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 كيف تثور
بحدائة

 معلومات وتكتيكات
 هامة

نرجو نشرها عن طريق الربيد اإللكرتوني والطباعة 
)والتصوير( فقط. 

)Facebook و Twitter( مراقبان. حذاري وقوع هذه 
املعلومات يف أيدي الشرطة أو أمن الدولة.

مصر.
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مطالب شعب مصر
1- إسقاط حكم مبارك ووزرائه.

2- إلغاء قانون الطوارق.
3- حرية.
4- عدالة.

5- تكوين حكومة جديدة غري عسكرية 
     يكون قلبها على الشعب املصري.

6- اإلدارة السليمة لجميع املوارد املصرية.
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األهداف التكتيكية 
للعصيان املدني

1- اإلستيالء على املباني الحكومية الهامة.
2- محاولة ضم أفراد الشرطة والجيش إىل 

     صفوف الشعب.
3- حماية إخواننا وأخواتنا الثوار.
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خطوات التنفيذ
1- التجمهر مع األصدقاء والجريان يف الشوارع 

     السكنية البعيدة عن تواجد قوات األمن.
2- الهتاف بإسم مصر وحرية الشعب )هتافات 

     إيجابية(.
3- تشجيع سكان العمارات لإلنضمام )بشكل 

     إيجابي(.
4- الخروج يف مجموعات ضخمة إىل الشوارع 

     الرئيسية لجمع أكرب حشد ممكن.
5- السري نحو املباني الحكومية الهامة )مع الهتاف  

     اإليجابي( لإلستيالء عليها.
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أين تتجه تحديدًا
1- وسط البلد: مبني اإلذاعة والتليفزيون

يجب إحاطة املبني من جميع الجهات ثم التسلل 
إىل الداخل ليتم السيطرة على البث املباشر 

وإعالن مفوض من الشعب سيطرة أهل البلد 
على التليفزيون املصري وتحريره من الدكتاتورية 

املستبدة. )رجاء النظام والتدبري(
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أين تتجه تحديدًا - تكملة

2- مصر الجديدة: قصر الرئاسة

يجب حصار منطقة بأكملها، فيفضل السري من إتجاه 
شارع األهرام والكوربة والخليفة املأمون ومنشية 
البكري. بدًأ من الشوارع السكنية الصغرية حتى 

الوصول للشريان الرئيسية.



7

أين تتجه تحديدًا - تكملة

3- حلوان: نقطة شرطة املشروع

والد البلد فى حلوان مش حيغلبو.



8

أين تتجه تحديدًا - تكملة

4- املعادي: قسم شرطة املعادي - ميدان بور سعيد

الرجاء عدم حبس أنفسكم داخل امليدان، فهذا سوف 
يسهل من عملية إحتوائكم. األفضل إحاطة املنطقة 

التي يقع فيها القسم كالتالي:
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أين تتجه تحديدًا - تكملة

5- باقي املحافظات: مقر املحافظة

فإذا تم اإلستيالء على مقر املحافظة، فال تصبح 
املحافظة تابعة للحكومة الفاسدة، بل تصبح تابعة 

لشعب مصر الحر! حرروا محافظاتكم ياشعب مصر 
الباسل!

6- حصار سلمي لكل املنظمات املتواطئة مع الحكومة 
     الفاسدة إلخماد نبض الشعب، مثل:

محالت فودافون الرسمية و T.E. Data )دون 
تخريب أو تدمري! سلمية!(
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مالبس و أدوات 
سويت شيرت أو سويتر )أبو زعبوط(، فهو يساعد ضرورية

على إبعاد غازات القنابل املسيلة للدموع عن 
وجهك.

غطاء حلة، ميكن إستخدامها 
كدرع ضد ضربات األمن املركزي 

بالعصا أو الرصاص املطاطي.

