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 جمزرة رابعة

 إهداء

 ..إىل حور�ت األرض و فرسان السماء

ّ  بلد اء  ..إىل الرر  املرو

 ..إىل عيون وأطراف سبقت إىل اجلنان

 ..إىل أوردٍة مترح فيها الشظا�

 ..إىل جدران سجٍن �سر أنقى َ ن يف األوطان



 ،..إىل قلوٍب قابضة على اجلمر رغم الرزا�

 ورقة.. أول الدم

يف أـــــاء  صـــر بيـــدّ ِصــــبية ال يعلمـــون عنهــــا أكرـــر ممــــا   انتشـــرتورقـــٌة رديئـــة الطباعــــة، ســـيئة الصــــياغة 
 ُكتب

فيهـــــا، ههبـــــوا إىل األســـــوا  وأ ـــــاكن التجمهـــــر وطلبـــــوا التوقيعـــــات وبُـــــذلت ــــــم يف جهـــــج  ططـــــى بســـــم 
 .التمرد

 ..كيوم زينة سحرة فرعون» يونيو «  30ّ هلك كله ويروج له، وأصبح واإلعالم يطذ

ــــــادّ  -كقلــــــوبم–وتشــــــتتوا  يف األهــــــداف، فمــــــنهم  ــــــن طالــــــب بنتـــــــابت رئســــــية  بكــــــرة وآخــــــر ين
 بسقوط الرئيس

 .ولل  ال يعلم  اها يريد أو بألحر   اها ُأريد له» اإلسال ي «

 .ة املعىن واملضمون استعدادا لليوم املشهودخاوي واالئتالفاتونشأت التحالفات واجلبهات 

َفِهـــم اإلســــال يون وكرـــري  ــــن األحـــرار والشــــرفاء حجــــم املـــؤا رة الــــيت ُحتـــاك ضــــد الـــوطن وكرا تــــه وقــــرروا 
 احلشد  بكرا

 .يف  يدان رابعة العدوية 

 ».يوليو « 3ممال بملؤا رة اليت تكشفت خيوطها جلية يف » يونيو « 30وجاء 

يف تمــــيش  عتصـــــمي رابعـــــة  ــــن املشـــــهد وتصـــــوير  -كعادتـــــه  –صــــّر دوره املضـــــلج ولعــــب اإلعـــــالم امل
 بقية

بطــــــــــائرات ببعــــــــــة للجــــــــــيش يف لقطــــــــــات بلطــــــــــت يف أعــــــــــداد ( يف التحريــــــــــر واالحتاديــــــــــة(املعتصــــــــــمني 
 املتواجدين

 .فعليا



وتــــدافعت احلشــــود علــــى  يــــدان رابعــــة بعــــد عــــزل واختطــــاف الــــرئيس دمحم  رســــي لتؤكــــد علــــى وقوفهــــا 
  ع

 .ية واحلك وأال قبول أو تفاوض  ع االنقالب العسكّر وحكو تهالشرع

وبـــدأت لعبـــة الشـــائعات وبـــ  املعلو ـــات املزيفـــة لتفريـــك النـــاس  ـــن حـــول ر ـــوز اإلعتصـــام، و ـــن جهـــة 
 أخر  مت

اعتقــــال الكرــــري  ــــن قيــــادات مجاعــــة االخـــــوان املســــلمني وبقيــــة األحــــزاب اإلســــال ية، وكــــان لـــــذلك رد 
 فعج أقو  يف

تصـــــمني وز�دة أعــــــدادهم، حـــــىت أن أ ـــــاكن االعتصــــــام اتســـــعت بـــــني  يــــــدان رابعـــــة العدويــــــة ثبـــــات املع
 و يدان النهضة

ــــــدة لإلحتجــــــاج كميــــــداين   صــــــطفى ممــــــود واأللــــــف  وأ ــــــام احلــــــرس اجلمهــــــوّر وظهــــــرت أ ــــــاكن جدي
  سكن فضال

 .عن  يادين رئيسية يف احملافظات

ــــــة فــــــدخلت يف املرحلــــــة  ــــــات القــــــو  االنقالبي األوىل  ــــــن العنــــــف املضــــــاد للمعتصــــــمني أفــــــزع هــــــذا الرب
 ..السلميني

 : 2013يوليو  8فجر يوم (  ذحبة الساجدين(جمزرة احلرس اجلمهوّر 

فتحــــــت قــــــوات األ ــــــن النــــــار علــــــى املعتصــــــمني أثنــــــاء صــــــالة الفجــــــر حــــــىت ســــــاعات الصـــــــباح األوىل 
 وحصار النساء

 111عــــن ارتقــــاء أكرــــر  ــــن ممــــا أســــفر .. واألطفـــال يف  ســــجد املصــــطفى وإطــــال  قنابــــج الطــــاز علــــيهم
 شهيد وإصابة

 . واطن وأعداد غفرية  ن املعتقلني 1000أكرر  ن 



وبعـــــد أن ُكشـــــف النقـــــاب عـــــن الوجـــــه الـــــد ّو الطاشـــــم لالنقـــــالب بـــــدأت األكاهيـــــب تُنشـــــر عـــــن أن 
 املتظاهرين هم

  ـــــن بدروا بطـــــال  النـــــار علـــــى قـــــوات احلـــــرس اجلمهـــــوّر وغريهـــــا  ـــــن األقـــــوال الباطلـــــة الـــــيت يـــــد طها
 احلك يف

أقـــوال شـــهود العيـــان و قـــاطع الفيـــديو املنقولـــة عـــن املذحبـــة فضـــال عـــن أن مجيـــع القتلـــى واملصـــابني هـــم 
  ن

املعتصـــــمني ومل يصـــــب ضـــــابط أو جمنـــــد واحـــــد خبـــــدش ســـــو  ضـــــابط تـــــرددت عنـــــه األقـــــوال أنـــــه رفـــــض 
 إطال  النار

 ..على املتظاهرين فأعد ه قائده  يدانيا

 : 2013يوليو  27 ذحبة املنصة 

انســــحب املعتصــــمون  ــــن أ ــــام احلــــرس اجلمهــــوّر وانضــــموا ملعتصــــمي  يــــدان رابعــــة، و ــــع طــــول فــــرتة 
 االعتصام

ـــــــد يف طريـــــــك النصـــــــر  ـــــــن طيبـــــــة  ـــــــول حـــــــىت النصـــــــب  ـــــــدت األعـــــــداد لدرجـــــــة أن االعتصـــــــام ا ت تزاي
 .املنصة/ التذكاّر

بعــــد  وكطــــدر جيــــوش االحــــتالل، فــــوجئ املعتصــــمون برصــــاص القناصــــة املنهمــــر علــــيهم  ــــن كــــج جانــــب
 أن اعتلى

 ..اجلنود أبنية جا عة األزهر وصبوا عليهم أعريتم دون أدىن إنسانية

شــــــهيد  136وطُــــــرزت األرض بلــــــد اء الزكيــــــة واألشــــــالء الطــــــاهرة بعــــــد أن جتــــــاوز عــــــدد الشــــــهداء ال 
 4500وعدد اجلرحى 

 .جريح



مي  يـــــــدان مت اختيـــــــار  يـــــــدان رابعـــــــة العدويـــــــة حـــــــىت ال يـــــــدخلوا يف اشـــــــتباكات جانبيـــــــة  ـــــــع  عتصـــــــ* 
 التحرير وقصر االحتادية وألن

 .االسال يني احتشدوا فيه  ن قبج

ـــــرز الـــــتهم املوجهـــــة إلـــــيهم  ـــــت ر ـــــوز احلركـــــة اإلســـــال ية وكانـــــت  ـــــن أب ـــــت االعتقـــــاالت الـــــيت طال وتوال
 التحريض على«

 »!!..قتج املتظاهرين 

شــــــــرعي دمحم إىل عــــــــودة الــــــــرئيس ال(  كملــــــــني(متاســــــــك املعتصــــــــمون ســــــــريعا بعــــــــد املذحبــــــــة وأعلنوهــــــــا 
 .. رسي

وبــــــــدأت تتــــــــيهم التهديــــــــدات بلفــــــــض النهــــــــائي القريــــــــب والعاجــــــــج واســــــــتمرت الطــــــــائرات يف إلقــــــــاء 
 املنشورات املهددة

 .على  يداين رابعة والنهضة

ــــوا  االنقــــالب عــــن التــــأثري علــــى التمــــع بن املتظــــاهرين يف  » إشــــارة «وخــــالل هلــــك كلــــه مل تتوقــــف أب
 رابعة هم

 .ن ومتتلك  ن التسليح  ا قد تد ر به كج أجهزة الدولةثلة  ارقة خائنة للوط

 ..وانقضى شهر ر ضان وعيد الفطر و ا يزيد الوقت املعتصمني إال إميا� وتربيتا

بلســـــواتر الرتابيـــــة واألحجـــــار اـشـــــة وتنـــــاوبوا  -قـــــدر املســـــتطاع –وحـــــاول املعتصـــــمون ت ـــــني امليـــــدان 
 على احلراسة

 ..احرتازا ألّ هجوم  توقع

 ..كانت الكارثة  2013/ أغسطس/ 14ساعات الصباح االوىل  ن ويف 

 10000و أكرــــــر  ــــــن  825شــــــهيد حصــــــر�  ــــــنهم يف هــــــذا الكتــــــاب  2000يف روا�ت أكرــــــر  ــــــن 
 آالف  صاب وجريح



 ..و فقود و عتقج يف أبشع  ذحبة يف بريخ  صر احلدي 

ذه اجلرميــــة النكــــراء الــــيت  ــــن اللحظــــات األوىل لــــدخول أربل اجلــــيش نبــــدأ التوثيــــك والشــــهادة علــــى هــــ
 ستظج

 ..وصمة سوداء يف صفحات االنقالبيني وأعوا�م  ن البلطجية واملفوضني

 ..و نسأل هللا السداد والربات

  لحمة الربات يف  ذحبة الفض  

مل ..  يـــــــداٌن يعتصـــــــم بـــــــه  ئـــــــات اآلالف  ـــــــن الشـــــــباب والشـــــــيب،الرجال والنســـــــاء،األطفال والعجـــــــزة
 يكد يشر  النهار

 ..وأيت  ع وحوش ال هم  ـم إال القنص والقتجبعد إال 

يف هكــــــذا  شــــــهد ال جيــــــوب يف خيــــــال البشــــــر إال الفــــــرار واـــــــرب  ــــــن املــــــوت الكــــــا ن يف الرصــــــاص 
 ..املتطاير

ال يتوقــــع املــــرء أبــــدا  ــــن املعتصــــمني الُعــــزَّل  ــــن كــــج شــــيء إال  ــــن إميــــا�م الصــــمود أ ــــام زحــــف  طــــول 
 العصر

 ..احلدي 

ّ  قاصر إال أن الصد   ع هللا  ..يرقى فو  كج توقع وينسف كج خيال بشر

 ..هاك الصد  كان سالحهم الفت اك

وهــــذا اإلخــــالص يف القــــول والعمـــــج هــــو  ــــن صـــــنع  ــــنهم أبطــــاال ســـــتظج تــــذكرهم األجيــــال وإن طـــــال 
 ..األ د

وحســـــن أولئـــــك .. إميـــــاٌن جتـــــذر يف القلـــــوب فســـــمى بـــــم إىل  صـــــاف الصـــــحابة والشـــــهداء والصـــــديقني
 ،..رفيقا

 ..كج هلك ُتوثك شهاداتم  ا حد  وتنقش كلماتم فينا أسطورة العزة والكرا ةعن  



 صورة إلحد  الليايل أثناء االعتصام يف  يدان رابعة

 :حلظة الفض  األوىل* 

بـــــدأ اـجـــــوم علـــــى  يـــــدان رابعـــــة العدويـــــة الســـــاعة السادســـــة صـــــباحاً  ـــــن �حيـــــة طيبـــــة  ـــــول  ـــــن يـــــوم 
 ٢٠١٣أغسطس  ١٤األربعاء 

 :عصام  نصور دمحم. د -

.. طـــــوارئ.. طــــوارئ«لقينـــــا كلــــه بينـــــادّ .. مننــــا بعـــــد الفجــــر ســـــاعة ونــــص حلـــــد الســــاعة ســـــتة الصــــبح
 كله صحى،» طوارئ 

 ..جيهز إسعافاته.. كله بيجّر يقف يف  كانه

 :نيفني خليج -

 صليت الفجر عند املنصة

 .البلتاجى طلب مجيع  ن يف اخليم الذهاب عند املنصة .يف الساعة السادسة د

 تصوير نيفني خليج

 :دعاء عويضة -

ويف حـــــــوايل السادســـــــة اســـــــتيقظت علـــــــى صـــــــوت أحـــــــد اإلخـــــــوة يـــــــدعو  ـــــــن يف اخليمـــــــة للــــــــروج ألن 
 الضرب قد بدأ عند طيبة

صــــــالح . ــــــول ،، فأيقظــــــت أخــــــيت بــــــدوء حــــــىت تصــــــحو وخنــــــرج للمنصــــــة الــــــيت كــــــان عليهــــــا وقتهــــــا د
 صفوت ينادون يف.ود

 .الناس للـروج  ن اخليام 

 صهيب شبانةتصوير 

 تصوير عرمان عدس



 :محدّ أمحد خليج -

بــــدأت األحــــدا  الســــاعة السادســــة صــــباحًا حيــــ  كنــــت هنــــاك وبــــدأ اـجــــوم  ــــن �حيــــة طيبــــة  ــــول 
 على طريك النصر مث بدأ

اـجــــوم  ــــن كــــج الشــــوارع الرئيســــية والفرعيــــة وانتشــــرت ســــحب الطــــاز املســــيج للــــد وع واعتلــــى كــــالب 
 القناصة األسطح

 .ت احلربية فو  رؤسنا وكأننا يف  عركة حربية وحلقت الطائرا

 :عبدهللا الشرقاّو -

اســـــتيقظت حـــــوايل الســـــاعة السادســـــة والنصـــــف علـــــى أخبـــــار أن القتلـــــة قـــــد بـــــدأوا اـجـــــوم  ـــــن �حيـــــة 
 طيبة  ول وبدأ نقج

الشــــهداء واملصــــابني حا ــــت طيــــارة القتلــــة فوقنــــا علــــى ارتفــــاع بســــيط بــــدأ ســــقوط قنابــــج الطــــاز الــــذّ 
 يونخيرت  الع

 .واجلهاز التنفسي والعصيب 

 تصوير عرمان عدس

 :عمرو البحّري -

وأ� واقـــــف جـــــوة املســـــجد فجـــــأة القيـــــت صـــــوت بـــــرة ، طلعـــــت القيـــــت كـــــر وفـــــر وقنابـــــج غـــــاز عمالـــــة 
 والداخلية داخلة.. تتحدف 

 . درعات  7حبوايل 

 :رقية دمحم اخلضّر -

وظـــــج .... طريقهـــــا اآلن إىل امليـــــدان البلتـــــاجي أن  ـــــدرعات وجمنـــــزرات اجلـــــيش والشـــــرطة يف .أخـــــرب� د
 اـتاف اثبت

 ! كانك امحي  يدانك 



ص بــــدأ� نشــــوف دخــــان أســــود كريــــف جــــدًا يتصــــاعد  ــــن �حيــــة  ــــدخج طيبــــة  ــــول  6:55الســــاعة 
 ومسعنا أصوات طلقات

 !النريان على  ن كج نواحي امليدان 

 :آالء عبدالرحيم

ـــــرب علـــــي  �حيتنـــــا علـــــي شـــــارع طيبـــــة  ـــــول صـــــحيت  ـــــن النـــــوم  فزوعـــــة علـــــي أول صـــــوت طلـــــك اض 
 أول  رة يبقي يف هجوم«

«  ــــن الناحيــــة دّ داميــــا بيبقــــي  ــــن عنــــد شــــارع النصــــب التــــذكاّر أو شــــار ع الطــــريان  ــــن االجتــــاهني 
 صوت الطلك كان.. 

وكــــان بيبقـــــي يف وســــط األصـــــوات دّ ..  تصــــج وعـــــايل جــــدا وأصـــــوات خمتلفــــة يعـــــ  بســــلحة خمتلفـــــة 
 طلقة بتضرب.. 

عرفــــت بعــــد كــــده أن الصــــوت ده .. دقيقــــة كــــده صــــوتا واضــــح ومميــــز وأعلــــي  ــــن البــــاقي تقريبــــا كــــج 
 صوت رصاصة القناصة

. 

 تصوير باء الراّز –أول شهيدين يف جمزرة الفض 

 تصوير عرمان عدس

 :ممود األ ري -

مل تكــــــن هنــــــاك  كــــــربات صــــــوت للتحــــــذير ، مل يكــــــن , أول  ــــــا مسعنــــــا هــــــو صــــــوت إطــــــال  الرصــــــاص 
  طاىفهناك عربت 

للفــــض بمليــــاه ، هــــذا بلنســــبة ملــــن كــــان بــــداخج حــــدود امليــــدان ، وهنــــاك شــــهادة بســــتـدام املكــــربات 
 واملطاىف على



هــــى شـــــهادة ســـــكان املنطقـــــة ، فــــال يوجـــــد أحـــــد حــــى  ـــــن اإلعتصـــــام ، ممـــــن  .. خــــارج حـــــدود امليـــــدان 
 !كان على احلدود

 :امساعيج عرفة -

بــــًا علــــى تكبــــريات امليــــدان وأصــــوات رصــــاص ، ونــــص تقري 6صــــحيت  ــــن النــــوم يــــوم الفــــض الســــاعة 
 جريت أشوف إيه الوضع

خــــارج اخليمــــة ، النــــاس كلهــــا  تأهبــــة ، أول قنبلــــة غــــاز شــــفتها كانــــت  ــــن �حيــــة طيبــــة  ــــول ، جريــــت 
 عاخليمة ألبس الكما ة

كنـــــا فـــــاكرين أن الضـــــرب جـــــاّ  ـــــن �حيـــــة واحـــــدة ، ابتـــــدينا نشـــــوف دخـــــان  ـــــن �حيـــــة  .. واحلـــــذاء 
 طريان ،كنتاكي شارع ال

شـــوارع ويســـيبلنا شـــارع  3إحنـــا أقصـــى  ـــا ختيلنـــاه أنـــه هـــيفض  ـــن .. عرفنـــا أ�ـــم جمـــانني وبـــدأوا الفـــض 
 �رب  نه ، لكن

احلقيقــــــة أنـــــــك يف خـــــــالل ربـــــــع ســـــــاعة  ـــــــن اســـــــتيقاظك عرفـــــــت أنـــــــك بتتهـــــــاجم  ـــــــن املـــــــداخج كلهـــــــا 
 والسيسي ابتد  عملية إبدة

 .شا لة 

 تصوير  صعب الشا ي

 :دعاء عماد -

ـــــــدان ان كلـــــــه يصـــــــحى اجلـــــــيش اســـــــتعد للضـــــــرب  6:30ســـــــاعة جيـــــــت ال ـــــــدهوا ىف املي .. الصـــــــبح بين
 قو ت  فزوعة وطلعت

 .أجر   ن اخليمة 

 :أ ا ة احلسي .د -



كانــــت الســــاعة السادســــة والنصــــف صــــباحا حــــني دخلــــت إحــــد  أخــــوايت اخليمــــة الــــيت كنــــت أ�م فيهــــا 
 وهي تنهض 

 » أ ا ة قوووو ي الدببت داخلة امليدان« سرعة 

 !اآلن  ن عند  دخج  ول طيبة 

 :أمحد اخلويل -

بــــدأ االقتحــــام  ــــع اإلصــــابت املباشــــرة بطلقــــات الرصــــاص احلــــى حــــىت إنــــىن رأيــــت بعيــــىن  صــــاب يــــده 
 .. تهتكه  ن الرصاص 

ـــــو كـــــان الرصـــــاص احلـــــى أول  مل يكـــــن هنـــــاك ال فـــــض بمليـــــاه وال تصـــــاعد ىف الفـــــض كمـــــا يزعمـــــون إال ل
 ألن.. أساليب الفض 

 ..!بعده كان أسوأ  ا جاء 

 :أسلحة الفض  * 

 :دمحم عصام  نصور. د -

أول  ــــــرة أشــــــوف .. األبتشـــــي طــــــايرة فوقينـــــا وبتصــــــطاد أّ واحـــــد  اســــــك كـــــا ريا أو بيصــــــور ووبيـــــج
 بعي  الطيارة األبتشي

 !!بتضرب دكاترة و هندسني وستات وأطفال.. بتضرب

بعــــــد كـــــــده عرفـــــــت إن الطيـــــــارة اصـــــــطادت فعـــــــال كـــــــج املصـــــــورين وكمـــــــان كـــــــان فيـــــــه �س  دسوســـــــني 
ا على بعض  بيشاورـو

 !!وتصطاده.. هتيف.. شاعر..  نشد.. الشـصيات اللي كانت بتطلع عاملنصة

 :جنالء صاحل -

 !رأيت الطائرات تر ي علي املنصة قنابج غاز و تقنص شباب عليها 



 :أمحد اخلويل -

ـــــــج الصـــــــوت بينمـــــــا كا ـــــــج الطـــــــاز وقناب ـــــــف جـــــــدا وقناب ـــــــني اآليل الكري ـــــــة تتنـــــــوع ب ـــــــت أســـــــلحة الداخلي ن
 واخلرطوش بإلضافة للقنص

 ..وكانت هناك طائرة تقف على ارتفاع  نـفض ... الذ  حييط بك  ن كج  كان 

 :امساعيج عرفة -

ــــــــواع  ــــــــوف .. رصــــــــاص  ــــــــن كــــــــج األن قــــــــنص  ــــــــن عمــــــــاير  -خــــــــراطيش  -طبنجــــــــات  -آيل  -جرين
 . و روحيات

 تصوير  صعب الشا ي

 :عماد الدين السيد -

قنـــاص كـــدة يقـــف و�خـــد لـــه خـــط بيقطـــع امليـــدان وأّ حـــد ... كـــان امليـــدان فيـــه خطـــوط قـــنص كتـــري 
 يعدّ يقنصه فوراً 

