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 مقدمة

وما 2004 كفاية حركة تأس�س منذ املصر�ة السياسة الساحة �� الشبابية والسيما االجتماعية ا��ر�ات دور                 بزغ
1

أبر�ل"، 6 شباب "حركة مثل 2011 يناير 25 ألحداث وا��شد التعبئة �� األك�� الدور ل�ا �ان مماثلة حر�ات تأس�س من                      تبع�ا

�عد فيما الظا�رة �ذه تأث�� امتد يناير. 25 لثورة اإللك��ونية التعبئة �� كب�� بدور قامت ال�� سعيد" خالد "�لنا                     وحركة

�ان سواًء والتعبوي؛ والتثقيفي، واالجتما��، السيا���، ب�ن ما دور�ا وتنوع ،2011 يناير تال فيما وتنظيًما فاعلية أك��                   �ش�ٍل

3 �� مر��� محمد األسبق الرئ�س عزل عقب كما عنيف �عبوي أو مبارك، األسبق الرئ�س تن�� تال كما سل��                     �عبوي

قبل ما ف��ة �� التقليدية األحزاب دور ل��اجع كن�يجة دور�ا وتمدد تأث���ا ا��ر�ات �ذه اك�س�ت حيث 2013؛                   يوليو/تموز

لتجميل
ً
دي�ور�ا

ً
دورا تمارس �انت ال�� التقليدية والكيانات لألحزاب الديمقراطي البديل أ��ا ع�� ل�ا ر

َ
ُينظ بات حيث                   الثورة؛

أمام العام ا��ال إغالق ��الة ن�يجة مر��� عزل �عد العنيفة ا��ر�ات دور تمدد فيما مبارك، األسبق الرئ�س نظام                    صورة

واالجتماعات التظا�رات ب�نظيم املتعلق 2013 لسنة (107) رقم القانون صدور �عد تراجعت ال�� السياسية،                الفاعلية

وأحمد الفتاح، عبد وعالء دومة، احمد مثل الشباب والقادة الناشط�ن من العديد حر�ة تقييد �� �س�ب والذي                   العامة ،
2

العدو�ة را�عة اعتصامي فض �عد خاصة السيا��� القمع موجة تصاعد إ�� باإلضافة وغ���م، أبر�ل 6 حركة مؤسس                   ما�ر

 وال��ضة �� أغسطس/آب 2013.

العام ا��ال بانفتاح يتعلق فيما خاصة مصر �� االجتماعية ا��ر�ات ظا�رة تطور دراسة ع�� الورقة �ذه                  تقوم

ا��ال إغالق محاوالت ضوء �� العنيف الطا�ع إ�� وتحول�ا م�ان��ا تراجع ثم ،2011 يناير 25 أحداث خضم �� دور�ا                     وتصاعد

حيث رئ�سة؛ جوانب ثالثة دراسة إ�� الورقة تتطرق السياق، �ذا �� .2013 يوليو/تموز مر��� محمد الرئ�س عزل منذ                    العام

وتحوال��ا املصر�ة ا��الة لف�م توظيفھ �غرض االجتماعية با��ر�ات املتعلق النظري اإلطار حول قراءة األول ا��انب                 ي�ناول
تطور ع�� وتأث��اتھ 2011 �عد العام ا��ال وانفتاح السل�� التغي�� حالة بدراسة الثا�ي ا��انب و�تصل ا��تلفة.                  السياسية

ا��ر�ات �ذه تصفية محاوالت دراسة نحاول ا��انب �ذا و�� مصر، �� االجتماعية ل��ر�ات السلمية السياسية                 الفاعلية

التغي�� حالة دراسة الثالث ا��انب �� ونحاول التظا�ر. �شأن 107 قانون صدور ح�� أو السلبية، الدعاية طر�ق عن                    سواًء

 العنيف وا�غالق ا��ال العام �عد عزل مر��� 2013 وا�ع�اساتھ ع�� �غذية ا��ر�ات ذات الطا�ع العنيف.

  

  �� حركة معارضة مصر�ة جامعة أللوان الطيف السيا���، ظ�رت ملعارضة نظام الرئ�س األسبق محمد حس�� مبارك رافعة 3 شعارات ��: "كفاية ظلم، كفاية فساد، كفاية1
 بطالة".

  انظر: ا��ر�دة الرسمية، العدد (47) مكرر، 2.24/11/2013
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: ا��ر�ات االجتماعية: ا��صائص والنظر�ة �� سياق ا��الة املصر�ة
ً
 أوال

ب�ن العالقة �� التوتر من نوع بروز ن�يجة مبارك األسبق الرئ�س ع�د أواخر السيا��� الفعل ديناميكية                  تصاعدت

مساحة زادت للشباب. ال�شغيل �سب وتراجع الفقر �سب تزايد ظل �� الرعوي الدولة دور تراجع �عد خاصة وا��تمع                    الدولة

أفرزت ال�� املعلوماتية الثورة بروز مع العام الرأي �� التأث�� بجوانب يتصل فيما خاصة ا��ر�ات ل�ذه السيا���                   الفعل

التواصل وسائل ع�� أساسية بصورة �عتمد ال�� اإللك��ونية"، االجتماعية "ا��ر�ات عليھ ق
َ
ُيطل ما بأخرى أو                 بطر�قة

ولكن تال�ا، وما يناير 25 �� األحداث تطورات تؤكده ما و�و وامل�انة، الدور �� تصاعد �لھ ذلك ��ب واملدونات.                     االجتما��

الرئ�س عزل �عد ما مرحلة �� االحتجاجية األ�شطة أمام العام ا��ال إغالق محاوالت ن�يجة السلمية السياسات                  تراجع

 األسبق محمد مر��� �� 3 يوليو/تموز 2013، أتاح الفرصة لنمو الفعل العنيف ع�� حساب الفعل السيا��� السل��.

واالجتما��. واالقتصادي السيا��� ب�ن ما ا��ر�ات �ذه أ�داف لتباين
ً
وفقا االجتماعية ا��ر�ات �عر�فات               تختلف

��دف الناس، من مجموعة يبذل�ا ال�� املنظمة ا���ود " مجموعة �� ا��ر�ات �ذه عد
ُ
� والب�ية ال�شكيل ملعيار

ً
                 ووفقا

�ذا أن ن��ظ ��ا " . يؤمنون ال�� القيم تلك من
ً
اق��ابا أك�� لتكون القائمة ال�يا�ل أو السياسات أو األوضاع                    �غي��

3

الوصول �غرض األدوات �افة �ستخدم
ً
جمعيا

ً
عمال اعت���ا حيث السلو�ي؛ ا��انب ع�� أعمق بصورة ركز                 التعر�ف

تل�� �شارلز يرى أخرى، ناحية من عنيفة. أو سلمية، �انت سواًء املتبعة الوسائل إ�� اإلشارة دون وذلك ا��ددة،                    لأل�داف
ينصبون وأ��اص السلطة أ��اب ب�ن ما التفاعالت من ُمستدامة سلسلة عن عِ��

ُ
� االجتماعية ا��ر�ات أن Charles Tilly                 

ما رغم املطالب" . �ذه لدعم الشارع إ�� ا��ر�ات �ذه وت��أ الرس��، للتمثيل تفتقد شعبية قاعدة عن كُمتحِدث�ن                   أنفس�م
4

ي�ون قد الشارع أن واعت�� بالوسيلة، ذلك ر�ط لكنھ السياسية، السلطة تجاه السيا��� الطا�ع من تل�� �عر�ف لھ                    �ش��

