
 

فاء ، هل هم كذلك؟  المواطنون الشر
 ، هل هم كذلك؟ 

ن المؤيدين ضد المعارضة"  "ورقة موقف عن ظاهرة حشد المواطني 
  
 إعداد / كريم عبدالراضن

 (1) 
  فرنسا ، واالبعاء االسود

 فيلم خالت 
ة ، مسئول الحزب  ن طة بمديرية أمن الجي    فرنسا ، اجتمع بمكتب ضابط الشر

  فيلم خالت 
ن
ف

  
"  قائال الوطتن  زك 

  فرنسا "الفنانة عبلة كامل ، وبنت اختها بطة " الفنانة متن
الحاكم ، بخالت 

  ، عايزكم تمنعوا مرشح 
اشيح وتقوموا ألول مرة بدور وطتن " انا عايزكم تجمعوا زمايلكم الشر

ن أمام اللجان االنتخابية ،عشان المرشح  المعارضة و البنات الل  معاه انهم يجمعوا المواطني 
 تاعنا هو الل  يكسب ، عشان البنات دي مشيها بطال !! ". ب

يفات" ،  اشيح "المواطنات الشر   فرنسا وبنت اختها بجمع زمالئمهم الشر
وبالفعل  تقوم خالت 

ب  وي  هجموا عل فتيات الجامعة المصاحبات لدكتور الجامعة المرشح المعارض ، وخالل ضن
فاء لبنات الجامعة مؤيدات مرش ن الشر ح احداهن بصعوبة لبطة ان المواطني  ح المعارضة تشر

هذا المرشح دكتور جامع  وعالم اقتصاد كبي  بيحاول عشان بلدنا تبق  احسن ، عشان الل  
  الناس من غي  ما يفهموا ،، ! 

ن
ب ف  زيك يبطلوا ضن

" ،،،  
  الفيلم تفهم بطة وترصخ قائلة " احنا اتنصب علينا يا خالت 

ن
 ف

  الواقع كان األمر مختلف
ن
 ف

 االربعاء االسود
  يوم االربعاء 

ن
، واثناء تظاهرة لحركة كفاية لرفض 2005مايو  25فبعد عرض الفيلم بعام ، وف

ات الصحفيات  ن ، شارك بها عشر االستفتاء المزيف لتعديل الدستور أمام نقابة الصحفيي 
طة ،   ن لضباط الشر   المصاحبي 

كافية المرصيات ، كانت إشارة من ثالثة من رموز الحزب الوطتن
فاء ليهجمن عل الصحفيات ويعبثون بأجساد الصحفيات  لتنطلق جموع من المواطنات الشر

  الخلفية شتائم وسباب بأقذع االلفاظ ، وبالطبع ، تم حفظ التحقيق ، 
ن
وتعريتهن وف

 وتعرضت الضحايا لحملة تشهي  سافرة. 
 

(2) 
 يا خونة يا والد الوسخة !! 

فاء" ردا  ن "الشر   وسط  هتاف بعض المواطني 
ن
" كانوا يهتفون ف فاء بهذا المعتن ن أخرين"غي  شر عل مواطني 

ان وصنافي  اللتان تم التنازل عنهما أو بيعهما أو  –مرصية مرصية  –القاهرة    تي 
ويقصدون بها جزيرت 

 التفريط بهما " ليست هذه ه  القضية االن" للسعودية. 
  الدور أو 

ن
فاء ف ن والمواطنات الشر ن  يندمج بعض المواطني  الحالة ، ويحاولون االعتداء عل بعض الصحفيي 

ن لالنضمام للتظاهرة السلمية دفعا عن مرصيةالجزر  والصحفيات الذين يحاولون الوصول لنقابة الصحفيي 



 

ن جانبا بقواتهم المدججة بالهروات وقنابل الغاز : انتوا عاجبكم     بعض الضباط المنتحي 
ن
  ف

،، يرصخ صحقن
  حا

ن
وا عن رأيهم ! كده ، خليهم ييقفوا ف د أحد الضباط : زي  هم زيكم بيعير  لهم ويسيبونا نعدي ! في 

 بعد ساعات  -
ن  ن والمواطني    مالبس مدنية ، يسلمون مبالغ مالية لبعض المواطني 

ن
مواطن ذو حيثية وضابط ف

د عليه الضابط : حلو كده ،  فاء من قلة المبلغ المال  ، في 
ن الشر فاء ، يمتعض أحد المواطني  الشر

 وتتعوض المرة الجاية. 
 "من شارع شامبليون

" ان وصنافي   عقب مظاهرة للتنديد بالتنازل عن تي 
 

(3) 
 والسفي  السابق شكري فؤاد 

" هل يتصور أحد أن االستاذ حلم  شعراوي والدكتور عبدالجليل مصطقن
السيد واالستاذ فريد واالستاذ جميل مطر وعبدهللا السناوي وابراهيم عبدالمجيد والدكتور مصطقن كامل 