علشــــان النــــاس  تــــتجمعش وتفضــــج  تفرقــــة يف جمموعــــات قصــــرية ويقطــــع كــــج خطــــوط اإل ــــدادات ... 
 ...واملساعدات 

وجربـــــــت ألول  ـــــــرة أجـــــــّر بســـــــرعة ... ا يف خطـــــــوط القـــــــنص دّ وشـــــــفنا �س كتـــــــري  اتـــــــت قـــــــدا ن
 وأوطي راسي عا  أ ج إن

وصــــورت  ـــــع دمحم  ــــاهر عقــــج تقريــــر علـــــى خــــط  ــــن خطــــوط القـــــنص ... القنــــاص  ــــيلحقش يضــــرب 
 دّ ورا جا ع رابعة وهو

بـــــس لألســـــف ملـــــا العســـــكر  ســـــكوين آخـــــر اليـــــوم ... بيشـــــرح الفكـــــرة والنـــــاس وهـــــو بتـــــوطي وجتـــــّر 
 الكا ريا وضربوين أخدوا

 .وأخدوا كج اللي صورته  عاها 

 :ضحا� الفض  * 



 :دمحم عصام  نصور. د -

، رجــــــج  قطوعـــــــة برصاصـــــــة .رأس  تفجــــــرة متا ـــــــا... اجلرــــــ  بتوصـــــــج بلعشـــــــرات.. املصــــــابني بلكـــــــوم
 .. اعرفش نوعها إيه

النــــاس دّ  ضــــروبة حباجــــة !! قليــــج أّو الرصــــاص احلــــي اللــــي احنــــا نعرفــــه... واحــــد نــــص وشــــه طــــاير
 ..غريبة

 !!رصاصة إيه اللي تشيج نص الوش وتقطع الفـد وخترم البطن والصدر خرم عشرة سنيت

كلـــــه شـــــطال بـــــدون .. أعمـــــج جبـــــرية.. أركـــــب كـــــانيوال.. أعلـــــك ملـــــول.. وقفـــــت أحـــــاول أوقـــــف نزيـــــف
 جسمنا كلنا.. إحساس

 !! صاب وجرة يف ساعة ونص 300حوايل ..  احدش كان يتـيج الفجر ده!!  نمج

 :خالدفاطمة  -

ـــــه  ـــــنص ومطـــــوط فيهـــــا أ عائ شـــــوفت شـــــهيد �مي ومطـــــوط فوقـــــه نـــــص إزازه بالســـــتيك  كســـــوره  ـــــن ال
 اللي خرجت  نه

 :امساعيج عرفة -

شــــفت واحــــد واخــــد رصاصــــة يف د اغــــه وكــــان ممكــــن يتعــــاجل بــــس  فــــيش  كــــان فقعــــد يطل ــــع ف الــــروح 
 جنيب ، شفت

واحــــدة  اســــكة ابنهــــا الرضــــيع  يــــت  ــــش عارفــــة تعمــــج إيــــه ، شــــفت واحــــد نــــص مججمتــــه اتنســــفت ، 
 شفت صوابع  قطوعة

 !وأرجج  بتورة وعيون طالعة برا الرأس

 :أ ا ة احلسي .د -

رأيـــــُت إصـــــابت غريبـــــة ، غـــــري اخلرطـــــوش العـــــادّ كـــــان يطلـــــك علينـــــا خرطـــــوش ينفجـــــر داخـــــج اجلســـــد 
 ،أخرجت  ن أجساد



ت تشــــبه الــــرتوس بطــــراف  دببــــة تقطــــع يف اجلســــد ، رصــــاص حــــي خيــــرت  األجســـــاد ، املصــــابني طلقــــا
 طلقات خرطوش

 ! صوبة يف العني والرأس ، قنابج غاز تنفجر على رؤوس الناس فيموتوا فورا 

رأيـــــت رؤوســـــا تنفصـــــج عـــــن األجســـــاد ، أيـــــدّ  قطوعـــــة ، وأهرع خملوعـــــة ، كنـــــا نســـــعف  ـــــن نســـــتطيع 
 اسعافه وـول احلاالت

 .ىل  ركز رابعة الطيب اخلطرة إ

 تصوير سارة عالء

 :فاطمة بياض.د -

كلهــــم واخــــدين طلقــــات رصــــاص  ــــدخلها غريــــب كأنــــه فوهــــة  ــــدفع  ــــش بندقيــــة كلهــــا د ــــاغ  تفجــــرة 
 واجلرح  فتوح وا ال

 .سم  ٢٠يقج عن 

 تصوير عرمان عدس

 :ملياء  اير. د -

لكنـــــ  رأيــــت بعيـــــ  إصـــــابت  خــــربيت قليلـــــة يف الطـــــب الشــــرعي وإصـــــابت احلـــــروب واجلراحــــة عمو ـــــا،
 جيب أن أوثقها،

 حسنا،

 10أّ رصاصــــة بريئــــة تلــــك الــــيت تطــــيح بلقفــــص الصــــدّر لشـــــص  ــــا وحتــــد  فيــــه فجــــوة قطرهــــا 
 يف مخسة سانيت  رت،

 ليظهر القلب النابض  كشوفا متا ا للهواء؟

ة احلجــــم أّ رصاصـــة بريئـــة تلــــك الـــيت تضـــرب يف هراع أحــــدهم فتفتتـــه متا ــــا وتصـــنع  نـــه عجينــــة عظيمـــ
 وكأن العضد قد مت



 نفـع ونفاخ؟

 أّ رصاصة بريئة تلك اليت تصيب الرأس فتفتتها متا ا حىت كأن سيارة دهستها؟؟؟

أّ رصاصــــــة بريئــــــة تلــــــك الــــــيت تصــــــيب الفــــــك فتفتــــــت اللحــــــم و العظــــــم و تطــــــيح بنصــــــف الوجــــــه يف 
 اـواء؟؟

 لعظم و اجللد والدم؟أّ رصاصة بريئة تلك اليت تصيب شـصا فتصنع  نه كتلة  ن اللحم و ا

 تصوير سارة عالء

 :أمحد فهمي.د -

ـــــت طلـــــك �ّر يف الصـــــدر يلفـــــظ أنفاســـــه اإلصـــــابة الرانيـــــة  دخلـــــت اإلصـــــابة األويل إيل املستشـــــفي وكان
 طلك �ّر يف

الـــرأس أخــــرج جــــزءاً  ــــن املــــخ ايل خـــارج الــــرأس اإلصــــابة الرالرــــة املــــخ بكا لـــه يف يــــد أحــــد  ــــن حيملــــون 
 املريض هذا شهيد

 .ارتقي 

 :دمحم خالد الديب -

ثالجــــة » املركــــز اإلعال ــــي ســــابقا «حيملونــــه ويهرعــــون بــــه إىل داخــــج .. رجــــج جتــــاوز الســــتني  ــــن عمــــره 
 شهداء رابعة يوم

مل أدر ..  ــــن هــــول  ــــا رأيتــــه فيــــه صــــرخت يف النــــاس أال ينظــــر إليــــه أحــــد .. أول  ــــادخلوا بــــه .. الفــــض
- أين بفعليت هذه 

ال ..ههبــــت لعلــــي أفعــــج شــــيئا.. يســــألون عــــن طبيــــب .. إليــــه أنظــــار النــــاسقــــد جلبــــت  -غفــــر هللا يل 
 قد تكسرت.. مججمة 

جرــــوت علــــى ركبــــيت وأ� ال أدّر .. أن الرجــــج  ــــازال حيــــا: املفــــزع يف األ ــــر .. املــــخ خــــارج الــــرأس.. 
 أّ كتب الطب هكرت



غايـــة  ـــا اســـتطعت أن افعلـــه ... ـــا الرجـــج  ـــا زال يلهـــج بشـــئ!!!! كيـــف يـــتم التعا ـــج  ـــع هكـــذا حالـــة
 أن ملمت.. ن جهد

مل أدر إال بصـــــراخ  ـــــن حـــــويل ...وتركتـــــه وقمـــــت..شـــــتات عظـــــام رأســـــه وأدخلـــــت  ـــــا تســـــاقط  ـــــن خمـــــه
 قج..! افعج شيئا.. يف

وأن .. أخــــذت أصــــف ـــــم  ــــا الرجــــج فيــــه .. لنـــا  ــــا نفعــــج؟ فوجئــــت أن أحــــد  ــــن يصــــرخ يف هــــو ابنــــه 
 ماوالت إنقاهه  اهي

.. ويكفـــــيكم أنـــــه ال ينالـــــه  ـــــن هـــــذا إال  ـــــس القرصـــــة.. فـــــدعوه يلقـــــى ربـــــه بســـــالم.. لـــــهإال تعـــــذيب 
 وليس يف.. وتركته و ضيت

كبـــار األطبـــاء ال يعرفـــون  ـــا يفعـــج  ـــع .. قلـــيب شـــيء إال إحســـاس العجـــز الـــذّ خـــيم علـــى كـــج املكـــان
 طيلة.. هذه احلالة

فــــذها بلــــروح تصــــج إىل .. أ ــــر علــــيهم كــــج عشــــر دقــــائك.. نصــــف ســــاعة تقريبــــا خيــــرج الرجــــج يف روحــــه
  ستو  أعلى  ن

كيــــــف يريــــــدون لنـــــا أن نعــــــيش أســــــو�ء كــــــا لي ...وتخــــــذ روحــــــي  عهـــــا عجــــــزًا وقهــــــرًا وأملـــــاً .. ســـــابقها
 العقلية  سرتحيي النفس

 !!!!! طمئنيها يف جمتمع فرح وا فعج فينا يو ها

 !العجز: مل أجد إال كلمة واحدة تصف  ا كنت فيه حينها

 .قّتلنا تقتيالً و ن رضي على  ا ُفعجوحسبنا هللا فيمن 

 : شاهد  ن رابعة* 

 :سجدة عبدالناصر عجاج -

ــــه العجــــوزة الــــيت ترعــــاه وهــــو بكــــج بــــراءة .. رأيــــت طفــــال  نطوليــــا جــــانيب جيلــــس بكــــج ســــكينة  ــــع جدت
 يبكي يف صمت خوفا



 !وهلعا

تهمــــــا  ــــــع نســــــيت األثنــــــني وســــــط الزحــــــام وترك.. رأيــــــت أ ــــــًا لــــــديها ثــــــال  أطفــــــال ؛ الرالــــــ  رضــــــيع 
 أحداهن وقد هربت بلرضيع

 .ختتبئ به

رأيــــت الطعــــام والشــــراب يصــــج إلينــــا بكرــــرة ويــــوزع علينــــا وـــــن ماصــــرين فوقــــا و ــــن مجيــــع اإلجتاهــــات 
 اجليش« ن قبج 

 »والشرطة والطائرات 

وتصـــــرخ أملــــــا وفجـــــأءة يســــــعفنا , رأيـــــت  ـــــن حيمــــــج أخـــــيت وهـــــي تســــــقط أرضـــــا  تـــــأثرة بلطــــــاز الســـــام 
  أحدهم وحيملها فو 

 !كتفيه

 !شعرت وكأ�ا حقا تستحك العناء والتضحية.. رأيت اجلنة بني عيناّ 

 !رأيت الذّ أستودع نفسه ، وقرر أن يضع رأسه أرضا وينام إيل أن تتيه الرصاصة بّ أجتاه

 !رأيت خيمتنا وخيمة أصدقائنا حتر  وتسقط ر ادا

ـــــذّ ســـــقط جبـــــواّر وخـــــرج  ـــــا  ـــــداخج رأســـــه أرضـــــا وصـــــرخة أبنـــــه الشـــــيخ احملمـــــول ع أعنـــــا  أبنـــــه ال ب
 »أبو�اااااا «

 :فاطمة خالد -

م أ� عـــــايزاكم ّز  شـــــوفت ســـــت جايبـــــه أطفاــــــا االتنـــــني وقاعـــــدة مجـــــب شـــــهيد وعمالـــــه تبكـــــي وتقــــــو
 دول علشان تروحوا

 .اجلنة 

 :جنالء صاحل -



 ..رأيت  ن خيرج خمه  ن رأسه فيلتقطه الشباب ليدفن  عه 

 ..تنقني بلطاز رأيت اطفاال فارقوا احلياة خم

رأيــــت شــــاًب حتركــــت  ــــن جانبــــه فــــذها الرصاصــــة تصــــيبه هــــو يف رقبتــــه فيســــقط رافعــــًا اصــــبعه ب ال إلــــه 
 إال هللا مث  بتسماً مث

 ..شهيداً 

رأيـــت  ــــن يصــــاب خبرطـــوش فيضــــمد جراحــــة  ســــرعًا مث عائـــدًا للمواجهــــة  ــــن جديـــد وهــــو بيــــده حجــــر 
 ..وأ ا ه جيش جرار 

 !ن تفطر حيت تقابج هللا صائمة رأيت ا رأة صائمة ترفض أ

 را ي فؤاد حافظ

�فــــورة د ــــاء ... وهــــذا طفــــج حيــــاول أن يــــوقظ أبيــــه املتــــوىف .. هــــذه ا ــــرأة تبكــــي ابنهــــا الطــــار  يف د ــــه 
 تنهمر  ن جروح

ممرضــــة ســــقطت علــــى األرض وهــــي تبكـــــي .. املرضــــى لتطــــر  بلطــــو طبيــــب حيــــاول أن يوقـــــف النزيــــف 
 ليه بس (: وتقول 

شــــــاب حيمــــــج أخيــــــه ويبكـــــي وجــــــزء  ــــــن خمــــــه برز  ــــــن عظــــــام اجلمجمــــــة ( ..س كــــــده ليــــــه بــــــ.. كـــــده 
 جرة  لقاة هناك ال..املهشمة 

طبيــــب علــــى أقــــج  15رجــــج توقفــــت عضــــلة قلبــــه والتــــف حولــــه .. صــــاحب ـــــا وال نعــــرف عنهــــا شــــيئا 
 تقدير حياولون إنعاشه

أعصـــــابه وراح طبيـــــب فقـــــد الســـــيطرة علـــــى ...رجـــــج حيمـــــج جرـــــة و اشـــــي يشـــــتم والـــــد وع يف عينـــــه ..
 ..يصيح هنا وهناك 

ـــــرة  ـــــده تـــــرتعش فتســـــقط  نـــــه اإلب  ـــــرات  10طبيـــــب ا تيـــــاز صـــــطري حيـــــاول أن خيـــــيط جـــــرح  صـــــاب وي
 رجج  صاب..على األقج 



وكــــبس جرحــــه  –إصــــابة طفيفــــة صــــدم  ــــن هــــول  ــــا رأ  فــــدعى لنــــا بلتوفيــــك وخــــرج  ــــن االســــتقبال 
 وقال –حبتة شاش 

عا ــــج ينــــدفع حــــا ال جهــــاز وريــــدّ فتنزلــــك قد ــــه يف بركـــــة –احلمــــد ل إين عــــايش وبتــــنفس أساســــا  –
  ن الد اء ويسقط

أ� عـــــارف إنكــــــم  –فيهـــــا رجـــــج كبــــــري جـــــاء يشــــــد قميصـــــي يف اســــــتحياء والـــــد وع تطــــــر  عينـــــه وقــــــال 
  طحونني بس أ� اب 

غالبــــا  ــــات بــــس قولــــت قبــــج  ــــا اروح أدفنــــه أعديــــه علــــى دكتــــور يشــــوفه ميكــــن يطلــــع لســــه فيــــه الــــروح 
 .. - فمبقاش ظلمته

نظــــرت يف عــــني األب امللكــــوم ومل .. روحــــت أبــــص علــــى ابنــــه لقيــــت نــــص راســــه  ــــش  وجــــود أساســــا 
 ..استطع النطك 

 !وخده و شي ..  -شكرا �ب   –فقال  ن نفسه 

 :هاجر خالد -

رأيـــــت اجلـــــرارات الـــــيت تســـــفلت األرض وهـــــي تـــــدوس علـــــى أشـــــالء الشـــــهداء وأشـــــيائهم دون حر ـــــه وال 
 ..!خجج 

 !الشرطة والعساكر وهم يتقامسون  ا بقى  ن أشياء صاحلة لالستـدامرأيت ضباط 

 أمحد اخلويل

 ..نساء التُنسى 

رفعـــــت اجللبـــــاب اخلــــارجي وكانـــــت تكســــر الطـــــوب وتضـــــعه ىف .. رأيــــت ســـــيدة كانــــت ترتـــــدّ جلبــــابني 
 حجرها حىت تنقله

 ..للصفوف األوىل 



كانــــت تســــري بيننــــا متــــد� بطاقــــة .. ســــيدة أخــــر  مل تتوقــــف عــــن شــــحن ـــــة الرجــــال بتــــذكريهم بلــــدعاء 
 وال أكون... غريبة 

 ساعات 7 بالطا لو قلت أ�ا ظلت تفعج هلك  دة ال تقج عن 

 تصوير  صعب الشا ي

 تصوير عرمان عدس

 ..رجال ال تُنسى 

صــــاحب الســــوبر  اركــــت الــــذ  أغلــــك دكانــــه لكنــــه تــــرك كــــج ثالجــــات البيبســــى والعصــــري وكــــان النــــاس 
 �خذون  ا يريدون

ومل يتعــــــد أحــــــد علــــــى شــــــىء ومل �خــــــذ أحــــــد شــــــيئا بــــــال ...ون ـــــــن البضــــــاعة ىف درج بلرالجــــــة ويضــــــع
 بج كانوا..  قابج 

وأهكـــــر أن هــــذا الرجـــــج طيلــــة أ�م ر ضـــــان إها ... يضــــعون نقـــــوداً أكرــــر حينمـــــا ال يوجــــد لـــــديهم فكــــة 
 اقرتب آهان الفجر كان

لــــو مل أعــــش هــــذه األحــــدا  بنفســــي ... « احلقــــوا اتســــحروا األول وبعــــدين حاســــبوىن « يقــــول للنــــاس 
 لقلت أ�ا فقط

 ..ُتكتب ىف قصص التاريخ واحلكا�ت 

 :املستشفى امليداين* 

 :�لة احلداد -

يـــــوم الفــــــض بعـــــد  ــــــا الشـــــرطة اقتحمــــــت بلرصـــــاص احلــــــي عيـــــادات رابعــــــة اللـــــي كنــــــا فيهـــــا وأخلوهــــــا 
 وطلعو�  ن الشارع اللي

ج وكـــــان بعــــض األهـــــايل شــــايلني والدهـــــم الشـــــهداء فضـــــلنا واقفــــني  رتقبـــــني إيــــه اللـــــي هيحصــــ.. وراهــــا 
 واملصابني على



ســــــاعتها .. إيــــــديهم و اشــــــيني بــــــيهم يف الشــــــارع بيــــــدوروا علــــــى عربيــــــات حيطــــــوهم فيهــــــا أو يلحقــــــوهم 
 شفت �ر خارجة  ن

طلعـــت أجـــّر علـــى املبـــىن حلـــد  ـــا وقفـــ  ضـــابط قافـــج الشـــارع فبصـــرخ وبقـــول لـــه ..  بـــىن العيـــادات 
 الدور ايل طالع: 

 ..أه : قال يل !! ه �ر ده انتو ولعتوا فيه؟ ن

 ..بس ده فيه  صابني يف األوضة اللي جوا أ�  صوراهم بنفسي : قلت له 

 ..ال إحنا اتكد� إ�م كلهم أ وات : قال يل 

 ..ال أ�  تأكده : قلت له 

 !خالص  اشوفناـش : رد

ــــــت جرــــــرهم وبعــــــدها تكــــــدت أن بعــــــض هــــــؤالء املصــــــابني لقــــــوا حــــــتفهم وهــــــم يصــــــارع وا النــــــريان وكان
 وأهرعتهم خمشبة وهي

 ..ممتدة و لتوية غري جر  الشهداء املتفحمة على هيئتهم وهم �ئمني 

 تصوير �لة احلداد

 :دعاء عويضة -

عنــــد ا وصــــلت لبــــاب املستشــــفى امليــــداين هــــال   ــــا رأيــــت فالشــــارع الــــذّ كــــان  ليئــــاً بخليــــام النابضــــة 
 بحلياة صار

ر ــــــادًا والرصـــــاص يتطـــــاير يف كــــــج  كـــــان ،، شـــــكج األرض جعلــــــ  أشـــــعر بلـــــدوار فكــــــان  كـــــج  افيـــــه
 عليها خليط  ن

 تصوير سارة عالء

 :جنالء صاحل -



 !ا تألت املستشفي امليداين بجلر  متا ًا فما رأيتموه يف الفيديوهات وال حاجة

املركــــز اإلعال ــــي و  ســــجد فقــــد كانــــت اجلرــــ  يف االربــــع طوابــــك كمــــا أن املصــــابني بــــدأ� بعالجهــــم يف 
 رابعة ال تالء

 ..املستشفي امليداين 

وبــــدأت املستشــــفي يف تكفــــني جرــــ  الشــــهداء بــــدون غســــج و كتابــــة أســــا يهم كمــــا رأينــــا حــــيت يســــهج 
 تعرف االهايل

 عليهم

الر ــــــاد املـــــــتلط بملــــــاء يف مــــــاوالت إطفــــــاء احلريــــــك وكســــــا كــــــج هــــــذا د ــــــاء غزيــــــرة وكانــــــت اجلرــــــ  
 ىواملصابني تنهال عل

 املستشفى حىت أن السائر خيشى أن يعطج  رورهم املستمر ،،

 تصوير عرمان عدس

 :ممود األ ري -

دخلــــت  ركــــز رابعــــة الطـــــىب ألحبــــ  عــــن جرمــــان شـــــهيد قريــــب إىل قلــــىب ، فوجــــدت أغلـــــب األدوار  -
 مملوئة بساحات

ـــــًا إىل جنـــــب  ـــــت وقـــــد علمـــــت فيمـــــا بعـــــد أن كـــــج األدو .. اســـــتقباـا بلشـــــهداء ،  رصوصـــــني جنب ار كان
 .. ليئة على آخر الفض 

ـــــت تقـــــف , مت ضـــــرب املركـــــز ىف أدوار خمتلفـــــة برصـــــاص إخـــــرت  احلـــــائط  - فالشـــــهيدة أمســـــاء صـــــقر كان
 وأصابا طلقة ىف

فاخرتقـــــت , الــــرأس اخرتقـــــت احلـــــائط ، و رو  أحـــــد أقـــــارىب أنـــــه كـــــان يقـــــف بطرفـــــة  ـــــن غـــــرف الطـــــابك 
 الرصاصة احلائط وقد

 ! ...سبقها حوائط أخر  



 :اخلويل أمحد -

املستشـــفى امليـــداىن الرئيســـية وهـــى القاعـــة الـــىت تقـــع علـــى طريـــك النصـــر بـــني املـــرور وبـــني  ســـجد رابعـــة 
 كان قد  ر... 