السلمية الوسائل تأميم ��بھ العام ا��ال ا�غالق أن ن��ظ ،2013 �عد املصر�ة ا��الة ضوء و�� ذلك. �� املث��                    الوسيلة

تراجع وضمن الورقة، �� س��د كما �العنف أخرى وسائل إ�� ا��ر�ات �ذه ولوج بالضرورة يو�� بما املثال س�يل ع��                     �الشارع

حدث ما و�و القائم، السيا��� النظام تجاه حدة أك�� وسائل تتخذ جديدة حر�ات لصا�� ا��ال السيا��� الفعل                   دور

نوع�ن إ�� االجتماعية ا��ر�ات وتنقسم مر���. عزل �عد النو�� العنف ��ر�ات
ً
نموا ش�دت ال�� املصر�ة؛ ا��الة ��                   بالفعل

  م��ا:

تتعلق● بأ�شطة أو بتغي���ا، املطالبة أو ا���ومة أداء ع�� االحتجاج مثل سياسية مطالب ذات اجتماعية                 حر�ات

 بتغ�� النظام و�عديل الدستور كما حدث �� مصر 2011 .
5

�ذه● أل�شطة ي�ون قد ولكن والعمالية، الطالبية ا��ر�ات مثل سياسية غ�� مطالب ذات اجتماعية                حر�ات

ا��لة مدينة �� العمالية االحتجاجات رحم من أبر�ل 6 حركة �شأة مثل ل ،
ُ
�

َ
ك السيا��� النظام ع��

ً
آثارا                   ا��ر�ات

6

 الك��ى 2008.

ُ�ناك  أصبح ألنھ السياسية، غ�� وا��ر�ات السياسية ا��ر�ات ب�ن التمي�� �� صعو�ة �ناك أن نجد اإلطار �ذا ��                   

وا��ر�ات العمال مطالب ب�ب�� السياسية املطالب ذات ا��ر�ات تقوم حيث سيا���. غ�� �و وما سيا��� �و ما ب�ن                    تداخل

  نول دو��ش، �ل نحن إزاء حركة بالفعل أم إزاء منظمات محددة؟، ا��وار املتمدن ، ع�� الرابط: https://goo.gl/sFwMxP   تار�خ الدخول: 3.24/1/2018
  �شارلز تل��،  ا��ر�ات االجتماعية 1768-2004 ، ر�يع و�بة (ترجمة وتقديم)، الطبعة األو�� (القا�رة: ا��لس األع�� للثقافة،2005)، ص4.15
  ع�ّ� الدين �الل، ل   النظام السيا��� املصري ب�ن إرث املا��� وآفاق املستقبل ، الطبعة األو�� (القا�رة: الدار املصر�ة اللبنانية، 2010)، ص5.454
  املرجع السابق.6
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��ذب تحتاج ثّم فمن الشارع، وسياسات املظا�رات ع�� أك�� بصورة �عتمد عمل�ا أن السيما شعبي��ا توسيع ��دف                   النقابية

العنف حر�ات تفشل أخرى، ناحية من يناير. 25 ثورة �� السياسية ا��ر�ات توظيفھ �� ن��ت ما و�و أل�شط��ا، كب��ة                     فئة

سياسية مطالب تت�ن��ا ن�يجة للنجاح
ً
قر�ا األك�� السلمية ا��ر�ات �عت�� حيث ل�ا؛ الناس �عاطف جذب ��                  السيا���

السياسة السلطو�ة األنظمة تدفع أخرى، ناحية من الشعب ، أطياف من كب��ة لفئة املشاركة ت�يح واجتماعية                 واقتصادية
7

االستمرار لنفس�ا لتضمن واالحتجاج للمقاومة السلمية أدواتھ وتأميم العام ا��ال ��نق محاوال��ا ن�يجة العنف                نحو

�عكس مستقرة غ�� سياسية أنظمة عنھ ي�تج ما أن باعتبار للتغي�� �وسيلة العنف من الناس نفور ذلك �� مستغلة                     والبقاء

.   محاوالت التغي�� السل�� ال�� يتولد ع��ا أنظمة مستقرة إ�� حٍد كب��
8

�عت�� السياق، �ذا و�� اجتماعية، الال أو االجتماعية تص�يفا��ا ب�ن ما العنيفة ا��ر�ات نحو االتجا�ات                 ت�باين

انھ بمع�� مألوف، �و عما ل��روج دائما �س�� ا��ما��� �شاط أن Collective behavior theory االجتما�� السلوك                  نظر�ة

السياسية املشاركة 2011 قبل مصر �� السيا��� الواقع أتاح لھ.
ً
متحديا ي�ون قد بل السيا���، الواقع ي�يحھ بما يرتبط                     ال

التظا�رات وتنظيم االحتجاجية السالسل ابتداع السياسية ا��ر�ات استطاعت األخرى الناحية ع�� لكن              الش�لية

ع�� خطرة صبح
ُ
ت قد املع�� �ذا بمثل ا��ر�ات أن النظر�ة �ذه أ��اب يرى النظام. ضد عامة حالة خلق �غرض                     والتجمعات

الختالق إ�� مصر �� اجتماعية" "كقوة تمرد حركة مصر �� اإلقليمية والقوى األمن ف
َّ
وظ حيث الديمقراطي؛ التغي��                   حاالت

السياسية. العملية �� ا���ش تدخل ن�يجة منتخب مد�ي رئ�س أول عزل إ�� األخ�� �� أدت عامة حالة احتجاجية                    حركة

  و�ناك أمثلة أخرى ل�ذا الش�ل من ا��ر�ات أبرز�ا ما قامت بھ ا��ر�ات الناز�ة �� أملانيا والفاشية �� إيطاليا .
9

عند باال�تمام األجدى السؤال Resourcesأن Mobilization Theoryاملوارد �عبئة نظر�ة �عت�� آخر، صعيد              ع��

االقتصادية، املوارد خاصة ل�ا املتاحة املوارد دراسة بقدر ا��ر�ات �ذه ب�شوء يتعلق ال االجتماعية ا��ر�ات ظا�رة                  دراسة
10

ا��ركية عملت اإلطار، �ذا �� إل��ا. تصبوا ال�� األ�داف لتحقيق املوارد �ذه توظيف ع�� قدر��ا مدى وكذلك                   والدعائية،

التواصل وسائل ع�� ا��ر�ات �ذه اعتمدت فقد الدعائية، األساليب توظيف ع�� العنيفة أو السلمية سواًء                 املصر�ة

الفعل لت��يم املرئية الصورة ستخدمت
ُ
ا حيث املتعاطف�ن؛ ثقة وكسب ا��دد األعضاء ولتجنيد لألف�ار لل��و�ج                االجتما��

والعقاب حلوان، وكتائب حسم، مثل السيا��� العنف حر�ات ون��ت ا��ر�ات. �ذه �سميھ كما "الثوري" أو                 العنيف

ع�� عملت حيث نجاعة؛ األك�� حسم حركة تبقى ولكن االتجاه، �ذا اتباع ��
ً
الحقا س��د كما الشعبية واملقاومة                    الثوري،

وعمليا��ا املساعد العام للنائب واغتيال�ا جمعة، ع�� الشيخ اغتيال ��اولة ترو�ج�ا مثل كب�� إعالمي بزخم لعمليا��ا                  ال��و�ج

  ال�� أسفرت عن اس�ش�اد عدد كب�� من ضباط ا���ش والشرطة.