ع  وكمال ابوعيطة ومحمد أنور السادات واخرين ، نتعلم منهم الكثي  عل  زهران وجورج اسحق واحمد الير
ئ يستحق أن يالحقهم بلطجية ومعتادي اجرام بابشع  مدى عقود ، شيوخا اجالء ، يمكن ان يقوموا بشت 

  السباب والقاء الصحون واالكواب والطفايات وكل ما طالته 
ن
  وجوههم ويتعمدواواضحا ايذائهم ف

ن
ايديهم ف

لحظة انطالق متفق عليها ، آذان المغرب ، وبينما يصطف الضيوف للحصول عل الطعام من البوفيه ، 
 تنطلق مجموعة البلطجية لتعتدي عل الجميع وترصخ : خونة ، جواسيس ، اطلعوا بره"

 
فاء ن الشر  "شهادة خالد داوود عل اعتداء المواطني 

 ل افطار الحركةالمدنيةالديمقراطيةع
 "2018رمضان  -بالنادي السويشي،يونيو

 

(4) 
ن حلوين  ن رجب بتاع الحزب ، فيها قرشي  " سليم النمر جال  البيت ، وقالل  عندنا مصلحة حلوة مع حسي 

طة  –ومفيهاش مشاكل مع الحكومة   وكمان هتعديها.  –يقصد غالبا ضباط مباحث قسم الشر
 القصة بالظبط يا سليم؟ فسألته : ايه

ب    الشارع نشجعه ونعمل مظاهرة ونرصن
ن
: الريس هيقول خطاب بالليل ، وبعد ما يخلص هنخرج ف فقال ل 

ن ، وفيهم    الموضوع كله ساعتي 
ن مظاهرات عشان يهدوا البلد ، يعتن  جنيه.  50اي عيال من الل  عاملي 

  شو 
ن
ارع المعادي لحد ميدان الجزاير وشفنا شوية وفعال خرجنا بالليل بعد الخطاب بتاع مبارك ولفينا ف

  هرب ،،،"
 
بنا شويه منهم ، بس الباف  عيال وبنات هناك جرينا وراهم وضن

فاء ن الشر  "مقابلة محام  الشبكة العربية مع أحد المواطني 
  مبارك بعد

  مظاهرة عقب خطاب حستن
ن
 ألخد شهادته عن مشاركته ف

 صحيحة".  موقعة الجمل ، االسماء مستعارة واالماكن
 

 أسئلة: 
 

فاء ، هل هم ظاهرة مرصية خالصة؟  المواطنون الشر



 

  
ن
ال نظن ذلك ، فقد شاهدناه خالل حكم بعض االنظمة الدكتاتورية سواء عربيا أو دوليا ، شاهدناهم ف
ن  " كمجموعات مواطني    السعودية "زين العابدين بن عل 

ن
تونس خالل حكم دكتاتور تونس الهارب ف

  مقاه  شارع يعتدون عل رموز 
ن
ن ويعتدون عليهم ف   ، يتحرشون بالمعارضي 

من المعارضة والمجتمع المدتن
 ،  

  يعقدها من تبق  من منظمات المجتمع المدتن
  الندوات أو اللقاءات الت 

ن
الحبيب بورقيبة ، وكذلك ف

دت حيث يهاجمون الحضور ويحاولون افشال الندوة أو اللقاء بل واالعتداء عليهم وسبهم ، وسواء عق
  خارجها. 

ن
  تونس أو ف

ن
 هذه اللقاءات ف

ن والتشهي  بهم وكان ضمن أماكنهم    الهجوم عل المعارضي 
ن
  سوريا ، خالل حكم بشار األسد ف

ن
وشاهدناها ف

  دمشق ، 
ن
ة مقىه " الروضة " ومقىه " هافانا" وكذلك بعض المقاه  حول المحكمة الجنائية ف ن الممي 

اكي  عنفا ودموية  حيث يطلقون عليهم " الشبيحة " عير اعمال وكذلك بعد اندالع الثورة  لكن بشكل 
ت مثل  ن   تمي 

  شهور الثورة االول الت 
ن
ن ، السيما ف   التنكيل بالمعارضي 

ن
القتل ومساعدة قوات بشار األسد ف

  الثورات العربية بالسلمية، قبيل تحول الثورة إل عنف متبادل. 
 
