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"زهراء وسندس :تجربة مرعبة للوصول إلى المدرسة بين يلدا ومخيم اليرموك"

• فقدان طالب جامعي من أبناء مخيم اليرموك في دمشق
• ذوو طالب في مخيم خان دنون يشكون إساءة معاملة أحد المدرسين
آخر التطورات

• توزيع مساعدات إغاثية في مخيمي دير بلوط والمحمدية

آخر التطورات
تعيش الطفلتان الفلسطينيتان زهراء وسندس في مخيم اليرموك معاناة يومية من أجل الوصول إلى
المدرسة في بلدة يلدا جنوب دمشق لمواصلة الدراسة وتحصيل العلم.
وتقول زهراء لألونروا "إن المشي من المدرسة في يلدا إلى منزلنا في اليرموك في فترة ما بعد الظهر
تجربة مرعبة ،ولكن ما هو الخيار الذي لدينا؟ ومن أجل الوصول إلى بيوتنا ،علينا أن نتجاوز
مبان مدمرة وفارغة في المخيم .إنها تبدو كمدينة أشباح وتشعر بأنها مسكونة"

حل في مخيم اليرموك بكابوس محفور في عقلها وتقول في
أما الطفلة سندس فتصف الدمار الذي ّ

تقرير لوكالة األونروا "أنا أحلم به ،ال يمكنني أن أتجاوزه ،منظر الدمار أوقف كل تفكيري ،فكرت

بكل أولئك الذين أصبحت أرى بيوتهم أمامي أنقاضاً ،وداخل منزلنا كانت جميع الدمى التي كانت
لي محترقة باستثناء سمكة بالستيكية صغيرة لونها برتقالي".

ويواجه عشرات الطلبة في مخيم اليرموك معوقات كبيرة لعدم وجود مدارس داخل المخيم ومنع
عودة األهالي النازحة والمهجرة إليه ،ويخرج الطلبة بشكل يومي إلى مدارس في منطقة الزاهرة
بدمشق وفي بلدة يلدا.
رد لزهراء حياتها بعد سنوات عدة من االبتعاد عن الغرفة
وتامل الفتاتان بمستقبل جميل فالعلم ّ
الصفية ،وتتمنى أن تصبح معلمة رياضيات ،أما سندس فتحلم أن تصبح محامية.

في موضوع مختلف ،فقد أول أمس الطالب الجامعي "عمران أحمد األزون" في مدينة دمشق ،بعد
خروجه من جامعته كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية متجهاً إلى كلية الحقوق إلجراء معاملة
تأجيل الخدمة اإللزامية ،وأشار مقربون من الشاب إلى عدم ورود معلومات عنه حتى اآلن ،وهو

من أبناء مخيم اليرموك ويقطن في منطقة الدحاديل.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق أكثر
من ( )331الجئاً فلسطينياً فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،منهم ( )40الجئة فلسطينية،
وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين

جنوب العاصمة دمشق.
في ريف دمشق ،اشتكى ذوو الطالب الفلسطيني "يامن محمد حميد" من تعرضه إلساءة أحد
المدرسين في مدرسة أريحا بمخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.

وقالت العائلة إن نجلها تعرض للضرب يوم الثالثاء الفائت على يد مدرس بسبب طلبه من األستاذ
قضاء حاجة ،مما تسبب للطفل صدمة نفسية وخوف من الذهاب إلى المدرسة ويمر بوعكة صحية.
وناشدت العائلة التي عرضت صورة لنجلها وآثار الضرب على ظهره ،المعنيين في المخيم والمدرسة
إجرءات لحماية الطالب ووقف أشكال اإلساءة بحق أبنائهم ومعاقبة المتجاوزين.
أريحا باتخاذ ا
لجان عمل أهلي
وزعت دار األيتام التركية مساعدات إغاثية وغذائية في مخيمي دير بلوط والمحمدية شمال سورية،
وذلك للتخفيف من معاناتهم المعيشية واالقتصادية ومد يد العون والمساعدة لهم.
إلى ذلك ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم
اليرموك إلى الشمال السوري ،حيث تعيش أوضاعاً إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات األساسية
والمعيشية.