العنيفة أو السلمية االجتماعية ا��ر�ات �� سواء أ�ميتھ رغم ال�شري العنصر إ�مال النظر�ة �ذه ع��                 يؤخذ

يتعلق فيما السابقة النظر�ات ع�� التغلب تل�� لشارلز �َتج
ُ
ا� ا��م�ور نظر�ة استطاعت فيما املتاحة. املوارد أ�م                  �أحد

السلوك طر�ق عن ذلك و�تم كسره، محاولة ح�� أو القائم السيا��� النظام �� التغي�� إلحداث العنيف أو الثوري                    بالسلوك

للعلوم7 الت�س�� دار (القا�رة: ا��ضاري، الو�� سلسلة ،(13) ا��لد ،(
ً
(مقدما مصطفى نادية الثورة ، �عد مصر �� الديمقراطي والتحول ما���، العنف الفتاح عبد                        

 والثقافة، 2015)، ص42.
  املرجع السابق، ص8.44
  تل��، مرجع سابق، ص9.17

مصر ،10 �� ا��ديدة االحتجاجية ا��ر�ات السياسة: وآخرون، عودة فوزي سامح :�� ُمقارنة، نقدية قراءة مصر: �� "السياسية" وا��ر�ات "املطلبية" ا��ر�ات فوزي،                        سامح
)، (القا�رة: مركز األ�رام للدراسات السياسية واإلس��اتيجية،2010)، ص26.

ً
 دينا ��اتة(ُمحررا
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ي�بلور األمر �ذا أن تل�� يرى ا���ومي، للفعل والتصدي املواج�ة حالة �� ذروتھ إ�� يصل والذي Violent behavior                    العنفوي

 من خالل أر�عة مراحل أ�م�ا   :
11

سياسية● أزمة ن�يجة تلقا�ي باح�شاد تبدأ ال�� االجتماعية ا��ركة ش�ل تأخذ ��موعة ا��ر�ي التنظيم                توفر

مة.
َ
واة ��ركة ُمنظ

ُ
  أو اقتصادية..إ��، ومن ثّم تتحول إ�� ن

النخبة● من ووج�اء قيادية و��صيات مناصر�ن استقطاب ع�� القدرة �� وتتمثل وا��شد،              التعبئة

 السياسية، أو كسب تأييد�م ع�� األقل.

نخِرط�ن �� �ذا السلوك ا��م��.●
ُ
 وجود مصا�� ُمش��كة عند امل

وكسب● ا��تمع إ�� النفاذ خالل�ا من �ستطيع وال�� للغضب، تدعو أحداث مثل السياسية الفرصة                توفر

 تأييده ودعمھ.

بن�تھ؛ ع�� التغي�� خطورة يدرك السيا��� النظام أن نجد مصر، �� السيا��� للواقع اآلنية ا��الة إ�� النظر                   عند

ثم ومن التعبئة، ملنع التظا�ر تنظيم قانون صدر ناحية فمن املراحل، �ذه من أٍي توفر أمام الع��ات من العديد ت��ز                      حيث

إجراءات مثل للغضب تدعو ال�� السياسية الفرص من العديد توافر رغم مستقبلية حركة ألي التنظيمية النواة �ش�ل                   منع

مع ا��دود ترسيم قضية وكذلك الس����، الفتاح عبد املصري الرئ�س نظام ي�بع�ا ال�� القاسية االقتصادي                 اإلصالح

العنيف الفعل يفتقد آخر، صعيد ع�� وصناف��. ت��ان جز�ر�ي عن مصر تنازل عن أسفرت ال�� السعودية العر�ية                   اململكة

�ذه من لكث�� املش��ك ال�دف إ�� �عود ألسباب األخرى القوى مع للتوافق 2013 �عد السيا��� العنف حر�ات بھ تقوم                     الذي

جماعة �� فقط وترك��ه املش��كة املصا�� عنصر غياب �ع�� ما ل��كم، مر��� وإعادة الشرعية استعادة و�و                  ا��ر�ات،

ل
ّ
مث مبارك، نظام إسقاط �� االجتماعية ا��ر�ات نجاح سياق و�� األخرى. السياسية التيارات دون وحد�ا املسلم�ن                  اإلخوان

�ذه استطاعت الش�ل و��ذا ال�و�ا�ي، الصراع عن
ً
�عيدا املش��كة املص��ة عنصر توافر ��

ً
�اما

ً
عامال األيديولوجية                  غياب

املعارضة حالة تفتقد فيما جنب، إ��
ً
جنبا واإلسالمي�ن العلماني�ن جمعت حيث لأليديولوجيات عابرة ت�ون أن                 ا��ر�ات

  لنظام ما �عد الثالث من يوليو/ تموز 2013 لذلك.

  

   معن خليل الُعمر،  ا��ر�ات االجتماعية ، الطبعة األو�� (رام هللا: دار الشروق لل�شر والتوز�ع،2010)، ص 11.103-102
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تراجع إ�� الدور تصاعد من :2013 يوليو/تموز قبل االجتماعية ا��ر�ات :
ً
           ثانيا

 امل�انة

آليات ابت�ار ع�� عملت حيث 2011؛ قبل املصري ل��راك السياسية املعادلة �غي�� �� الشبابية ا��ر�ات                 ن��ت

ال�دف وحدة ُ�عد مبارك. األسبق الرئ�س لنظام األمنية القبضة فرض��ا ال�� والعقبات القيود تجاوز من ن��ا
ّ

مك                  جديدة

��ا بتليت
ُ
ا ال�� الضعف مواطن من كث�� تجاوز استطاعت حيث ا��ر�ات؛ �ذه نجاح عوامل أ�م األد��ة عن                   والبعد

ت�ون أن دون عامة مظلومّيات عن ع��ت حيث ا��ر�ات؛ �ذه لظ�ور مواتية السياسية الظروف �انت املصر�ة .                   املعارضة
12

من حالة عن وعّ��ت 2011 يناير سبقت عامة اجتماعية ��الة
ً
تجسيدا �انت بل أيديولو�� تيار أو سيا���، فصيل ع��

ً
                    حكرا

الرضا عدم حالة عن بالتعب�� الشعور بقدر للسلطة للوصول �سَع ال للسياسة
ً
بديال

ً
نموذجا قدمت حيث السيا���؛                   الزخم

ا��لس مقاومة �� نجاح�ا وكذلك يناير، 25 �� ومطال��ا أ�داف�ا تحقيق �� نجاح�ا ذلك أكّد وما السيا���. التغي�� ��                     والرغبة

  األع�� للقوات املس��ة الذي أدار شؤون مصر �عد تن�� مبارك.

حل �عد التمثيلية للمؤسسات وا�� غياب ظل �� االحتجا�� دور�ا و�رز مبارك، تن�� �عد الشارع دور                  تمدد

ورغم مبارك. نظام من
ً
جزءا باعتبار�ا النقابات ومجالس الطالبية واالتحادات ا��لية وا��الس والشورى الشعب                مجل���

القضاء ع�� الوقت ذلك �� ملصر العسكر�ة اإلدارة عملت مصر، �� السياسة إلحياء محاولة من ا��ر�ات �ذه ظ�ور مثلھ                     ما

السيا��� الزخم عمليات �� ا��ر�ات �ذه دور تراجع إ�� أدت ال�� اإلجراءات من العديد املن�� �ذا �� واتخذت الظا�رة،                     ع��

 الذي سبق تن�� مبارك، وس��كز �� �ذا ا��زء ع�� سياسة الدولة تجاه �ذه ا��ر�ات.