 باف

ويال ، حيث ن   فيين
ن
ويل  " لكننا شاهدناهم ايضا ف ن   الرئيس الفين

 خرجوا يهاجمون ويشهرون بمعارضن

  عدة مناسبات . 
ن
 نيكوالس مادورو " من اسابيع قليلة ، ف

  مرص ،
ن
ا ف ن  اذا ه  ظاهرة ليس قاضة عل مرص ، لكن من الواضح أنها تطورت واصبحت منهجا متمي 

ن بسطاء فقراء يتم استغالل فقرهم أو جهلهم   حشدهم الفشال حدث  حيث لم تعد قاضة عل مواطني 
ن
ف

ن  ت لتضم صحفيي   بمقابل مال  ، او عير الوعد بمزايا والوعيد بعقاب ، بل انتشر
ن أو االعتداء عل معارضي 

يف !    مجاله ، يلعب دور المواطن الشر
ن
ن ، وكل ف ن  ومثقفي  ن ورجال أعمال ، بل ومحامي   واعالميي 

 

فاء ؟ ن الشر  من هم المواطني 
ن فقراء بأحياء فقي     الكثي  منهم البطالة والجهل ، وبالطبع بات الكثي  منهم من مواطني 

ة وعشوائية، يعاتن
اكم الديون المالية  طة ، سواء بسبب مشاجرات أو تعاط  مخدرات أو لي  مرتادي زنزانات أقسام ومراكز الشر

  ضباط مباحث القسم . 
ن
  ثقافة هؤالء ، فالحكومة تتمثل ف

ن
 عليهم ، وف

الحكومة نزلت " ويقصدون بها جولة ضباط المباحث عل مقاه  هذه االحياء التعبي  االشهر لديهم " 
اعها من سائقيها كرها واجبارا لعدة ساعات ،  ن طة أو ميكروباسات تم اني  وشوارعها ، بصحبة سيارات شر
  وقت مرور الضباط ، ويستوي هنا ان 

ن
يمألونها بمن شائ حظه التعس ان يتواجد بالشارع أو المقىه  ف

هم هارب أو ال تحمل اثبات شخصية أو ترد بشكل ال يراه ضابط المباحث مناسبا لقدره ومقامه تكون مت
 .  العال 

ن تعرض الحكومة    أو  –بنفسها أو عير بعض اصدقائها  –ضباط المباحث  –وحي 
اعضاء الحزب الوطتن

ه بعض المال وبعض الرضن كخدمة ، ف –شخصيات مقربة من النظام  الكثي  أن تقوم عمل تكتسب عير
  رضن أهل الحكم عنه ، او كالهما. 

ن
  المال أو ف

ن
 والكثي  من هؤالء يرحب بعملها سواء طمعا ف

 ،  
ن اخرين أو لم تقتنع ، فمشاركتك تكقن وسواء اقتنعت باسباب هذه الخدمة من االعتداء عل مواطني 

تردها له مستقبال ،  ومن المؤكد ان البعض يتحمس ويريد أن يثبت أنه خدم الحكومة بشكل جيد ، فلعلها 
ن " فعال خونة وعايزين يهدوا مرص وعمالء  وبعضهم يقنع نفسه أن كالم الحكومة أن "الناس التانيي 

 وبيقبضوا من دول وحكومات تانية ،، وممكن يكونوا جواسيس بيقبضوا من المخابرات. 
 لكنهم ليسوا جميعا كذلك. 

 

فاء:  ن الشر  أنواع المواطني 



 

ن  فاء من النوع األول ، الفقي  األم  الباحث عن بعض االموال أو رضن  لكن ليس جميع المواطني  الشر
 الحكومة ، بل هناك

ن والمنتقدين بالقضايا والبالغات للنيابة   - يف، الذي يالحق هؤالء المعارضي  المواطن المحام  الشر
  قضايا ومحاولة اسكاتهم أو تخويفهم من ابداء االراء

ن
، والسيما  العامة للتشهي  بهم والزج بهم ف

أو  -جهات رسمية–المنتقدة، وسواء كانت هذه القضايا والبالغات بتشجيع وطلب غي  رسم  من 
ن خونة ، او بحثا عن شهرة وكخدمة وجميل عل  اقتناعا بأن الحكومة صح وهؤالء المعارضي 

 ، فاالمر كله مكاسب ، لثاءات -وبالطبع يتوقع ان ترد الحكومة الخدمة والجميل –الحكومة 
  المحاكم واالدارات الحكومية ، وعادة ، اتعاب 

ن
  الجرائد وتسهيل اموره ف

ن
تليفزيونية وصور ف

  التليفزيون وعنده تصوير ، االستاذ واصل. 
ن
 قانونية اعل ، االستاذ مشهور وبيطلع ف

كة  - ن وفير يف ، المهنية ليست المعيار ، بل قدرتك عل التشهي  بالمعارضي  المواطن االعالم  الشر
  اعراضهم والزج باشهم وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة اال

ن
كاذيب عنهم ، وال مانع من الخوض ف

ن والمنتقدين خونة أو عمالء ، او ال ، ليس هو المهم ، المهم    التشهي  ، واقتناعكك بان المعارضي 
ن
ف

