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"عنصر من جيش التحرير الفلسطيني يقضي في سورية يرفع حصيلة ضحاياه إلى "275

• قضاء أحد عناصر لواء القدس في بادية حمص
• الشعالن يحذر الفلسطينيين السوريين في لبنان من مسار الهجرة غير النظامية
• إنقاذ عشرات المهاجرين بينهم الجئين فلسطينيين قبالة السواحل التركية

آخر التطورات
قضى الشاب الفلسطيني "مصطفى سهيل مصطفى سعيد" من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني
خالل مشاركته القتال في سورية ،وهو من أبناء منطقة الذيابية في ريف دمشق ،مما يرفع
حصيلة ضحايا جيش التحرير منذ بدء األحداث في سورية إلى ( )275عنص اًر.

وفي بادية حمص قضى "مراد علي صالح " يوم  5كانون األول  -ديسمبر  2018متأث اًر بجراحه
التي أصيب بها في منطقة النيارية أثناء مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام السوري في

المعارك الدائرة ضد تنظيم "داعش".
وبذلك يرتفع عدد العسكريين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الحرب في سورية إلى (.)3906
وفي شان آخر ،ح ّذر أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان "أبو اياد الشعالن" الالجئين
الفلسطينيين القادمين من سورية في لبنان ،من مغبة الدخول في مسارات الهجرة غير النظامية.
ونقلت مصادر إعالمية قول الشعالن "إنه جرت في اآلونة األخيرة عمليات متكررة لعدد من أبناء
شعبنا من لبنان قادمين من سوريا ،يصلون إلى إقليم كردستان عبر سماسرة أو مهربين موجودين
في لبنان وكردستان أو سوريا ،ويتم الحصول على تأشيرات رسمية لدخول إقليم كردستان مقابل
مبالغ مالية ،وبعد دخولهم كردستان يتم تجاوز الحدود الى تركيا ،وأشار إلى أن "القانون العراقي
يحكم تجاوز الحدود من  3الى  15سنة".

وأضاف الشعالن" :نأمل من أبناء شعبنا في لبنان عدم سلوك هذا المسار وتحمل مسؤولية تبعات
اعتقالهم وخاصة في ظل ما تعانيه منطقة مثلث العراق وسوريا وتركيا من األرهاب".

هذا وتواجه العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان أوضاعاً إنسانية مزرية على كافة
مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والطبية والتعليمية ،إضافة للجوانب القانونية ،ويبلغ
تعدادهم حوالي ( )31ألف الجئاً.
وفي سياق غير بعيد ،قال ناشطون معنيون بقضايا الهجرة أن خفر السواحل التركي أنقذ يوم 3
و 4ديسمبر في منطقة إزمير وكاباكوم ،قاربين مطاطيين يقالن عشرات المهاجرين غير
النظامين من األفارقة والفلسطينيين ،كانوا في طريقهم إلى الجزر اليونانية ،ومن بين المهاجرين
أكثر من  50امرأة طفل ،وتم نقلهم إلى البر التركي.
هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول
اللجوء األوروبية ،فيما ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناة نزوحهم في
دول الجوار السوري.