 1- إصدار قانون تنظيم التظا�ر 2013

اعتمدت حيث يونيو؛ 30 �� مر��� عزل ح�� مبارك لع�د األخ�� العقد منذ مصر �� السلطة مقاومة أنماط                    ت�شابھ

ل�ذه السلطات حفظ حد إ�� السياسات �ذه ووصلت الشارع، وسياسات االجتماعية ا��ر�ات ع�� كب��ة                بصورة

ل�ا الداع�ن محاكمة خالل من منبع�ا من عل��ا والقضاء بل مع�ا والتعامل مقاوم��ا طرق حفظ ثم ومن                   االس��اتيجية

تتخذ�ا ال�� السياسات مع الطرح �ذه يتأكد مباشرة . مر��� عزل �عد الصادر التظا�ر قانون ع��
ً
اس�نادا ف��ا                   واملشارك�ن

13

من ال���يع من القدم كرة جما��� منع حد املنع �ذا وصل أ�داف�ا، �انت
ً
أيا التجمعات �افة ملنع مر��� عزل منذ                      ا���ومة

�� املساجد داخل (التجمع) االعت�اف ملنع لقرار�ا األوقاف وزارة إصدار وكذلك ا��ما��، سلوك�ا من
ً
خوفا املدرجات                  داخل

  العشر األواخر من رمضان دون ا��صول ع�� التصار�ح الالزمة .
14

مركز12 (ب��وت: األو�� الطبعة ،(
ً
ر�ي(ُمحررا

ُ
ق ب��ت �عد�ا ، وما الثورة مصر: �� العر�ي وآخرون، الر�يع ر�ي

ُ
ق ب��ت :�� يناير، 25 وثورة الشباب حر�ات ��اتة، دينا                          

 دراسات الوحدة العر�ية، 2012)، ص 122-121.
  خليل العنا�ي، املقاومة تحت حكم العسكر: أنماط التعبئة السياسية �� مصر منذ انقالب تموز/يوليو 2013،  سياسات عر�ية ، العدد 27، تموز/يوليو 2017، ص13.78
تار�خ14  https://goo.gl/4TfRzu الرابط: ع�� ،(22/6/2016) اليوم القانون»، املصري عن خارج «اجتماع تصر�ح بدون االعت�اف «األوقاف»: العال، عبد فت�� محمد                     

 الدخول: 8/1/2018.
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ع�� اعتمدت ال�� االجتماعية ا��ر�ات �شاط ل��اجع �امة محطة مر��� عزل عقب صدر الذي التظا�ر قانون ل
ّ
                 مث

منع�ا . ول�س التظا�ر عملية لضبط القانون �ذا إصدار ا���ومة بررت فيما السياسية، السلطة ملقاومة الشارع                 سياسات

وخاصة دور�ا ت��يم إ�� ��دف أنھ رأت بل يضبط�ا، وال التظا�ر عملية يمنع أنھ ا��ر�ات �ذه م
َ
ُمعظ رأت ما عكس                      و�ذا

�ذا ع��
ً
اس�نادا كب��ة ملدد با���س الشبابية القيادات من العديد ع�� ُحكم األمن. عصا ف��ا تزايدت مرحلة �� صدر                     أنھ

 القانون مثل مؤسس حركة شباب 6 أبر�ل أحمد ما�ر، وال�شطاء السياسي�ن أحمد دومة وعالء عبد الفتاح.

  2- الدور اإلعالمي السل��

الداعية ا��ر�ات أحد أبر�ل" 6 شباب "حركة فيھ ا��م الذي املس��ة للقوات األع�� للمجلس رقم"69" البيان ل
ّ
                 مث

ضد يونيو/حز�ران 30 و�عد قبل شِرسة إعالمية حمالت ذلك تبع الوطن . مصا�� ضد والعمل بالتخو�ن للثورة                  والداعمة
15

ً
سلبيا ال��و�ج تم حيث االقتصادية؛ األوضاع لھ آلت بما املصري الشارع ضيق مستغل�ن ا��ر�ات �ذه وقادة                  شباب

واالس�ثمارات السياحة، وعودة االقتصاد، �عا�� أمام ع��ة تقف �و��ا ا��ر�ات �ذه ف��ا و�شارك تدعو ال��                 للتظا�رات

ب�شر اإلعالم قيام عن
ً
فضال املصري ا��تمع �� الفتنة إحداث �غرض ا��ارج من تمو�الت بتلقي الشباب ��م

ُ
وا                   األجن�ية.

 اتصاالت تليفونية خاصة لقيادات �ذه ا��ر�ات �غرض ال�ش��� ��م وإضعاف موقف�م أمام الرأي العام .
16

: ا��ر�ات االجتماعية �عد يوليو/تموز 2013: من السلمية إ�� العنف
ً
 ثالثا

موجة مصر �� االجتماعية ا��ر�ات ش�دت حيث لھ ؛ ا��فزة والشروط الظروف توافر العنف وجود                يتطلب
17

ذات السياسية ا��ر�ات اتجاه ذلك صاحب السل��، التغي�� لسبل السلطات مقاومة �عد خاصة التحوالت من                 كب��ة

�� ��م والزج ومن�سب��ا، قاد��ا من كب�� عدد ع�� القبض �عد خاصة "البيات" بـ �سميتھ يمكن ملا السلمية                    التوج�ات

السل�� السيا��� الفعل مساحة لغياب ون�يجة التظا�ر. قانون مواد ع�� أصل�ا �� معتمدة قضائية أح�ام وفق                  ال��ون

والتنوع االختالف أمام العام ا��ال ا�ساع أن البعض و�رى .2013 يوليو/تموز 3 �عد �ش�ل ما تجاه العنف موجة                    تصاعدت

الب�ئة توافر ح�� أو جدد أعضاء تجنيد �� سواًء العنيفة ا��ماعات وقدرة العنف حالة �غذية ع��
ً
سلبا ينعكس ا��تمع، ��                    

التيارات �عض تحول أن اإلسالمية ا��ر�ات شئون �� الباحث العنا�ي خليل يرى الصدد، �ذا �� أ�شط��ا. ملمارسة                   ا��صبة

أن العنا�ي و�عت�� السلطات، قبل من ا��ر�ات �ذه ل�ا تتعرض الذي والقمع العنف بدرجة يرتبط العنف إ��                   اإلسالمية

ما و�و املقاومة ، من عنيفة أنماط لظ�ور فرصة التظا�ر تجر�م قوان�ن استخدام طر�ق عن مصر �� العام ا��ال                    إغالق
18

القا�رة، ح�� عمليا��ا امتدت ال�� السيا��� العنف حر�ات �شأة من كب��ة موجة ش�دت ال�� املصر�ة ا��الة ��
ً
فعليا                    حدث

حلوان، وكتائب الثوري، والعقاب الثورة، ولواء وحسم، مصر، أجناد وتنظيم الشعبية، املقاومة ا��ر�ات �ذه أبرز                 ومن

ع، ودا�ف، وإعدام، والعقاب الثوري، وسنوجز �شأة وتطور أ�شطة �عض �ذه ا��ر�ات فيما ي��.
َّ
 وول

تار�خ15  https://goo.gl/jiRGLQ الرابط: ع�� ،2014 مايو/آيار السياسية، للبحوث العر�ي املركز عل��ا، وما ل�ا ما أبر�ل 6 حركة ا��ظر: إ�� الصعود من هللا، عبد                           محمود
 الدخول: 29/1/2018.