روحــــــا قــــــد  40دقيقــــــة علــــــى االقتحــــــام و خيــــــربىن طبيــــــب ىف املستشــــــفى أن هنــــــاك حــــــواىل  45حــــــواىل 
 أزهقت بواقع حواىل

ت بنفســــي آلر هلــــك الرصــــاص العجيــــب رأيــــ... نفــــس بشــــرية كــــج دقيقــــة و عظمهــــا بلرصــــاص احلــــى 
 وهو يقطع  ن اللحم

ولــــن أحتــــد  عــــن كــــم األطفــــال والُرّضــــع الــــذين .. شــــىء ال ميكــــن تصــــوره ...قطعــــا ىف أ ــــاكن اإلصــــابة 
 وجدتم ىف حاالت

 ..اختنا   ن الطاز 

 .خرجت  ن املستشفى لعلى أترك  كاىن ملصاب حيتاجه 

 تصوير سارة عالء

 :أمحد الصرّو.د -

ــــــداين فــــــتم ضــــــربه بلرصــــــاص عــــــدة  - الطــــــائرات رصــــــدت احتمــــــاء بعــــــض املعتصــــــمني بملستشــــــفى املي
  رات وكنا مجيعا

وأخـــــريا اقتحمـــــت قـــــوة املستشـــــفى وضـــــربت قنابـــــج ..  نبطحـــــني  ـــــن شـــــدة الضـــــرب مث قنابـــــج الطـــــاز 
 5الطاز  ن  سافة 

 .أ تار بني أسرة املستشفى اليت تعج بملصابني 

صـــــــيادلة واملتطــــــــوعني وبيــــــــنهم طلبــــــــة بكليـــــــة الطــــــــب وكــــــــج املصــــــــابني طبــــــــاء والألمت اعتقـــــــال كــــــــج ا -
 املصابني... بختناقات 



مث أحرقـــــت املستشـــــفى بلكا ـــــج وـــــا .. حـــــاالت خطـــــرة  4بلرصـــــاص ال أحـــــد يعلـــــم  صـــــريهم وبيـــــنهم 
 فيها  ن أدوية وأجهزة

 !و ستلز ات وال أعلم هج تبقى  رضى داخلها أم ال 

 :عبدهللا  صطفى -

 ستشفى قعدت أصور يف اجلر  واملصابنينزلت بقى يف امل

حلـــــد  ـــــا  درعـــــة أ ـــــن  ركـــــز  دخلـــــت علـــــى املستشـــــفى ور ـــــت قنبلـــــة غـــــاز جـــــوه املستشـــــفى وبعـــــدين 
 ضربت حى بملتعدد

 !على املستشفى 

�س .. صــــــحفيني .. دكــــــاترة ..  صــــــابني .. جرــــــ  : رغــــــم إن املستشــــــفى  كــــــنش فيهــــــا غــــــري � إ ــــــا 
 بتساعد وبتنقج

 .!املصابني واجلر  

اإلزاز إتكســــر بتــــاع املستشــــفى ووقــــع .. املهــــم ىف اللحظــــة د  بقــــى ملــــا ضــــربوا حــــى علــــى املستشــــفى 
 شهداء 6أكرت  ن 

 ! نهم واحد كان واقف جنب    خد طلقة يف د اغه واملصابني كانوا بجلملة 

دقـــــايك  تواصـــــلة كلـــــه �م يف األرض وقتهـــــا وكـــــان الطـــــوب  10:  7فضـــــج ضـــــرب احلـــــى  ســـــتمر  ـــــن 
 احليطة خيبط بيطلع  ن

 ..ور وا قنبلة غاز بنية .. ف د اغنا 

جنـــــىب  لقتـــــوش جنــــىب فضـــــلت أ�د  عليـــــه ( عمــــر  (بعــــد  ـــــا خلــــص ضـــــرب النـــــار احلــــي بـــــدور علـــــى 
 روحت �زل..  لقتوش 

بــــبص ع البــــاب .. يف الــــدور اللــــي حتتــــه هــــرًب  ــــن الطــــاز وطلعــــت بىن علــــى الســــلم  ــــن الناحيــــة التانيــــة 
 التاىن  ن الناحية



التانيــــة للمستشــــفى لقيــــتهم ولعــــوا النــــار  ــــن �حيتــــه والنــــاس بتقــــول الطريــــك ده غــــري آ ــــن مــــدش خيــــرج 
  نه

املهـــــم يف اللحظـــــة د  كـــــانوا جنـــــود األ ـــــن املركـــــز  دخلـــــوا املستشـــــفى وقـــــالوا اللـــــى هنشـــــوفه قـــــدا نا 
 !هنموته 

 :أمحد فهمي. د -

ــــــة خيلــــــون املستشــــــفي  ــــــن املوجــــــودين فيهــــــا ــــــك  مسعنــــــا إن كــــــالب الداخلي صــــــعدت ألطمــــــئن علــــــى فري
 املستشفى اإلداّر

هـــــج وصـــــلت درجـــــة اإلجـــــرام إىل هـــــذا ؟ غـــــاز .. كــــانوا يف الطـــــابك اخلـــــا س تقريبـــــا رائحـــــة الطـــــاز قاتلــــة 
 ورصاص حي على

املستشـــــفى نزلــــــت  ــــــع بعـــــض األطبــــــاء إىل األســــــفج ، وــــــن ـــــــاول إخــــــالء املستشـــــفي  ــــــن املصــــــابني 
 املأساة.. والشهداء

مل نســــتطع محلهــــم  عنــــا .. تركنــــا خلفنــــا  صــــابني يلفظــــون أنفاســــهم .. ملصــــابني أنــــك الجتــــد  ــــن حيمــــج ا
 اطلقوا على.. 

 !بعضهم الرصاص أ ا نا 

 تصوير سارة عالء

 :أ ا ة احلسي . د -

إىل  ستشـــــــفيات  يدانيـــــــة ، وبـــــــدأ اســـــــتقبال  2حتـــــــول  ســـــــجد رابعـــــــة العدويـــــــة وقاعـــــــة االجتماعيـــــــات 
 املصابني والشهداء با

املكــــــان يتســــــع للعــــــدد الضـــــــم  ــــــن املصــــــابني والشــــــهداء ، فكانــــــت االصــــــابت الــــــيت يــــــتم ، مل يكــــــن 
 اسعافها ولو  ؤقتا تُنقج



ــــــة الطــــــيب ، ورغــــــم هلــــــك اكتظــــــت القاعــــــة  ــــــام املعتصــــــمني أ ــــــام املســــــجد و ركــــــز رابعــــــة العدوي إىل خي
 واملسجد جبر  الشهداء

 !بجسادهموأجساد املصابني امللقاة على األرض ينزفون بطزارة  ن كج  كان 

نٌقلـــــت جرـــــ  الشـــــهداء خـــــارج املستشـــــفى إىل قاعــــــة أخـــــر  وإىل داخـــــج املســـــجد ويف اخليـــــام ليتســــــع 
 املكان بملستشفى

للمصــــــابني ، وقبـــــــج أهان الظهــــــر بـــــــدأ حتويـــــــج املصــــــابني اجلـــــــدد إىل  ركـــــــز رابعــــــة العدويـــــــة الطـــــــيب ألن 
 املستشفيات امليدانية

 !مل يعد با  كان الستقبال أّ حاالت جديدة 

خلـــــــت إىل املستشـــــــفى ألجـــــــدها حتـــــــرت  ، حبرـــــــت عـــــــن أهلـــــــي حيـــــــ  كـــــــانوا جيلســـــــون فلـــــــم أجـــــــدهم د
 ووجدت املكان يشتعج

ـــــزال بملكـــــان  صـــــابني مل يـــــتم نقلهـــــم بعـــــد ، خرجـــــت  ـــــن بب  ـــــدءا  ـــــن املكيـــــف ،كـــــان ال ي بلنـــــريان ب
 قاعة(املستشفى 

 ألجد رفيقايت خارجات  ن بب املسجد ،( 2االجتماعيات 

ة كــــــان األطبــــــاء جيــــــربون علــــــى تــــــرك املصــــــابني واخلــــــروج ، حــــــىت إن كــــــانوا يف وســــــط أ ـــــا يف  ركــــــز رابعــــــ
 عملية جراحية

 :رقية دمحم اخلضّر -

 !دخلنا املركز فذها به ال خيلو به  وضع قدم  ن شهيد أو  صاب 

صـــــعد� األدوار العليــــــا فــــــذها بــــــا أشــــــد وأشــــــد  ــــــن ! وزحــــــام األحيــــــاء أشــــــد ! والـــــد اء تطــــــر  املكــــــان 
 !سابقيها

 .الدور الراين رأينا الشهداء  رصوصون جبانب بعضهم البعض ووجوهم كالبدر املنري يف 

 :فاطمة بياض. د -



وفجـــــأة بـــــدأ صـــــوت زخـــــات الرصـــــاص يقـــــرتب وأصـــــبحت املستشـــــفي والقاعـــــة هاتـــــا  ســـــتهدفة بـــــدأت 
 طائرات اـليوكوبرت

هويتـــك الطبيــــة تر ـــي علينـــا قنابــــج الطـــاز وكمــــا كانـــت خطــــة الطـــوارئ الـــتـلص  ــــن كـــج  ــــا يـــدل علــــي 
 ولبس املالبس

 (لبس العمليات لألطباء  (املدنية بدل السكراب 

 ..جالنا اخلرب أننا ممكن ـول اجلرحي علي  ركز رابعة الطيب 

زخـــــات رصـــــاص  ـــــع قنابـــــج غـــــاز علـــــي كـــــج  ـــــن ... بك بك بك ... و أول  ـــــا بـــــدأ� التحويـــــج مسعنـــــا 
 يقرتب  ن الباب

 إىل اســـــتـدام بب املركــــز اخللفـــــي و إحنـــــا  ــــوطيني رأســـــنا عشـــــان أضـــــطرر�.. األ ــــا ي للمركـــــز الطــــيب 
 ال تطولنا عيار

ودخـــــج األطبـــــاء املتطـــــوعني  ـــــن املستشـــــفي امليـــــداين و مشـــــروا ســـــواعدهم ألن املركـــــز أصـــــال  .. طـــــائش 
 كان عنده خرب

 !!!بحتمال عملية الفض و ش فيه غري طبيب واحد وممرض واحد 

 ...نا رابعة الطيب حتول اجلرحي علينا تلقائيا وطبعا أول  ا اخلرب وصج أننا نقل

أغلــــب اإلصــــابت كالعــــادة قاتلــــة لكــــن وجــــود غرفــــة عمليــــات أعطــــي أ ــــج ملــــن حيتــــاج تــــدخج جراحــــي 
.. 

 وصج األ ر إيل أن مت وضع سريرين عمليات داخج الطرفة الواحدة

نفـــــس ملـــــا طلعـــــت فـــــو  لقيـــــت جـــــريح علـــــي كـــــج ســـــرير وعلـــــي األقـــــج ثـــــال  جرحـــــي علـــــى األرض يف 
 الطرفة انتظارا لدورهم

 ..يف اجلراحة 

 !!و طبعا عدد اجلراحني ال يكفي وال إ كانيات الطرفة تططي  ا حيد  



خرجــــــت  ــــــن غرفــــــة العمليــــــات وجــــــدت طرقــــــة العمليــــــات أ ــــــام غــــــرف العمليــــــات  رصوصــــــة جرحــــــي 
 وـتلف درجات اإلصابة بني

 .فيهم أ ج الشفاء  توسط وعنيف لكن بملقاييس الطبية واجلراحية جرحي  رجو 

 ..و فجأة 

ـــــــا قنابـــــــج الطـــــــاز بترت ـــــــي جـــــــوه  ـــــــدخج  جـــــــدران املستشـــــــفي اهتـــــــزت بقنبلـــــــة ال أعـــــــرف نوعهـــــــا ولقين
 املستشفي وأيقنا بـالك

طليــــت  ــــن الشــــباك اخللفــــي لقيــــت كلهــــم جرحــــي وأهــــاليهم ، قلــــت ـــــم فيــــه اقتحــــام للمستشــــفي ... 
 ..وهيقبضوا علينا 

� .. قيــــــت ضــــــابط قــــــوات خاصــــــة البــــــس أســــــود و عــــــاه بندقيــــــة ورجعــــــت بين يف ســــــاحة املستشــــــفي ل
 ريت  ا حدش

وصــــرخ فينــــا اخرجــــوا فــــوراً .. عشــــان جهلــــي الشــــديد بألســــلحة ال يفتضــــح ! يســــأل  هيــــا آيل و ال ال 
 فصرخنا إحنا دكاترة... 

فـــــــرد ونتهـــــــي الصـــــــرا ة والقســـــــوة � خترجـــــــوا � ترقـــــــدوا .. ودول جرحـــــــي  ـــــــش هنقـــــــدر نســـــــيبهم ورا� 
 وكان فيهم جرحيجنبهم 

، فأحـــــد االطبـــــاء حـــــب يســـــحبه  عـــــه فالضـــــابط هـــــدده إنـــــه لـــــو  كـــــج اللـــــي فـــــيهم كســـــر  ـــــن طلـــــك �ّر
 أخده هيكسر له رجلك و

 ..يرقد  عه 

وجـــــدت إنـــــه  ـــــا يف طريقـــــة غـــــري أين أشـــــوف املوقـــــف .. املوقـــــف كـــــان فاشـــــج واخلـــــذالن يســـــيطر عليـــــه 
 لقيته..  اشي لفني

رحـــــت .. للمركـــــز واللـــــي بيطـــــج علـــــي شـــــارع أنـــــور املفـــــيت  بيــــــرج الطقـــــم الطـــــيب  ـــــن البـــــاب األ ـــــا ي
 غافلتهم ورجعت بين



ــــة آخــــر  جلنينــــة املستشــــفي  ــــن البــــاب اخللفــــي للمركــــز عشــــان أكــــون  ــــع اجلرحــــي اللــــي يف اجلنينــــة لطاي
 !!حلظة

 !!!املسجد واملستشفي امليداين واملركز اإلعال ي ... كج حاجة بتتحر  ... لقيت  نظر  فزع 

 :يرملياء  ا. د -

حيــــــ  كنــــــت خمتبئــــــة ، فـرجــــــت  عهــــــم إىل شــــــارع الطــــــريان مث .. يف التاســــــعة صــــــباحا جــــــاءت  ســــــرية 
 املسجد مث

 املستشفى امليداين  ن جديد وهال   ا رأيت

ســـاعة واحـــدة فقــــط تركـــت فيهــــا املستشـــفى وعــــدت ألجـــد املمـــر اخلــــارجي حيـــ  كنــــت أعمـــج،  قلــــوب 
 رأسا على عقب،

ـــــة وشـــــكائر اجلـــــبس  ن ـــــدواليب الـــــيت بعرـــــرت متو�تـــــا األســـــرة  قلوب فجـــــرة واجلـــــبس يططـــــي األســـــرة وال
 واألرض والزرع وكج

 !!!شئ

ســــألت كرــــريًا عمــــا حــــد  ال أحــــد يعــــرف، و ــــن يعــــرف  ــــات أو هــــرب، بعضــــهم قــــالوا يل ر ــــوا علــــى 
 املمر قنبلة ، وبعضهم

 قال يل أ�ا قنبلة غاز يف قلب املمر

 !ال أعلم حىت اآلن  اها حد  

ألجـــــد نفـــــس  ـــــا تركـــــت، عشـــــرات املصـــــابني واجلرـــــ  واإلســـــعافات قاصـــــرة حـــــد دخلـــــت قاعـــــة واحـــــد 
 !العدم 

 !عملت  عهم قدر وسعي وأ� يف شبه غيبوبة شعورية أحترك كاآللة .. ز الئي يصارعون حياربون 

مث صــــدر أ ــــر  ــــن جديــــد بنقــــج كــــج اجلرحــــى واملصــــابني وعــــدد اجلراحــــات واألدويــــة ملركــــز رابعــــة الطــــيب 
 خلف املسجد وإخالء



 امليداين ومت هلك وأ�  نهارة على األرض

 ! ليئة بجلر  واجلرحى  3والقاعة ..  ليئة بجلر   2وجدت القاعة 

غـــــادرت املستشـــــفى امليـــــداين احلبيبـــــة وهـــــي خاويـــــة إال  ـــــن عـــــدة نســـــاء � ـــــوا إرهاقـــــا وطبيبـــــني وبعـــــض 
 العا لني يف اجلرد

.. 

.. ابعــــــة وهنــــــاك رأيــــــت اـــــــول بعينــــــه أخــــــذت بعــــــض املســــــتلز ات  ــــــن الصــــــيدلية وههبــــــت إىل  ركــــــز ر 
 مخسة أدوار  ن القتلى

والرصــــــاص ينهمــــــر بــــــال توقــــــف ولــــــو » افســــــحوا الطريــــــك «واجلرحــــــى والصــــــفارات تــــــدّو بــــــال توقــــــف 
 !دقيقة 

الــــذّ حتطـــــم «حوصــــرت داخــــج  ستشـــــفى رابعــــة حيــــ  كـــــان القصــــف أ ـــــام ببــــا الزجــــاجي الرئيســـــي 
 متا اً  ن الرصاص

مث بـــــدأ قصـــــف املستشـــــفى  ـــــن .. ذلك أ ـــــام ببـــــا اخللفـــــي الصـــــطري وكـــــ» بعـــــد أن اســـــتهدفوه  باشـــــرة 
 الداخج بلطاز حىت

 اختنقنا مجيعا

.. هبطــــــت للــــــدور حتــــــت األرض حيــــــ  رش أحــــــدهم البيبســــــي علــــــى وجهــــــي وأعطــــــاين امليــــــاه ألشــــــرب 
 صعدت جمددا أ� وأحد

تنــــادّ بخلــــروج  األخــــوة لنجــــد الــــدور األول قــــد صــــار بركــــة كبــــرية  ــــن الــــد اء واملدرعــــة أ ا نــــا  باشــــرة
 !اآل ن 

ـــــــا  ـــــــع  ـــــــن خرجـــــــوا رافعـــــــي أ�ديهـــــــم لفـــــــو ، فـــــــا�مر الرصـــــــاص فعـــــــدت ركضـــــــا  ـــــــدّ وخرجن شـــــــد ي
 للمستشفى وأخربته أ�م



فجازفنــــا بخلـــروج  ــــن ممـــر املــــوت اآلخـــر ـــــو املستشـــفى امليــــداين .. ســـيعتقلون كـــج  ــــن خيـــرج  ــــن هنـــا 
 ..واملسجد 

ـــــت  ـــــن إحـــــرا  املستشـــــفى امليـــــداين ب ـــــدخان األســـــود .. وحشـــــية غـــــري طبيعيـــــة فهـــــال   ـــــا رأي هـــــال  ال
 هال .. الكريف 

احتشـــــاد الرجـــــال والنســـــاء واألطفـــــال يف يـــــوم حشـــــر  صـــــطر، بـــــني القاعـــــات الـــــيت بـــــدأت بإلحـــــرتا  و 
 رأيت.. بني املسجد 

رأيـــــــت حـــــــر  .. رأيـــــــت قتـــــــج املصـــــــريني يف الشـــــــوارع واملســـــــاجد واملستشـــــــفيات .. إنكســـــــار الرجـــــــال 
 !السيدات واألطفال

 !رأيت إبدة مجاعية 

 األشجار حرقت، املسجد حر ، املستشفى حرقت، اخليام حرقت

هـــج اســـتـد وا النـــابمل؟ روـــا اســـتـد وه ألن احلـــر  كـــان غـــري طبيعـــي، غـــري طبيعـــي أن حيرقـــوا كـــج هـــذا 
 بعود ثقاب

 !غري طبيعي كم األعضاء احملرتقة اليت رأيتها .. وعصا  لوثة بجلاز 

نعـــــــم قتلــــــوهم بلرصـــــــاص  باشــــــرة أو حبـــــــرقهم أحيــــــاء ليتـلصـــــــوا حتمــــــا  ـــــــن هــــــج قتلـــــــوا األحيــــــاء؟؟؟ 
 !شهادتم على  ا جر 

 :حسن الربنس. د -

مث أم اجلـــــرائم إشـــــعال حريـــــك ضـــــــم بملستشـــــفى وـــــن فيـــــه  ــــــن  صـــــابني وجرـــــا يني الشـــــهداء إلخفــــــاء 
 !جزء  ن اجلرمية 

 :حسن الربنس  تحدلً عن أكذوبة اجلر  املـبأة أسفج املنصة/د* 

ــــــىت جفــــــت بعــــــد حرقهــــــا ومت لفهــــــا بكفــــــان ووضــــــعها حتــــــت املنصــــــة  مت أخــــــذ جمموعــــــة  ــــــن اجلرــــــا ني ال
 وإدعاء أن هؤالء  ن



- :ضحا� املعتصمني كانوا  دفونني حتت املنصة وعال ات كذبم كررية

 .األكفان اجلديدة اليت ليس عليها تراب أو د اء تفضحهم  1-

 .وأجانب فتشوا حتت املنصة ئات ممن زاروا امليدان  ن  صريني  2-

 .مل نسمع عن أّ بالغات ملفقودين طوال فرتة اإلعتصام 3-

إها كانــــت املنصــــة علــــى بــــ   باشــــر علــــى اـــــواء وماطــــة طــــوال الوقــــت بالف البشــــر طــــوال  ــــدة  4-
 االعتصام فكيف مت

 حر  هذه اجلر  بواسطة املعتصمني دون رائحة أو دخان؟

بلـــــــة لإلشـــــــتعال وحتتهـــــــا كـــــــابالت وأســـــــالك ووصـــــــالت أجهـــــــزة قاعـــــــدة املنصـــــــة كلهـــــــا خشـــــــبية قا 5-
 الكمبيوتر املتحكمة ىف الب 

 .واملونتاج والىت تذيع األ�شيد و قاطع  ن خطب الرئيس الشرعى للبالد

مل نشــــاهد أ   شــــهد حلفــــر قــــام بــــه اإلنقالبيــــون حتــــت املنصــــة بعــــد إقتحا هــــا  باشــــرة ولــــو حــــد   6-
  ا تردد اإلنقالبيون

 .وبصحبتهم إعالم  تواطئ  ع اإلنقالب .. اـواء  باشرة  ىف تصويره على

مل يصــــــطحب اجلــــــيش وال الشــــــرطة  عهــــــم كــــــالب بوليســــــية ىف مجيــــــع اللقطــــــات التليفزيونيــــــة الــــــىت  7-
 أهيعت حىت حيدد

 !أ اكن ا جلر  املدفونة 

 :ر ز البطولة .. عمارة املنايفة* 

 :دمحم الصنهاّو -

ت حبــــك اإلنســــان يف رابعــــة ،  ــــامت يف العمــــارة الــــيت كانــــت تســــمى واحــــدة  ــــن أكــــرب الــــازر الــــيت ارتكبــــ
 عمارة«



وعلــــى اجلهــــة املقابلــــة « كــــوك دور « وهــــي عمــــارة حتــــت اإلنشــــاء يف شــــارع الطــــريان قبــــج .. » املنايفــــة 
 لبنزينة

 .. وبيج 

العمــــارة وحبســــب شــــهادات خمتلفــــة كانــــت حجــــر عرــــرة يف وجــــه تقــــدم قــــوات الفــــض ـــــو قلــــب امليــــدان 
 وعلى... 