  هذا المجال ، زا
ن
  التشهي  والتحريض ضدهم وكلما زاد ابداعك ف

ن
دت هو قدرتك عل االبداع ف

 وترقيك اعالميا ، وهؤالء كير ولهم الغلبة والكلمة والنفوذ االن باالعالم. فرص بقائك 
 

فاء ن الشر  حكايات عن المواطني 
 

  المقطم ، 
ن
ادع  ف ب عل الدكتور محمد الير ة ه  الوقائع ، من االعتداء بالرصن كثي 

  أمام عيادته ومحاولة االعتداء عليه
بص بالدكتور عالء االسواتن ، إل االعتداء عل  والي 

و ، للتصدي لمظاهرات حركة المطالبة  الصحفية نوارة احمد فؤاد نجم أمام ماسبي 
  وسط المدينة ،،

ن
 بالديمقراطية ف

و هنا نرصد ببعض التفصيل وقائع مشابهة ، توضح التحرك الجماع  لمجموعات 
  
فاء ، بشكل منظم ومعد سلفا ، وليس بشكل تلقاتئ ن الشر  او وجحافل المواطني 

 :  
 عشواتئ

 

 موقعة الجمل :  ●

  فجر يوم  
ن
اير 2ف ن الشبكة العربية 2011فير   أحد محامي 

، اليوم الذي شهد موقعة الجمل، تلق 
  من بعض سكان أحد 

 بميدان التحرير أكير من اتصال هاتقن
ً
لمعلومات حقوق اإلنسان والذي كان متواجدا

  ميدان التحرير 
ن
ن األحياء الشعبية، تحذره من التواجد ف ورة تركه، بسبب قيام برلماني  وتحثه عل  ضن

  "مايكروباصات"ويستعدوا 
ن
  مقابل مبالغ مالية وامتيازات اخري ف

ن
ن للسلطة بجمع بلطجية ف ومنتسبي 

، وكأنه كان إعالن عن وظائف، وكانت  ن بميدان التحرير، خير انتشر بشكل كبي  ب المعتصمي  للتوجه لرصن
لشبكة العربية بخصوص هذا األمر، قبل ان تنكشف وتتضح تلك مجرد شكوي من عدة شكاوي تلقتها ا

  مناسبات عدة. 
ن
ن لها ف ن هؤالء والسلطات والمنتمي   العالقة الوطيدة بي 

، بل وسائل اإلعالم الرسمية   ولم يكن سكان المناطق الشعبية وحدهم الذين يعلمون بهذا الخير
 تستهدف ارهاب 

ً
ت بدورها اخبارا   نشر

، والت 
ً
ن ودفعهم للهرب من ميدان التحرير، المرصية ايضا المعتصمي 

 :  عل  شاشة القناة األول 
ً
ت عل  شاشة التلفزيون المرصي وتحديدا   نشر

 وكان احد تلك األخبار الت 



 

"نداءا..نداء من أجل سالمتكم من فضلكم عودوا ال  بيوتكم وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك عناض 
  ايثارية تستعد للتوجه ال  الميدان وه  

ً
تحمل كرات من اللهب المشتعلة نرجوكم عودوا ال  بيوتكم حرصا
  ميدان التحرير ويشاهدنا اآلن نرجوكم اتصلوا بزويكم 

ن
 ف

ً
 موجودا

ً
عل  سالمتكم، ال  كل من يعرف شخصا

 عل  معلومات 
ً
  المرصي أذاع هذا النبأ بناءا

وهم ان التلفزيون الوطتن الموجودين بميدان التحرير واخير
 لته"!!! مؤكدة وص

 
فمن أين للتلفزيون الرسم  أتت تلك المعلومات المؤكدة ؟ ولماذا ناشد التلفزيون المرصي  

، ولماذا  ك الميدان لمجموعة من البلطجية أو ل  "عناض اثارية"مثلما اسماهم الخير ن بي  ن سلميي  معتصمي 
ورة التصدي لهؤال  ن وحماية لم يناشد السلطات واألجهزة األمنية والقوات المسلحة برصن ء المجرمي 

؟!  ن ن السلميي   المعتصمي 

 
"يقومون بالرقص والهتاف،     أغلب األحيان "الدي جر 

ن
مواطنون يبدو عليهم الفقر، يرافقهم ف

يظهرون عند الطلب، مأجورون اصطحبوا معهم عدد من ضحايا تحريض اعالم السلطة، حاضوا مداخل 
  يوم 

ن
اير 2ميدان التحرير ف مال والبغال والخيول  وبعضهم اعتل  العربات بعضهم اعتل  الج2011فير

  القاه يطلب 
النصف نقل ومعهم أسلحة بيضاء ونارية وحجارة بدأوا بالهتاف لمبارك بعد خطاب عاطقن

