مجزرة الحصوية  -حمص

مجزرة الحصوية ...بعد ثماني وأربعين ساعة والدوير تضاف للقائمة
أأوً :احلصوية ادلوقع أمعلومات عن ادلنطقة
احلصوية قرية صغرية تبعد عن مركز ادلدينة مايقارب اخلمسة كيلومًتات باجتاه الشمال من
ادلدينة أبعد ادلنطقة الصناعية يف مدينة محص على طريق محاة أيبلغ عدد سكاهنا مايقارب
األلف أمخسمائة نسمة باإلضافة إىل مايقارب األلف نزحوا إىل القرية يف الفًتة األخرية.
أيعمل أغلب أىل احلصوية يف الزراعة أتعترب القرية ذات طابع مسلم سين من الطبقات
الفقرية يف أغلبها من الناحية ادلادية ,أالصور التالية رسم توضيحي دلكان ادلدينة:
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ثانياًا :مجريات األحداث
يف ظل استمرار القصف على سلتلف ادلناطق يف زلافظة محص مت صباح يوم 2013-1-15
حشد قوات كبرية عند حتويلة مصياف مقابل قرية الدار الكبرية أباجتاه قرية احلصوية أاقتحام
احلصوية اليت حتتوي على سكان القرية باإلضافة لنازحني من مناطق أخرى.
أوتزال قوات األمن أاجليش حتاصر ىذه ادلناطق أتقوم بعمليات تفتيش حيث قامت اليوم
اخلميس بتفتيش قرية الدأير أإعدام عائلتني على األقل.
اوقتحام كان حبجة التفتيش ,علماً أن القرية مل حتوي يف يوم من األيام أي عمل مسلح أأ
ثوري سلمي أكانت نتيجة التفتيش كمايلي:
 ذبح أإعدام عدد من العائالت بالرصاص أالسكاكني مث حرق البعض أتعليق البعض
األخر على الشجر يف ادلزارع ,عرف منها حىت اآلن عشرة عائالت على األقل
باإلضافة ألفراد من الشباب أىم موضحني ضمن اجلدأل التايل:
العائلة

العدد

عائلة سمير زعرور

أربعة أشخاص

عائلة الخولي

تسعة أشخاص

عائلة المهباني (الحاج عبد الهادي

إثنني أثالثني شخصاً
عرف منهم

وأوالده وأحفاده)

آل

بعض أمساء الشهداء من
ادلهباين:
الشهيدة ىدى ادلهباين
الشهيد مسري ادلهباين
إبن الشهيد مسري ادلهباين عمره سنة
زأجة الشهيد مسري ادلهباين
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احلاج توفيق ادلهباين
الشاب غياث ادلهباين
سناء ادلهباين
تامر ادلهباين
أليد ادلهباين
عائلة احلاج الشهيد عبد اذلادي
ادلهباين أأأوده أأحفاده
احلاج سعيد ادلهباين أعائلتو
أمحد ادلهباين
دتام عكاش ادلهباين
الشهيدة رندة ادلهباين
الشهيد حسان ادلهباين
عائلة أبو حمزة الشيخة

أربعة أشخاص

عائلة ابنة أبو حمزة الشيخة

ثالثة أشخاص

عائلة سمير المزرع

غري معرأف العدد بعد

عائلة شتيوي

غري معرأف العدد بعد

عائلة خزام (أكثر من أسرة)

17شهيداً
سبعة شهداء

عائلة دياب

15شخصاً أىم عبد العليم أعائلتو ,عبد
الدامي أعائلتو ,عائلة الشيخ عبد احلسيب,
عبد الظاىر أعائلتو ,أقد مت التواصل مع

عائلة السهو

اذلالل األمحر بشأهنم للدخول ونتشال
اجلثث دأن استجابة.
عائلة البرهوم

مخسة أفراد

عائلة الدرويش

ثالثة أشخاص شباب
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عائلة غالول (أسرتين)

(عدد العائلة األأىل مخسة أالثانية سبعة)

أحمد الشعبان

شخص

عدنان فرحات

شخص

المجموع الكلي

ما يزيد عن مائة أأربعة عشر شخصاً

 إحراق منازل أبواكي (بيوت دأاب) أأراضي زراعية.
 سرقة زلتويات عدد من ادلنازل األخرى أنقود أمصاغات ذىبية.
 اعتقال عدد من الشباب أالرجال يف ادلنطقة.
أىنا رأابط لفيدأىات من ادلنطقة مع رأايات من أحد الشهود:
http://youtu.be/gFPZNVrHVvY
http://www.youtube.com/watch?v=iTD90acPLYk&featur
e=youtu.be
ثالثاًا :التوثيق
يعترب توثيق اجملازر أقت دخول اجليش أالشبيحة من أصعب األعمال على اإلطالق
أخاصة التوثيق ادلرافق للتصوير أادلعلومات الواردة أعاله مستقاة من أىل القرية نفسهم
أشهود عيان من قرى رلاأرة أيتوقع حتديث ىذه ادلعلومات أكثر خالل اليومني القادمني
حيث نعتقد أن التحديث سيأيت باألمساء التفصيلية أ على مستوى الفيديو.
رابعاًا :شاهد عيان يروي ماحدث
دخل اجليش إىل القرية الساعة الثانية عشرة ظهراً اعتقل رلموعة كبرية من الشباب
أالرجال من بينهم أقربائي أمن بينهم إمام مسجد الطيار الشيخ عبد احلسيب دياب
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أبعدىا أطلقوا سراح البعض فوراً أأخذأا البقية أيف دتام الساعة الثانية ظهراً جاء باصيني
أخضريني أأربعة باصات لون أبيض أمصفحة أيظهر عليهم أهنم من الشبيحة أاألمن
للهجتهم ,توقفوا عند معمل البوشي للرخام مث انتشرأا على طول الطريق الفاصل بني
احلصوية أالبساتني من بداية الطريق عند الصناعة أحىت الدباغة ,دخل جزء من الشبيحة
إىل البساتني أاجلزء األخر اجتهوا حنوا أربعة بيوت أىي آلل (ادلزرع ,خزام ,السهو,
شهاب) أعدموا شباب فيها أأحرقوا اجلثث يف منزل أبو مشهور شهاب أيف منطقة
البساتني بدؤأا ببساتني آل غالول قتلوا مجيع القاطنني أىي عائالت رياض أأبو علي
أخج زلمد الغالول ,مث انتقلوا دلزارع بيت دياب أكانوا كلهم متجمعني عند عبد العليم
دياب ألنو بعيدة عن الرصاص أليست على األطراف أمت تصفيتهم مجيعاً أاليوم أبو
فادي راح أشاف العظم ىنيك أعد احلثث أطعلوا ىين بيت دياب على القد أبعدىا
تابعوا باجتاه أبو محزة مالصق لعبد العليم أبعدىا أبو تركي زعرأر أمن مث انتقلوا لبساتني
بيت ادلهباين جريان مزرعة أبو محدأ اهلل يرمحو أىنيك قتلوا أليد أعائلتو أتامر أعائلتو
أأضحة أمهم أتابعوا باجتاه بساتني حج عبد اذلادي أتوفيق أأصلوا لعند مزرعة بيت
علوان ,بعض الشباب ىربوا أاختبوا فوق الشجر ألكن شافوىم أذحبوىم أعلقوىم على
الشجر أادلنظر لألن أاضح من الصناع ,أخي اليوم دفنا

95جثة أغلبهم عظام فقط

أالباقي موجود يف منطقة احلصوية بالربادات.
رللس الثورة يف زلافظة محص ,محص يف 2013-1-17
أل ــيد ف ــارس
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