 ...�اية اليوم وقبيج اقتحام امليدان بلكا ج هومجت العمارة بضراوة بلطة وبشكج جنوين 

 .. !طائرات هليكوبرت وقناصة وقصف بجلرينوف 

متــــت غربلــــة العمــــارة حرفيــــا واقتحمتهــــا القــــوات اخلاصــــة بشــــكج  ســــح شــــا ج  ــــن أســــفلها إىل أعالهــــا 
 وبلعكس

 !ذه العمارة املئات رجاال ونساء وأطفاال بال أدىن شفقة قُتج يف ه..القتج كان اخليار الوحيد ..

أن ضــــباط القــــوات اخلاصــــة ,, ممــــا رّو يل  ــــن أكرــــر  ــــن أخ و ــــنهم  ــــن جنــــى  ــــن العمــــارة بفضــــج هللا 
 دخلوا

 ..العمارة بعد التـلص  ن الشباب الذين كانوا حيمو�ا 

و ــــن يتــــأوه أو يصــــدر حركــــة ,, كــــان ضــــباط القــــوات اخلاصــــة يقو ــــون بركــــج اجلرحــــى يف بطــــو�م بقــــوة 
 تنم عن

 .. !يطلقون الرصاص على رأسه .. حياة 

هـــــذا األخ الـــــذّ جنـــــاه هللا يـــــرّو أنـــــه قـــــرر أن يتحمـــــج الضـــــربت دون توه أو حركـــــة يصـــــدرها لينجـــــو 
 حبياته أو  اتبقى

 .. نها 

وه ، ركلــــــ  الضــــــابط بقد ــــــه يف بطــــــ  بقــــــوة فلــــــم أتوه ومل أحتــــــرك ، فعــــــاود الركــــــج فلــــــم أت« : يقــــــول 
 فقفز



بكلتــــا قد يـــــه إىل األعلــــى وهـــــبط علــــى بطـــــ  برقلـــــه فلــــم أتوه ، فلمـــــا اطمــــأن ملـــــويت تــــرك الطـــــابك  ـــــع 
 القوة بعد

فــــانتظرت حــــىت ابتعــــدوا وبدرت بلفــــرار قفــــزا  ــــن .. اإلجهــــاز علــــى  ــــن فيــــه وصــــعدوا للطــــابك التــــايل 
 العمارة إىل

 «... األرض 

، إجهــــــاز علــــــى جرحــــــى بلرصــــــاص ، عمليــــــات إبدة قتــــــج بجلملــــــة ، حتريــــــك جرــــــ  ، حتريــــــك  صــــــابني 
 عرقية ، قنص

ملســــــعفني ، قــــــنص ألســــــر  يف طــــــابور االعتقــــــال ، اســــــتـدام أســــــلحة ثقيلــــــة ضــــــد  تظــــــاهرين عــــــزل ، 
 حر   ساجد ،

 ..حر   ستشفى 

 ..إن  احد  يف رابعة أقصى آ�ت الكفر 

 !لن ننسى ، لن نسا ح ، لن نفرط يف القصاص

 العمارة اليت أطلك عليها املعتصمون عمارة املنايفة

 :اخلروج  ن امليدان * 

وإن بتـــت الـــذاكرة يف قابـــج األ�م عـــن كـــج  ـــا حـــد  فلـــن تبهـــت أبـــدا عـــن  شـــهد اإلرغـــام علـــى تـــرك 
 امليدان، هذا املشهد

ــــــه  كــــــربين  هللــــــني فــــــرحني بنصــــــر هللا داعــــــني للشــــــهداء راجــــــني  هــــــو  ــــــن سيشــــــعج فتيــــــج العــــــودة إلي
 ..حا  بمالل

 :بالل وهب -

ـــــــن احرتقنـــــا كاألشــــــجار ..! والــــــرتاب الـــــذّ  ـــــن حتتنــــــا يشـــــهد ..! وال انســـــحبنا .. ــــــن  ـــــا ا�ز نــــــا 
 الواقفة حىت سقطت



لـــــو كـــــان ترابـــــك أيهـــــا امليـــــدان يصـــــمد أ ـــــام ها اإلحـــــرا  أكرـــــر لوقفنـــــا ..! »شـــــهداء «أنضـــــج ـارهـــــا 
 ..!نصافح املوت يو ا آخر 

 :دعاء عويضة -

نســــتطيع إيقــــاف د وعنــــا علــــى إرغا نــــا علــــى تــــرك امليــــدان بــــذا الشــــكج ،، و ــــا أن خرجنــــا  خرجنــــا وال
 وعلى بعد  سافة

قصــــرية جـــــدًا حـــــىت مسعنــــا صـــــوت دّو ورأينـــــا دخـــــان أســــود كريـــــف فـــــو  امليــــدان  ـــــن  كـــــان خروجنـــــا 
 لنعلم بعدها أن

 ـــن شـــهداء و صـــابني  الـــر ني قـــد أرغمـــوا األطبـــاء علـــى اخلـــروج ليحرقـــوا املستشـــفى امليـــداين وـــن فيهـــا
 .. تبقني 

 !!!خرجنا  ن امليدان بقلوب دا ية النقول سو  حسبنا هللا ونعم الوكيج 

 :جنالء صاحل -

رحــــت علــــي  ستشــــفي رابعــــة اخــــرج عــــن طريقهــــا لقيــــت الضــــباط بيضــــربوا �ر علــــى املصــــابني واألرض  
 كلها د اء وفجأة

كتــــري  صــــابني خرجــــت  ــــن البــــاب مث إىل بصــــيت ورا� كــــان فيــــه �س  .. الضــــابط قــــال تعــــالوا اخرجــــوا 
 الشارع غري  صدقة

 !أنه مل يقتلنا

وعلمـــــت  ـــــن أحـــــد األصـــــدقاء أن عربيـــــة  طـــــايف جـــــت رشـــــت املســـــجد واملستشـــــفى امليـــــداين بلبنـــــزين 
 وأحرقت رابعة و ن

ـــــــدون أّ  صـــــــاب وإال ســـــــيحرقوهم  ـــــــاء اخلـــــــروج ب طبيبـــــــة صـــــــديقة أن الشـــــــرطة اشـــــــرتطت علـــــــى األطب
 وهي الدكتورة!  عاهم 

 !ومت احرا  رابعه ون فيها .. بيسان عصام 



 :رقية دمحم اخلضّر -

ـــــــّز األســـــــود  ـــــــدون ال ـــــــدور األرضـــــــي يرت نزلنـــــــا أ� وخدجيـــــــة و ـــــــروة وفوجئـــــــت بكـــــــالب الشـــــــرطة يف ال
 وميسكون بنادقهم وينظرون

 !لنا نظرة مشاتة ويبتسمون 

 !!حاجة  ش البيت سرتة برضو؟ يال يال  تـافوش  ش هنعملكو: وقالوا لنا بشماته 

.. خرجنـــــا  ـــــن املستشـــــفى  ـــــن البـــــاب اخللفـــــي املطـــــج علـــــى شـــــارع أنـــــور املفـــــيت خلـــــف  ســـــجد رابعـــــة 
 والناس خيرجون

 !كأسر  احلرب متا اً 

 :هاجر داوود -

خرجنــــا و كــــان علــــي ميينــــا ومشالنــــا قــــوات الشـــــرطة اخلاصــــة و  ــــدرعات وقاعــــدين يشــــتموا فينــــا بقـــــذع 
 األلفاظ واحنا

 .ة املستشفى أو نساء ـسنب وكنا أغلبنا دكاتر 

 تصوير  صعب الشا ي

 :فاطمة خالد -

املشــــهد ده  ــــش قــــادره أنســــاه وقــــت طلعــــو�  ــــن املســــجد طلعنــــا ّز  ــــا يكــــون أســــر  وعلــــى اجلــــانبني 
  سلحني

 صـــــوبني الســــــالح يف وشــــــنا البســــــن أســــــود وجســــــمهم  لفـــــوف عليــــــه الســــــالح اللــــــي بيقولــــــوا علــــــيهم 
 الفر  اخلاصة وطلعنا

ــــــار شــــــطال » خــــــروج آ ــــــن «ه وســــــطهم وعلمنــــــا إن د ــــــا خــــــارجني كــــــان ضــــــرب الن إزا  ووقــــــت  ــــــا كن
 �حيتنا والشهداء �س



ـــــا  اشـــــيني ، واجلـــــيش بتاعنـــــا العظـــــيم والداخليـــــة الشـــــرفاء كـــــانوا عمـــــالني يشـــــوروا علـــــيهم  شـــــايالهم ـو
 ويضحكوا ، وواقفني

م لسا�م   !فو  املدرعات يطلعـو

 :عائشة عماد -

ن أن أخـــــرج هكـــــذا وقفـــــت ، ونظـــــرت للشـــــهداء وقلـــــتلهم � كـــــان اهـــــون علـــــي أن ا ـــــوت شـــــهيدة  ـــــ
 ولكن رأيت.. خبتكم 

ولكــــن .. املدرعــــة جتــــر  ورا� وكــــان البــــد أن أســــري  عهــــم وخــــرج الكفــــرة  ــــن جحــــورهم يشــــمتون بنــــا 
 ـن خارجني وواثقني

 !هللا ولينا وال وىل ـم .. يف نصر هللا 

و ــــرت بنــــا عربــــة ..  درعــــة وأطلقــــت النــــار  ــــرت بنــــا.. ههبنــــا يف الشــــوارع النعــــرف أيــــن ـــــن هاهبــــون
  ن الداخلية وأطلقت

مث ههبنـــــا .. و ــــرر� ببلطجيــــة فــــذها بـــــم يرقصــــون ويهللــــون ويضــــربون األلعــــاب الناريــــة.. النــــار إلرهابنــــا
 إىل  سجد الزهراء  ع

 .إخوان بورسعيد 

 :دعاء عماد -

ـ ـــــا .. » شـــــارع النصـــــب التـــــذكاّر «بعـــــدين خرجنـــــا كلنـــــا  ـــــن هنـــــاك  وخلـــــوا الرجالـــــة يرفعـــــوا إيـــــدهم و
 خارجني ز  أسر 

وكـــــج كلمـــــة أل  شـــــاب بطلقـــــة رصـــــاص مجبـــــه أو عنـــــد رجلـــــه أو فوقـــــه .. و ضـــــرب وإهانـــــة .. احلـــــرب 
 يعىن  رالً !  ن الضابط 

 .يعىن  شطج �س خسيسة وجبانة! يقوله هات بطاقتك ويقوم ضارب رصاصة 

 :دمحم بسيوين -



ولقينــــا كميــــة أكــــرب  ــــن عســــاكر ..  شــــينا بالجتــــاه اللــــي الضــــابط قالنــــا ا شــــو فيــــه ، واتضــــح إنــــه كمــــني
 الشرطة ، وتعا لو

شـــــتمو� بقـــــذر الشـــــتائم وقالولنـــــا ننـــــام علـــــى بطننـــــا وــــــط أيـــــد� ورا ضـــــهر� ..  عـــــا� كيهـــــود  عتقلـــــني 
 وضربو بلرشاش

فــــو  د اغنــــا عشــــان ننفــــذ بســــرعة وخــــدو  ننــــا البطــــايك والتلفــــو�ت ، وبعــــد كــــدة جيــــه ضــــابط وخــــال� 
 منشى ونروح لكمني

وشــــوفت ضــــابط اجلــــيش اللــــى كــــان أ ــــر ... جــــيش ، واجلــــيش عمــــج فينــــا أســــوأ ممــــا عملــــت الداخليــــة 
 العساكر بن يتعا ج

 .ط برتكنا وخرجنا  ن امليدانبعدها جاء رتبة كبرية أ رت الضاب..  عا� كدة الصليب يف إيده

 :عمرو عمران -

خــــــارجني كلنــــــا رافعــــــني إيـــــــدينا وبنبصــــــلهم جا ــــــد  ــــــش  ـــــــآ نني  ــــــنهم ونتعجــــــب إزاّ ربنــــــا خلـــــــك  -
 ؟ ال متتلك!حاجات ّز دّ 

 !هرة  ن اإلنسانية 

خـــــــارجني ومل نســـــــلم  ـــــــن نظـــــــراتم لنـــــــا والســـــــباب قاعـــــــدين يعـــــــريو� ، ويقولولنـــــــا � بتـــــــوع ســـــــور� �  -
 ! ارهابيني

خـــــارجيني وشــــــايفني األهــــــايل بيصـــــورو� ويتفرجــــــوا علينــــــا ، وقـــــد علمنــــــا أن هــــــذا الشـــــعب قــــــد فقــــــد  -
 !أخالقه وإنسانيته 

ــــة خــــايفني نــــوطي  - خــــارجني وجرــــ  اخواتنــــا بنــــات وأطفــــال  ر يــــة علــــى األرض  تــــداس عليهــــا و تعري
 ـطها على جنب أو

 !على أقج تقدير نططيهم 

 :ملياء  اير.د -



رتب  ــــــن السادســــــة حــــــني قــــــررت أ� و  رافقــــــي أن خنــــــرج  ــــــع اخلــــــارجني يف املمــــــر كانــــــت الســــــاعة تقــــــ
 خرجت يف فوج.. اآل ن 

 ــــن البشــــر وآخــــر  ــــا وقعــــت عليــــه عينــــاّ هــــو ضــــباط يرتــــدون بــــدال عســــكرية ســــوداء وأقنعــــة ســــوداء 
 وأسلحة ضـمة جدا سوداء

ضـــــي حيـــــ  كنــــــا قـــــد انتشـــــروا يف الـــــدور األر .. بشـــــرتم أيضـــــا داكنـــــة وأجســـــا هم شـــــديدة الضــــــا ة 
 واملدرعة تقف.. ماصرين 

 .حسبنا هللا » اللي هيـرج حاال آ ن «أ ام الباب الرئيسي  باشرة وبداخلها  سخ يصيح 

 :هاجر خالد -

عنـــــد إخـــــالء امليـــــدان قـــــا وا بخـــــراج النـــــاس كأســـــر  حـــــرب واضـــــعني أيـــــديهم علـــــى رؤســـــهم أو خلـــــف 
 ظهورهم و ن كان يضع

 !إىل أن يكاد ميوت مث يلقوه لنا كما ة أو قناع �خذ فيضرب ويسحج 

 جهاد خالد حفظي

وكــــانو بيفـــــرزو� علــــى احلـــــواجز �خـــــدو .. ّز ســـــبا� احلـــــرب .. وصــــورو� واحنـــــا خــــارجني  ـــــن امليــــدان 
 الرجالة ويعدوا النساء

 !وكانوا بيسبوا ويشتموا ويهددوا ويتوعدوا ّز األوغاد.. ّز اليهود 

 سلموا واحنا بعطفنا خرجناهم ساملنيلو قالوا إن دّ صور املواطنني اللي است

.. احنــــا خرجنــــا بعــــد  ــــا ادحبنــــا واختنقنــــا عشــــان نرجــــع أطفالنــــا البيــــوت وننــــزل نكمــــج .. يبقــــوا كــــدابني 
 لو قالوا  ا أهوش

كــــــدابني كــــــانوا بيجــــــروا ورا� يف الشــــــوارع بلقنابــــــج واخلرطــــــوش بعــــــد  ــــــا نتصــــــور .. حــــــد بعــــــد الفــــــض 
 واحنا خارجني عادّ



ة املطـــــرب ضـــــربوا عاملســـــجد واإل ـــــام قعـــــد يتحايـــــج يف املايـــــك علـــــيهم بل علـــــيكم دا حـــــىت يف صـــــال.. 
 وقفوا الضرب على

 !! اخنلص صالة

 ر يصاء ر ضان

ال يوجــــــد .. كلمــــــا اســــــتمعت ألحــــــد ممــــــن شــــــهدوا يــــــوم الفــــــض أجــــــد  البســــــات مل أمسعهــــــا  ــــــن قبــــــج 
 كأ�م.. حكاية تشبه األخر  

كـــــج واحـــــد يو هـــــا كـــــان جيـــــر  ، يـــــر  ، يســـــجج ..  كـــــانوا  ائـــــة ألـــــف  يـــــدان بعـــــدد  ـــــن كـــــانوا هنـــــاك
 بعينيه ، يسطر قصته

أحـــــاول أن .. أحبــــ  عـــــن شــــهادات النـــــاس كلهــــا .. أحــــاول أن أببـــــع كــــج  ـــــن شــــهد اليـــــوم .. وحــــده 
 ألصك قطع البازل جبوار

كلمــــا اســــتمعت أكرــــر وببعــــت .. الصــــورة أبــــدًا ال تكتمــــج .. كــــى تكتمــــج الصــــورة .. بعضــــها الــــبعض 
 د اتساعيزدا.. أكرر 

حـــــاد  رابعـــــة حـــــاد  برخيـــــى أظـــــن أنـــــه ســـــتمر .. الصـــــورة و ســـــاحتها فـــــال أســـــتطيع  عرفـــــة حـــــدودها 
 سنوات عدة حىت ميكن

ســـــنوات كرــــرية واحلكـــــا�ت ال تنتهــــى أبـــــدًا ســــنوات وســـــتظج تســــمع شـــــيئاً .. اســــتيعاب  ــــا حـــــد  بــــا 
 جديداً با مل تسمعه

 .ضوح  ن قبج سنوات عديدة ستمر حىت تر  اللوحة  كتملة بو 

  ىت وكيف مت تكفني اجلر  يف رابعة ؟* 

 :�سر سليم -

الضـــرب علـــى رابعـــة لفـــض االعتصـــام بـــدأ تقريبـــًا الســـاعة السادســـة والنصـــف صـــباحًا واســـتمر  ـــا يزيـــد 
 عن عشر



يف خـــــــالل هــــــذه املـــــــدة الز نيـــــــة مت إنشـــــــاء أكرـــــــر  ـــــــن .. ســــــاعات حـــــــىت مت إخـــــــالء امليـــــــدان بلكا ـــــــج 
  ستشفى  يداين

بتواجـــــد عـــــدد  ـــــن األطبـــــاء  -ـســـــبهم شـــــهداء  -أكرـــــر  ـــــن  كـــــان إلســـــتقبال املصـــــابني والقتلـــــى .. 
 لعالج املصابني

 .وإنقاه  ا ميكن إنقاهه  ن احلاالت اليت تتيهم

 كانت تتيهم حاالت قد فارقت احلياة

 فكان هناك عدد  ن املتواجدين يقو ون بتكفينهم

 ..وكتابة أمسائهم على الكفن 

 ..ان حيد  أثناء الضرب وفض اإلعتصام كج هذا ك

 : سجد اإلميان* 

نظـــرا ملوقـــع املســـجد الـــرابض قـــرب �ايـــة شـــارع  كـــرم عبيـــد  ـــن جهـــة طريـــك النصـــر وقربـــه  ـــن اعتصـــام 
 رابعة العدوية،

اســـتطاع املعتصــــمون نقــــج الكرــــري  ـــن اجلرــــ  واملصــــابني إليــــه ومحـــايتهم  ــــن تــــوحش اجلرافــــات واحلرائــــك 
 الالإنسانية أثناء

 .الفض

وانتقـــج إليـــه الكرـــري  ـــن املتطـــوعني لعـــالج اجلرحـــى وتكفـــني اجلرـــا ني وكتابـــة  علو ـــات كـــج شـــهيد علـــى  
 كفنه

 لتسهيج البح  على هويهم املكلو ني

ـــــه بعـــــد هلـــــك  ـــــن صـــــعوبت يف اســـــتـراج تصـــــاريح الـــــدفن والـــــيت تصـــــدر بالشـــــرتاك بـــــني  و ايواجهون
 وزارة الصحة والنيابة

 ..يالعا ة و صلحة الطب الشرع



و ــــــن جانــــــب آخــــــر للتنظــــــيم قــــــام األهــــــايل احمليطــــــني وســــــجد اإلميــــــان بنقــــــج اجلرــــــ  احمليطــــــة بملســــــجد 
 بسياراتم اخلاصة

 ٢٠١٣أغسطس  ١٥حىت صباح يوم اخلميس املوافك 

توافــــد العشــــرات  ــــن الصــــحفيني احملليــــني واملراســــلني األجانــــب علــــى  ســــجد اإلميــــان اللتقــــاط الصـــــور 
 وإجراء املقابالت

وبعـــــض املراســـــلني املؤيـــــدين لالنقـــــالب  تـفـــــني خوفـــــاً .. والتليفزيونيـــــة  ـــــع أهـــــايل الضـــــحا� الصـــــحفية 
  ن رد فعج