  عبد الرحيم ع��، برنامج الصندوق األسود، (22/12/2013)، موقع يوتيوب، ع�� الرابط:  https://goo.gl/gXHyFx   تار�خ الدخول: 16.29/1/2018
  أنظر: إبرا�يم ا��يدري،  س�سيولوجيا العنف واإلر�اب ، الطبعة األو�� (ب��وت: دار السا��، 2015).17
  العنا�ي، مرجع سابق، ص18.81-79
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 1- املقاومة الشعبية

وال��ضة). العدو�ة، را�عة اعتصامي لفض األو�� (الذكرى 2014 أغسطس/آب 14 �� الشعبية املقاومة حركة                �شأت

تصبوا ثور�ة أ�دافھ وان املسلم�ن، اإلخوان بجماعة عالقة لھ ت�ون أن نفى الشعبية للمقاومة األول البيان أن بالذكر                    جدير

ال��ية، الطرق قطع ع�� الشعبية املقاومة حركة عمليات اقتصرت يناير. ثورة رفعتھ الذي الديمقراطي التحول تحقيق                  نحو

 و�عطيل حركة السكك ا��ديدية.

 2- تنظيم أجناد مصر

نظام ملقاومة السل�� الفعل ترفض ال�� الشباب من مجموعة من 2014 الثا�ي يناير/�انون 25 �� التنظيم                  تأسس

املعتقل�ن وتخليص هللا، كتاب وتحكيم الدين، إقامة �و �دفھ أن التنظيم، أعلن أخرى، ناحية من الس����. املصري                   الرئ�س

الشرطة كمائن اس��داف مثل التنظيم ع��ا أعلن ال�� العمليات خالل من ذلك وظ�ر أحوال. من لھ وصلوا مما                    وأسر�م

 وقوات األمن املركزي �� قلب القا�رة .
19

 3-العقاب الثوري

ا���ش من وداعميھ مصر، �� السيا��� النظام مقاومة ��دف 2015 الثا�ي يناير/�انون 14 �� ا��ركة                 �شأت

تنفيذ الثوري العقاب حركة ��ا قامت ال�� العمليات أبرز من األعمال. رجال إ�� باإلضافة واإلعالم، القضاء وأج�زة                   والشرطة

وسيارات مدرعات ب�ن ما آلية 162 وتدم�� مس�ً�ا، كميًنا و24 تفج�ً�ا، و69 اش�باك، أو اقتحام ب�ن ما مس�ً�ا، ��وًما 26                    

 شرطة وسيارات ح�ومية وسيارات خاصة. وكذلك إعال��ا املسؤولية عن تفج�� أبراج ك�ر�اء مدينة اإلنتاج اإلعالمي .
20

 4- حركة حسم

بان��اج ،2016 تموز يوليو/ �� �شاط�ا بدأت حيث مصر؛ �� العنيفة ا��ر�ات لظا�رة
ً
خط��ا

ً
تطورا "حسم"                  �عت��

اس��اتيجية ع�� حسم تنظيم عمليات اعتمد .2013 يوليو/تموز 3 �عد ما نظام مقاومة �غرض البدائية العمليات                  أسلوب

تنظيم اتبع�ا ال�� العمل اس��اتيجية أن إ�� الباحثون �س�ند . ا��صوص) وجھ ع�� (القا�رة العمق إ�� ال�وامش من                   التمدد
21

��الة املتا�عون ذلك دعا القا�رة، إ�� ذلك �عد وتمدد�ا األقاليم أطراف من وخروج�ا ا��ركة �شأة ع�� داللة                   "حسم"

العمليات أول أن خاصة 2013 أغسطس/آب وال��ضة العدو�ة را�عة اعتصامي فض ��ايا بأ�ا�� ر�ط�ا إ�� مصر ��                   العنف

ش�دت وال�� املسلم�ن، اإلخوان جماعة أنصار قواعد أ�م من واحدة باعتبار�ا الفيوم محافظة من بدأت ��ا قامت                   ال��

الغاضب، الشباب لفكرة نموذج ا��ركة �عد أخرى، ناحية من مر��� . عزل تلت ال�� الف��ة خالل واسعة أمنية                   عمليات
22

مثل مبتدئة عنف ��ر�ات امتداد ا��ركة وأن الس����، الفتاح عبد ا��ا�� الرئ�س نظام وجھ �� الثأر شعارات يرفع                    الذي

  لالطالع ع�� العمليات ال�� أعلن التنظيم عن ت�ن��ا، أنظر: م��ق (1).19
  أنظر: م��ق (1).20
  يظ�ر تمدد العمليات من ال�امش إ�� املركز من خالل ت�بع وتح�� عمليات ا��ركة منذ �شأ��ا، أنظر: م��ق (1).21
   انظر: م��ق (1).22
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أو فكرً�ا سواء ك��ى تنظيمات مع عالقة ع�� ل�ست أ��ا يو�� مما الشعبية املقاومة أو الثوري العقاب أو حلوان                     كتائب

فكرة ح�� أو متا�ع��ا األمنية ا���ات ع�� يصعب ال�� املتفردة" "الذئاب أطروحة من �عزز و�ذا تدر��ًيا، ح�� أو                    تنظيمًيا

  اإلفشال املبكر لعمليا��ا.

التكنولوجية الثورة ع�� اعتمدت حيث املصري، العام الرأي أثارت أ��ا إال ل��ركة الظ�ور حداثة من الرغم                  ع��

م��ا والت��يم الصورة اعتماد خالل من اإلعالمية ال��ة وإحداث لل��و�ج عملّيا��ا رصد �� االجتما�� التواصل                 ووسائل

مسرح من عائدون أفراد ع�� التنظيم باعتماد يو�� مما "داعش"، والشام العراق �� اإلسالمية الدولة تنظيم غرار                   ع��

باس��اتيجية متأثر�ن أ��اص ع�� ا��ركة اعتماد أو سور�ا، أو لي�يا أو س�ناء �� سواًء اإلسالمية الدولة تنظيم                   عمليات

  "داعش" للمقاومة وإقامة الدولة.

،2013 يوليو/تموز 3 �� ا���ش بيان مؤ�دي من باالنتقام اإللك��ونية مدون��ا ع�� ظ�ور�ا منذ ا��ركة                 �ددت

من ا��ا��. املصري النظام ع�� ا��سو��ن األعمال ورجال الدين، وشيوخ اإلعالمي�ن، تنال االغتياالت من قائمة                 وأعلنت

حيث الفردي"، "اإلر�اب بـ �س�� ما أو العشوا�ي اإلر�اب لفكرة نموذج أ��ا يت�� حسم، ��ا قامت ال�� العمليات ت�بع                     خالل

ع�� رئ�سة بصورة اعتمدت وع�� أخرى، إر�ابية بكيانات ارتباط�ا �علن لم ح�� أو قيادة ل�ا فل�س اح��ا��، فكر دون                     �ش�لت

الشيخ السابق مصر مف�� اغتيال محاولة ح�� أو الفيوم مباحث رئ�س مع حدث كما وال��وم واملتا�عة الرصد                   اس��اتيجية

نواة لي�ون الثورة" "لواء مس�� تحت جديد عسكري لذراع تدشي��ا عن حسم حركة أعلنت أخرى، ناحية من جمعة .                    ع��
23

ا��ديد الكيان �عت�� إ��ا ع��ا: الصادر التدش�ن بيان �� ا��ركة، وقالت ا���اد. مس�� تحت نوعية �عمليات يقوم                   لكيان

الشرطة، كمائن اس��داف �� "حسم" اتبعتھ الذي املقاومة اتجاه نفس الثورة" "لواء انت�� املقاومة" . صف إ�� قو�ة                   "إضافة
24

اس�ش�اد عن أسفر والذي املنوفية، بمحافظة السادات مدينة �� ال����ي كم�ن ع�� ال��وم مثل العامة ال��صيات                  وت�بع

