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 تقرير حول شهداء ثورة الكرامة

 محافظة درعا((  تسيل))  بلدةفي 

 
 مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

 2102نوفمبر/تشرين الثاني

 

 

 



 

 :بلدة تسيل

 .عنهاكيلو متر  73في الشمال الغربي لمدينة درعا وتبعد حوالي بلدة تسيل تقع 

بعدها  ، وبنيبني على أنقاض كنيسة رومانيةد اله الشمس نسبة الى المعبد الذي وتعني معب( عاتيل)صل كلمة سريانية األ "تسيل"
   .في وسط البلدةقائمة القديمة  واألبنيةوال تزال الخانات  .المسجد العمري بدال من الكنيسة

 .كم مربع  0555 ة تسيل تبلغ مساح

  .الخليجل دو خاصة في  الف نسمة  وفيها نسبة جيدة من المغتربين 37عدد السكان 

   .من جميع التخصصات من أطباء ومهندسين ومدرسين الجامعيةمن حملة الشهادة  تميزةفيها نسبة مو عالية في البلدة نسبة التعليم 

 .زراعة القمح والزيتون والحمضيات والبقوليات اضافة الى جميع الخضروات الموسميةتشتهر تسيل ب

 .ذات طابع محافظ في عالقاتها االجتماعية والبلدة  من المسلمين السنة،جميع السكان 

 

  تسيل في الثورة: 

واستمرت البلدة في مظاهراتها حتى بعد قيام العمل المسلح فيها، الذي يعود   35/7/3511بتاريخ  في تسيل مظاهرة لاو  انطلقت
 3511ظهوره المنظم إلى شهر نوفمبر

 .معتقال نحو أربعينعدد المعتقلين الحاليين  ، بينما يبلغلمعتق نحو ألفمنذ بداية الثورة  بلغ عدد معتقلي البلدة

 الثالثة بتاريخ   ،11/9/3511الثانية بتاريخ  ، 3/3/3511بتاريخ ولى أمنية وعسكرية، األ تعرضت البلدة لخمس حمالت



 

طالق ا 8/3/3513الرابعة بتاريخ ، 11/9/3511 ى واعتقال لنار العشوائحيث تم اقتحام البلدة وقصفها بالدبابات والبي ام بي وا 
نحو ودامت هذه الحملة  ،والمحال التجارية كبيرة للمتلكات الخاصة باإلضافة إلى حملة حرق للمنازلوسرقات  عدد كبير من المدنيين

والتنكيل  ونجم عنها حرق وتكسير وتخريب البيوت والممتلكات العامة 1/1/3513 بتاريخالحملة الخامسة  كانت  .أسبوع كامل
 .دنيينبالم

 .عائلة بأكثر من مئتيمن البلدة يقدر عدد النازحين 

  ةشهداء الثور: 

  3513ول تشرين األ ب وشهرآبلغ ذروته في شهر و ، في عدد الشهداء في تسيل خالل اشهر الثورةلوحظ تفاوت. 
 10الرصاص  حيث بلغت نسبة الشهداء بإطالق ،نتيجة اطالق النار المباشر على المدنيين قضى معظم شهداء البلدة %

 . .%35وبلغت نسبة شهداء القصف العشوائي 
  من مجمل حاالت االستشهاد% 8شهدت المدينة العديد من حاالت الوفاة تحت التعذيب حيث بلغت نسبتها.  
  نتيجة اعدامات ميدانية% 1واستشهد. 

 

 

 5.553  تبلغ نسبة اعداد الشهداء في المدينة إلى العدد الكلي للسكان  حوالي   
  39ن يومن غير المدني% 61بلغت نسبة المدنيين من الشهداء و % 
  6واالناث % 94نسبة الشهداء الذكور% 

 



 

 

 ن على اشهر الثورة ييبين توزع الشهداء المدني مخطط بياني

 

 مدنيين على اشهر الثورة الغير مخطط بياني يبين توزع الشهداء 

  

 

 

  سنه مع العلم انه اليوجد بينهم عناصر من الجيش  18ال تحت سن من الشهداء االطف%  1سجلت بلدة تسيل  نسبة
 .الحر

  سنة( 31-18)من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين % 11ونسبة. 
  سنة(33-35)وتراوحت أعمار الشهداء من الجيش الحر بين. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  73 (اطفال 7-1)ونسبة من لديه اطفال بين % 11بلغت نسبة الشهداء من غير المتزوجين%. 
 
 

 

 
 

 
  وبلغت نسبة طالب % 11، ونسبة ربات المنازل % 73النسبة األكبر من الشهداء المدنيين البالغين كانت للعمال

 .من خريجي الجامعات% 0باإلضافة الى % 11المدارس والجامعات من الشهداء البالغين 



 

 

 

 لخريجي الجامعات% 3من الطالب و%  39و% 11وكانت نسبة الشهداء من غير المدنيين من العمال هي االكثر 
 .من الجنود المنشقين% 3و

. 

 

 

 رابط بشهداء بلدة تسيل

 

http://www.vdc-

sy.org/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZ

pc2libGV8c2hvdz0xfGV4dHJhZGlzcGxheT0wfDM9JUQ4JUFBJUQ4JUIzJUQ5JThBJUQ5JTg0fA== 

 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ل لتعاونهم معنا في إنجاز التقريرتسينشكر نشطاء مكتب التوثيق في تنسيقية *

  ألية مالحظات أو أسئلة يمكن التواصل معنا عبر بريدنا االلكتروني 

vdc.syria2012@gmail.com 

Vdc-sy.org 
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