شح لمنصب الرئاسة، استأجرهم ضباط واعضاء برلمان من بعض  منحه فرصة، لن يكرر بعدها الي 
بوا وقتلوا ع ن العشوائيات، اقتحموا الميدان وضن ن ، هؤالء هم المواطني  ن السلميي  دد من المعتصمي 

فاء!.   الشر

  وجه هذا االعتداء غي  المسبوق، وإفشاله، إال أن ذلك لم يكتب نهاية ما 25وبرغم صمود ثوار 
ن
يناير ف

فاء، بل يبدو أن االمر كان مجرد بداية.   يسم  بالمواطنون الشر

 
 

فاء ضد  ● فاء ، يحرضون المواطنون الشر  االقباط المذيعون الشر
ن أو  20شهداء و 3"حت  اآلن أكير من  مصاًبا، وكلهم من جنود الجيش، وبأيدي من؟ ليس بأيدي اإلشائيليي 

 بأيدي عدو، ولكن بأيدي فئة من أبناء الوطن"
يط االخبار عل الشاشة يزيد عل ذلك  كانت هذه كلمات مذيعة التليفزيون المرصي "رشا مجدي" وشر

 رشقون الجنود بالحجارة والمولوتوف من أعل كوبري أكتوبر""المتظاهرون االقباط ي
https://www.youtube.com/watch?v=PvkNoftERcU 

فاء لنجدة الجنود ،   بالطبع ، تسابق المواطنون الشر
  اكتوبر 

ن
ة ف و الشهي  مواطن مرصي ، اغلبهم من  26وح  ضحيتها نحو ، لي  2011وتمت مذبحة ماسبي 

 االقباط. 
 

ن  ●  جبنه نستو يا معفني 
 " ن أمام قرص االتحادية ، بعد ان اصدر رئيس الجمهورية وقتها "الدكتور محمد مرس  اعتصام لمواطني 

  نوفمير 
ن
 .  2012اعالنا دستوريا يوسع صالحياته وي  هدر استقالل القضاء ، ف

 مرتبط بثورة يناير وعدم تحقيق مطالبها ، مرص كانت تشهد وقتها حراكا 
 ، وبدال من تول  وزارة الداخلية األمر ، سواء بفض االعتصام أو تركه  

ن   لجماعة االخوان المسلمي 
مرس  يتنت 

فاء ، االخوان هذه المرة" .  ن الشر ن ، تصدى لالعتصام المواطني   كحق للمواطني 

https://www.youtube.com/watch?v=PvkNoftERcU


 

ن " باطل ،، باطل" يقصدون االعالن عية  يهتف المعتصمي  فاء 'الشر د المواطنون الشر الدستوري ،، في 
عية.. مرس  رئيس الجمهورية''  الشر

با  2012ديسمير 4حت  بدا االشتباك يوم  ن ، ضن فاء االخوان عل المعتصمي  ن الشر ، حيث هجم المواطني 
ن " ة معنفا المعتصمي  ا صائحا بالجملة الشهي  جبنه  وسبابا وفضا لالعتصام ، ليظهر أحدهم أمام الكامي 

 ." ن  نستو يا معفني 
 

 مليار يا باسم ؟!  5خدت  ●
 

بعد أن قاموا بمحاضة مشح "راديو" حيث يقدم اإلعالم  الساخر "باسم يوسف" برنامجه  
اير    فير

ن
نامج" ف ، إلرهابه وإثناءه عن تقديم برنامجه النقدي الساخر أو أو تناول رأس السلطة  2014"الير

ن رئيس    ذلك الحي 
ن
، نال باسم يوسف الكثي  من السباب المرصية ف الجمهورية الحال  عبدالفتاح السيس 

فاء    مرص االن ، هو صياح سيدة من المواطنات الشر
ن
والتشهي  ، ولعل إحدى االتهامات الساخرة االشهر ف

  بنوك سويشا وال امريكا ؟ ". 5قائلة " خدت 
ن
 مليار يا باسم ، وزعتهم ف

ARD8pAhFSY-https://www.youtube.com/watch?v= 
نامج نفسه ورحل  فاء ضد باسم يوسف لم تتوقف ، حت  توقف الير ن والمواطنات الشر تظاهرات المواطني 

 باسم يوسف نفسه ال خارج مرص. 
 