فض ذكرى �� جاءت العملية أن إ��
ً
مش��ا ل��ادث،

ً
تفصيليا

ً
وصفا البيان وقدم مدني�ن، و2 آخر�ن 3 وإصابة                    شرطي�ن

 اعتصام را�عة .
25

و "حسم" تت�نا�ا ال�� النوعية العمليات أن بوك الف�س ع�� املقاومة" "إعالم نفس�ا ع�� تطلق صفحة                  وأعلنت

تم ش�ر من أقل ��“ أنھ الصفحة وأضافت القادمة. املرحلة �� ست�بناه الذي املتفردة" "الذئاب ألسلوب مقدمة الثورة"                    "لواء

العمليات . من بمز�د البيان وتوعد متنوعة عمليات بثالث وقامتا الثورة، ولواء حسم مقاومة حرك�� ت�و�ن عن                  اإلعالن
26

تنفي فيما املسلم�ن، اإلخوان جماعة إ�� اال��ام بأصا�ع الرسمية بيانا��ا ��
ً
دائما �ش�� املصر�ة السلطات أن بالذكر                   جدير

 األخ��ة اتباع�ا من�� العنف، بل وقيام�ا برفت من ي�ب�� �ذا االتجاه سواًء �� ج��ة الشباب أو ج��ة محمود عزت .
27

  

    انظر: مدونة ا��ركة ع�� الرابط:23
    تدش�ن حركة "لواء الثورة"، مدونة حركة حسم، 23/8/2016، ع�� الرابط: http://goo.gl/bTtjld    تار�خ الدخول: 24.1/1/2018
    عماد حسان�ن، "لواء الثورة" ي�ب�� تفج�� كم�ن ال����ي بمدينة السادات،  املصر�ون ، 28/8/2016، ع�� الرابط: http://goo.gl/kM7Dbe    تار�خ الدخول: 25.1/1/2018
    محمد خيال، "العمليات النوعية" �عاود الظ�ور بـ “حسم" و"لواء الثورة"،  الشروق ، 23/8/2016، ع�� الرابط: http://goo.gl/Myc9hw    تار�خ الدخول: 26.6/1/2018
   املرجع السابق.27
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 خاتمة

ا���ادية، ا��ر�ات تأس�س إ�� السلمية الشعارات ورفع الشارع من وتحول�ا مصر �� السياسة حالة لھ آلت ما                   إن

الشبابية با��ر�ات تأثر�ا العنف حر�ات ت�بعھ الذي األسلوب ي��ز حيث ومحفزا��ا؛ العنف حالة دراسة �� التفك��                  يتطلب

التواصل مواقع توظيف عن
ً
فضال الثورة وشعارات الديمقراطية تب�� �� شعارا��ا من ي��ز ما و�و الثورة، �عد ظ�رت                    ال��

25 ثورة قبيل نفس�ا الشبابية ا��ر�ات وظف��ا ال�� الدعائية األساليب استخدمت و�التا�� اإللك��ونية، واملدونات                االجتما��

املتعاطف�ن ثقة وكسب األعضاء ولتجنيد لألف�ار لل��و�ج االجتما�� التواصل وسائل ع�� ا��ر�ات �ذه اعتمدت فقد                 يناير،

  مستخدم�ن �� ذلك الصورة املرئية لت��يم الفعل العنيف أو "الثوري".

األفول إ�� الدور �ذا اتجھ لكن مباشرة و�عد�ا الثورة قبل ما مرحلة �� االجتماعية ا��ر�ات نجم بزوغ                   رغم

ا��ر�ات �ذه إ�� �عود �عض�ا األسباب �ذه أن الباحث و�رى التحديات. من العديد مواج�تھ عن
ً
فضال املسار عن                    واالنحراف

املتد�ِور االقتصادي الوضع غاِفلة سيا��� �و ما ع�� ركزت حيث املصري؛ الشارع أولو�ة �� تكن لم ال�� وأ�شط��ا                    نفس�ا

باالستقرار عمل�م ارتبط الذين الناس من كب�� لقطاع األساسية ا��اجات طال والذي املصري الشعب لھ وصل                  الذي
قانون سيما ال�شر�عية النصوص وخاصة ا��ر�ات �ذه لعمل نظم

ُ
وامل ا��اِكم القانو�ي اإلطار إ�� �عود وأخرى                 السيا���،

من الَنيل ع�� والعمل ضد�ا
ً
ضروسا

ً
حر�ا �عضھ قاد الذي السل�� والدعا�ي اإلعالمي الدور إ�� باإلضافة التظا�ر،                   تنظيم

ً
وصوال امل�انة، وتراجع الدور أفول �عوامل املتعلقة ال�ساؤالت ع�� إجابة الثالث التحليلية األفق �ذه تمثل ومؤسس��ا.                  قاد��ا

 إ�� الن�� العنيف.

السل�� الشبا�ي ل��راك الدولة من املوج�ة السيا��� العنف وحالة العام ا��ال إغالق أف�� أخرى، ناحية                 من

تقوم ما أرجعت وكذلك الديمقراطية، استعادة شعارات العنف جماعات رفعت حيث العنف ؛ حر�ات �شاط أمام                 الطر�ق
28

ا��ر�ات شباب ب�ن مباشرة مواج�ة من تال�ما وما وال��ضة العدو�ة را�عة اعتصامي فض ألحداث للثأر عنف من                   بھ
عزل منذ املضاد والعنف العنف حاالت من مصر �ع�ش�ا ال�� التجر�ة �ذه أظ�رت و�التا�� مصر، �� الدولة وأج�زة                    اإلسالمية

السياسية الظروف لھ آلت ملا بالنظر
ً
معا وا��تمع للدولة بال�سبة األمثل �ان السل�� واالحتجاج الشارع خيار أن                   مر���

 واالجتماعية بمصر.

  

ملعلومات28 العر�ية املنظمة ،3/7/2017 مصر، �� اإل�سان حقوق ان��ا�ات يرصد تقر�ر الق�ر من سنوات أر�ع أنظر: الدولة عنف حاالت حول والبيانات املعلومات من                           مز�د
ا��ديد، العر�ي ،(12/9/2017) و�مية برواية القتل مصر... ��

ً
قسر�ا ا��تف�ن تصفية ��اتة، نادية و  https://goo.gl/47QHv9 الرابط: ع�� ،28-17 ص اإل�سان،                      حقوق

الرابط: ع�� ،297 ص العالم"، �� اإل�سان حقوق "حالة 2017-2016 الدولية العفو منظمة تقر�ر و ،  https://goo.gl/tfihk9 الرابط:                    ع��
اإلر�اب)، م�افحة ستار تحت والتعذيب االختفاء (��ايا موجود غ�� أنت ا رسمي� مصر: و ، file:///C:/Users/mahmoud/Downloads/POL1048002017ARABIC.PDF              

 منظمة العفو الدولية 2016، ص6، ع�� الرابط: file:///C:/Users/mahmoud/Downloads/MDE1243682016ARABIC.PDF   (تار�خ الدخول: 24/1/2018)
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 قائمة املراجع

 الكتب:

  ا��يدري، إبرا�يم،  س�سيولوجيا العنف واإلر�اب ، الطبعة األو�� (ب��وت: دار السا��، 2015).

 الُعمر، معن خليل،  ا��ر�ات االجتماعية ، الطبعة األو�� (رام هللا: دار الشروق لل�شر والتوز�ع،2010).

األع�� ا��لس (القا�رة: األو�� الطبعة وتقديم)، (ترجمة و�بة ر�يع ، 2004-1768 االجتماعية �شارلز، ا��ر�ات               تل��،

 للثقافة،2005).

