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"منظمة حقوقية :تسجيل  100إصابة بداء اللشمانيا في مخيم دير بلوط والعالج غير متوفر"

• البدء بإزالة الركام من شوارع مخيم درعا
• أبناء مخيم خان دنون يشكون عدم وجود "مجلس بلدي" يوفر الخدمات
• األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "علي حمودة" منذ أكثر من  5أعوام

آخر التطورات
قالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" الحقوقية إنه سجل ما ال يقل عن مئة إصابة
بداء "اللشمانيا" الجلدي في مخيم دير بلوط الواقع في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين بمحافظة
حلب ،وسط انعدام العالج ضمن المخيم وعدم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشاره.
ونقلت المنظمة عن طبيب في مخيم دير بلوط -فضل عدم كشف اسمه -قوله "إن عالج
الحبوب الناجمة عن اإلصابة بالمرض غير متوفر ضمن المخيم كونه من األدوية النوعية وهو
"البنتوستام".

وأضاف الطبيب "يمكن للحبوب الناتجة عن اإلصابة باللشمانيا الشفاء دون عالج بعد سنة
ولكنها تترك تشوهاً وندوباً مكانها ،كما تكون خالل هذه الفترة عرضة للتقرح وااللتهاب.
وأشار الطبيب "أن العالج غير متوفر في المخيم ومن يريد أن يتعالج عليه الذهاب إلى محافظة
إدلب ،وتبلغ كلفة الجرعة العالجية الواحدة إلى  5آالف ليرة سورية أي نحو  10دوالرات أمريكية
لكل جلسة ،وهو مبلغ يفوق قدرة النازحين في المخيم".
والتقى باحث ميداني للمنظمة بمصابين في المخيم منهم "أم محمد" التي تحاول عالج طفلها
حيث قالت "أنا ال أملك أجرة المواصالت كي أصل إلى محافظة إدلب لعالج ابني فما بالك بكلفة
العالج نفسه".
وتعتبر اللشمانيا مرضاً طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل ،وتنقل ذبابة الرمل
طفيلي اللشمانيا عن طريق مصه من دم المصاب (إنسان أو حيوان كالكالب والقوارض) ثم تنقله

إلى دم الشخص التالي فينتقل له المرض ،وقد يصيب األطفال ويسبب الوفاة إذا لم يتم عالجه
في مراحله األولى ،وتنتشر في االماكن التي تغيب فيها الشروط الصحية.
أن برك المياه الصغيرة والمستنقعات تنتشر في
وعن أوضاع المخيم الصحية نوهت المنظمة ّ

محيط المخيم كما أن قربه من النهر ووجود حفر فنية فيه يساهم بشكل كبير في انتشار الحشرة
المسببة للشمانيا ،ويضاف إلى ذلك عدم رش المبيدات الحشرية أو اتخاذ إجراءات وقائية كردم
المستنقعات التي تبب تجمع الحشرات.
وتعيش قرابة ( )600عائلة منهم ما يقارب ( )300أسرة فلسطينية في مخيم دير بلوط ،ومعظم
العائالت الفلسطينية التي نزحت إلى المخيم هجرت من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

ومن شمال سورية إلى جنوبها ،حيث بدأت محافظة درعا بإزالة األنقاض وركام المنازل المدمرة
من شوارع وأزقة مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ،وأكد أبناء المخيم دخول اآلليات
والجرافات ونقل الردم خارج المخيم.

يأتي ذلك بعد أن أطلق األهالي العديد من المناشدات والمبادرات التي هدفت لتنظيف شوارع
وحارات المخيم من الركام واالنقاض وجمع النفايات وعدم تركها تتكدس بين األحياء السكنية.
وفي ريف العاصمة دمشق ،يشكو أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين ،من عدم وجود
يسير أعماله ويوفر الخدمات الرئيسية التي باتت تشكل هاجساً يومياً
مجلس بلدي للمخيم ّ
للسكان.

وقال أحد أبناء المخيم "من غير المنطقي أن مخيماً بمساحة خان دنون وعدد سكان يتجاوز30

ألف نسمة ليس له مجلس بلدي مسؤول عنه" ،وانتقد االهتمام الكبير في المناطق األخرى وإهمال

مخيم خان دنون.
واتهم المعنيين بنسيان المخيم والتغاضي عن معاناة الالجئين الفلسطينيين فيه ،كما قال قاطنوه
إنه "غير معترف بالمخيم وال حتى بهم كقاطنين" وهذا االزدراء يظهر في تردي الخدمات في
المخيم إلى حد لم يعد يحتمل ،فعدم االستجابة لمتطلبات السكان من قبل المعنيين جعل من
األهالي كائنات متعايشة مع الوضع الراهن.
وأضاف الالجئ الفلسطيني أن حقوق سكان المخيم ضائعة بين المجالس البلدية في مناطق
الكسوة والطيبة والخيارة ،وهذا يشير إلى مدى تردي الوضع في المخيم فوجود مجلس بلدي
سيحسن من أوضاع الناس ويسعى لتطوير الوضع الخدمي فيه ،أسوة بباقي
مسؤول عنه،
ّ
البلدات السورية.
وفي موضوع آخر ،تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال الالجئ الفلسطيني "علي محمد
حمودة" منذ تاريخ  ،2013-3-1وذلك بعد خروجه من منطقة الشاغور إلى جرمانا في
العاصمة دمشق ،ولم ترد عنه أي معلومات منذ ذلك الوقت ،وهو من أبناء مدينة حيفا في
فلسطين.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم
على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1711معتقالً
فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم ( )108معتقالت.

