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"مجموعة العمل :هجوم إلكتروني يستهدف موقع المجموعة لتكميم األفواه ومنع وصول الحقيقة"

•
•
•
•

مسؤول سوري :خالل أيام قليلة سيتم البدء بتأهيل البنى التحتية في مخيم اليرموك
مهجر فلسطيني من سورية إلى لبنان يناشد لعالجه وابنته من داء "الفيل"
"أماكن" مبادرة لدعم الفنانين والباحثين والمدراء الثقافيين السوريين والفلسطينيين السوريين
إنقاذ  26الجئا ً فلسطينيا ً وسوريا ً جنوب غرب تركيا

مجموعة العمل
تعرض موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،خالل أقل من سبعة أيام لهجومين
وقراءها ،إذ تم رصد عدة
إلكترونيين بهدف تعطيله وإيقاف الخدمة التي تقدمها المجموعة لزوارها ّ
محاوالت سابقة الختراق الموقع كان آخرها هجومين تما أمس األول الخميس  8/9ويوم السبت
الماضي .8/5
والهجوم اإللكتروني هو عبارة عن برنامج يعمل على توليد عناوين على شبكة اإلنترنت من النوع
( ،)DOS Attackتحاول دخول الموقع بصيغة مستخدمين عاديين ما يوّلد كثافة في عدد الزوار
ويؤدي بشكل تلقائي الى بطء تحميل الموقع.
بدوره قام الفريق التقني التابع لموقع مجموعة العمل على مواجهة هذا الهجوم وإيقاف الهجمة
جدية بالنسبة ألجهزة الخادم الذي يقوم بتشغيل الموقع ،ولكن كان لها
التي لم تسفر عن خسائر ّ
تأثير سلبي مؤقت.

صرح المدير التنفيذي للمجموعة "أحمد حسين" أن هذه الهجمة هدفها إعاقة التواصل
من جانبه ّ
بين الموقع وجمهوره وتكميم األفواه وصوت المجموعة ومنع وصول الحقيقة إلى المتابعين،
وتسليط الضوء على معاناة وآالم الالجئين الفلسطينيين السوريين ومنع أي تعاطف معهم.
يذكر أن مجموعة العمل التي تأسست في أكتوبر (تشرين األول) 2012م وتعمل على تحديث
موقعها اإللكتروني بشكل يومي تحت عناوين متعددة كلها ذات صلة بموضوع الالجئين
الفلسطينيين السوريين.

وتعمل المجموعة على صعد مختلفة فيما يتعلق بفلسطينيي سورية من ناحية توثيق ورصد
األحداث الميدانية اليومية ،وتوجيه النداءات اإلنسانية من أجلهم ،وتسعى إلى الضغط على
مراكز التأثير السياسي واإلعالمي وتسليط الضوء على واقع المخيمات الفلسطينية في سورية بعد
وصول عدد الضحايا الفلسطينيين إلى اآلالف بفعل أعمال القصف والقنص المستمرة في أماكن
سكنهم وجوارها ،كما تستهدف المجموعة إنشاء قاعدة بيانات واسعة حول ما يتعرض له
فلسطينيي سورية وإعداد قوائم مهنية بالضحايا والمعتقلين والمفقودين وتقديمها للمحافل الحقوقية.

آخر التطورات
أكد مدير اإلشراف بمحافظة دمشق المهندس "علي حلباوي" أنه سيتم الدخول خالل أيام قليلة
للبدء بتأهيل البنى التحتية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بشكل كامل.
ونقلت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري قول حلباوي" ،أن اآلليات لدى محافظة دمشق
تقوم بإزالة االنقاض -في مناطق تابعة للمحافطة  -باالستعانة مع مؤسسات القطاع العام،
بالرغم من الصعوبات البالغة بسبب انفجار عبوات ناسفة عدة مرات أثناء العمل ،وخالل أيام
سيتم الدخول للمخيم"

وكانت أمانة سر تحالف القوى الفلسطينية قد قالت في وقت سابق ،أن القيادات السورية السياسية
واألمنية أكدت لها ،أن مخيم اليرموك لن يدخل في إطار إعادة التنظيم لمحافظة دمشق ،مشيرة
إلى أنه خالل الثالثة األشهر القادمة سيتم التعاون بين األطراف المعنية في الدولة والهيئة العامة
لالجئين الفلسطينيين ،ووكالة الغوث "األونروا" ،والفصائل الفلسطينية ،والجمعيات والمؤسسات