مركز (القا�رة: ،(
ً
��اتة(ُمحررا دينا مصر ، �� ا��ديدة االحتجاجية ا��ر�ات السياسة: وآخرون، عودة سامح               فوزي،

 األ�رام للدراسات السياسية واإلس��اتيجية،2010).

دراسات مركز (ب��وت: األو�� الطبعة ،(
ً
ر�ي(ُمحررا

ُ
ق ب��ت �عد�ا ، وما الثورة مصر: �� العر�ي وآخرون، الر�يع ب��ت ر�ي،

ُ
                 ق

 الوحدة العر�ية، 2012).

سلسلة ،(13) ا��لد ،(
ً
(مقدما مصطفى نادية الثورة ، �عد مصر �� الديمقراطي والتحول الفتاح، العنف عبد                 ما���،

 الو�� ا��ضاري، (القا�رة: دار الت�س�� للعلوم والثقافة، 2015).

املصر�ة الدار (القا�رة: األو�� الطبعة املستقبل ، وآفاق املا��� إرث ب�ن املصري السيا��� الدين، النظام ع�ّ�                 �الل،

 اللبنانية، 2010).

 الدور�ات العلمية

2013، سياسات تموز/يوليو انقالب منذ مصر �� السياسية التعبئة أنماط العسكر: حكم تحت املقاومة العنا�ي،                 خليل

 عر�ية ، العدد 27، تموز/يوليو 2017.
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 م��ق (1)

 بيان بأبرز عمليات العنف ال�� ت�ن��ا ا��ر�ات العنيفة �� مصر منذ عزل مر��� يوليو/تموز 2013 
29

 العمليات ال�� ت�ن��ا اسم ا��ركة
ب�ت أنصار    تنظيم

 املقدس
 

منذ1- والشرطة ا���ش اس��دفت ال�� الكب��ة االعتداءات معظم           تب�ت

  عزل مر��� يوليو/تموز 2013.

  محاولة اغتيال اللواء محمد إبرا�يم، وز�ر الداخلية السابق.2-

بمدينة3- م��لھ أمام الوط��، األمن ضابط م��وك، محمد املقدم            اغتيال

 نصر.

-4١٠ وإصابة مواطن اس�ش�اد عن أسفرت ال�� العر�ش تفج��ات            تب�ت

 آخر�ن بي��م ٤ من رجال الشرطة.

العر�ش،5- بر�د مكتب أمام شرطة أمي�� اغتيال عملية ا��ركة           تب�ت

 و�شر حساٌب تا�ع ل�ا صورا لعملية االغتيال.

 تب�ت اغتيال قس �� العر�ش.6-

 اس��دف، كم�ن محور 26 يوليو 5يوليو/تموز 7.2017-

للمخابرات8- تا�ع مب�� ع�� ال��وم عن مسئولي��ا ا��ماعة          أعلنت

 العسكر�ة �� اإلسماعيلية، أكتو�ر 2013.

محمد9- اغتيال عن مسئولي��ا ا��ماعة أعلنت ،2013 نوفم�� 20 ��          

محاكمتھ، أثناء مر��� محمد ضد �ش�ادتھ أد�� أمن ضابط           م��وك،

طلق النار عليھ أمام م��لھ �� مدينة نصر، �� 17 نوفم��.
ُ
 وأ

-1024 �� املنصورة مدينة �� للشرطة نقطة بتفج�� ا��ماعة           قامت

14 م��م األقل، ع�� ��ص 16 التفج�� �� تل
ُ
ق ،2013            د�سم��

 ضابط شرطة.

والذي11- إسرائيل، إيالت، ع�� ال��وم عن مسئوليا��ا ا��ماعة          أعلنت

 حدث �� 20 يناير 2014؛ لم �سفر ال��وم عن وقوع إصابات.

ب��12- �� تفت�ش نقطة ع�� ال��وم عن مسئولي��ا ا��ماعة           أعلنت

تل �� ال��وم 5 أ��اص.
ُ
 سو�ف �� 23 يناير 2014، ق

وال��13- 2014 يناير القا�رة تفج��ات عن مسئولي��ا ا��ماعة          أعلنت

 وقعت �� أواخر يناير 2014.

من29 عدٍد ع�� اإلحصاء �ذا واعتمد ك�ل، اإلقليم بحالة وارتباط�ا ��صوصي��ا
ً
نظرا س�ناء، �� املصر�ة املس��ة القوات ضد املوج�ة العنف حالة �شمل ال البيان                            �ذا

 املواقع اإللك��ونية املقروءة، واملرئية املتنوعة.
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-14،2014 ف��اير 16 طابا، حافلة تفج�� عن مسئوليا��ا ا��ماعة           أعلنت

�ور��ن سائح�ن 3 وم��م أ��اص، أر�عة مقتل ع��ا أسفر           وال��

  وسائق ا��افلة املصري.

مصر سواعد    حركة
 (حسم)

 محاولة اغتيال الدكتور ع�� جمعة.1-

 اس��داف أم�ن الشرطة صالح حس�ن، الذي قتل فوًرا.2-

  زرع وتمو�ھ العبّوات الناسفة �� محيط نادي الشرطة بدمياط.3-

رئ�س4- الفتوح أبو أحمد باملس�شار ا��اصة السيارة تحر�ات          رصد

تم�يدا نصر، بمدينة سكنھ بمحيط ا��نايات، محاكم دوائر          إحدى

 الغتيالھ.

من5- ثالثة مقتل إ�� أّدى ما املنوفّية، �� ال����ي كم�ن اس��داف             

 ا��ّندين وإصابة آخر�ن.

بمحافظة6- الوط�� األمن بج�از الشرطة أم�ن الديب، جمال          اس��داف

 البح��ة.

 تفج�� موكب النائب العام املساعد س�تم��/ 7.2016-

 اس��داف سيارة رئ�س مباحث  طامية بمحافظة الفيوم ومرافقيھ.8-

 قتل ضابط �� األمن الوط�� 7 يوليو 2017، �� محافظة القليو�ية.9-

شر�ف10- عزازي إبرا�يم املصري الوط�� األمن �� الضابط اغتيال           تب�ت

 عزازي قرب م��لھ.

ال�رم11- شارع �� السالم م��د بمحيط أمني�ن تمركز�ن اس��داف           تب�ت

 �� 9 د�سم��/�انون األول 2016.

اس��داف12- حادث �� آخر�ن 5 وإصابة الشرطة رجال من 3 اغتيال             تب�ت

1 �� الدائري من بالقرب الواحة بطر�ق نصر بمدينة شرطة            سيارة

 مايو/آيار 2017.

شرطة13- ضابط مقتل عن أسفر ما املعادي، بمنطقة أمنية سيارة            تفج��

 وإصابة آخر و3 مجندين �� 3 يوليو/تموز 2017.

ع��14- الفيوم أمن ملدير�ة التا�ع العسكر�ة املركبات من موكب           اس��داف

وإصابة شرطي مقتل إ�� أدى مما ،2017 يوليو 20 الدائري            الطر�ق

 ثالثة أخر�ن.

 اس��داف كم�ن شرطة �� عبود �عبوة ناسفة.1- أجناد مصر

 اس��داف كم�ن شرطة السواح �عبوة ناسفة.2-

  اس��داف نقطة شرطة بمحور 26 يوليو.3-

 اس��داف قسم شرطة الطالبية �� 24 يناير 4.2014-

 اس��داف قوات األمن املركزي أمام م��و البحوث.5-
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 اس��داف مقر قوات األمن املركزي �� 31 يناير 6.2014-

  اس��داف قوات األمن املركزي �� ميدان ا����ة.7-

واس�ش�اد8- ال��ضة، ميدان �� املركزي األمن قوات قيادات          اس��داف

 العميد طارق املرجاوي الذي لقي مصرعھ �� �ذه العملية.

