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 أهالي تجمع حطين في منطقة برزة يشتكون من تفاقم أزماتهم االقتصادية •

 كتاب مختارات من حافة الشغف للشاعر الفلسطيني السوري محمود السرساوي باليونانية •

 2576: العدد

 "الجئان فلسطينيان يقضيان في قصف االحتالل "اإلسرائيلي" لدمشق"

13-11-2019 



 

 آخر التطورات

تشرين الثاني، الالجئان الفلسطينيان "عبد هللا يوسف حسن" و"معاذ  12قضى يوم أمس الثالثاء 
قة آخرين بينهم طفلة إثر استهداف االحتالل "اإلسرائيلي" بالصواريخ ش 6العجوري" وأصيب 

 سكنية في منطقة المزة بدمشق.

وقالت مصادر إعالمية في دمشق إن القصف استهدف منزل القيادي في حركة الجهاد االسالمي 
أكرم العجوري بثالثة صواريخ ، ما أدى إلى تدمير المنزل وقضاء نجله معاذ وهو من سكان 

يتم تشييعهما ودفنهما دمشق، والالجئ عبد هللا حسن من أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق، وس
 اليوم في مخيمي اليرموك وخان دنون.

 
في سياق غير بعيد، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

، في حين 2019الجئين فلسطينيين سوريين خالل تشرين األول/ أكتوبر  8أنه وثق قضاء 
جراء استمرار الصراع الدائر في  2018ضحايا خالل شهر تشرين األول/ أكتوبر  5قضى 
 سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل تشرين األول/ أكتوبر 
أشخاص في درعا جنوب  3، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي: 2019

 ريف دمشق.الجئين لم يعرف مكان مقتلهم، وشخص في حلب، وآخر ب 3سورية، و

فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا الخمسة الذين سقطوا في تشرين األول/ أكتوبر عام 
منهم في تلول الصفا ببادية السويداء  4توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي:  2018

 جنوب سورية، والجئ في دمشق.



 

ا جراء استمرار الحرب في سورية وأوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضو 
 " ضحايا.4006قد بلغ " 

في شأن آخر، يشكو المئات من أهالي تجمع حطين في منطقة برزة بريف دمشق، من أزمات 
وأوضاع إنسانية قاسية، جراء انعكاس الحرب الدائرة في سورية على أوضاعهم المعيشية، فيما 

ن قلب األحداث واستطاع سكانه تجنب االنخراط حافظ التجمع على الحياد رغم قربه جغرافيًا م
باألحداث الدائرة بسورية، رغم محاوالت البعض تشكيل لجان شعبية أمنية إال أن األهالي رفضوا 

 ذلك بشدة ومنعوا تسليح أي شخص .

 
حتى أصبحت  2013/ 3تتالت أحداث الحرب في محيط التجمع لتبلغ ذروتها بداية شهر 

على سكانه نتيجة كثرة سقوط القذائف وعمليات القنص باإلضافة  اإلقامة فيه تشكل خطراً 
للحصار الذي تعرض له، إضافة لدعوات اإلخالء من الطرفين، بدأ أهالي تجمع حطين بالنزوح 

، إال أن سكانه تمكنوا من 4/2013عنه شيئًا فشيئًا ليتم تهجير كل سكان التجمع بمنتصف شهر 
تم توقيع هدنة ما بين الجيش النظامي والمجموعات المسلحة  العودة إليه الحقًا، وذلك بعد أن

 التابعة للمعارضة السورية في منطقة برزة البلد.

إلى ذلك، صدرت عن دار يوريا الشهيرة في أثينا النسخة اليونانية من مختارات كتاب مختارات 
بيانوتي  Aور   من حافة الشغف للشاعر الفلسطيني السوري محمود السرساوي، ترجمة من البرفس

وتقديم البرفسور رينوس بابا دوبولس وشهادات لكل من البرفسور جورج رودوسينثوس والناقدة 
والصحفية كفاح جهجاه واستاذ اللغة اليونانية انستاتس ووزيرة العمل واالتصاالت القبرصية 

 فاسيلكي وعمدة ستروفلوس اندرياس.



 

اوي صدر في وقت سابق باللغة اإلنكليزية هذا وكان كتاب مختارات من "حافة الشغف" للسرس
 حيث لقي صدًا واسعًا وإقبااًل كبيرًا.

محمود السرساوي شاعر فلسطيني، عضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين منذ العام 
الصوت « »حافة الشغف« »بقايا الروح« »تنهدات الجفاف»، له عدة مجموعات شعرية، 1985

 «.محمود درويش دراسة نقدية شعر»و« والصمت

عن مجمل ابداعاته ونشاطه  2010نال درع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين عام 
الملتقى االبداعي العربي االوروبي األول، بالعاصمة  2017الثقافي.أسس السرساوي في العام 

 اليونانية أثينا. وهو أيضًا مؤسس منتدى غسان كنفاني في دمشق.

وله العديد من الكتابات في الصحف الفلسطينية  1988ي العام بدأ العمل في الصحافة ف
 والعربية.

 
 

 