 األهايل عليهم

جرـــــة وكـــــان  ـــــن الصـــــعب  ٢٢٨وقـــــد تناقلـــــت األخبـــــار بن عـــــدد اجلرـــــ  داخـــــج املســـــجد أكرـــــر  ـــــن 
 حتديد العدد بدقة بسبب

أكـــــد العـــــا لون داخـــــج املســـــجد نقـــــج اجلرـــــ  خـــــارج املســـــجد حـــــني تعـــــرف األهـــــايل عليهـــــا ،، يف حـــــني 
 بن هذه األعداد

 .اليشملها تقارير وزارة الصحة مما يربت أن عدد الضحا� أعلى بكرري  ن احلصيلة الرمسية 

ــــه أو األطبــــاء املتطــــوعني ليــــوم أو اثنــــني بــــج ا تــــد إىل  مل تقتصــــر اجلهــــود داخــــج املســــجد  ــــن العــــا لني ب
 ثالثة أ�م بلياليهم

لــــف االجتاهــــات والــــرؤ  واملـتلفــــني  ــــع مجاعــــة االخــــوان  توعــــدين بلقصــــاص طوعــــًا ال كرهــــاً  ــــن خمت
 ..ـؤالء الشهداء

يؤكـــــد الطبيـــــب املتطـــــوع  صـــــطفى عبـــــد الطـــــ  بن هنـــــاك الكرـــــري  ـــــن اجلرـــــ  الهولـــــة بســـــبب الـــــتفحم 
 إثر حر  اخليم

ـــــة ممـــــا يصـــــعب علـــــى هويهـــــم التعـــــرف علـــــيهم ،، ممـــــا أد  هـــــذ ا إىل واملستشـــــفى امليـــــداين برابعـــــة العدوي
 استـدام  كربات



الصــــــوت  ــــــن داخــــــج املســــــجد تســــــتطي  خبــــــروج هّو الضــــــحا�  ــــــن املســــــجد بســــــبب اجلــــــو احلــــــار 
 وحاالت االختنا  اليت

ســــــببها التزحــــــام الشــــــديد حيــــــ  مل تســــــتوعب املكيفــــــات واملــــــراوح هــــــذا العــــــدد الضـــــــم ،، وطلبــــــت 
 املستشفى امليداين

رة و طهــــرة بســـــبب روائــــح بعــــض اجلرـــــ  بــــداخج املســــجد  ــــن املتطـــــوعني بســــرعة احضــــار  ـــــواد  عطــــ
 واليت قد بدأت تفوح

 . ع  رور الوقت

بــــدأت األســــر وأهــــايل الضــــحا� يف إخــــراج اجلرــــا ني  ــــن  ســــجد اإلميــــان اســــتعدادًا لــــنقلهم إىل  شــــرحة 
 زينهم وقد مت هلك

 وسط احلشد الكبري واـتافات ضد الشرطة واتا ها بقتج الضحا� أثناء فض االعتصام

زيــــنهم كانــــت تطلــــب  ــــن أهــــايل اجلرـــ  أن يقو ــــوا بلتوقيــــع علــــى تقريــــر يفيــــد بن القتيــــج  وألن  شـــرحة
  ات  نتحراً 

 ..للحصول على تصريح الدفن 

لـــذا أعلـــن األهـــايل نيـــة االعتصــــام املفتـــوح وحـــيط  ســـجد اإلميـــان حلــــني اســـتـراج اجلرـــ  ودفنهـــا وقــــام 
 الكرري  نهم بداء

 أغسطس ١٥ان صباح يوم اخلميس املوافك صالة اجلنازة على الضحا� وسجد اإلمي

ــــه أن أجهــــزة األ ــــن ضــــبطت  و ــــن اجلــــدير بلــــذكر أن اللــــواء عبــــد الفتــــاح عرمــــان قــــام بنشــــر تصــــريح ل
 عدد  ن السيارات حتمج

جررــــًا  ــــن خمتلــــف احملافظــــات وجرــــ  أحضــــرها اإلخــــوان املســــلمون ومت وضــــعها بملســــجد إلظهــــار أ�ــــا 
 ! ن ضحا� رابعة 



جلرــــ  وســــجد اإلميــــان حملــــاوالت الســــرقة  ــــن ِقبــــج اجلهــــات األ نيــــة ودفنهــــا برابعــــة يف حــــني تعرضــــت ا
 العدوية التام

املعتصــــمني الســــلميني بقــــتلهم ونشــــر هلــــك علــــى القنــــوات املؤيــــدة لالنقــــالب العســــكّر ممــــا يزيــــد  ــــن 
 جرائم النظام

برابعــــــة العدويــــــة و ــــــن مث  االنقــــــاليب الــــــذّ يتحمــــــج املســــــئولية الكا لــــــة عــــــن قتــــــج وحــــــر  املعتصــــــميني
 طمس  عامل اجلرمية

!!! 

 تصوير سارة عالء

 : شرحة زينهم* 

نظـــرا ملوقـــع املســـجد الـــرابض قـــرب �ايـــة شـــارع  كـــرم عبيـــد  ـــن جهـــة طريـــك النصـــر وقربـــه  ـــن اعتصـــام 
 رابعة العدوية،

واحلرائــــك اســـتطاع املعتصــــمون نقــــج الكرــــري  ـــن اجلرــــ  واملصــــابني إليــــه ومحـــايتهم  ــــن تــــوحش اجلرافــــات 
 الالإنسانية أثناء

 .الفض

وانتقـــج إليـــه الكرـــري  ـــن املتطـــوعني لعـــالج اجلرحـــى وتكفـــني اجلرـــا ني وكتابـــة  علو ـــات كـــج شـــهيد علـــى  
 كفنه

 لتسهيج البح  على هويهم املكلو ني

ـــــه بعـــــد هلـــــك  ـــــن صـــــعوبت يف اســـــتـراج تصـــــاريح الـــــدفن والـــــيت تصـــــدر بالشـــــرتاك بـــــني  و ايواجهون
 بةوزارة الصحة والنيا

 ..العا ة و صلحة الطب الشرعي



ـــــيس بشـــــيء إها  ـــــا قـــــورن بملســـــاو ة علـــــى املـــــوتى  أن تقتـــــج جيـــــوش الطـــــدر والتـــــآ ر  واطنيهـــــا فهـــــذا ل
 وسكب امللح يف

 ..جراح املصابني

 ..هكذا ها  أهايل الشهداء املوت  رات و رات» العظيم «هكذا فعج جيش  صر 

لتعــــدد يف  قابــــج املــــوت الواحــــد، بــــج تعــــدد املــــوت مل تعــــد األســــباب يف بــــالد� هــــي وحــــدها املعرضــــة ل
 أيضا، فهناك  ن

 .. ات بلرصاص وآخر  اتت روحه  ن بشاعة األهوال واملشاهد وغريهم وغريهم

مل تقتصــــــر انتهاكــــــات العســــــكر علــــــى الــــــد اء واألرواح واألعــــــراض بــــــج جتــــــاوزت كــــــج هلــــــك إىل حر ــــــة 
 املوت وكادوا يلحقون

 .. واكب الشهداء إىل قبورهم

قــــوانني البشــــر يُقــــدس كــــج شــــيء وحيــــرتم حــــني حيــــج املــــوت علــــى بيــــت  ــــا، حــــىت يف شــــرائع الطــــاب  يف
 يصبح املوت خط

أمحــــر ال تتجــــاوزه الوحــــوش واألنعــــام، ولكــــن ـجيــــة جديــــدة ُشــــر عت يف بــــالدّ و ــــات  عــــىن القداســــة 
 كج..لكج شيء

 ..شيء

ــــنهم ليصــــدروا تقــــا رير الطــــب الشــــرعي و ــــن مث مللــــم أهــــايل الشــــهداء جــــراحهم وتوجهــــوا إىل  شــــرحة زي
 تصاريح الدفن

ويتســــلموا شــــهدائهم للتكفــــني اســــتعدادا بــــنقلهم إىل قبــــورهم، و�ليــــتهم كــــانوا يعلمــــون  ــــا ينتظــــرهم  ــــن 
 من، فلم يكتفِ 

علــــــى  -ممـــــن تعرفـــــوا علـــــى جرـــــ  هويهـــــم–الططـــــاة بحلـــــر  والقـــــنص والتشـــــويه، بـــــج أجـــــربوا األهـــــايل 
 التوقيع على شهادات



 ..!هيدهم  ات  نتحراالطب الشرعي بن ش

 ». نتحرا «بدال  ن أن يكرم الشهيد ويفتـر به الوطن، يكتب يف شرعهم .. هكذا يف  صر

بعـــــض األهــــــايل أرادوا إكــــــرام  ــــــوبهم واستســــــلموا للتوقيــــــع، وآخــــــرين مل يستســــــيطوا الظلــــــم واعتصــــــموا 
 أ ام املشرحة إىل أن

 ..ُحتج قضيتهم

 »! شـبطة «وكان البديج أن يكون سبب الوفاة 

 ترخيص بلدفن ألحد ضحا� جمزرة رابعة

أٌم تعتصــــم جبــــوار جرــــة ولــــدها امللقــــاة أ ــــام املشــــرحة والــــدم النــــازف يططــــي كــــج شــــيء ..  شــــهد  فجــــع
 تنتظر أحرف تتطري

 (..سبب الوفاة(ا ام خانة 

أن  شــــرحة زيــــنهم طالبــــت عائلتهــــا ( عا ــــا 48 (تقــــول  ــــروة جنلــــة القتيــــج مســــن أمحــــد عبــــد الصــــمد 
 وا على تقريربن يوقع

ــــــه قُتــــــج  ــــــدفن ، رغــــــم أن ــــــدهم قــــــد  ــــــات  نتحــــــراً  ــــــن أجــــــج احلصــــــول علــــــى تصــــــريح ال يفيــــــد بن وال
 برصاصتني يف الكتف والظهر

ثقـــــوب الرصـــــاص يف القلـــــوب والصـــــدور مل تشـــــفع ــــــم، وكيـــــف تفيـــــد إه أن االنســـــانية هـــــي  ـــــن ثقبـــــت 
 ومتزقت وتناثرت

 !!أشالءا؟

ــــة لقــــاء ســــويدان علــــى عــــدة قنــــوات فضــــائية خبصــــوص  قتــــج شــــقيقها أن عــــدد كبــــري  ويف شــــهادة الفنان
 جدا  ن اجلر 

 تواجــــــــد يف  ستشــــــــفى القصــــــــر العيــــــــ  ويعــــــــاين هووهــــــــم  ــــــــن إجــــــــراءات اســــــــتال ها حيــــــــ  أن إدارة 
 املستشفى ووزارة الصحة



تتنصــــــالن  ــــــن  ســــــئولياتما جتــــــاه هــــــذه اجلرــــــا ني وأن الســــــبيج الوحيــــــد لإلســــــراع يف إخــــــراج شــــــهادات 
 الوفاة هو التوقيع

 .على إقرار يفيد بن املتويف  ات  نتحرا

 ..كج هذا إها كنت مظوظا وعررت على جرة  يتك

فهنــــاك العشــــرات  ــــن اجلرــــ  احملرتقــــة الــــيت بهــــت  المهــــا متا ــــا وتنتظــــر ادوار حتليــــج احلمــــض النــــوّو 
 حىت يتم

 ..التعرف إليهم

د طــــة كا لــــة  صــــبوبة خــــارج وهنــــاك اجلرــــا ني املشــــوهة الــــيت مل يعــــد يعــــرف فيهــــا فــــم أو أنــــف، وهنــــاك أ
 ..مجامجها

 خارج  شرحة زينهم يف اليوم التايل لزرة رابعة

تنــــاثرت اجلرــــ  يف أروقـــــة ( الزحــــام والــــد اء وحــــرارة  نتصـــــف أغســــطس(ويف غمــــرة هــــذا اجلحــــيم كلـــــه 
 املشرحة وجتاوزتا

 ..إىل الشوارع احمليطة با مث إىل أكوام القما ة اجلانبية

ــــ ة  ــــن الشــــهداء  شــــقة البحــــ  علــــى األهــــايل، حــــىت أن كــــج عائلــــة قســــمت وضــــاعفت االعــــداد املهول
 أفرادها فرقا

 ..!البح  عن أ وات ال أحياء.. وجمموعات ووزعوا  هام البح  فيما بينهم

فلكـــــي تصـــــج فتـــــاة جلرـــــة أبيهـــــا كشـــــفت األكفـــــان عـــــن وجـــــوه املئـــــات  ـــــن اجلرـــــ  وجترعـــــت كـــــج تلـــــك 
 املشاهد وهي ال تعلم

 !؟ -وهم كرر –خر املطاف أم سيسجج ضمن املفقودين هج ستصج إىل أبيها يف آ

ومتضـــــي الليلـــــة األوىل و عظـــــم األهـــــايل مل يصـــــلوا بعـــــد إىل  ـــــوبهم، فتبـــــدأ رائحـــــة املـــــوت تططـــــى علـــــى 
 املكان، فيتربع



الــــــبعض بســــــيارات الرالجــــــات كــــــي تكــــــو م فيهــــــا اجلرــــــ ، حــــــىت ا تلئــــــت عــــــن آخرهــــــا، فــــــأتى آخــــــرون 
 بكياس الرلج ليضعوها

 ..احلمراء املضرجة بلد اء على األكفان

: عاً ـــا ويقــــيم ونطقــــة حـــدائك القبــــة بلقــــاهرة 42يف حـــوار  ــــع جريـــدة املصــــريون قــــال دمحم عبـــد العــــال، 
 جئت إىل«

والـــذّ يعمـــج ســـائًقا، حيــــ  « 47» شـــرحة زيـــنهم لكـــي أحبـــ  عـــن أخـــي عبــــد العـــال دمحم عبـــد العـــال 
 إنه  تطيب عن

مــــــت برحلــــــة حبــــــ  شــــــاقة عــــــن أخــــــي بــــــدأت يف مجيــــــع أقســــــام املنــــــزل  نــــــذ فــــــرتة ومل يعــــــد إىل اآلن، وق
 الشرطة، بإلضافة إىل

املستشـــــفيات العا ـــــة واخلاصـــــة لكـــــن كـــــج هـــــذه احملـــــاوالت بءت بلفشـــــج واجتهـــــت أخـــــريًا إىل  شـــــرحة 
 زينهم للبح  عنه

يف اجلرــــ  املتواجــــدة واملفقــــودة يف املشــــرحة وشــــعرت بنــــ   ــــن املمكــــن أن أجــــده يف املشــــرحة ولكــــىن 
 دهمل أج

إنــــــه عنــــــد ا مت عــــــرض اجلرــــــ  املفقــــــودة يف شاشــــــة العــــــرض «: وببــــــع. »أيًضــــــا  نــــــذ يــــــو ني قبــــــج اآلن 
 للتعرف عليها مل أستطع

التعــــرف علــــى اجلرــــة ألن مجيــــع اجلرــــ   تفحمــــة وال يوجــــد ـــــا  عــــامل وأن األطبــــاء يف املشــــرحة أفــــادوين 
 بن أترك عينة  ن

«DNA »  املتواجــــــدة يف املشــــــرحة و ــــــن مث تظهــــــر النتيجــــــة يف غرفــــــة التحليــــــج حــــــىت يطابقهــــــا بجلرــــــ
 .بعد عشرة أ�م

ســــنة وهــــو شــــاهد عيــــان داخــــج  26ويشــــري دمحم حســــنني يعمــــج يف إحــــد  الشــــركات اخلاصــــة بلقــــاهرة 
  شرحة زينهم



ســــاعة ىف خد ــــة اجلرــــ  الــــيت تعفنــــت بســــبب عــــدم وجــــود ثالجــــات كافيــــة يف املشــــرحة  48وقضــــى بــــا 
 وقام أيًضا

ـــــوم فـــــض ,  عمليـــــات التشـــــريح دون أن يلفـــــت انتبـــــاه رجـــــال األ ـــــنوســـــاعدة األطبـــــاء يف ـــــه ههـــــب ي أن
 اعتصام رابعة العدوية

و يـــدان النهضــــة إىل  شــــرحة زيــــنهم بســــبب وفــــاة أحــــد أقــــارب أصــــدقائه هيــــرم الشــــواف  نســــك حتــــالف 
 القوة الرورية وعضو

ـــــنهم . يونيـــــه الـــــذّ مت قتلـــــه يف أحـــــدا   يـــــدان النهضـــــة 30جبهـــــة  وجـــــدت وحـــــني جئـــــت ملشـــــرحة زي
 الفاجعة وهو عدد كرري

 ــــــن اجلرــــــ  حتــــــيط بملشــــــرحة نظــــــًرا لعــــــدم اســــــتيعاب املشــــــرحة العــــــدد الــــــذّ قتــــــج يف أحــــــدا  فــــــض 
 وكنت. االعتصا ات

أريــــد أن أدخــــج املشــــرحة لكــــي أحبــــ  عــــن جرمــــان صــــديقي وليــــد لكــــي نقــــوم بدفنــــه، وبلفعــــج دخلــــت 
 املشرحة وعند ا

ـــــد أن أحبـــــ  عـــــن صـــــديقي داخـــــج املشـــــرحة فرتكـــــوين لكـــــي أر   اعرتضـــــ  رجـــــال األ ـــــن قلـــــت ــــــم أري
  أساة إنسانية أال

وهـــــى انتهـــــاك حر ـــــة املـــــوتى فرأيـــــت كـــــج اجلرـــــ   لقـــــاة علـــــى األرض وأيًضـــــا عـــــدم املعا لـــــة اآلد يـــــة يف 
 تشريح اجلر   ن

وبعـــــد ا شـــــاهدت كـــــج هلـــــك , حيـــــ  عـــــدم خياطـــــة األ ـــــاكن املشـــــرحة لعـــــدم وجـــــود األدوات الالز ـــــة
 حاولت  ساعدة األطباء

ا لني ىف املشـــــرحة حيـــــ  قمـــــت بنقـــــج اجلرـــــ  امللقـــــاة علـــــى األرض إىل احلجـــــرات املـصصـــــة ــــــا، والعـــــ
 بإلضافة إىل

تقســـيم غـــرف املشـــرحة إىل فئـــات  عينـــة لتـــتمكن  ـــن تشـــريح أكـــرب عـــدد  ـــن اجلرـــ ، حيـــ  إنـــه هنـــاك 
 الكرري  ن اجلر 



ـــــنهم، ألن املشـــــرحة مل يكـــــن فيهـــــا الكرـــــري ـــــب  شـــــرحة زي ـــــيت  امللقـــــاة يف الشـــــارع جبان  ـــــن التجهيـــــزات ال
 تستوعب كج هذه

 اجلر 

ــــنهم قــــام أهــــايل  نطقــــة الســــيدة  وأضــــاف حســــنني نظــــًرا لعــــدم وجــــود ثالجــــات كافيــــة داخــــج  شــــرحة زي
 زينب وجهود  شكور

ــــتعفن أل�ــــا كانــــت  رتوكــــة يف , عليــــه ــــرلج لكــــي ال ت حيــــ  قــــا وا بتططيــــة اجلرــــ  بكميــــات كبــــرية  ــــن ال
 الشارع جبانب

وقـــــام أيًضــــــا األهـــــايل بعطــــــاء أكفـــــان للمــــــوتى ألهـــــايل الشــــــهداء لعـــــدم وجــــــوده املشـــــرحة ملـــــدة يــــــو ني 
 .داخج املشرحة

 أســــاة كــــادت أال تنتهــــي، وهــــي لــــن تنتهــــي  ــــن قلــــوب  ــــن عاشــــوها إال يــــوم أن يــــروا القصــــاص يؤخــــذ 
 ..لشهدائهم األبرار

 :أكاهيب قادة العمليات العسكرية يف جمزرة فض اعتصام رابعة * 

ة اليـــــــوم الســـــــابع قـــــــال اللـــــــواء  ـــــــدحت املنشـــــــاو  قائـــــــد العمليـــــــات اخلاصـــــــة يف حـــــــوار نشـــــــرته جريـــــــد
 :بلداخلية 

أن القــــــوات الــــــىت شــــــاركت ىف فــــــض اعتصــــــام رابعــــــة العدويــــــة مل تطلــــــك رصاصــــــة واحــــــدة وأن الضــــــباط 
 واجلنود فوجئوا جبر 

داخـــــج أكفــــــان ىف االعتصـــــام تنبعــــــ   نهـــــا روائــــــح كريهـــــة وأن هــــــذه اجلرـــــ  يبــــــدو أ�ـــــا كانــــــت  عــــــدة 
 وير واملتاجرة باللتص

 !!أ ام وسائج اإلعالم الطربية 

 اللواء  دحت املنشاّو

 العقيد حسن  وسى



 :ويف حوار  ع جريدة الوفد قال املقدم باء الشريف قائد عملية فض اعتصام رابعة 

 !أن الطاز واملياه السالح الوحيد املستـدم ىف فض االعتصام 

ــــــة بإلنــــــذار املبكــــــر عــــــن طريــــــك  كــــــربات الصــــــوت و شــــــاركة األهــــــاىل املقيمــــــني ىف امليــــــدان، مث  البداي
 استعمال سيارات

الذبــــــذبت الصـــــــوتية، وأعقبهــــــا اســـــــتعمال امليـــــــاه والطــــــازات املســـــــيلة للـــــــد وع بكرافــــــة وعلـــــــى فـــــــرتات 
 ..إلبحة الفرصة للـروج

رون للـلــــف، وحرصــــاً  نــــا علــــى عــــدم إراقــــة وبلفعــــج بــــدأت تتنــــاقص األعــــداد تــــدرجييًا، وبــــدأوا يتقهقــــ
 الد اء أخذ� وقتاً 

 .طويًال ىف استعمال الطازات ألننا الحظنا أ�ا تعطى نتائج ىف تناقص األعداد

 »هنا العاصمة «ونشرت جريدة الشرو  أنه خالل  داخلة هاتفية ، برب� ج 

، أن املعتصــــــمني  ــــــن  اإلخــــــوان املســــــلمني، قــــــال العقيــــــد حســــــن  وســــــى رئــــــيس قطــــــاع األ ــــــن املركــــــّز
 و ؤيدين الرئيس