نقيب9- إصابة أكتو�ر، ـ6 بـ ا��صري م��د بجوار وقع الذي            التفج��

  شرطة.

-106 وإصابة شرطة رائد اس�ش�اد لبنان، ميدان �� للشرطة كم�ن            تفج��

  آخر�ن.

-116 وإصابة شرطة رائد اس�ش�اد لبنان، ميدان �� للشرطة كم�ن            تفج��

  آخر�ن.

 اس��داف دور�ة أمنية �� شارع ال�رم بالقرب من س�نما رادو��س.12-

 تفج��ات بالقرب من قصر االتحادية.13-

شرطة1- لواء الثورة عنصري ف��ا قتل املنوفية بمحافظة تفت�ش نقطة          اس��داف

 وأص�ب 5 آخر�ن بي��ما مدنيان.

من2- (قنص املدرعة التاسعة الفرقة قائد رجا�ي عادل العميد           اغتيال

 اع�� الدراجات النار�ة).

بـ1- املقاومة الشعبية ا��ور طر�ق وقطع ال��راوي، والطر�ق حديدية، سكك طرق           قطع

 6 أكتو�ر.

 اقتحام قسم حلوان، وتخر�ب وحدة مرور حلوان.1- كتائب حلوان

أمنية2- قوة واس��داف بحلوان، النجدة جراج �� الن��ان إشعال           

 بمنطقة عرب غنيم.

 اغتيال مصطفى نصار معاون مباحث قسم 15 مايو.3-

ل�يئة4- تا�ع بأتو��س الن��ان وإضرام الوالدة، عرب شرطة نقطة            تفج��

 النقل العام.

��وًما1- العقاب الثوري 26 تنفيذ خاللھ تب�ت بياًنا ا��ركة �شرت ،2015 يونيو 14 ��            

و تفج�ً�ا، و69 صفر، املسافة من اش�باك أو اقتحام ب�ن ما            مس�ً�ا،

شرطة وسيارات مدرعات ب�ن ما آلية 162 وتدم�� مس�ً�ا، كميًنا 24           

 وسيارات ح�ومية وسيارات خاصة.

ك�ر�اء2- أبراج تفج�� عن املسؤولية خاللھ تب�ت بيانا ا��ركة           �شرت

حب�ب األسبق الداخلية وز�ر م��ل وم�اجمة اإلعالمي، اإلنتاج          مدينة

 العاد��، وتوعدت �� البيان اإلعالمي�ن.
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بزعم3- حلوان، �� مواطن قتل لعملية 2015 يونيو �� فيديو            �شر

عن األمنية األج�زة إلرشاد باملنطقة، اإلخوان مس��ات وسط          اندساسھ

�� �س�ب الشاب أن ا��ركة وأعلنت ومنظم��ا، املس��ات تحرك           أماكن

 اعتقال 40 شاًبا من قيادات ا��ركة.

ع
َّ
جنود1- حركة ول من 7 إصابة عن أسفر الذي ا����ة �و�ري تفج��ات            تب��

بدائي�� عبوت�ن انفجار �� وذلك 2014 ف��اير/شباط بجروح          وضباط

 الصنع.

وسائل1-  إعدام ع�� �شرت نفسھ الوقت �� لك��ا املدني�ن ضد العنف            رفضت

فض �� شار�وا الذين الضباط وصور أسماء االجتما��          التواصل

الشرطة ضد العنف وأحلت وال��ضة، العدو�ة را�عة         اعتصامي

 وا���ش واألمن واإلعالمي�ن.

-26 بمدينة الشرطة ضباط أحد الدرم�� محمود اللواء سيارة           إحراق

تب�ت كما السو�س، �� ل���ش مدرعة وإحراق م��لھ، أمام           أكتو�ر

بمحافظة الشرطة ضباط أحد صابر محمد الضابط سيارة          إحراق

 أسيوط، باإلضافة ��طف ثالث عناصر من ضباط األمن املركزي.

 اإلعالن عن إشعال الن��ان �� سيارة مأمور قسم العرب.1-  بلطجية ضد االنقالب

 وضعت قائمة لالنتقام من الضباط والقضاة واإلعالمي�ن.2-

غذى1- مج�ولون
ُ
� ال�� الطالبية ك�ر�اء بمحطة العا�� الضغط أبراج          تخر�ب

شيحة، ومنيل وا��وامدية، النمرس، وأبو وفيصل، ال�رم،         مناطق

 ومركز إمبابة مارس/آذار 2014.

شرطة2- قسم مأمور رجب، أحمد محمود إسماعيل العميد قتل           محاولة

ألحد رجب العميد فض أثناء وا��ندين الضباط من وعدد           الطالبية،

 مس��ات اإلخوان.

املدنية3- امل�شآت ضد اإلر�ابية العمليات من �عدد ا��ركة األمن           ا��م

و�نك الوط�� االتحاد بنك تفج�� محاولة مثل الطالبية          بمنطقة

 التعم�� واإلس�ان س�تم�� 2014.

 اس��داف محول ك�ر�اء أم األبطال بمنطقة الطالبية 4.2014-

باستخدام1- مولوتوف ضد االنقالب شرطة أقسام ع�� وال��وم شرطة لضباط سيارات          حرق

 "املولوتوف".

 تفج�� عبوة ناسفة بنادي القضاة بب�� سو�ف.1- حركة ثوار ب�� سو�ف

 اس��داف مركز شرطة ناصر ومركز شرطة الوسطى.2-
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بمنطقة3- الضباط ومساكن الشرق ب�و�ري ناسفة عبوة تفج��          

 الشرطة العسكر�ة.

الطر�ق4- ع�� ب��ولية مواد سيارة ع�� النار وإطالق امليمون قطار             حرق

 ال��راوي الشر��..

��صية5- باغتيال طالب أبو محمد اللواء سو�ف ب�� أمن مدير            ��ديد

�عد وذلك وتفج���ا، نفس�ا األمن مدير�ة واس��داف ك��ى،          شرطية

وأعضاء لقيادات الرئ���� املركز �عت�� ال�� امليمون قر�ة          حصار

 ا��ركة.

صالة6- عقب قتل الذي جمعة فت�� شعبان الشرطة أم�ن           اغتيال

القا�رة) (جنوب سو�ف بب�� ببا بمدينة الزرا�� الطر�ق ع��           العشاء

 مايو/أيار 2015.

الشر�عة أنصار    كتائب
 �� أرض الكنانة

سب ل�ا اغتيال أعضاء الشرطة �� الشرقية.1-
ُ
� 

األمنية2- القوات أفراد ضد س�ناء �� تحدث ال�� العمليات ��            التورط

 وا���ش.

قوة1-  حركة دا�ف أفراد أحد حمودة، إبرا�يم أحمد رضا يد�� شرطة أم�ن            اس��داف

 اإلدارة العامة ملرور ا����ة.
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درجة  ع�� حصل الدين. وسوسيولوجيا الديمقراطي التحول قضايا خاصة السياسية، العلوم �� باحث جمال:                ..محمود

السيا��� ا��ضور دراسة الدي��: وا��طاب املساجد إدارة "سياسات موضوع �� واإل�سانية االجتماعية العلوم ��                املاجست��

 �� الفضاء الدي�� بمصر �عد ٢٠١١، لھ العديد من األبحاث امل�شورة.
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