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يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :
“ إن استخدام قطع املياه عن األهالي كأسلوب من أساليب احلرب يرقى إلى جرمية حرب وهو عمل إجرامي غير مقبول 
يهدد حياة قرابة 2 مليون من سكان املدينة ، إن مسؤولية احترام احلقوق اإلساسية في املناطق اخلاضعة لسيطرة 

الفصائل املسلحة تتحملها تلك الفصائل بشكل كامل”

تواصلت الشبكة السورية لحقوق االنسان مع أحد سكان حي الشعار وهو حي واقع تحت سيطرة كتائب المعارضة المسلحة 
وافاد الشبكة بروايته :

املياه يترافق مع  اليوم نعاني من تردي وضع شبكة املياه في حلب ، وبات انقطاع  منذ نهاية شهر نيسان وحتى    “
انقطاع متكرر للكهرباء , ومع بداية شهر ايار ازداد الوضع سوءاً حيث انقطعت املياه بشكل متواصل ملدة تزيد عن 8 

ايام  .

تتبدال قوات النظام وقوات اجليش احلر االتهامات عن مسؤولية املسبب ولكننا في الواقع نعيش حالة كارثية فقد نفذ 

مخزون املياه لدينا ولم يتبق لدينا الى مياه االبار حيث نصطف في طوابير طويلة للحصول على القليل منها .

مياه الشرب الصاحلة لالستخدام لم تعد متوفرة , قمنا بشراء خزانات وصهاريج حتمل مياه في الغالب ليست صحية 

اضافة الى كلفتها املالية الكبيرة “

السيد “ابراهيم فالح “ وهو من سكان حي الشهباء الواقع تحت سيطرة قوات الحكومة السورية تحدث الى الشبكة السورية 
لحقوق االنسان عن اوضاع المدنين في ظل انقطاع المياه :

املتواصل الكثر من 8 ايام في بعض االحياء واكثر من 11 يوم في أحياء أخرى . املياه  انقطاع  “بدأت االزمة بعد 
ارتفعت أسعار مياه الشرب املعدنية الى اكثر من 4 اضعاف وكذلك اسعار مياه االستخدام اليومي والتي يتم شراؤها 

من الصهاريج الى اكثر من 6500 ليرة سورية للسوتير الواحد سعة 20 لتر ، كما قامت بعض الصهاريج اخملصصة 

لنقل احملروقات بتوزيع املياه بعد طلي داخلها مبادة خاصة , وال اعلم مدى صالحية هذه املياه لالستخدام ،بعض الناس 

كارثة  حافة  على  ،نحن  دورهم  النتظار  طوابير  في  أمامها  للوقوف  املئات  يضطر  مما  اآلبار  مياه  على  يعتمدون  باتوا 

انسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى “

الصور والمرفقات :
 مقطع فيديو يوثق معاناة  االهالي في احياء الحلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة من انقطاع المياه 

التوصيات :
المعارضة السورية :

على المعارضة السورية التصرف بالسرعة القصوى للضغط على جبهة النصرة و الهيئة الشرعية عن ارتكاب هذا الفعل 
اإلجرامي ،وايجاد السبل الالزمة لعدم تكرار ذلك والمحاولة الجادة للوصول إلى المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار واتخاذ 

إجراءات بحقهم وفضح أسمائهم من أجل محاكمتهم .

الحكومة السورية :
التوقف الفوري عن القصف الوحشي على األحياء السكنية بالقنابل البرميلية و الصواريخ العشوائية والمسؤولة بشكل مباشر 

عن سقوط عشرات القتلى و الجرحى يوميا .

http://youtu.be/PzhLHM7lYr4 
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