الســــابك، بــــدأوا حبــــر  ســــيارات أهــــايل املنطقــــة، وإلقــــاء النــــريان علــــى رجــــال األ ــــن، وعــــدم االلتفــــات إىل 
 التنبيهات

ــــــدان،  ــــــيت ألقاهــــــا رجــــــال األ ــــــن قبــــــج فــــــض  االعتصــــــام، بضــــــرورة إخــــــالء املي واملناشــــــدات الصــــــوتية ال
 .والتعاون  ع الداخلية

خــــــوان املســــــلمني، حملطــــــة البنــــــزين الــــــاورة للميــــــدان، مث حــــــر  ســــــيارات املطــــــافئ وأشـــــار إىل تفجــــــري اإل
 اليت شرعت يف

إطفـــــــاء هـــــــذا احلريـــــــك، ممـــــــا دفـــــــع رجـــــــال األ ـــــــن إىل إطـــــــال  قنابـــــــج الطـــــــاز بطـــــــزارة علـــــــى املتظـــــــاهرين، 
 وماصرتم أ نًيا إىل أن مت

 .فض  االعتصام



ائـــــد جهــــاز العمليـــــات اخلاصـــــة، أوصـــــى وأوضــــح قائـــــد عمليـــــة فـــــض  االعتصــــام، أن وزيـــــر الداخليـــــة، وق
 القوات املشاركة ىف

عمليـــــــة فـــــــض  االعتصـــــــام، بضـــــــرورة التحلـــــــى بضـــــــبط الـــــــنفس، وحســـــــن  عا لـــــــة املعتصـــــــمني، وت ـــــــني 
 حياتم، وخاصة النساء

 . نهم واألطفال

 املقدم باء الشريف

 :شهداء جمزرة فض رابعة* 

 ..التاريخ احلدي  أبشع  نهاكم كان قاسًيا البح  يف تفاصيج املذحبة اليت مل يعرف 

 ..كم كان رهيًبا التنقج بني املال ح املشوهة أو احملرتقة للجر  الطاهرة

 ..!وكم..وكم..وكم

 ..قضيت أ�ً ا بني األمساء، العناوين ، الصور وحسابت  واقع التواصج االجتماعي

 ..رأيت احلزن ينزف  ن بني أحرف النعي وكلمات الرلء

 ..اء، كج الشهداءأصبحت قريبا للشهد

األبنــــاء، .. أصــــبحت قريبــــًا لكــــج  ـــنهم ؛ أعــــرف عــــنهم الكرــــري  ــــن التفاصــــيج .. علمـــت عــــنهم الكرــــري 
 الدراسات، الزوجة، األقارب

 ..!، والسري اليت عطروا با حياتم قبج االستشهاد

كنـــت أظـــن أن  ـــا أقــــوم بـــه هـــو األقســـى علــــى اإلطـــال ، لكـــن كـــان للقســــوة  عـــىن آخـــر حينمـــا رأيــــت 
 حكا�ت األهج عن

رحــــالت البحــــ  املضــــنية عــــن جرــــ  هويهــــم، فهــــذه تــــر  صــــورة شــــهيد وتكتشــــف أ�ــــا ألبيهــــا املفقــــود 
 ، وهاك يرّو كيف



وآخـــــرين مل جيـــــدوا لشـــــهيدهم .. احرتقـــــت جرـــــة أخيـــــه ، وتلـــــك ال تصـــــد  أن عريســـــها قـــــد قضـــــى ـبـــــه
 جرة  ن األساس فقط رأوا

 .!.صورة له وهو قتيج يف إحد  صفحات الفيس بوك 

 ..أ ا عن املفقودين فحد  وال حرج

وـســــبهم أحيـــاء  صــــداقاً لقولــــه  -حاولـــت قــــدر اإل كـــان أن تكــــون الصــــور املنشـــورة ـــــم وهـــم أحيــــاء 
 َوَال َحتَْسَنبَّ  (تعاىل 

ـــــوَن  ـــــْم يـُْرزَُق ـــــَد َربِِ  ـــــاٌء ِعْن ـــــْج َأْحَي َِِّ َأْ ـــــَواًب َب ـــــوا ِيف َســـــِبيِج ا ـســـــبهم  ـــــا خرجـــــوا إال اعـــــالءا  -(الَّـــــِذيَن قُِتُل
  ا ثبتوا.. لكلمة هللا 

ـــُن َعْبـــ(بصـــدور عاريـــة أ ـــام آلـــة القتـــج إال تصـــديقًا لقـــول الرســـول ملسو هيلع هللا ىلص  ـــَهَداِء َمحْـــَزُة ْب ِد املُطَِّلـــِب َســـيِ ُد الشُّ
، 

 .صححه األلباين( ورجٌج قال إىل إ اٍم َجاِئٍر فأ َرُه وَ�اُه ، فـََقَتلُه 

.. فقـــــتلهم .. شـــــهداء أحيـــــاء عنـــــد ربـــــم وقفـــــوا أ ـــــام السيســـــي اجلـــــائر  -وهللا حســـــيبهم –فنحســـــبهم 
 بج وحر   نهم  ن حر  ،

 .رجالً أو ا رأة .. ومل يرحم  نهم شابً وال شيـاً 

 ..جمزرة رابعة العدوية  –بهن هللا  –ر املستطاع أن أحصر كج شهداء اجتهدت بقد

 !يعرتيه النقص واخلطأ .. ويبقى يف النهاية جهد بشّر 

 ..فآسف ألهايل الشهداء عن أّ تقصري أو سهو 

 صورة  ن أصج 210بعد البح  توصلت إىل 

 وإليكم هذا اإلمييج

twthek@hotmail.com 



االســـــــم أو الصـــــــورة أو  (ت أو إضـــــــافات خبصـــــــوص قائمـــــــة الشـــــــهداء اخلـــــــاص بســـــــتقبال أّ تعـــــــديال
 ليتم تعديلها يف( العنوان 

 .الطبعة الرانية للكتاب إن شاء هللا 

 �سر سليم

 صورة جممعة لبعض ضحا� جمزرة رابعة

 ..الشهداء

 القاهرة -ابراهيم رجب عيسّو

 املطرية -

- ابراهيم  وسى دمحم عيسى

 زاوية -الشهداء  -املنوفية 

 الناعورة

 أمحد السيد حسني حسن عبد

- فاقوس  –الشرقية  -الرمحن

 اـيصمية

 أمحد مجال  صطفى

– الدقهلية  -ابراهيم فوّز فارس

  نية سندوب

- القاهرة  -أيب ممود املصّر

 الشرابية



- الدقهلية  -أمحد أ ني البلقا

 املنزلة

 أمحد الصرّو

 القاهرة -امحد مجعه امحد السيد

 املطرية -

-  -ابراهيم  صطفى العزب

 زفىت -ششتا الطربية 

 د ياط -أم الرضا -أمحد أشرف 

 قرية ام الرضا -كفر سعد   –

 العاشر -الشرقية  -امحد جالل

  ن ر ضان

 الشرقية -أمحد رضا إبراهيم 

– القاهرة  -أمحد سعيد عمار

 زهراء  دينة نصر

 أمحد ضياء فرحات القاهرة

  دينة نصر

 ادأمحد عبد العال احلد

- الدقهلية  -أمحد زكي ضياء

 املنصورة



- امحد سيد امحد سيد 

 االمساعيلية

 أمحد عبد اجلواد

  دينة -القاهرة  -أمحد عبد الفتاح

 نصر

 ب  سويف -أمحد سعد صدقي

 ب  حلة -مسسطا –

 االسكندرية -أمحد صالح الدين

- أمحد حلمي عبد املعطي 

 املطاوعة -ههيا  –الشرقية 

 القاهرة -بيو ي أمحد عبداحلميد 

  دينة نصر

- املنوفية  -أمحد فتحي كا ج

 امشون

 امحد دمحم حافظ

 أمحد دمحم حسان سامل امحد دمحم حسني

 الشرقية -امحد ممود امحد بز

 تج  فتاح –أبو محاد  –

 مسوحة -امحد قدّر 



- القاهرة  -امحد دمحم شاكر

 املطرية

- امحد ممود السباعي 

 فيصج -السويس

- املنوفية  -الز�يتأمحد دمحم 

 شبني الكوم

- الشرقية  -امحد دمحم عيد

 ديرب جنم

 القاهرة -امحد عزت عبد املعز

 التجمع األول –

 القاهرة -امحد علي سنبج

 الطربية كفر -أدهم دمحم عزت 

 الز�ت

 القاهرة -اسا ة يونس بدّو

- د ياط  -أمحد وهبة الشافعي

 قرية ام الرضا -كفر سعد 

 األسكندرية -أسا ة الدسوقي 

- املنوفية  -اسالم جالل صقر

 أمشون



 اسا ة الشريف

 الدقهلية -أمحد يوسف العفش 

 شها

 بورسعيد -أسا ة السيد حواس 

- املنوفية  -اسالم حسن درويش

 قويسنا البلد

 أسا ة هالل عا ر

 الفيوم -امحد هالل 

 القاهرة  دينة -آدم حامت آدم 

 نصر

- حلميداشرف شعبان عبد ا

  نشية عبد هللا -الفيوم 

- املعتصم بل أمحد  رزو 

 ب  سويف

 اشرف صاد  السيد بكّر

- القاهرة  -أ ري  صطفى بدير

 حلوان

 العريب السيد املسيدّ

 عزبة -القاهرة  -القاهرة أمساء صقر -أمساء البلتاجي



 النـج

 أجهور -أشرف ابوعيسى 

 القليوبية

- اجليزة  -اسالم عباس املتناّو

 البدرشني

- كفر الشيخ   -اسالم عبد اجليد

 قرية الساملية -فوة 

- اسالم دمحم عبد احلميد

 النكارية -الزقازيك  –الشرقية 

- املنوفية  -حسام الدين عاطف

 السادات

 حذيفة عبد الظاهر

 الشيخ -حسن البنا عيد حسن 

 زايد

 الشرقية -أمين سعد دمحم عبدهللا

 قرية ب  جّر -ابو محاد  -

 ههيا -الشرقية  -مجال الشريف 

- حسام عبد الناصرقطيط

 طوخ دلكا -تال  -املنوفية 



- القليوبية  -امين كمال عودة

 سندوة

- البحرية  -مجال عطيان

 دلنجات

- القاهرة  -حسام ممود عدّو

 املطرية

 أمين زكي

- أمين ممود الشافعي الطربية

 طنطا

- حبيبة أمحد عبد العزيز 

 تال -املنوفية

-  ي حسني عبد العال را

 الدقهلية

 الدقهلية -القاهرة ر ضان دمحم عطية  -رضا  عن  عوض

  نية النصر

 رشيد -البحرية  -محود شليب

- الدقهلية  -خالد دمحم أسا ة

 املنصورة

– حلوان  -القاهرة  -خالد الليري



 التبني

 محود صايف فرج عبد هللا

 شبني -املنوفية  -خّري املليجي

 خاقان يت  -الكوم 

- الدقهلية  -خالد وليد الشال

 املنصورة

 د�ب عبد السالم علي د�ب

- حسن سيد ممود اجلمج

 اخلانكة -القليوبية 

 االسكندرية -حسن علي ـام

 د ياط -سعد فتحي العرايب 

 اجلديدة

- سهيج دمحم ممود الصاد 

 الشرقية

- الطربية  -صالح احلجّر

 طنطا

 شربا -القاهرة  -سعيد اجلزار

 صر 

- الدقهلية  -صّرب ابوالطيط



 قرية جنري -دكرنس 

 سيد دمحم سعد

 املنوفية -ضياء فؤاد املسالّو

 قويسنا -

- املنوفية  -سعيد تا ي  طر

 ر لة االجنب -امشون 

 قنا -صّرب عبد الفتاح الرشيدّ

 قوص -

- القاهرة  -طار  ابراهيم

 املعادّ

- طار  عبد العزيز عيسي

 حوينقرية  –قطور  –الطربية 

- طار  عبد النيب سال ة

  يت الكر ا -الدقهلية 

 عادل صبحي علي

- عاطف راشد دمحم سامل

 الزقازيك -الشرقية 

 عاصم دمحم ابراهيم اجلمج

- عبد الرمحن الديدا وين



 السكاكرة -ههيا  –الشرقية 

– القليوبية  -عادل عبد اجلواد

 القناطر اخلريية

- عاطف دمحم عبد اللطيف

 صراوة -ون امش –املنوفية 

- عبد الرمحن السيد السيد

 املنوفية

 كفر  -طار  فتح هللا السيار

 قرية العتارسة -بلطيم  -الشيخ 

 عادل فرغلي

– الطربية  -عبد احلليم أبو جندّ

 كفر عنان  -زفىت 

- عبد الرمحن السيد عابدين

 السادات -املنوفية 

- عبد الرمحن محدّ دمحم

 املطرية -القاهرة 

- خالد الديبعبد الرمحن 

  يت غمر -الدقهلية 

- عبد الرمحن سا ي محزة



  دينة نصر -القاهرة 

- عبد الرمحن سعيد جودة

 الزيتون -القاهرة 

– القاهرة  -عبد الرمحن عويس عبد الرمحن فرج

 احلي الرا ن – دينة نصر 

- عبد الرمحن  تويل 

 االمساعيلية

- القاهرة  -عبد الرمحن �در

  ايو 15 دينة 

- الرمحن �صر حسنعبد 

 الشرقية

– املنوفية  -عبد الرحيم يوسف

 شرباخبوم –قويسنا 

 عبد الطفور العبد -الشرقية  -عبد العال الديدا وين

 قرية اكراش –ديرب جنم 

- عبد العظيم حسني شلتوت

- كفر الز�ت   –الطربية 

 الدجلا ون

– القليوبية  -عبد الفتاح الرببّر



 قرية الر لة –بنها 

 القاهرة- حسن البنا عبد هللا

 حلمية الزيتون

- عبد هللا دمحم عبد احلفيظ

 الزقازيك -الشرقية 

- عبدالرمحن طه عبد الرمحن 

 الدقهلية املنصورة

- عبد اللطيف توفيك أمحد 

 االسكندرية الر ج

 عبد هللا أمحد السيد ابراهيم

 عبد هللا سلطان

 د ياط -عبد هللا �سر خروبه

 السيدعبد الرمحن السيد 

  ناشي –الفيوم  -عبد هللا بكّر 

 اخلطيب

- عبد هللا عبد الراز  راجح

 التجمع اخلا س –القاهرة 

– الدقهلية  -عبد الناصر عجاج

 كفر األحبر  –نربوه 



 القليوبية -عطية ر ضان عطية

 شربا اخليمة –

– الدقهلية  -عطيه دمحم عطيه

 قرية  يت العز – يت غمر 

 عني –القاهرة  -علي خالد حسن

 مشس

- عماد خليفة دمحم حسني

 األقصر

 االمساعيلية عماد الدين عكاشة عبد اليد -علي  تويل 

 امشون -املنوفية  -قاسم 

 شبني -املنوفية  -عماد دمحم سامل ابراهيم عمار صالح

 شنوان -الكوم 

- املنوفية  -عمار عبده عمارة

 قرية شنوفه - نوف 

 الدقهلية -عمر الفارو  صدقي 

 املنصورة لن -

- القليوبية  -عمر مجال سعد

 قلما -قليوب 

 د ياط -عمر رفعت بركات



 اجلديدة

 بورسعيد -عمر هريدّ 

 الزاوية -القاهرة  -عنرت مسري

 احلمراء

- فهمي أمحد عبد املعطي

 ديرب جنم –الشرقية 

 املقطم -القاهرة -عمرو عزام

 ليةاالمساعي -ب  سويف عيد دمحم  سلم -عواد سيد طليبة 

 بنها -كرمي الصياد 

 الشرقية -عمر صابر القر اين

 الزقازيك -

- عمرو علي عبد اللطيف جنيدّ

  نشاة -كفر الز�ت   -الطربية 

 الكروس

 كفر البطيخ  -فكّر املطالّو 

 حلوان -القاهرة  - اجد يوسف

 بورسعيد -عمر دمحم زكر� 

– املنوفية  - الك العشماّو

 كفر الشيخ إبراهيم  –قويسنا 



 القاهرة - الك صفوت الشيمي 

 الزتون

 القاهرة - اهر كمال الديبيكي

- القاهرة  -دمحم أمحد رشدّ

 شربا  صر

- دمحم أمحد فتح الباب

 االسكندرية

 دمحم امحد هاين عبد املقصود

– االسكندرية  -دمحم السعدين 

 غيط العنب

- الشرقية -دمحم الشرباّو 

 ديرب جنم

  نطقة -د ياط  -دمحم الشهايب 

 األعصر

 د ياط -دمحم املرسي العرايب

 حجاجة -فارسكور  –

 القليوبية دمحم حسان -دمحم مجال

- دمحم عاطف النحراّو

  نوف -املنوفية 



 كفر  -دمحم عبد الرمحن سامل

 قرية د نكة –دسو   –الشيخ 

- دمحم صاحل عبد الباقي

 بركة السبع -املنوفية 

- دمحم عبد احلميد القصاص

 تتا - نوف  –املنوفية 

 القاهرة -دمحم عبد الباسط 

 الدقهلية -دمحم دمحم عبد العال

 قرية الكفر اجلديد -

- اجليزة  -دمحم صالح الدين 

 ش النيج االبيض –العجوزة 

- دمحم عبد الرمحن األشرم 

 الدقهلية أجا

 الشرقية -دمحم عبد هللا جنيدة 

- دمحم مسري دمحم أمحد

 اخليمةشربا  –القليوبية 

 املطرية -دمحم ر ضان 

- دمحم صالح الفر اّو

 التبني -حلوان  -القاهرة



- دمحم عبد املنعم األصيج

 السنانية -د ياط 

 د ياط -دمحم عرمان شـروبة 

 شطا

 االمساعيلية -دمحم عبد املوىل 

 دمحم عزب

– سوهاج  -دمحم عبد الواحد

 قرية الشواولة

– الطربية  -دمحم علي قنديج

 تكفر الز�

- دمحم علي دمحم ابراهيم

  ايو 15 دينة  –القاهرة 

- دمحم كا ج  صطفى عدس

 ابو محص -البحرية 

 بورسعيد -دمحم فرج غباشي

- الدقهلية  -دمحم دمحم سراج

 قرية بساط كرمي الدين

- دمحم فهمي صاد  

 الورد�ن -االسكندرية 
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 طار  عبد العزيز سليمان حيي.  699