 مفيش تضامن ●
  مارس عام 

ن
القضاء العال  للتضامن مع الناشط عالء نظم عدد من النشطاء وقفة أمام دار 2014ف

فاء 5عبدالفتاح واحمد عبدالرحمن بعد حكم صدرهم بحبسهم لمدة  ن الشر سنوات فقام عدد من المواطني 
  كانت 

  الوقف التضامنية jوقفوا خلف اجهزة األمن الت 
ن
ن ف حاض الوقفة التضامنية، وقاموا بسب المشاركي 

 والشعب ايد واحدة"وقاموا بالتشويش عل  الوقفة التضامنية. والهتاف ضدهم، كما هتفوا "الجيش 
 

طة ●  القبض عل  المصور احمد عبدالجواد وتسليمه للشر
  يوم 

ن
واثناء تغطيته لتظاهرات جماعة اإلخوان بشارع احمد زك  بمنطقة دارالسالم 2014أغسطس 14ف

  احمد عبدا
ب عل  المصور الصحقن ن باالعتداء بالرصن لجواد هو وعدد من زمالئه قام عدد من المواطني 

ات الخاصة بهم، مما أدي ال  اصابته بجرح استوجب خياطة    انفه، ثم 3واستولوا عل  الكامي 
ن
غرز، وكش ف

ة قبل ان يتم اطالق شاحه،   لفي 
ً
طة دارالسالم، وظل محتجزا قاموا بالقاء القبض عليه وتسليمه لقسم شر

، ودون أن يسائل اي   أحد عن اإلعتداء الذي تعرض له. دون ان يحرر ضده أي محرصن
 

ن مع معتقل  جمعة األرض ●  االعتداء عل  المتضامني 
  يوم 

ن
من معتقل  تظاهرات جمعة 25واثناء نظراستئناف مقدم عل  أمر تجديد حبس 2016إبريل 19ف

ن امام  ، تجمع عدد من النشطاء للتضامن مع المحبوسي  ان وصنافي    تي 
األرض الرافضة للتنازل عن جزيرت 

حكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، فقام عدد من البلطجية باإلعتداء عل  النشطاء وقذفهم م
  شوارع المنطقة، وكان من بينهم سيدات قاموا باإلعتداء عل  المتضامنات. 

ن
 بالحجارة ومطاردتهم ف

 
 

ب ●   بالرصن
 االعتداء عل  الصحفية نورا السيد عفيقن

https://www.youtube.com/watch?v=-ARD8pAhFSY


 

  يوم 
ن
  بجريدة صوت األمة  نورا قام عدد من 2016ابريل 19ف

ب عل  الصحقن البلطجية باإلعتداء بالرصن
  تغطية جلسة استئناف قرار تجديد حبس 

ن
،أثناء قيامها بعملها ف  

من متظاهري "جمعة 25السيد عفيقن
 األرض"بمحكمة زينهم. 

 حيث قام عدد من السيدات باالعتداء عليها وعل عدد من الفتيات وسحلهن عل األرض أمام المحكمة
بمنطقة السيدة زينب، ولم ينقذ نورا اخبارها لتلك النساء بانها صحفية واتت للقيام بعملها،حيث تم 

ب  ها واإلستيالء عل  اموالها وبعد متعلقاتها الشخصية.   ضن
 

ن  ●  تسلم االيادي يا صحفيي 
  يوم 

ن
  مقر نقابتهم والدعوة لجمعية عمومية احت2016مايو 1ف

ن
ن االعتصام ف  قرر عدد من الصحفيي 

ً
جاجا

، 2عل  اقتحام األمن لمقر النقابة والقبض عل     مجلس النقابة الحال 
ن
، أحدهم عضو ف ن من الصحفيي 

فاء مقر النقابة خلف حواجز وضعتها األجهزة األمنية وقاموا  ن الشر  مع ذلك حاض عدد من المواطني 
ً
وتزامنا

، كما قاموا برفع صور للرئيس عبدالفت ن اح السيس  وهتفوا هتافات مؤيدة باإلشتباك مع عدد من الصحفيي 
"، وبعضهم اعتل  سيارة نصف نقل  ة خي    مثل "تسلم األيادي"و"بشر

للسلطات  ورقصوا عل  انغام اغاتن
  وجوههم، وكل هذا كان يحدث 

ن
ن اثناء دخولهم وخروجهم من نقابتهم ورفعوا األحذية ف وسبوا الصحفيي 

  اكتفت ف
 بالدخول ال  مقر نقابتهم، عل  مرأي ومسمع من االجهزة األمنية الت 

ن قط بأن تطالب الصحفيي 
ن معهم.    لعدم اشتباك هؤالء المواطني 

 

 

 مفيش تصوير ●
  يوم 

ن
  من قبل الصحفيان حمدي الزعيم وأسامة جابر قام 2016سبتمير 26ف

واثناء تصوير تقرير صحقن
فاء باالشتباك معهم بسبب موضوع التقرير الذي كانوا يعدون ن الشر ه حول الحجاب، وهو ما بعض المواطني 

