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"للعام السابع الصحفي الفلسطيني "مهند عمر" مختف قسريا ً في سورية"

•  39فلسطينية فقدن منذ بداية األحداث في سورية
• الفلسطينيون في دمشق يشاركون بوقفة احتجاجية رفضا ً لقرار ترامب ضم الجوالن
• منح الشاعر الفلسطيني محمود مفلح وسام االستحقاق الثقافي بمصر

العدد2337 :

آخر التطورات
يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الصحفي "مهند محمد عمر " للسنة السابعة
على التوالي دون معرفة مصيره ،حيث قام فرع أمن الدولة باقتحام مكتب قناة العالم واعتقاله يوم
 2012-2-29بتهمة مواالته للمعارضة السورية بحسب مواقع مقربة من النظام السوري.
وولد الصحفي الفلسطيني مهند عمر في مخيم اليرموك عام 1985وهو والد لطفلين ،وتنحدر
عائلته من ماروس قرب مدينة صفد في فلسطين ،ودرس األدب العربي في جامعة البعث
بحمص ،وبدأ حياته العملية متنقالً في عمله الصحفي في "مؤسسة القدس الدولية" ثم إلى قناة
العالم اإلخبارية في دمشق ،وعمل في صحف عديدة :قاسيون والنهضة وبلدنا وصوت فلسطين.

وشارك في مسيرة العودة إلى الجوالن  15أيار /مايو  2011واستطاع الدخول الى الجوالن
المحتل مع مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني.
ومع بداية الثورة السورية بدأ يكتب على صفحته في الفيسبوك كتابات تتحدث عن اوضاع
السوريين والفلسطينيين وعن ممارسات النظام القمعية وخاصة بعد أحداث مخيم الرمل الجنوبي
في الالذقية ،ثم اعتقل ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت حتى اآلن ( )1737معتقالً فلسطينياً في سجون النظام

السوري بينهم ناشطون وإعالميون وطالب جامعات وأطفال ونساء وكبار في السن.

من جانب آخر ،كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،عن
توثيق بيانات ( )39الجئة فلسطينية فقدن منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )9الجئات
من أبناء مخيم اليرموك ،و( )10فقدن في حي التضامن.
من جانبهم اتهم ناشطون ،المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال،
إما بداعي أن المفقودة أو المفقود مطلوب لألمن السوري ،أو من أجل مساومة ذوي المخطوف
وطلب فدية مالية إلطالق سراحه.
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )300الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،مشيرة إلى أن أكثر
من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.
إلى ذلك ،شارك الالجئون الفلسطينيون وأعضاء وممثلين عن فصائل واتحادات فلسطينية في
وقفة احتجاجية أمام مقر األمم المتحدة في العاصمة دمشق  ،2019/3/28رفضاً لقرار الرئيس
األميركي "دونالد ترمب" يتضمن االعتراف بضم الجوالن لالحتالل اإلسرائيلي.

في مصر ،نال الشاعر والكاتب الفلسطيني محمود حسين مفلح ،يوم  21آذار /مارس ،2019
ّ
وسام االستحقاق الثقافي لعام  ،2018خالل حفل تكريم أقامه التجمع الثقافي الفلسطيني ،وذلك
تقدي اًر لمسيرته وأعماله األدبية والشعرية المتميزة ،وتثميناً لمواقفه الوطنية والمجتمعية تجاه القضية
الفلسطينية ،وانتمائه للقضايا اإلنسانية المعاصرة.

وكتب الشاعر محمود مفلح على صفحته في موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) بهذه
المناسبة " :أيها األحبة بكم يزهر الشعر وبكم يطيب مذاقه ،فأنا أعجز عن شكركم أيها الرائعون،
واتمنى أن أكون عند حسن الظن.
الدكتوراة الفخرّية في شعر
ومنح الشاعر محمود حسين مفلح في بداية الشهر الجاري شهادة ّ
هذا ُ
الفصحى من قبل األكاديمية الدولية للفنون واالعالم في مصر.
يذكر أن "محمود حسين مفلح" شاعر وأديب فلسطيني ،ولد عام  1943في بلدة سمخ على
ضفاف بلدة طبرية بفلسطين .وفي عام  1948حلت النكبة بفلسطين فهاجر مع أسرته إلى
سورية ،واستقر في مدينة درعا.