 عابد الطوخي.  700

 عاصم رهن زغلول.  701



 عاطف اشرف دمحم.  702

 عبد الرمحن جوده.  703

 عبد الرمحن عبد املنعم دمحم.  704

 عبد الرمحن علي عقريب.  705

 عبد الرمحن دمحم.  706

 عبد الرمحن دمحم خمتار.  707

 عبد العال عبد هللا شحاته.  708

 عبد العزيز خلف دمحم.  709

 عبد العزيز ممود طهار.  710

 عبد العزيز يوسف دمحم.  711

 عبد هللا ابراهيم دمحم خضر.  712

 عبد هللا سعيد دمحم.  713

 بد الط  عبد السميععبد هللا ع.  714

 عبد هللا علي دمحم عيد.  715

 عبد هللا دمحم امحد.  716

 عبد اليد ممود.  717

 عبد املنجي السيد.  718

 عبد الناصر عبد الستار.  719

 عبد الناصر دمحم ابو العينني.  720



 عرمان علي صديك.  721

 عدّ فراج سعيد عبد هللا.  722

 العرب السيد احلميدّ.  723

 عزت دمحم جاد.  724

 عصام ابراهيم الدسوقي.  725

 عصام الدين امحد حسن.  726

 عصام سعيد شفيك.  727

 عصام مسن  تويل.  728

 عالء حنفي  صطفي.  729

 عالء دمحم عصام علي عمار.  730

 علي النحال.  731

 علي حسن عبد اليد.  732

 علي عابدين سليمان.  733

 دمحمعلي عبد السالم .  734

 علي عبد النيب الصاد .  735

 علي جمدّ  صطفي.  736

 علي  رسي املنويف.  737

 عماد دمحم سامل ابراهيم.  738

 عمر خالد  صطفي.  740



 عمر صابر عطيه.  741

 عمر عبد املنعم امحد.  742

 عمر دمحم ادم.  743

 عمر دمحم صالح حسني.  744

 عمرو خالد  صطفي جابر.  745

 يس صاد  عليعمرو مخ.  746

 عمرو عبد العزيز علي.  747

 عمرو دمحم فاقوش.  748

 عمرو  صطفي يوسف.  749

 عوض هللا عبد الفتاح.  750

 عيد رض ا.  751

 عيد عبد الكرمي يونس.  752

 عيسي دمحم.  753

 فتحي ابواالفكا ي.  754

 كا ج عرب.  755

 جمدّ دمحم  فيد شريف.  756

 مسن امحد عبد الصمد.  757

 مسن عبد العزيز الدري .  758

 دمحم امحد امساعيج.  759



 دمحم امحد عوض دمحم.  760

 دمحم امحد دمحم ابو احلسن.  761

 دمحم امحد دمحم علي عصر.  762

 دمحم امحد دمحم علي عوض.  763

 دمحم السعيد جاد هللا.  764

 دمحم السعيد دمحم السعيد عفيفي.  765

 دمحم السنهويت.  766

 دمحم السيد عبد اخلالك.  767

 دمحم حسن ر ضان عوض.  768

 دمحم خالد عبد احلميد.  769

 دمحم رجب عبد هللا.  770

 دمحم رز  عبد الرشيد.  771

 دمحم سرحان.  772

 دمحم سعد عبد التواب.  773

 دمحم سعيد جاد هللا.  774

 دمحم سعيد حسني سيد.  775

 دمحم سعيد عفيفي حسن.  776

 سيد علي الشافعيدمحم .  777

 دمحم شبج دمحم.  778



 دمحم صاحل فؤاد.  779

 دمحم عبد الفتاح الزيبك.  780

 دمحم عبد هللا امساعيج  ربوك.  781

 دمحم عبد هللا عبد العزيز.  782

 دمحم عبد هللا دمحم عمارة.  783

 دمحم عبد املنعم عيد.  784

 دمحم عوض عبد الفتاح.  785

 دمحم فؤاد يونس دمحم.  786

 دمحم كمال ابراهيم.  787

 دمحم ممود نور الدين.  788

 دمحم  صطفي عا ر.  789

 دمحم  صطفي علي  صطفي رجب.  790

 دمحم  نصّو دمحم.  791

 دمحم �سني ا ام.  792

 ممود ابراهيم دمحم عبد احلميد.  793

 ممود امحد ا ني الشحات الوجل ا.  794

 ممود سيد حبيب.  795

 ممود سيد حسن.  796

 ممود عبد الستار ابراهيم.  797



 ممود ممود دمحم راضي.  798

  رفت سيد علي.  799

  صطفي ابراهيم عبده.  800

  صطفي امساعيج.  801

  صطفي السيد علي.  802

  صطفي جرب  شعج.  803

  صطفي حس  ممود القناّو.  804

  صطفي زيتون.  805

 فج صطفي دمحم فريد فرج ط.  806

  عاه ا ام دمحم ا ام.  808

 ممدوح ر ضان.  809

  هند سالم شحاته.  810

 جنيب عبد الط  حسانني.  811

 هاين ممود السعيدّ.  812

 هدهود فتحي السنهويت.  813

 هدّ فرج سعيد.  814

 هشام النحاس.  815

 هشام دمحم ر ضان.  816

 هيرم خلف هللا عبد اليد.  817



 هللاوسام عبد .  818

 وليد سعداّو.  819

 وليد فكّر دمحم عا ر.  820

 وليد دمحم عبد العزيز.  821

 �سر السيد امحد.  822

 �سر صالح الدين حسن.  823

 �سر جمدّ عبد التواب.  824

 يوسف شعبان سيد.  825

 ..املعتقلني

 ابراهيم امحد علي دمحم

 ابراهيم جاد الرب دمحم دمحم

 ليابراهيم عبد الرب دمحم ع

 ابراهيم عبد الرؤوف ابراهيم عبد الوايل

 ابراهيم عبد الفنتاح دمحم عطية

 ابراهيم فوّز حييي ابو الد

 ابراهيم كمال امحد حسني يوسف

 ابراهيم دمحم ابراهيم دهشان

 ابراهيم دمحم بجت امحد

 ابراهيم دمحم عطيه دمحم



 ابراهيم دمحم فرج دمحم

 ابراهيم دمحم دمحم قطب

  صطفي حسن بدران ابراهيم دمحم

 ابراهيم خمتار السيد الشافعي

 ابراهيم ممدوح ابراهيم مجعه

 ابو القاسم امحد امساعيج

 ابو بكر امساعيج حسني عبد الصمد

 ابو بكر الصديك فراج ابراهيم امحد

 ابو بكر دمحم السمان حسن

 ابو طالب عبد اجلواد سليمان

 امحد ابراهيم امحد

 امحد ابراهيم سليمان سالم

 امحد ابراهيم كا ج احلمزاّو

 امحد ابراهيم كردّ دمحم

 امحد ابراهيم  سعود سعد

 امحد ابو العز عبد الرمحن

 امحد ابو الفتوح دمحم علي الدين

 امحد امحد ابراهيم

 امحد ارس طه عبد هللا



 امحد اشرف امحد حسني

 امحد السيد رجب

 امحد السيد عبد اجلواد محد 

 السيدامحد السيد عبد احلميد 

 امحد السيد عبد الرحيم اجلاويش

 امحد السيد دمحم السيد

 امحد السيد دمحم عبد العظيم

 امحد السيد ممود اـند 

 امحد الشرباّو الطنطاّو

 امحد خبيت امحد  راد

 امحد بكر عبد السالم دمحم

 امحد تا ي صابر عمر

 امحد توفيك سليمان عبد الفتاح

 امحد لبت طه عبد هللا

 دمحم دمحم امحد جاد

 امحد مجال عبد الرسول

 امحد حسن ابراهيم فوده

 امحد حسن امحد دمحم

 امحد حسن حنفي



 امحد حسن دمحم دمحم

 امحد حسني فتحي دمحم

 امحد حلمي عبد السالم

 امحد محدّ نصر هللا دمحم

 امحد خليج عبد السالم

 امحد خليج عبد العال خليج

 امحد مخيس دمحم

 امحد خّري اجلندّ دمحم

 امحد راضي عبد العاطي خليج

 امحد رجاء دمحم الزي 

 امحد رجب امحد حسني

 امحد رجب دمحم حسني

 امحد رز  حسن

 امحد رز  كا ج امحد

 امحد رفعت عبد الط  القرابيهي

 امحد سا ي عبد اللطيف

 امحد سعيد السيد دمحم سعيد

 امحد سليمان السيد حسن العري 

 امحد سيد رجب



 امحد سيد رجب سيد

 محد سيد عبد اجلواد محيدةا

 امحد سيد دمحم سيد

 امحد شعبان رجب  نصور

 امحد شهاب عطيه

 امحد صالح دمحم رز 

 امحد طايع دمحم امحد

 امحد طالل دمحم يونس

 امحد عاشور حسن عرمان

 امحد عاطف فارو  عبد الط 

 امحد عبد احلميد ا ني شاد 

 امحد عبد اخلالك زكّر ا

 عبد اللطيفامحد عبد الرمحن امحد 

 امحد عبد الرمحن عبد احلميد

 امحد عبد الرحيم امحد عبد الرحيم

 امحد عبد السالم امحد خلف

 امحد عبد العاطي ر ضان عبد اللطيف

 امحد عبد العزيز  سعد خالد

 امحد عبد املعبود دمحم حسن



 امحد عبد املويل عبد الرمحن عبد املوىل

 امحد عبد الوهاب صالح الدين

 وهاب  وسي دمحمامحد عبد ال

 امحد عزت دمحم دمحم

 امحد علي عبد السالم علي

 امحد علي عبد اـادّ سليم

 امحد علي كا ج عني شوكة

 امحد عماد السعيد شوشة

 امحد عيسّو دمحم حا د

 امحد فارو  مجعة مجعة عيسي

 امحد كا ج عبد السالم عبد الطفار

 امحد دمحم امحد علي

 امحد دمحم امحد دمحم سامل

 دمحم السيد رز امحد 

 امحد دمحم السيد عبد الرحيم

 امحد دمحم اـا ي عبد اليد

 امحد دمحم توفيك مسعان

 امحد دمحم حسانني سليمان

 امحد دمحم رجب  ندور



 امحد دمحم زاهر يوسف

 امحد دمحم سا ي بطر

 امحد دمحم عبد الرمحن ابراهيم

 امحد دمحم عبد العزيز صقر

 امحد دمحم عبد هللا الصفيت

 امحد دمحم علي  بارك

 امحد دمحم علي دمحم

 امحد دمحم فتحي دمحم البحراّو

 امحد دمحم دمحم الر لي د ياط

 امحد دمحم دمحم عرمان

 امحد دمحم ممود علي عسكر

 امحد ممود امساعيج امحد

 امحد ممود خبيت عبد هللا

 امحد ممود جنيب

 امحد خمتار عبد املعطي

 امحد  صطفى ز�ن

 التوين عليامحد  صطفي 

 امحد ممدوح دمحم عطيه

 امحد  يهوب دمحم



 امحد نشات هكي دمحم

 اسا ة امحد دمحم النجار

 اسا ة السيد دمحم السعيد دمحم

 اسا ة عباس دمحم عبد الرحيم

 اسا ة عبد اليد يوسف

 اسا ة عبدد الرمحن حافظ

 اسا ة  صطفي امحد

 اسا ة حييي السيد

 اسعد صاد  صديك سعد

 ابراهيم السيد الفاراسالم 

 اسالم امحد خلف دمحم

 اسالم محدّ محدّ العزب د ياط

 اسالم طار  نصر محادة

 اسالم عا ر دمحم ابو محد

 اسالم  اجد عبد الطفار  وسي

 اسالم ممود سعيد نصر

 اسالم �صر عبد احلميد املتويل

 اسالم يسّر  روان دمحم

 امساعيج امحد دمحم ابو اـيرم



 ساعد يوسفامساعيج امحد  

 امساعيج صابر العوض

 امساعيج كمال دمحم امساعيج

 اشرف خفاجي دمحم خفاجي

 اشرف زكر� دمحم فؤاد

 اشرف عبد الرحيم امحد امحد

 اشرف عبد الكرمي جاد هللا

 اشرف علي علي قنديج  وسي

 اشرف عيد السيد سعيد

 اشرف دمحم امحد البدّو

 اشرف دمحم السيد سعيد دمحم

  نصر الطنطاّواشرف دمحم عبد هللا

 اشرف ممود السيد حسن

 اكرا ى عبد الظاهر دمحم

 اكرا ي رشدّ عبد الظاهر

 اكرا ي دمحم عبد النور عوض هللا

 السباعي شوكت السباعي

 السيد عادل دمحم رز 

 السيد عبد الظاهر علي السيد



 السيد عبد املوىل سال ه

 السيد عبد الواب الطريب الشافعي

 عليالسيد علي السعداّو 

 السيد عيسى رجب الشرقاّو

 السيد فارو  جاد هللا دمحم

 السيد قطب  صطفي دمحم

 السيد دمحم ابراهيم

 الشاهيل ممود دمحم امحد

 الصاّو ر ضان دمحم دمحم حسن

 اجمد امحد عبد الفتاح حشيش

 ا ري صبحي دمحم دمحم

 ا ري كمال كا ج

 انس ابو اخلري حسني

 انس عا ر دمحم ابو محد

 هيم ابراهيم حسنانور ابرا

 امين السيد فهيم  طر

 امين بدّو صابر سيد

 امين سا ي لبيب وهيب

 امين عبد اليد دمحم



 امين دمحم دمحم شاهني

 امين ـام القز اّو عبد ربه

 ايهاب السيد ابراهيم حواس

 ايهاب عالء الدين السيد

 ايهاب دمحم امحد دمحم

 ايهاب دمحم علي اجلندّ

 ايهاب وجدّ دمحم عفيفي

 بدر عبد الظاهر دمحم عبد احلكيم

 بسام نور الدين دمحم الطزايل

 بكّر ربيع امحد خليج

 بالل عزت علي دمحم

 باء عالء الدين السيد عبد الطفار

 بجت دمحم وهبة دمحم

 ب ر مخيس مجعة صباح

 ب ر صالح ابراهيم دمحم

 ب ر دمحم الشرباّو

 ب ر دمحم عبد العزيز

 ب ر يوسف ممود

 عبان لبت شعبانلبت ش



 جاد ممود جاد عبد القادر

 مجال ابراهيم مجال الدين

 مجال امحد حسن دمحم

 مجال سيج ممود سيد

 مجال عبد الرمحن دمحم

 مجال عبد الرمحن دمحم

 مجال  صطفي حسن دمحم

 جودة عبد اـادّ محودة

 جياره عبده دمحم

 حامت سيد دمحم ممود

 حازم امساعيج فراج عبد احلليم

 حا د سيد امحد املرسي

 حا د عبد املويل ممود دمحم

 حا د قرين طلبة عويس

 حذيفة زين العابدين امحد دمحم ب  سويف

 حذيفة علوان مروس اجلندّ

 حسام الدين عبد هللا جالل

 حسام الدين دمحم ممود حسني

 حسام حسن امحد نعيم



 حسام حسن دمحم اللطيف

 حسام صّرب حسن سعد

 حسنيحسام صدقي دمحم 

 حسام عبد الفتاح اجلندّ

 حسام علي مسن

 (البـار (حسام علي دمحم حجاّز محزه وشهرته 

 حسام عويس سيد كا ج

 حسان خالد دمحم ميي الدين

 حسان عبد الصمد امحد

 حسان عمر ابو ضيف دمحم

 حسن ابراهيم الكردّ دمحم

 حسن خطّري طلبة خطّري

 حسن خّري د�ب عفيفي

 دمحمحسن صالح الدين صاحل 

 حسن عبد املنعم فرج اجلاكي

 حسن علي املاسخ عالم

 حسن دمحم البدّو خضر غزايل

 حسن دمحم حسن امحد صقر بورسعيد

 حسن دمحم حسن دسوقى



 حسني امحد  نصور السيد

 حسني حبّر امحد فيصج محاد

 حسني جاد عبد املوجود ممود

 حسني خضر دمحم خضر

 حسني ر�ض حنفي خليج

 ابراهيمحسني عبد العال 

 حسني جمدّ امحد فيصج

 حسني دمحم حسني دسوقي

 حشمت فايز ابو الد دمحم

 محاد دمحم عبد السالم يوسف

 محادة ممود ابو سيف

 محادة عبد الباسط عبد احلليم عبد الوهاب

 محادة  صطفي امحد عبد ربه

 محاده عبد الباسط عبد احلليم

 محد  جرب ممود

 ا الدقهلية محدّ حسن ابراهيم دمحم أغ

 محدّ حس  حسني شط ا

 محدّ شوقي ابو وردة

 محدّ صبحي ممود



 محدّ عبد الباسط امحد امحد

 محدّ  صادف العوا ي

 حنفي حنفي ممود حسنني

 خالد ابراهيم فؤاد ميي الدين

 خالد السيد السيد عمر

 خالد السيد عبد التواب عبد احلي

 خالد حلمي ابراهيم شحاتة

 خالد مسري فتحي دمحم

 خالد عبد الرزا  خليفة دمحم علي

 خالد عبد املنعم عبد احلميد

 خالد عبد املنعم عبد الوهاب عبد الواحد

 خالد على ابراهيم

 خالد عمر سيد امحد

 خالد فرج رسالن

 خالد دمحم السيد السيد

 خالد دمحم عمر عبد هللا

 خالد دمحم دمحم دمحم

 خالد ممود عز الرجال السيد

  رسي حسنخلف عبد احلافظ 



 خّري عيد سويلم علي

 دكتور قابيج امحد علي

 د�ب فريح  فرتج سليمان

 راضي عبد اللطيف ابراهيم دمحم

 رجب عبد احلميد ابراهيم

 رجب عبد هللا عبد الباقي  نصور

 رجب دمحم عبد العال

 رجب دمحم عبد هللا جاد

 رشاد دمحم ابو الد

 رضا السيد امحد

 رضا عبادة دمحم سامل

 عبد الرمحن عقج دمحمرضا 

 رضا دمحم سيد ابو العنني

 رضا ممود دمحم ممود

 رفعت دمحم حا د احلجّر

 رفيك دمحم ابراهيم

 ر ضان امحد ر ضان سيد امحد

 ر ضان علي رجب خليج

 ر ضان دمحم فرحان محد هللا



 ر�ض امحد دمحم

 زيد دمحم دمحم عبد الط 

 سامل قاسم سامل محد

 دمحمسا ح دمحم عبد هللا 

 سا ى سعيد عبد الباقى

 سا ي الد عبد القّو فودة

 سا ي سعد حا د كيوان

 سا ي ممود ابراهيم ابو ركبة

 سا ي ممود عبد احلافظ

 سعد فؤاد دمحم خليفة

 سعد يوسف  عوض يوسف

 سعيد السيد عبد الفتاح العراقي

 سعيد حس  ـام الدسوقي

 سعيد سيد مجعة عيسي

 زيز عليسعيد عبد السالم عبد الع

 سالم نصر عبد احلميد

 سال ة عبد العزيز امحد عبد احلميد

 سال ه على سال ه على سليمان

 سليم سامل دمحم درويش



 سليمان عبد الوهاب امحد حسن

 سليمان دمحم سليمان ممود

 مسري حسني حسني  سعود

 سيد بركات شعبان امحد

 سيد مجعه عيسى ابراهيم

 سيد شحاتة سيد دمحم حسن

 الدين صاحل دمحم سيد صالح

 سيد عادل دمحم رز 

 سيد عبد التواب عبد الرمحن

 سيد عبد الويل سال ة ابو زيد

 سيد علي سيد على

 سيد دمحم السيد علي

 سيد دمحم  رزو  عبد النيب

 شريف مجال دمحم صيام

 شريف ر ضان علي

 شريف عبد احلميد عيسّو حسن

 شريف عبد الرمحن ادريس

 ابراهيمشريف كا ج الورداين 

 شريف دمحم دمحم ابراهيم



 شريف دمحم ممود خليج

 شريف ممود سيد دمحم

 شعبان سعيد علي

 شعبان سعيد دمحم علي

 شعبان دمحمعطيه اليمي

 شفيك سعيد شفيك سيد

 شكّر ابراهيم بدر سعد

 شهاب فكّر دمحم السيد السك ا

 صابر فهمي ابو الد ممود

 صابر دمحم نصر

 صاحل السيد صاحل امحد

 صاحل صاحل دمحم عا ر

 صاحل عبد القادر عبد الرمحن حسن

 صاحل دمحم دمحم عبد هللا

 صّرب عطية ابراهيم نصر

 صبيح سليمان صبيح سليمان

 صفوت امحد عبد هللا عبد القادر

 صالح فريد ابراهيم الديب

 صالح دمحم علي حسني



 صالح خميمر رز  حسنني

 ضياء امحد عبد الرمحن ابو العينني

 سيد ر ضان  رسيضياء 

 طار  دمحم حا د

 طار   صطفي طه  صطفي

 طلعت عبد العظيم علي

 طه اردىن عرتيس دمحم

 طه صالح شلقا ي  رسي

 طه عرفة كا ج دمحم حسن

 طه فارو  تريب دمحم

 طه ممود الطر�ين

 عابد عبد السميع حسن عبد السميع

 عادل امحد الشاطر النويب

 عادل امحد دمحم ابراهيم قابيج

 ل عبد الشايف عبد احلافظعاد

 عادل ممود ابراهيم طافع

 عادل ممود ابو اليزيد

 عادل  نصور امحد

 عاصم دمحم حسن عرب املنوفية



 عاصم دمحم عبد املنعم

 عاصم دمحم دمحم  شاحيت القاهرة

 عاطف ابو  ندور حجاّز ابو  ندور

 عاطف امحد عبد املطلب ابو احلسن

 عاطف صالح حافظ العطار

 فهمي ابراهيمعاطف 

 عاطف  صطفي عطيه دمحم

 عب التواب ممود عباس عبد الشايف

 عبد االحد  صطفي ا ني

 عبد الباسط عبد الصمد ابو الفضج

 عبد التواب امحد حييي عبد الرمحن

 عبد احلفيظ دمحم نقاّو

 عبد احلكيم دمحم عبد اللطيف

 عبد احلليم دمحم امحد

 عبد احلميد ابراهيم عبد احلميد

 احلميد علي دمحم البطدادّعبد 

 عبد احلميد دمحم عبد احلميد على

 عبد الرمحن اشرف خليج

 عبد الرمحن ا ني فؤاد



 عبد الرمحن بيو ي دمحم البكّر

 عبد الرمحن ربيع  صطفي ا ام

 عبد الرمحن رجب عبد هللا عبد الباقي

 عبد الرمحن زرزور �صر زرزور

 عبد الرمحن سا ي ابو زيد حسني

 عادل السيد ابراهيم عبد الرمحن

 عبد الرمحن عبد السالم علي دمحم

 عبد الرمحن عطيه كا ج

 عبد الرمحن مسن عمر مشعة

 عبد الرمحن دمحم الطهطاّو دمحم

 عبد الرمحن دمحم توفيك دمحم ابراهيم

 عبد الرمحن دمحم صفوت االخضر

 عبد الرمحن دمحم فتحي عارف

 عبد الرمحن دمحم دمحم حسني

   هران امحدعبد الرمحن دمحم

 عبد الرمحن  صطفي دمحم  صطفي

 عبد الرمحن جنم امحد صاد 

 عبد الرمحن وايف امحد علي

 عبد الستار عبد هللا سعيد عبد هللا



 عبد السالم عارف ابراهيم الدسوقي

 عبد العزيز ابراهيم سليمان سامل

 عبد العزيز ابو العنيني سليمان

 عبد العزيز عبد الفتاح عبد الوهاب

 العزيز ممود عبد العزيزعبد 

 عبد العظيم ممود دمحم علي

 عبد العليم عبد التواب عبد امللف هواش

 عبد الفتاح دمحم السيد خميمر

 عبد القادر مجعة عبد القادر عبد الفتاح

 عبد القادر سعد اـادّ داوود

 عبد الكرمي حافظ سامل امحد