 عنهم، 
ً
، فتوجه ال  زمالئه مدافعا

ن   نقابة الصحفيي 
  محمد حسن اثناء خروجه من مبتن

شاهده الصحقن
ن الثالثة وتم تحرير محرصن ضدهم  طة، وتم القاء القبض عل  الصحفيي   ال  مكان الواقعة ضابط شر

فحرصن
والتحريض عل  التظاهر ونشر االخبار واتهموا باإلنضمام ال  جماعة اسست عل  خالف احكام القانون 

  القضية رقم 
ن
  األن ف

 حت 
ً
ن احتياطيا  جنح قرص النيل. 2016لسنة 15060الكاذبة، والزالوا محبوسي 

 

ب عل  المستشار هشام جنينة  ●  االعتداء بالرصن

  يوم  
ن
ح عل  المستشار هشام جنينة الرئيس 2018يناير 27ف ب المير ن باإلعتداء بالرصن قام مجهولي 

بق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعزول من منصبه بسبب ترصيحات ادل  بها عن حجم الفساد، السا
واحد قيادات حملة ترشح سام  عنان المحبوس عل  خلفية ترشحه لرئاسة الجمهورية، وكان ذلك عقب 

 ال  مجلس الدولة، لحضور جلسة الطعن عل  قرار اعفاءه من من
ً
ة، متوجها له مباشر ن صبه، خروجه من مين

به مما ادي ال  اصابته باصابات 
ن وترجل من احدها عددا من األشخاص قاموا برصن ضته سيارتي  حيث اعي 

  وقد وصف بعض المقربون من جنينة الواقعة بمحاولة اغتيال انقذه منها تدخل 
ة ونقله للمستشقن خطي 

، وتم التحقيق مع المعتدين عليهم باتهامات ليست جاده وتصوير األمر  عل  انه مشاجرة، ثم األهال 
 أيام عل  ذمة التحقيقات قبل ان يتم اخالء سبيلهم بكفالة مالية. 4حبسوا 

ة من هذا االعتداء بتهمة نشر االخبار الكاذبة     القبض عليه بعد في 
ويذكر ان هشام جنينة قد الق 

ن وهو محبوس عل  ذمة تلك القضية.   ومنذ ذلك الحي 

 



 

و ●  داخل عربات المي 

  شهر مايو 
ن
و من 2018ف ن عل  ارتفاع سعر تذكرة المي   ووصولها ال  2احتجت اعداد من المواطني 

ً
جنيها

جنيهات وهو ما ادي ال  القبض عل  متظاهرين من محطات حلوان والمعادي والسادات والمرج 7
ومحطات اخري، وبعضهم عرض عل  نيابة حلوان واخل  سبيله، والبعض االخر عرض عل  نيابة أمن 

. الدولة والز 
ً
 ال محبوس احتياطيا

و، عن طريق التعبي  عن الغضب 
  اثناء ذلك كان هناك حاالت احتجاجات تحدث داخل عربات المي 

ن
وف

فاء الذين حاولوا  ن الشر و بعض المواطني    عربات المي 
ن
ن عل  رفض زيادة األسعار، فظهر ف وحث المواطني 

ن بالعربات واإلشتباك معهم أو محاولة اسكاتهم  واثنائهم عن االحتجاج.  اسكات المحتجي 
 
 

 الخالصة : 

فاء ، ال يمكن أن تنمو وتستمر إال بتوفي  مناخ أمن لها   ن الشر أن ظاهرة مثل ظاهرة المواطني 
 صاحب المصلحة ، وهو عادة صاحب السلطة 

ً
يساعدها ويدعمها ويقوي  ها، بل ويستدعيها ويرتب لها أيضا

فاء ، وقوتهم وأوجدت ، لذلك فأننا نري أن هناك عوامل ادت وشجعت  ن الشر علىوجود ظاهرة المواطني 
  يقوموا بها، وفيما يل  نذكر بالتفصيل اسباب 

وعة الت  لهم المصلحة والنفع من تلك الممارسات غي  المشر
 نمو تلك الظاهرة : 

 

  أنه "مكرر من قانون العقوبات  عل  375نصت المادة  
ن
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة ف

، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغي  باستعراض القوة أو نص آخر 
  عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، 

التلوي    ح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجتن
ار بممتلكاته أو سلب ماله أو  وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو اإلضن

  إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه عل القيام بعمل أو حمله عل 
ن
الحصول عل منفعة منه أو التأثي  ف

يعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ األحكام، أو األوامر  ن أو التشر االمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القواني 
دير األمن أو السكينة العامة، مت  كان من شأن ذلك الفعل أو أو اإلجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تك

  عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سالمته 
  نفس المجتن

ن
التهديد إلقاء الرعب ف

فه أو اعتباره.  ء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شر  
ر بسر  للخطر أو إلحاق الرصن

 

ن وهددهم وروعهم، سواء  وتلك  ن مرصيي  المادة سالفة الذكر  واجبة التطبيق عل  كل من هاجم مواطني 

