
 

  للنشر
 6 شباط/ فبرایر 2018

  تدمیر مركز "النساء اآلن من أجل التنمیة" أثناء القصف العنیف على الغوطة الشرقیة
 
 

 شهدنا في األشهر األخیرة تدهورًا انسانیًا كبیرًا في المناطق التي نعمل بها، وال سیما في ریف مدینة "إدلب"، وفي
 ریف دمشق "الغوطة الشرقیة" التي اشتد الحصار فیها أیضًا، هناك حتى أن الحاالت الطبیة الطارئة للجرحى لم

 تتمكن من الخروج لتلقي العالج. كل ذلك یزداد سوءا بسبب تصعید القصف المكثف على المنطقتین من ِقبل النظام
  السوري والطیران الروسي.

 
 في یوم ٦ شباط/ فبرایر ُقصف وُدّمر مركز "النساء اآلن" في مدینة "كفربطنا" في الغوطة الشرقیة، حیث شن النظام

  السوري ضربات جویة وقصف عنیف على بلدات الغوطة الشرقیة بما فیها مواقع مراكزنا.
 وقع الهجوم عندما كان المركز مغلقًا لذلك لم ُیصب أحد من كوادر فریقنا أو من النساء اللواتي یأتَیّن إلى المركز،

1 ولكن قتل ست مدنیین على األقل، وأصیب آخرون بجروح ومن بینهم صاحب المبنى. اقتصرت األضرار بالنسبة

 لمركزنا على المادیات فقط. یواجه المدنیون اآلن أشد اللحظات صعوبة منذ بدایة الصراع، لذلك فإننا في منظمة
  "النساء اآلن" نعّلق جمیع األنشطة ضمن مراكزنا في الغوطة الشرقیة لحمایة فریقنا.

 
 الصور من داخل مركزنا في كفربطنا.

 
 
 

 
 

1 www.facebook.com/SCDrifdimashq/posts/2088499661175332 



 

. 2 وقد ثقت الشبكة السوریة لحقوق االنسان مقتل ٧٧٤ مدنیاََ من بینهم ٧٦ طفالََ، خالل شهر كانون الثاني/ ینایر

 باإلضافة للوضع في الغوطة، یشهد ریف مدینة "ادلب" أیضا تصعیداََ عسكریاََ عنیفاََ، وكانت لیلة ٤ شباط/ فبرایر
 من أكثر اللیالي دمویة عندما قصف النظام السوري مدینة "سراقب" بالغازات السامة وضرب مستشفیات "معرة

. 3  النعمان" و"كفرنبل" مما أدى لمقتل ١٨ شخص على األقل

 
4 في یوم ١١ كانون الثاني/ ینایر اُستهدف الحي الذي یوجد فیه مركزنا في "معرة النعمان" من قبل النظام السوري،

 وفي یوم ٢٨ كانون الثاني/ ینایر اُستهدف مركزنا اآلخر في مدینة "سراقب". مما أدى لمقتل العدید من المدنیین
 وتدمیر المباني السكنیة والمنشآت الخدمیة، وبسبب تواجد مراكزنا في أقبیة اقتصرت األضرار على المادیات

 البسیطة، لكن كانت هذه اللحظات حرجة وعصیبة على الكوادر في المراكز.
 

 الحمایة التي نستطیع أن نوفرها لكوادرنا في منظمة "النساء اآلن"، هي حمایة مؤقتة فقط خالل ساعات العمل، أما
 خارجها فتعیش كوادرنا ما یعیشه المدنیون، حیث شهد فریقنا في كل من "إدلب" و"الغوطة الشرقیة" هذا الشهر
 تصعید عنیف للقصف، وتصف زمیلتنا میادة الوضع من ادلب قائلة : «تعودنا على الحیاة مع القصف ولكنه في

 األیام األخیرة صار جنونیًا، لم یعد باإلمكان التأقلم معه».
 

  أیضًا تم حرق وتدمیر منزلّي زمیلتین جراء القصف في مدینة "سراقب"، ُأصیبت إحداهّن بحروق مع أطفالها الذین
 نجوا من القصف، وقتل طفل آخر كان بصحبتهم في المنزل، في حین فقدت أیضًا زمیلتان زوجیهما بسبب القصف

 في الغوطة الشرقیة.
 الكثیر من زمیالتنا في الغوطة وریف إدلب اضطررن للنزوح خالل هذه الفترة مع عوائلهّن، أو السكن في مالجئ

  غیر مجهزة بشكٍل كاٍف والرعب یحیط بهّن، ومع ذلك كل مالجئ المدنیین تتواجد في مناطق عسكریة.
 

 تقدم منظمتنا خالص تعازیها للزمیالت اللواتي فقدن أحبائهّن، وسنعمل دومًا على دعم كوادرنا قدر المستطاع ضمن
 سیاستنا "رعایة العاملین في الداخل السوري" ونشكر شركائنا الدولیین على دعمهم لهذه السیاسة وإدراكهم ألهمیة

 االلتزام اتجاه كوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري.
 وندعو كافة الشركاء والحكومات للعمل على إیقاف استهداف المدنیین و نطالب  جمیع المنظمات المدنیة والحقوقیة

 للتدخل والضغط على األطراف الفاعلة ضمن المحافل الدولیة لوقف الهجمات العسكریة على المناطق السكنیة،
 والعمل على فتح الطرقات في المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات اإلنسانیة، وإسعاف الجرحى، وفقًا لما ینسجم

  مع الشرعیة والقرارات الدولیة الناظمة منها قرار مجلس األمن 2254
 هذا وتحذر منظمة "النساء اآلن" من وقوع كوارث انسانیة في أماكن عملها في الغوطة وادلب في حال لم یتم هناك

 تدخل دولي إلیقاف القصف و كسر الحصار.
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