وهيئات المجتمع المدني ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة السورية ،لتقوم
بدورها في تقديم الخدمات لألهالي التي تعود لمنازلها ،وإزالة األنقاض وإعادة الترميم واإلعمار
لمخيم اليرموك.
المهجر من سورية إلى
وفي موضوع آخر ،ناشد الالجئ الفلسطيني السوري "حسان فنطزية"
ّ
لبنان ،لتقديم العالج له والبنته راما  17عاماً من مرض نادر يسمى "داء الفيل" ،وهو مرض

الفالريا ويصيب الجهاز الليمفاوي مسببا التهابا في األوعية الليمفاوية ويؤدي إلى تضخم وكبر
حجم المنطقة المصابة وخاصة األطراف أو أجزاء من الرأس أو الجذع ،وسمي بهذا االسم
تشبيها للرجل المصابة برجل الفيل.
ونقل ناشطون عن فنطزية قوله "إن كلفة عمليته  10آالف دوالر وكلفة عالج ابنته  5آالف
دوالر ،مشي اًر إلى أن عالجه متوفر في عدة دول من بينها ألمانيا.
واتهم فنطزية المهجر مع عائلته من سورية إلى لبنان ،ويسكن في مخيم برج البراجنة في بيروت،
قدم أوراق ثبوتية
وكالة األونروا والمؤسسات بإهمال حالته الصحية المتدهورة ،مشي اًر إلى أنه ّ
لوضعه الصحي إال أنه قوبل بالرفض ،وعدم النظر بملف وضع ابنته الصحي.

وفي لبنان أيضاً ،وتحت عنوان "أماكن" أعلنت مؤسسة اتجاهات الثقافية عن إطالق مبادرة جديدة

لدعم الفنانين والباحثين والمدراء الثقافيين السوريين والفلسطينيين السوريين خالل عملهم على

إنتاج مشاريعهم الجديدة ،من خالل توفير أماكن وخبرات من شأنها تسهيل عملية إنجاز المشاريع
واألعمال الفنية (مسرح -أبحاث ثقافية -تجهيزات بصرية) ،وإتاحة فرص عملية للتشبيك بين
الفنانين السوريين وأقرانهم ،من خالل تسهيل تواجدهم في منصات فنية والتعاون إلنجاز أعمال
اسع ومنوع.
فنية تعرض لجمهور و ٍ
المبادرة التي تحمل اسم أماكن تنحصر دورتها التجريبية في لبنان وتمتد لمدة سنة بالتعاون مع
مسرح دوار الشمس ،استديو كون ،وفضاء فابريكا.
ِّ
ُس َست في نهاية عام  ،2011تعمل على
الجدير بالتنويه أن اتجاهات هي مؤسسة ثقافية سورية أ ّ
تفعيل دور الثقافة والفنون المستقّلة ليكون أكثر إيجابية في عملية التغيير الثقافي ،والسياسي،
واالجتماعي .تحقق اتجاهات هذا من خالل دعم الفنانين وأصحاب المبادرات الثقافية ،وتمكين

الباحثين الشباب ،والعمل على بناء توافقات وتحالفات بين األفراد والمؤسسات الثقافية ،والترويج

ِّ
نصات إقليمية ودولية ،إضاف ًة إلى العمل على وصول الثقافة والفن
للفنون والفنانين من خالل م ّ
إلى المجتمعات السورية أينما كانت.

إلى ذلك ،أعلن خفر السواحل التركية أنه استطاع إنقاذ ( )26الجئاً فلسطينياً وسورياً بينهم نساء

وأطفال ،في قضاء بودروم بوالية موغال ،جنوب غرب تركيا ،كانوا يحاولون التوجه إلى اليونان.

ووفقاً لما نشرته وكالة األناضول نقال عن مصادر أمنية ،أن فرق خفر السواحل في قضاء
بودروم بوالية موغال جنوب غربي تركيا ،تلقت طلب مساعدة من مركب يقل مهاجرين ،حيث

هرعت إلى المنطقة ،وأنقذت  26سوريا وفلسطينيا كانوا على متن المركب.
يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت ( )50الجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً خالل محاولتهم الوصول

للقارة األوروبية.

