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حلب ريف  في  المزرعة  قرية  مجزرة 

إحدى مجازر التطهير االثني في سوريا

منهجية التقرير :

الناشطين  التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  مع عدد من األهالي و  التحقيقات  التقرير على  تعتمد منهجية 
حيث  يحتوي على رواية شاهدين عيان مسجله في التقرير  إضافة إلى األخبار و الصور التي و ردت إلى الشبكة عن طريق 
ناشطين متعاونين معها ,كون فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان لم يتمكن من زيارة المنطقة ,كما ننوه إلى أنه قد تم تغيير 

األسماء الحقيقية للشهود بناء على رغبتهم لدواع أمنية .

في يوم األحد الموافق 21/تموز/2013 قامت قوات النظام السوري مدعومة بميليشات من حزب هللا اللباني بقتل مااليقل عن 
250 شخصا من أهالي قرية المزرعة الصغيرة ,بينهم نساء وأطفال,ثم قاموا برمي قسم من الجثث في بئر القرية , وأحرقوا 

القسم اآلخر من الجثث .

- السيد )حسن االبراهيم( وهو أحد الناجين من المجزرة أخبر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :

“اقتحمت قوات النظام وقوات حزب هللا اللبناني )وقد ميزناهم كما قلت لكم من أصواتهم ومالبسهم وراياتهم ( قرية المزرعة 
الواقعة بجانب الطريق الذي سيطروا عليه والذي يصل خناصر بمعامل الدفاع بعد ان كان بين ايدي الثوار في منطقة السفيرة .

بداية استطاع بعض اهالي القرية الهروب بسياراتهم فقامت عصابات األسد وحزب هللا بقصفهم بالرصاص مباشرة مما أدى الى 
قتل احد الشباب الهاربين ، بعدها امر أحد الضابط  عناصره بجمع كل أهالي القرية واحضارهم الى الساحة الكبيرة .

بعد اجتماع الناس في تلك الساحة نادى أحد ضابط حزب هللا “ احضروا لي اصغر طفل بينكم “ فقام بذبحه بالسكين امام أعين 
الناس وامام أعين امه وابيه واخوته الصغار .

وبعدها قامت امرأة خافت على ابنها بالتوسل عند رجلي هذا الضابط، قائلة: هللا يوفقك كل شي إال عمر.. هللا يخليك ال تقتل 
عمر.. فاجابها مبتسما واين عمر.. فاشارت له , فأمر باحضاره، امسك شعره بيده اليسرى ثم قام بسحب سكين عسكرية على 
خصره وقام بقطع رأسه بكل برود ، ثم قام برمي رأس الطفل على أمه وقال: وهي خلصناكي من عمر، أغمي على االم فورا

بعدها امر هذا الضابط بإغماض أعين الجميع بعصابات سوداء وحمل 45 شخصاً في سيارة كبيرة واقتادهم الى أحد األبار 
وقال لهم “ انزلوا فقد وصلنا« .

مغمضي األعين سقط الواحد تلوا اآلخر داخل هذا البئر، آخر من سقط رجل يحمل بين يديه طفله ذو السبعة أشهر .. بعد ان 
انتهى من رميهم بالبئر أمر عناصره بسكب برميل بينزين داخل البئر ثم قاموا باشعاله ليحترق الناس داخل البئر والبئر معروف 

لدى أهالي المنطقة وبإمكانكم زيارته للتأكد .

كان هناك )25( شخصا آخرين, أمر الضابط أن يجمعوا داخل أحد المنازل ويحرقوا جميعا وجثثهم ال تزال داخل ذلك المنزل 
حتى تاريخ حديثي معكم، لقد فاقوا عصابات المافيا في أجرامهم«
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االستنتاجات و التوصيات :

ترى الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن ماحدث في  المتثل في جريمة القتل التي هي تؤدي إلى جريمة ضد اإلنسانية .

إن الفصائل الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري تعتبر متهمة مع النظام السوري جنبا إلى جنب بارتكاب انتهاكات 
ترقى ألن تكون جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وذلك في المناطق التي تسيطر وتقاتل فيها ،ويتوجب على المجتمع الدولي 
متمثال في مجلس األمن حماية المدنيين في تلك المناطق من عمليات القتل والنهب والسرقة، وضع هذه الفصائل على قائمة 
اإلرهاب على غرار تنظيم دولة العراق والشام و جبهة النصرة التابعين للقاعدة فهذه الفصائل جميعها ينطبق على ممارساتها 

الوحشية تعريف اإلرهاب.

كما أنه البد من التسريع بإحالة كافة المتورطين إلى المحاسبة العاجلة .

مقطع فيديو منشور على اليوتيوب يظهر مقابلة مع احد الناجين 
من المجزرة يذكر فيه : 

أنه قبل المجزرة بيوم واحد جاء الجيش النظامي ومهد الوضع 
تتعرض ألي  ولم  مقاومة  اي  تشهد  لم  التي  لقوات حزب هللا 

ضربات في القرية .

لحقوق  السورية  الشبكة  تمكنت  المروعة  المجزرة  نهاية  في 
المنطقة  أهالي  من  شخص   250 مقتل  توثيق  من  اإلنسان 

جميعهم من المدنيين :

https//:docs.google.com/file 
d0/B5pudHajcbMuZGQtYndkVjNFZms/edit

مقابلة مع أحد الناجين من المجزرة
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�http://www.youtube.com/watch?v=toCHd6I-vNg