جوانتيات محارة، تساعد على حماية يداك من 
حرارة القنابل املسيلة للدموع

نظارة واقية )ميكن 
شرائها من أي محل 

حدايد وبويات(

كوفية حلماية فمك 
ورئتيك من الغازات 

املسيلة للدموع

وردة، كي نعمل اللي 
علينا ونبدأ بتجمهر فى 

منتهى السلمية.

دوكو رش، علشان لو 
حدث ضرب من قبل 

السلطات، نرش الدوكو 
على زجاج اخلوز واملدرعات 

حلجب رؤيتهم وشل 
حركتهم

حذاء مريح للجري 
واحلركة السريعة
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أدوات أخرى
1- عدة إسعافات أولية.

2- أقراص لآلالم املختلفة.
3- مياه شرب.

4- خل. فوضعه على الكوفية قد يساعد على تقليل 
     تأثريات الغازات املسيلة للدموع.

5- ليمون. إن عضيته أثناء إفراز الغازات، فهو أيضًا 
     يساعد على تقليل تأثرياتها. 

6- كوكاكوال. نصيحة بعض الثوار األشقاء 
     يف تونس هي غسيل الوجه بالكوكاكوال 

     أثناء إطالق القنابل املسيلة للدموع، 
     قائلني أنه يزيل املفعول على الفور.

7- بعض املأكوالت الخفيفة لإلستمرار يف اإلعتصام.
8- مياة بالصابون. إلستخدامها على طارات 
     املدرعات إن حاولت اإلقرتاب من الحشد.

9- أكياس بالستيك. تستطيع ملئ األكياس بسائل 
     الصابون وقذفها على طارات املدرعات من على 

     بعد.
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كيفية إستخدام 
األدوات
1- الدرع والدوكو

     إثبت مكانك يامصري. صد العصاية بالدرع 
     وأنت تقوم بالرش يف الوجه.
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كيفية إستخدام األدوات - تكملة
2- إستخدامات أخرى للدوكو:

    على زجاج العربة املدرعة وكامريا املراقبة العليا.

3- يمكنك أيضًا زرع فوطة مبللة داخل شاكمان 
العربة إلقافها.

4- يمكن أيضًا قذف األكياس البالستيكية املليئة بماء 
الصابون على طارات املدرعة ليختل توازنها وهي 

تسري.
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التكتيك الجماعي
1- بعد صالة الجمعة، الخروج إىل الشوارع يف 

     صفوف منظمة حاملني الورد والزهور.

     بدون هتاف وبدون شعرات. السري يف صفوف 
     منظمة )شبيهة بالصالة(، ونكمل حتى الوصول  

     ألهدافنا )أهم مبنى حكومي يف منطقتك(
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التكتيك الجماعي - تكملة

2- يجب خروج كل الناس إىل الشارع. افراد األمن 
مايهونش عليهم يعورو أمهاتهم وإخواتهم ؤأطفالهم.

3- إذ منعونا قوات أمن الدولة من تكملة املسرية، 
     فلنبدأ بالهتاف اإليجابي، مثل »تحيى مصر« أو    

     »يسقط الظلم والفساد« ونحاول إخرتاق 
     حواجزهم.

4- إذ بدئو بالضرب، فعلى الصفوف األمامية الرجوع 
     خصوتان )بهدوء(. أما الصفوف الخلفية فعليها 
     بإخراج الدرع والدوكو إلخرتاق الحاجز. النظام 

     مهم.
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التكتيك الجماعي - تكملة

5- يتم اإلخرتاق بتنسيق دفع صفوف األمن. يمكن 
     هذا بتخطيط 3 دفعات تمهيدية مع الحشد 

     ثم دفعة رابعة وأخرية يف منتهى القوة، فتتفاجأ 
     بها القوات األمنية.

6- عندما تبدأ الهتافات فال عليها اإليقاف أبدًا. 
     يفضل اإللتزام بهتاف واحد أو إثنني بالكتري 
     )هتافات بسيطة( كي يسمعها الكل بوضوح 

     ويرددونها بسهولة.

