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"بعد رفضه الترحيل ..الشرطة التركية تعتدي على الالجئ الفلسطيني "محمد يونس"

• حادثة اغتيال جديدة في المزيريب تثير خوف األهالي
• مجموعة "فلسطين حرة" الموالية للنظام تحرك مقاتليها إلى حلفايا
• القبض على  8مهاجرين فلسطينيين في بحر إيجة

آخر التطورات
اتهم الالجئ الفلسطيني السوري المحتجز في مطار اسطنبول "محمد عجالني يونس" الشرطة
التركية باالعتداء عليه بعد رفض ترحيله إلى لبنان.
وقال يونس في تسجيل مصور بثّه وهو مقيد من داخل مطار اسطنبول الجديد ،إنه تعرض
للضرب على وجهه لعدة مرات من قبل عناصر الشرطة التركية في المطار ،وحاولت إجباره على
الترحيل قبل أن يرفض.

هذا وناشد ذووه الجهات اإلنسانية والقانونية التحرك العاجل إلطالق سراح نجلهم المحتجز في
مطار اسطنبول ،وإنهاء معاناته داخل حجز المطار.
وتحتجز السلطات التركية يونس في مطار اسطنبول الجديد منذ تاريخ )18( 2019-05-26
يوماً بتهمة محاولته دخول أراضيها بشكل غير نظامي.
وكان يونس غادر لبنان من مطار رفيق الحريري في بيروت بشكل نظامي إلى مطار أربيل في
العراق ،ومن ثم توجه إلى تركيا حيث حاول دخولها عن طريق جواز سفر عراقي غير نظامي،
ما أدى إلى احتجازه.
يشار إلى أن السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين بشكل نظامي،
مما يجبرهم على دخولها بشكل غير نظامي لمحاولة الهجرة إلى دول اللجوء األوروبية.

في موضوع آخر ،أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية أن حالة خوف وحذر يعيشها
الالجئون الفلسطينيون في المزيريب بريف درعا الغربي ،بعد عملية اغتيال جديدة استهدفت
القاضي السابق في دار العدل "محمد عبد الرحيم الغانم" من قبل مجهولين.
هذا وتشهد المنطقة الجنوبية في سورية عمليات اغتيال تسجل ضد مجهولين ،وطالت قادة
وعناصر فصائل للمعارضة السورية ممن التحق بقوات أمن النظام السوري وأيضاً ممن رفض
االلتحاق ،وعناصر موالية للنظام السوري.
حركت عناصرها
في شمال سورية ،قالت مجموعة "فلسطين حرة" الموالية للنظام السوري إنها ّ
المشاركة في القتال مع قوات النظام إلى مدينة حلفايا بريف حماة ،مشيرة إلى أنها ستعزز
جبهات القتال ضد المعارضة المسلحة ،وتنتظر األوامر لبدء هجوم جديد عليها.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق أنها شاركت في عدة مناطق بسورية ،وأرسلت عناصرها
للقتال إلى جانب قوات النظام السوري في ريف دير الزور شمال سورية ومناطق اخرى.

يشار إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية في عدد من المدن السورية تقوم بتجنيد الشباب
الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم للقتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد
مجموعات المعارضة السورية المسلحة وارسال مجموعات منهم بعيداً عن مخيماتهم.
في تركيا ،ألقت قوات خفر السواحل التركية القبض على  8مهاجرين فلسطينيين قبالة سواحل
بودروم التركية ،حاولوا الوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير نظاميةـ وهم ثمانية رجال.

هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول
اللجوء األوروبية ،وينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء معاناتهم ،مع اإلشارة إلى
أن الالجئين الفلسطينيين قدموا من سورية وقطاع غزة.