  سيارات وامدادهم باألسلحة واالموال للقيام بتلك الجريمة. 
ن
 كان ذلك بشكل مباشر أو من خالل جمعهم ف

فاء، مثل حصار   ن الشر   شهدت ظهور للمواطني 
ات ألغلب الفاعليات الت  نقابة  وبجانب وجود مؤشر

ان  ن قبل يوم من جمعيتها العمومية أو حصار بعض تظاهرات رفض اتفاقية التنازل عن تي  الصحفيي 
ن يحدث عل  مرأي  فاء واعتدائهم عل  المتظاهرين السلميي  ن الشر وصنافي  كان ظهور ما يسم  بالموطني 

 يقفوا عل  نفس الجانب معهم، دون أن يحرك أح
ً
د ساكن، األمر الذي ومسمع من رجال األمن، بل وايضا

ن ولن يطبق عليهم  ن بالحجارة او االعتداء عليهم ألنهم علموا أنهم محميي  شجعهم عل  قذف مواطني 
 القانون. 

  بالنص عل  معاقبة التحريض او االعتداء الذي يتم من قبل  
والتأكيد عل أن القانون لم يكتقن

 عاقب كل موظف 
ً
ن أخرين فحسب، وانما ايضا ن ضد مدني  عموم  يكلف بالقبض عل  انسان واهمل مدني 

 ذلك. 



 

"كل موظف أو مستخدم عموم  مكلف بالقبض عل من قانون العقوبات عل  أن 141حيث نصت المادة 
  اإلجراءات الالزمة لذلك بقصد معاونته عل الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات  إنسان 

ن
وي  همل ف

  المادة السابقة بحسب األحوال 
ن
 ”المبينة فيها. المدونة ف

 
  تتوافر فيها حالة من حاالت التلبس، فكان  

ن عن ضبط الجرائم الت  ولما كان رجال األمن مسئولي 
ن أخرين وضبط مرتكبيها، واال وجب  ن ضد مدني    تحدث من مدني 

لزاما عليهم منع االعتداءات الت 
 .
ً
 مسألتهم قانونا

مثلما أفلت من تقاعس عن ضبطهم من ولكن افلت مرتكتر  الجرائم من العقاب والمسائلة  
 فازدادت الظاهرة ونمت. 

ً
 المسألة القانونية أيضا

 
ورة ملحة لمواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها، وإعالء قيم دولة و ترى الشبكة العربية أن هناك ضن

  تنام  تلك الظاهرة، حيث ترس
ن
خت القانون والديمقراطية، ومحاسبة كل من حرض او أستأجر او ساهم ف

ووجدت مناخ أمن لتنمو فيه وتصبح من االدوات الشائعة لمحاضة الحريات، دون أن ينال احد عقاب 
 عل  ذلك. 

 

 التوصيات : 

  التظاهرات المؤيدة  -
ن
ن واستخدامهم ف ن لها التوقف عن استدعاء المواطني  ن عل  السلطات او المنتمي  يتعي 

  مكانها وزمانها 
ن
  مواجهة التظاهرات المعارضة ف

ن
 . ف

  تقاعس رجال األمن عن ضبط الجرائم المرتكبة من قبل البلطجية  -
ن
ن عل  النيابة العامة التحقيق ف يتعي 

ن  طة أو المسئولي    تناميها ، سواء كانوا من رجال الشر
ن
ن ف فاء ، ومحاسبة المتورطي  ن الشر وما يسم  بالمواطني 

 أصحاب النفوذ والمال. 

ن عل  السلطات محاكمة كل من يخالف - ن أو  يتعي  القانون سواء باالعتداء بالعنف عل  متظاهرين سلميي 
هم.  ن او نشطاء وغي   صحفيي 

  عل الدولة أن تكفل الحق  -
سيخ حرية التعبي  وضمن أشكاله ، حق التظاهر ، فينبعن

رغم المطالبة بي 
ن و  ن تظاهرات للمعارضي  ن ، وأن تفصل بينهم ، ال أن تدع  الحياد بي  تظاهرات للجميع ، مؤيدين ومعارضي 

ن مؤيدين لالعتداء عل  المعارضسن.  مصطنعة من مواطني 

  يشنها  -
  عن حمالت التشهي  الت 

ن أمام القانون ، حيث التغاضن ن عل  السلطات وقف الكيل بمكيالي  يتعي 
  حرية 

ن
ن ف ن تحاض وتنتهك حق المعارضي    حي 

ن
ن ، ف ن منها ضد المعارضي  ن المقربي  ن والصحفيي  االعالميي 

  كثي  من الحاالت به ، ال يتضمن سوى نقد مباح. التعبي  ، والذ
ن
 ي ف

 
 
 
 