7- كلما إقرتب الحشد من صفوف األمن املركزي، 
     كلما قل إستطاعتهم إلطالق القنابل املسيلة 

     للدموع. )وزاد تأثرينا عليهم(

8- يف حالة قذفهم للقنابل املسيلة للدموع، 
     فباهلل عليكك إثبت وإلتزم الهدوء، فالهلع يزيد 

     من إستنشاقك للدخان. 
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التكتيك الجماعي - تكملة

9- إذا سمعت صوت قصف، ال تفر. إصمد يف   
     الصف ولكن ببساطة إرفع الدرع )غطاء الحلة( 

     فوق رأسك وستكون يف أمان.
     ودائما كن على علم أن تأثريها 

     مؤقت جدًا.

10- ياريت حد من أبطالنا يمسك صفيحة القنبلة 
        ويقوم بقذفها على األمن املركزي تاني )يفضل 

        إرتداء الجوانتي(. 
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التكتيك الجماعي - تكملة

11- أهم شيء حماية بعضنا البعض. كله يخّلي باله 
        من واحد جنبه.

12- عادة يرتك األمن املركزي ثغرات صغرية ملنح 
       بعض األفراد القالئل املرور. يمكننا إستغالل 

       هذا للتسلل وراء صفوفهم، وحسارهم 
       واإلستيالء على سالحهم ودروعهم. 
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التكتيك الجماعي - تكملة

13- إنقاظ الزمالء أهم من توجيه الضرب لألمن 
        املركزي.

14- ال للتكسري وال للتخريب

15 - نادي إىل املتفرجني لإلنضمام إىل صفوف 
         الحرية.

16- توزيع املهام املختلفة بني صفوف الكتيبة 
        املختلفة.

17- أعلم أن العمارات هي بمثابة أبراج رصد 
       ومراقبة لصالح الحركة الشعبية.

18- ال ترتك أي فرد من أفراد الشرطة للتسلل 
       وسط الحشد الشعبي. حتى وإن إنضمو 

       للحركة، يجب إبقائهم عند الصفوف الخارجية.

19- ال تكن سلبي بال جدوى.
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التكتيك الجماعي - تكملة

20 - اإلعتصام فقط بعد الوصول للهدف األعظم، 
         بعيدا عن متناول عصا األمن املركزي، يمكن 
         للمواطنني الجلوس، ولكنه يفضل أال يكون 

         بشكل عشوائي.
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املشاركة الغري 
مباشرة

يمكنك أيضًا املشاركة يف الحركة الشعبية باألساليب 
الغري مباشرة التالية:

1- رفع كلمة السر للواي فاي باملنازل واملكاتب.
2- وضع علم مصر على املحالت واملكاتب 

     والبالكونات والسيارات لرفع الروح املعنوية.
3- الهتاف مع الشعب ضد حكم مبارك من جميع 

     البالكونات والشبابيك!
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بعض أشكال الالفتات

الشرطة والشعب
معًا ضد الظلم!

تحيى مصر!
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الشرطة والشعب
معًا ضد الظلم!

تحيى مصر!

جبان مبارك

فني بابي دلوقتي؟
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كيفية نشر وتوزيع 
هذه املعلومات

1- نرجو عدم إستخدام ال )twitter( أو 
     )facebook( أو املواقع اإللكرتونية، فكله مراقب 

      من قبل االداخلية.

2- إنشر عن طريق ال email أو الطباعة والتصوير، 
     خصوصًا إن كنت صاحب أو مدير مكتب أو محل.

3- ال تخن أهل بلدك وأحرص على عدم وقوع هذه 
     املعلومات يف أيدي أي شخص يعمل بالجيش أو 

     الشرطة.

اللهم بلغت، اللهم فاشهد.

تحيى مصر.