 عبد الكرمي عبد اليد عبد اجلليج

 اليد دمحم امساعيجعبد الكرمي عبد 

 عبد اللطيف  تويل السيد عبد اللطيف

 عبد اللطيف دمحم عبد اللطيف

 عبد اللطيف  صطفي عبد اللطيف  صطفي

 عبد هللا امحد ممود فايز عبد العزيز الدقهلية

 عبد هللا الشا ي صبحي علي

 عبد هللا عبد اليد علي عبد هللا



 عبد هللا عبد احملسن على

 تويل حسنعبد هللا علي  

 عبد هللا فتحي عبد العزيز  صطفي

 عبد هللا فوّز طنطاّو طنطاّو الدقهلية

 عبد هللا مسن علي

 عبد هللا مسن دمحم سعيد

 عبد هللا دمحم رافت عبد هللا

 عبد هللا دمحم علي دمحم

 عبد هللا دمحم علي هالل

 عبد هللا ممود على دمحم

 عبد هللا ممود فايز

 دمحم خليجعبد اليد ابراهيم 

 عبد احملسن دمحم حسن ابو زيد

 عبد املنعم دمحم عبد املنعم ممود الطربية

 عبد املنعم دمحم  صطفي

 عبد الناصر زكر� دمحم عبد النيب

 عبد الناصر عبد الشايف دمحم عطية

 عبد اـادّ حسن دمحم كشك

 عبد الوار  دمحم عبد الفتاح



 عبد ربه ممود ابراهيم امحد

 دعبده السيد امح

 عبده عبد العزيز علي فرحات

 عرمان صابر دمحم عبد الصابر

 عرمان صّرب دمحم

 عرمان عبد املنعم عرمان عا ر

 عديل محدّ ممود عطا هللا

 عزت محدان حسن عبد العال

 عزت كا ج دمحم

 عز ي سوكارنو عبد السالم

 عزوز عبد املالك دمحم

 عصام الدين عبد املنعم دمحم

 البحريةعصام مجال ممود عالم 

 عصام حسني امحد  نصور

 عصام خري  ر ضان حسني

 عصام خّري حسن رفاعي

 عصمت عبد العظيم ابراهيم

 عصمت كا ج خليج

 عطية السباعي امحد السيسي



 عالء الدين حسني عيسي امحد

 عالء الدين عبد الرحيم حا د العواديل

 عالء حسن علي عبد هللا

 عالء عبد القادر الصاّو الشيخ

 املطلب  ربوك القّوعالء عبد 

 عالء عبد اـادّ الشورة

 عالء فتحي السيد ابراهيم

 علي ابو زيد علي  صطفي

 علي امحد عبد هللا ـام

 علي اجليوشي علي الشيخ

 علي السيد علي

 علي حسنني علي

 علي حسني يوسف حسن

 علي محد مجعة دمحم

 علي عبد السميع ابو الفتوح

 علي عبد هللا عبد الناصر حسن

 بد اـادّ دمحم عبد اـادّعلي ع

 علي لطفي عنرت البسطاويسي

 علي دمحم خبيت عبد احلميد



 علي دمحم مجعة

 علي دمحم قاسم دمحم

 علي ممود امحد امحد

 علي ممود ر ضان

 علي  ه  علي ابو خضري

 علي جناح علي عجمي

 علي جنيب علي حسن

 علي ولد عبد املعز علي

 عماد امحد عبد النيب املطريب

 عماد عبد الرمحن عبد التواب السيس

 عماد دمحم

 عماد دمحم عبد السميع

 عمار مجال الباز حسني

 عمار  صطفي ابو النور

 عمارة عبد الباسط عبد احلليم

 عمر امحد بدو  حسني

 عمر امحد بدّو حافظ

 عمر حسن ر ضان عبد اجلليج دمحم

 عمر حسن دمحم



 عمر خالد حسن دمحم

 عمر سال ة مجعان سال ة

 عمر شعبان زيدان السيد

 عمر عبد اخلالك متيم

 عمر عبد الرمحن عبد الستار

 عمر دمحم صالح حسني املنوفية

 عمر دمحم عبد اليد عبد الشايف

 عمر  صطفي  ؤ ن حلوان

 عمرو امحد علي ممود

 عمرو امساعيج امحد �جي

 عمرو ا ام امحد عبد الرمحن

 عمرو مجال دمحم عمران

 لسيدعمرو شعبان زيدان ا

 عمرو شوقي كيالين عبد الرمحن

 عمرو ظريف عبد اجلواد

 عمرو عبد الباسط عبد املنعم زوين

 عمرو عبد املنعم عيد عجينة

 عمرو عبد الوهاب امحد  رسي

 عمرو علي ابراهيم دمحم



 عمرو دمحم امحد زهران

 عمرو  صطفى ممود  أ ون

 عمرو  صطفي دمحم حسن

 عمرو �سني راغب عبد هللا

 عبد السالم عوض عوض عيد

 عيد امحد عفيفي يوسف

 عيد عبد اخلالك متام ممود

 غريب  سعود علي امحد

 فارس دمحم بسيوين صاحل

 فاريس عيد عبد املقصود  ديد

 فرج السيد فرج جاد

 فرج ممود امحد جرب

 فرحات عبد احلميد سليمان شعبان

 فكّر شهاب فكّر دمحم السيد

 قاسم عبد الصبور خلف عبد هللا

 ّ عيد جودةقدر 

 كا ج سعيد الد رداش

 كرم فتحي عبادة

 كرمي عادل عبد هللا



 كرمي دمحم حسن طه

 كمال حسن دمحم

 كمال محدان محاد

 كمال عبد هللا كمال عبد هللا

 كمال ممود سال ة

 كيالين كمال كيالين عبد الرمحن

 ال ة علس سال ة علي سليمان

  اجد عبده عبد املنعم

 الباّر اهر علي ابراهيم عبد 

  اهر  ربوك عبد احلميد  ربوك

  بارك سامل دمحم دمحم

  ربوك سيد  ربوك قمر

  تويل الدسوقي امحد

 جمدّ ابو العال دمحم

 جمدّ عبده الشرباّو

 جمدّ دمحم حسن عالم

 مروس دمحمّ ممود

 مسن امحد مب الدين عبد القادر

 دمحم ابراهيم عبد الرمحن صقر



 دمحم ابراهيم مفوظ

 راهيم دمحمدمحم اب

 دمحم ابراهيم دمحم امحد

 دمحم ابراهيم دمحم سيد

 دمحم ابو بكر هكّر

 دمحم ابو سريع ابراهيم سال ة

 دمحم امحد ابراهيم الفحام البحرية

 دمحم امحد ابراهيم علي

 دمحم امحد ابراهيم دمحم

 دمحم امحد السيد دمحم

 دمحم امحد حا د ر ضان

 دمحم امحد محزة السيد

 دمحم امحد خضر

 دمحم امحد ر ضان عبد هللا

 دمحم امحد عبد احلفيظ الديب

 دمحم امحد عبد الفتاح دمحم

 دمحم امحد عبد الوهاب ابراهيم

 دمحم امحد دمحم فرج

 دمحم امحد دمحم نصار



 دمحم امساعيج دمحم صاحل

 دمحم اشرف امحد حسانني

 دمحم اشرف السيد طلبة

 دمحم السعيد عبده راجح

 العزيز جنمدمحم السيد امحد عبد 

 دمحم السيد رجب

 دمحم السيد سيد امحد

 دمحم السيد عبد الرمحن السيد

 دمحم السيد عبده رجب

 دمحم السيد علي دمحم

 دمحم الصايف عبد اللطيف

 دمحم العشّر حسن العشر 

 دمحم ا بايب ا ني سويلم

 دمحم انيس شعبان ابو نوارج

 دمحم توفيك دمحم سليمان

 دمحم جابر حسن سال ة

 دمحم جازة عبده دمحم

 دمحم جالل دمحم السماين

 دمحم مجال السيد



 دمحم مجال عبد احلكم

 دمحم مجال فهمي جنم

 دمحم حا د سيد فرغلي

 دمحم حجاج الشافعي

 دمحم حسن امحد علي

 دمحم حسن السيد امحد

 دمحم حسن حسن جماهد

 دمحم حسن حسني

 دمحم حسن عزت على

 دمحم حسن علي السيد

 دمحم حسن دمحم

 دمحم حس  ابراهيم حسن

 دمحم حس  عزب

 دمحم حس  دمحم جماهد

 دمحم حسني روىب

 دمحم حسني رؤوف عبد الراز 

 دمحم حسني علي البدّو امحد

 دمحم حسني دمحم حسني

 دمحم حشمت فايز ابو الد



 دمحم محدّ عبد احلفيظ عا ر

 دمحم خضر دمحم حسن

 دمحم خليفة دمحم خليفة

 و محامدمحم خليج امساعيج اب

 دمحم خليج دمحم خليفه

 دمحم مخيس دمحم السيد

 دمحم خّري دمحم  صطفي

 دمحم راضي دمحم علي

 دمحم ربيع هكّر السيد

 دمحم ربيع زكّر ا

 دمحم ربيع زكر� السيد

 دمحم ربيع عابدين

 دمحم ربيع دمحم حسن

 دمحم رجب سليمان علي

 دمحم رجب دمحم حسن

 دمحم رضا دمحم عرمان

 هللا دمحم ر ّز عبد

 دمحم زكر� صديك عالم

 دمحم زكي امحد عاشور



 دمحم سعيد التها ي عمر

 دمحم سعيد سليمان السيد

 دمحم سعيد عبد العظيم حسن

 دمحم سعيد عبد الفتاح امحد

 دمحم سال ة دمحم  صطفي

 دمحم سليم امحد جاد هللا

 دمحم مسري دمحم دمحم

 دمحم مسري ممود امحد

 دمحم سيد رضوان دمحم

 سيد شعبان عبد املقصوددمحم 

 دمحم سيد عيد على

 دمحم شافعي حنفي ممود

 دمحم شافعي  صطفي

 دمحم شحاتة امساعيج

 دمحم شعراّو عطيه عباس

 دمحم صابر حسن سال ة

 دمحم صاحل دمحم صاحل

 دمحم صبحي ا ني سالم

 دمحم صبحي عبد الفتاح عفيفى



 دمحم صّرب  صطفي مرم

 دمحم صالح الدين البيو ي

 صالح الدين اجلند دمحم 

 دمحم صالح كمال السيد

 دمحم طار  عبد العظيم دمحم

 دمحم طه ابراهيم يس امحد

 دمحم طه كا ج سيف النصر

 دمحم طه ممود امحد طه

 دمحم عبد اجلابر امحد النمر

 دمحم عبد احلميد املهدّ اـباب

 دمحم عبد احلميد عبد املعز دمحم

 دمحم عبد احلميد عبد املطىن دمحم

 دمحم عبد احلميد عدالن الز�ت

 دمحم عبد احلميد دمحم عبد الرحيم

 دمحم عبد الرمحن امحد دمحم

 دمحم عبد الرمحن عبد الستار امحد

 دمحم عبد الرمحن دمحم سليمان

 دمحم عبد الرمحن ممود اجلرف

 دمحم عبد السالم دمحم



 دمحم عبد الصابر امحد

 دمحم عبد العزيز حسنني دمحم

 ظيم عبد اـادّ ابراهيمدمحم عبد الع

 دمحم عبد هللا فر اّو

 دمحم عبد اليد دمحم فتح هللا

 دمحم عبد اليد دمحم ممود ابراهيم

 دمحم عبد احملسن طه

 دمحم عبد احملسن عبد العزيز خليفة

 دمحم عبد املنعم دمحم

 دمحم عزت اـنداّو العرايب الدقهلية

 دمحم عزت دمحم دمحم

 شعباندمحم عطيه عبد النيب 

 دمحم على دمحم ابراهيم

 دمحم علي ابراهيم الدسوقي

 دمحم علي السيد فتحي محد

 دمحم علي حسن علي

 دمحم علي غريب

 دمحم علي دمحم عرمان

 دمحم علي دمحم علي



 دمحم عمر سيد امحد

 دمحم عيد سامل علي

 دمحم فارو  ا ام عبد احلى

 دمحم فهمي عبد العزيز عبد الرمحن

 الددمحم فوّز ابو 

 دمحم فؤاد عفيفى

 دمحم قطب حذيفة  نصور

 دمحم كا ج دمحم عوض

 دمحم كمال الدين ابو العال

 دمحم كمال عبد احلكم عدس

 دمحم كمال عمر عفيفي

 دمحم دمحم امحد الشال

 دمحم دمحم امساعيج

 دمحم دمحم حافظ حسن

 دمحم دمحم محد ابراهيم

 دمحم دمحم خليج ابو حجاّز

 دمحم دمحم سعد حا د

 دمحم دمحم سعيد قنديج

 دمحم دمحم عبد هللا امحد



 دمحم دمحم عبد هللا دمحم

 دمحم دمحم دمحم سال ة

 دمحم دمحم  صطفي بدران

 دمحم ممود امحد ابو علي

 دمحم ممود عبد السالم

 دمحم ممود دمحم ابراهيم الدقهلية

 دمحم ممود دمحم الناس

 دمحم ممود دمحم علي

 دمحم ممود يوسف امحد

 دمحم  سعد عبد الرحيم دمحم

 دمحم  صطفى دمحم سليم د ياط

 دمحم  صطفي ابو بكر امحد

 دمحم  صطفي كا ج امحد

 دمحم  صطفي دمحم عمر سويلم

 دمحم  نري سيد علي

 دمحم جنيب دمحم جنيب

 دمحم نصر علي الدببة

 دمحم هاشم ابراهيم

 دمحم وجيه هاشم مخيس



 دمحم يونس عياد دمحم

 سيد حجاّزممود ابراهيم ال

 ممود ابراهيم مجعة دمحم

 ممود ابراهيم عبد احلليم عبد هللا

 ممود ابراهيم دمحم ابراهيم كيالين

 ممود امحد ر ضان عبد هللا

 ممود امحد عبد العزيز

 ممود السيد جاد السيد

 ممود السيد محد الديب

 ممود الشحات واهب

 ممود الصاّو ابراهيم

 ممود بيو ي ممود علي

 مود مجال الدين دمحمم

 ممود حسني فتحي دمحم

 ممود خري   صطفى دمحم

 ممود رؤوف حسن السيد

 ممود سال ة فوّز  توىل

 ممود سيد سيد عفيفي

 ممود سيد عبد الرحيم  ن الصف



 ممود صابر ابو العينني

 ممود عبد اجلليج عبد الراز 

 ممود عبد احلك عبد احلليم عبد الط 

 احلميد ممود عطيهممود عبد 

 ممود عبد احلميد يوسف

 ممود عبد الرمحن عيسي دمحم

 ممود عبد الرمحن دمحم عبد الرمحن

 ممود عبد الشكور ابو زيد

 ممود عبد العزيز ممود غنيم

 ممود عبد العظيم عبد اـادّ

 ممود عبد هللا دمحم علي

 ممود عبد احملسن طه قاسم

 ممود عبد الناصر دمحم دمحم

 ممود عالء الدين رافت

 ممود علي الشاهيل

 ممود علي سليمان ممود

 ممود عيسّو مفوظ امحد

 ممود فوّز دمحم سيد

 ممود فؤاد عفيفي محد



 ممود دمحم امحد ابراهيم

 ممود دمحم السعيد ممود

 ممود دمحم حا د ر ضان

 ممود دمحم سعد حا د

 ممود دمحم عياد دمحم

 رضوان ممود دمحم دمحم

 ممود دمحم دمحم  هدّ

 ممود دمحم ممود دمحم ابراهيم

 ممود ممود امحد ابو علي

 ممود ممود عبد احلميد السيد

 ممود هشام دمحم السيد

 ميي عبد احلكيم حجاّز

 خمتار دمحم عبد هللا

  دحت صابر بدّو

  دحت دمحم صايف عز الدين

  دحت دمحم هاىن عز الدين

 ن رسي دمحم عا ر حس

 السيد رضوان املالح(  صعب ( سعد 

  سعد الصاىف عبد اللطيف عبد السالم



  سعود ممود عبد الط 

  صطفى

  صطفى دمحم  صطفى

  صطفي ابراهيم ا ام عياد

  صطفي البيو ي الشعراّو

  صطفي انور ممود نبّو

  صطفي بدران ابو العباس

  صطفي حسن عبد الظاهر جودة

  صطفي ر ضان عبد السالم دمحم

  صطفي ر ضان  صطفي  ربوك

  صطفي سيد دردير مجعة

  صطفي شكّر امحد

  صطفي عبد احلكيم ابراهيم علي

  صطفي عبد الرحيم  صطفي ابو الد

  صطفي عبد العزيز ابراهيم حسن

  صطفي عبده ابراهيم شرف الدين

  صطفي قاسم عبد هللا دمحم

  صطفي دمحم امحد  نصور

 اـادّ صطفي دمحم السيد عبد 



  صطفي دمحم سعد جبج

  صطفي دمحم عبد السالم دمحم

  صطفي دمحم عرمان عرمان

  صطفي دمحم  صطفي ممود

  صطفي  صطفي طه عبد السالم

  صطفي �صر علي عبد الرحيم

  صعب السيد رضوان السواح

  عاه عرفة علي خملوف

  عتز اخلري بالل بشارة

  عتصم دمحم دمحم دمحم

 سويلم طاّز ا ني ا بايب 

  طاّز مجال  طاّز سويلم

  طاوّر عبده امحد امساعيج

 ممدوح ابراهيم مجعه دمحم

 ممدوح السيد عبد هللا حسني

 ممدوح خبيت سيد  تويل

 ممدوح جنيب سيد  توىل

  نصور عبد التواب عباس

  نصور علي ر ضان علي



  نصور دمحم  نصور عبد العاطي

  نيج كمال على عبد هللا

  هد  دمحم غدير 

  هدّ ممود خطيب السيد

  هدّ ممود  هدّ سيد

  هران ابو العباس زكري بكّر

  هران دمحم غديّر حسني

 ا ني دمحم ا ني( �صر(�جي 

 �صر عبد املنتصر ابراهيم امحد

 �صر علي دمحم العواديل

 نبّو ابراهيم السيد فرح

 نبّو نبّو دمحم املليجي

 نبيج امحد عبد الفتاح دمحم

 عبد هللا نبيج كمال علي

 نبيج دمحم السيد علي

 نزيه نزيه دمحم

 نصر  نصور امحد فوالة

 نعيم عبد الوهاب علي رشدّ

 نور االسالم امحد الشحات



 نور الدين دمحم ابراهيم الباز

 هادّ علي عبد اخلال  علي دمحم

 هاشم سيد سيد دمحم دمحم ممود

 هاىن دمحم دمحم اجلند 

 هاىن ممود صابر

 الدسوقي السيدهاين ابراهيم 

 هاين حسني ممود عبد العزيز

 هاين عزيز عرفة السّر

 هاين علي علي السيد

 هاين دمحم امحد

 هاين دمحم صابر ابراهيم

 هاين دمحم عزت عبد العزيز

 هاين دمحم دمحم

 هشام ابو عزام حافظ دمحم شداد

 هشام سعيد جودة امحد

 هشام عابدين دمحم عابدين

 هشام عبد احلك دمحم

 فرج شعبان توفيكهشام 

 هشام فوّز عبد الواحد دمحم



 هشام دمحم ابراهيم السيد

 هيرم عبد هللا دمحم

 وائج سعد حسني رضوان

 وليد السيد دمحم النجار

 وليد قدّر حنفي خليفة

 وليد دمحم عبد احلليم دمحم

 وليد دمحم دمحم  رسي

 �سر رضا دمحم القشيش

 �سر طنطاّو امساعيج عليوه

 ر دمحم البهي�سر عبد القاد

 �سر دمحم امحد دمحم

 �سر ممود عبد املطلب حسن

 �سر ممود عبد املطلب سراج الدين

 �سني دمحم �سني عبد هللا

 حييي حسن امحد العسال

 حييي حسني  صطفي حسن

 حييي عبد الوهاب ابو العزم

 حييي فوّز حييي ابراهيم

 يوسف السيد يوسف االلفي



 يوسف مجال ابراهيم الفتاح

 يوسف حسني يوسف

 يوسف عيد يوسف ابو القاسم حسني

 يوسف دمحم بيو ي يوسف القاهرة

 يوسف دمحم دمحم عبد اللطيف

 يوسف دمحم يوسف دمحم القاهرة

 يونس عبد املطلب حسن

 يونس  رعي دمحم حسن

 إها كنت ممن حضروا أحد هذه األحدا 

 جمزرة احلرس اجلمهوّر -

 جمزرة املنصة -

 رابعة جمزرة فض اعتصام -

 جمزرة فض اعتصام النهضة -

 جمزرة ر سيس -

 جمزرة السادس  ن أكتوبر -

 ..و لديك شهادة 

 ..أو كنت تعرف أحد الشهداء أو املفقودين يف واحدة  نهم وتعرف بيا�ته 

 نرجوا اإلرسال على بريد إلكرتوين

twthek@hotmail.com 



 توثيك جمزريت رابعة والنهضة: أو على صفحة الفيسبوك 

Facebook.com/twthek 

 :اخلامتة* 

 ..انتهى الكتاب ومل تنتهي األحزان، أحزان الوطن السليب

 ..فرغت الصفحات ولكنها مل ولن ُتقلب بعد

ـــــــذـا أكـــــــرم  ـــــــن يف  صـــــــر، ال وهللا  ـــــــا  –مل نوثـــــــك  ـــــــا ســـــــبك فــــــــًرا أو ر�ًءا بتضـــــــحيات ب وإن ُحـــــــك لن
 لكنا وثقنا فظائع -الفـر

 ..ل إن مل ُتكتبوجرائم روا تنساها األجيا

 ..اختصر� قصة احلك والباطج يف سطور قليلة ال تويف األطهار حقهم أو بعض  نه

و ـــا .. كـــان  ـــن الصـــعب علـــى قلوبنـــا أن تكـــون الـــد اء حكايـــة  رويـــة وتصـــبح األجســـاد ر ـــوزا عدديـــة
 ..أبدا.. هي كذلك

 ..بج هي دين وقضية يف عنك كج  نا

ُفقـــدوا واختفــــوا قبـــج املُشـــَيعني يف اجلنــــائز املهيبـــة،  ــــن  ـــاتوا وألقــــوا  ـــن مل يـــذكروا قبــــج املـــذكورين،  ــــن 
 حتت

النـــــزرات وبـــــني القما ـــــة قبـــــج  ـــــن لقـــــوا حـــــتفهم أ ـــــام الكـــــا ريات، و ـــــن ُشـــــوهت وجـــــوههم واختفـــــت 
  المهم قبج

كـــج شـــهيد، كـــج جـــريح، كـــج  فقـــود وكـــج  عتقـــج هـــو أيقونـــة .. املبتســـمني وأصـــحاب الوجـــوه الوضـــيئة
 نانشرف بنتمائ

 ..إليها وانتمائها إلينا

 ..وثقنا كج هلك ل مث للتاريخ

 ..وليعترب أولو األلباب والضمائر ولئال يستكني الشرفاء واألحرار للبطش والططاة



 ..وليعلم اجلاهلون أّ لعنة ستالحقهم يف الدنيا واآلخرة

 ،..هذا وعد هللا.. هذا وعد هللا

 :املراجع* 

 هضةصفحة توثيك جمزريت رابعة والن

http://www.facebook.com/Twthek 

 قناة توثيك جمزريت رابعة والنهضة

http://youtube.com/twthek 

  دونة توثيك جمزريت رابعة والنهضة

twthek.blogspot.com 

 :الفهرس* 

 إهداء -

 أول الدم ورقة -

  لحمة الربات يف جمزرة الفض -

 حلظة الفض األوىل -

 أسلحة الفض -

 ضحا� الفض -

  شاهد  ن رابعة -

 املستشفى امليداين -

 حسن الربنس  تحدًل عن أكذوبة اجلر  املـبأة اسفج املنصة. د -



 ر ز البطولة.. عمارة املنايفة  -

 اخلروج  ن امليدان -

  ىت وكيف مت تكفني اجلر  يف رابعة ؟ -

  سجد االميان -

  شرحة زينهم -

 الفضأكاهيب قادة العمليات العسكرية يف جمزرة  -

 الشهداء -

  قد ة -

 الصور -

 القائمة -

 املعتقلني -

 اخلامتة -

 الفهرس -


