتشكيالت  املجموعات  بعض  قيام  من  فيه  حذرت 

قيادة منظمة    توانتالتي لم  اإِلنسانية واالجتماعية    املعاناةا وهناك ُمستغلين  بالدعوات هن
َأواًل    الفلسطيني السوري  تجاهها وُمتابعة شؤون  هاالتحرير الفلسطينية عن تحمل مسؤوليت 

أنِبَأوَّل موضحة  الدولية    ،  املؤسسات  َمَع  اتفاقات  ِمن  الفلسطينية  القيادة  ِإليِه  تتوصَّل  َما 
  ا.  ههو َواِجب َوَطني َوحرص ىلعََ َأبناء شعب َوىلعََ رَأسها األونروا 



 

كما نوه البيان إلى أن االعتصام الذي دعت ِإليِه َما ُتسمى ِبراِبطة النازحين أمام مقر األونروا يف  
الفلسطينية.   التحرير  ُمنظمة  ِبمؤسسات  له  اَل عالقة  ُنَنبِّهبيروت  ِمن    ومن هنا  َأبناَء شعبنا 

 .هرها شيء َوَأهدافها شيء آخراالنجرار َوراَء شعارات ظا

باالنتقال إلى حلب أفاد مراسل مجموعة العمل عن اندلع حريق يف منزل الالجئ الفلسطيني  
الفلسطينيين لالجئين  النيرب  مخيم  أول  الكائن  ترعيل"  ىلع  "محمد  النيران  أتت  حيث   ،

  .محتوياته، وأدى إلى إصابة الترعيل وزوجته وأطفاله بحروق متفاوتة

 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن سبب الحريق الذي اندالع يوم أول أمس األحد يعود إلى ماس  
وإخماد النيران من قبل شباب املخيم قبل أن يمتد    عليه كهربائي، منوهًا إلى أنه تم السيطرة  

  .إلى بقية املنازل

الكهرباء، كما يلعب تالصق وشهد مخيم النيرب عدة حرائق تعود أسبابها إلى خلل يف التيار   
 .البيوت وضيق الشوارع والحارات دورًا كبيرًا يف االنتقال السريع يف الحرائق إلى منازل أخرى

عاما من أبناء مخيم    40إلى ذلك تويف الالجئ الفلسطيني "ميمون فوزي تركي" عن عمر ناهز  
بفايروس   إصابته  جّراء  حلب  مدينة  يف  الفلسطينيين  لالجئين  كورونا  النيرب 

  .(19-املستجد)كوفيد

سجلت خالل األسابيع القليلة املاضية مئات اإلصابات بفيروس كورونا بين فلسطيني  وكانت  
وت والعالجية،  الطبية  باإلمكانيات  حاد  نقص  ظل  يف  عن  تسورية  السورية  السلطات  كتم 

 .الحجم الحقيقي لإلصابات



 

لال الشيح  خان  مخيم  نشطاء  من  عدد  أطلق  مختلف  سياق  بريف  يف  الفلسطينيين  جئين 
الغربي مبادرة " للعائالت األشد عوزًا وفقرًا يف  فط دمشق  اليومية  الوجبات  ر صائم"، لتوفير 

  .املخيم خالل شهر رمضان املبارك

 

إرسال مبلغ   الجديد ىلع  الشتات  أبناء املخيم املهجرين يف دول  الناشطون  صدقة  وحث 
ذلك بمبالغ بسيطة لتتمكن تلك العائالت شراء قوت إلى العائالت يف املخيم، والتبرع ك  فطرال

  .يومها ويوم أطفالها يف رمضان

ر  فطويف هذا الصدد أوضح أحد نشطاء مخيم خان الشيح ملراسل مجموعة العمل أن مبادرة " 
أبناء املخيم يف وقت   أطلقها  إنسانية ومجتمعية  واحدة من سلسلة مبادرات  صائم" تعد 

يتيم، وكذلك مبادرة    200األيتام من أبناء املخيم البالغ عددهم قرابة  سابق منها نداء لكفالة  
  .""ديف أهلك وناسك

لدعم   الوطنية  التضامن  حملة  الخارج  لفلسطينيي  الشعبي  املؤتمر  أطلق  أخرى  جهة  من 
الالجئين الفلسطينيين يف مخيمات الشتات، بهدف التخفيف من األوضاع اإلنسانية الصعبة  

 .يمات وتقديم الدعم اإلغاثي لالجئين الفلسطينيينالتي تعيشها املخ 



 

 

ووفقًا ألحد مسؤولي املؤتمر أن حملة التضامن الوطنية ستبدأ خالل رمضان الجاري ستقدم  
واألردن، من خالل توزيع طرود   ولبنان  اللجوء يف سوريا  للفلسطينيين يف مخيمات  العون 

ؤتمر الشعبي إلعادة الحياة للمخيمات  غذائية ىلع العائالت الفلسطينية"، وذلك سعيًا من امل
  .الفلسطينية التي تعتبر عنوانا للنضال الفلسطيني ورمزا لحق العودة

مضيفًا أن الحملة تعمل ىلع أن ال تقتصر الجهود ىلع تقديم الطرود الغذائية فقط وإنما  
 ات. توسيعها من خالل العمل ىلع الترميم وإعادة التأهيل للمرافق الحيوية يف املخيم


