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 أهالي مخيم جرمانا يعانون شّح المياه وانقطاعها •
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 الّدكتوراة الفخريّة للشاعر واألديب الفلسطيني السوري محمود مفلح •
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 آخر التطورات

ذار/ مارس اعتصامًا في آ 3المهجرون الفلسطينيون إلى الشمال السوري يوم أمس االثنين  نظم
مخيم دير بلوط احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم 

 الذي يفتقر ألدنى متطلبات الحياة اإلنسانية، منه داخل المخيم.

نية إخراجهم من المأساة التي يعيشونها، والعمل على عودتهم كما طالب المعتصمون الجهات المع
إلى وطنهم فلسطين، أو منحهم حق اللجوء اإلنساني، داعين وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين "األونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والمالية والطبية 

 نهم في العاصمة دمشق. التي كانت تقدم لهم في مناطق سك

 
هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم 
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعًا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجًزا كبيًرا في عدم 

فهم، وعدم تقديم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفو 
أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها 

 اتجاههم.

في السياق اندلع حريق في مخيم المحمدية التابع لناحية جنديرس جنوب غرب مدينة عفرين 
وب دمشق إلى شمال سورية ما أسفر عن احتراق خيمة من خيم المهجرين من مخيم اليرموك وجن

 الشمال السوري.



 

آذار، في مخيم 4ووفقًا لما ذكره مراسل مجموعة العمل، فإن الحريق اندلع صباح اليوم، االثنين 
 المحمدية، مشيرًا إلى أن األضرار اقتصرت على الماديات.

في شأن مختلف أكدت شبكة المخيمات أن األجهزة األمنية السورية حولت عشرات المعتقلين 
 نيين الذين اختطفتهم في مدينة حماه إلى سجني صيدنايا وقدسيا.الفلسطي

التي اعتقلت دفعتي  215ووفقا لمعلومات حصلت عليها شبكة المخيمات فان مخابرات الفرع 
وصلوا من بادية السويداء بطرق التهريب  58مهجرين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك عددهم 

 فرع فلسطين.الى حماه، حولتهم بادئ األمر الى 

مدنيًا، فرزهم الفرع الى مسنين  58وبينت انه بعد اعتقالهم وتحويلهم الى فرع فلسطين وهم 
عامًا( الى فرع األحداث في قدسيا  18وأحداث، حيث تم تحويل األحداث )األطفال تحت الـ 

 . 55، أما الكبار فتم تحويلهم إلى سجن صيدنايا وعددهم نحو 3بريف دمشق وعددهم 

ت قوات النظام اختطفت هؤالء المدنيين بكمين نصبته لهم في حماه بعد تحايلها عليهم وعلى وكان
ذويهم بطلب المال مقابل االفراج عنهم  215المهربين المتعاملين معها، ثم ابتز ضباط الفرع 

 دون أن يتم ذلك.

مانا لالجئين إلى ذلك يتصدر شّح المياه وانقطاعها منذ عدة أيام عن منازل وحارات مخّيم جر 
الفلسطينيين بريف دمشق واجهة االهتمامات لسكانه الذين يجبرون على شراء المياه من 

 الصهاريج بأسعار مرتفعة ما فاقم من معاناتهم وأزمتهم المعيشية واالقتصادية. 

 



 

ويشتكي سكان المخيم من عدم توفر بعض خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف 
ناشد األهالي سابقًا المسؤولين عن خدمات المخيم، بحل مشاكل الصرف الصحي  الصحي، حيث

سكان المخيم من التنقل والحركة، كما يعانون من استمرار  ومنعتوالتي تفاقمت بشكل كبير 
 انقطاع الكهرباء عن جميع أرجاء المخيم لفترات زمنية طويلة.

لمعيشية، التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل في حين ال يزال سكانه يعانون من تفاقم أزماتهم ا
نسب البطالة بينهم،  خانقة، وارتفاعوازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش في ظروف 

يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا، والتي ال تغطي إال 
 الجزء اليسير من تكاليف حياتهم.

برعت أفغانستان بمبلغ مليون دوالر لدعم عمل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل بدورها ت
الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا(، وذكر الناطق باسم أونروا سامي مشعشع أن تبرع 
أفغانستان تم لصالح الميزانية العامة للوكالة، مشيدًا بهذا التبرع الذي أتى "من دولة منكوبة عانت 

 ويالت الحروب"، مؤكدا أنه تبرع "له عظيم األثر، وقيمة هائلة" لدى إدارة أونروا. من

يأتي ذلك التبرع تزامنًا مع إعالن منظمة التعاون اإلسالمي اعتماد قرار إنشاء صندوق وقفي 
 لضمان التمويل المستدام ألنشطة وكالة األونروا ودعم الالجئين الفلسطينيين.

 



 

ألكاديمية الدولية للفنون واالعالم في مصر شهادة الّدكتوراة الفخرّية من جهة أخرى َمنحْت ا
 لألديب والكاتب الفلسطينّي محمود حسين مفلح في شعر الفصحى. 

وقد أشاد الشاعر محمود حسين مفلح. بهذا التكريم، وأّنه يفخر بمنحه هذه الدرجة العلمية، وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة واعجاب الناس المثقفين والنقاد بما كتبه وانجزه من أعمال 

 أدبية وشعرية.

شهادة الدكتوراة كما أكد الشاعر الفلسطينّي محمود حسين مفلح على أن فكرة الترشح لنيل 
الفخرية جاءت بعد أن طلبت األكاديمية الدولية للفنون واالعالم من اإلعالمية المصرية حنان 
الشامي ترشيح شاعر عربي يقيم في مصر لهذه الشهادة. لكي يحكم في مسابقات الشعر الفصيح 

امت بعمل لقاء وكي يكون موجدًا في المهرجان، وهذه الصحفية اختارته لتلك المسابقة بعد أن ق
 صحفي معه وبحثت عن أعماله وإنجازاته الشعرية واألدبية.

وعن نكبة الفلسطينيين جراء الحرب في سورية وتشتتهم في أصقاع العالم ونكبته الجديدة. قال 
إنني بكل ألم ونزف داخلي أقول إن هذه النكبة تشبه نكبة فلسطين، فنكبتنا الجديدة تهدمت فيها 

ليرموك، وفقدنا كل شيء ولكننا لم نفقد األمل في العودة إلى بلدنا األصلي بيوتنا في مخيم ا
 فلسطين.

لقد أثرت النكبة الجديدة فينا كثيرًا وشردتنا تمامًا كسرب العصافير الذي أطلق عليه الصياد طلقة 
الرصاص فتفرق هنا وهناك، منا من ركب البحر إلى بالد الثلج والضباب، ومنا من غرق في 

وابتلعته األسماك، منا من شرق ومنا من غرب، ومنا من دخل السجن ولم يخرج، ومنا من البحر 
مات في السجن، ضربة قاسية ما كنا نتوقع أن نتلقاها ولكنها قدرنا وال بد أن نصبر ونصمد وأن 

 نتابع السير حتى تبزغ شمس التحرير.


