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 آه ٌاشام آه ٌاشام

ٌا  آهٌا حلب التً سطرت المجد على مر العصور، آه آه ٌا دمشق ٌامن كنت حاضرة الدنٌا، 

طر فً حتى س   كاألحداث و كانت العٌون ترنو إلٌحواضر هذه البالد التً كنت على الدوام مراكز 

 دمشق أكبر تارٌخ عرفه البشر.

 .أما آن لهذه المدن أن تعود مراكز القرار و عواصم الدنٌا كما كانت

لقد جاء الوقت لكً نخلف ورائنا كل األمثال التً حضتنا على االستكانة والذل )ألف أم تبكً و ال 

عز )ع الجنة راٌحٌن شهداء بالمالٌٌن(، جاء الوقت لنثبت لهذا  أمً تبكً( لنستبدلها بعز مابعده

 النظام أنا نعلم مانرٌد و كٌف نصل إلٌه.

ما البدٌل لهذا النظام و ما البدٌل لهذا  جاء الوقت لكً نقول لمن ٌحاول زعزعة عزٌمتنا بكالمه

لهذا النظام فال بد قبل بزوغ نعلم أن البدٌل لن ٌأتً بٌن ٌوم و لٌلة آن األوان لنقول أننا الرئٌس، 

 .فهو أهون من أن ٌذكر له بدٌلبشار األسد لشخص  الفجر من مخاض لٌل طوٌل، أما بالنسبة

لقد خلفتنا هذه العقود األربع فً أسفل الركب بعد النهضة الصناعٌة التً كانت تشهدها بالدنا، و 

م بثورة من الممكن أن تزٌد تدهور الحالة االقتصادٌة المزدهرة حٌنئذ، نحن لسنا أغبٌاء حتى نقو

اقتصاد البلد المتدهور اصال لمدة تقدر بالسنٌن، لكنا نعلم أٌضا أن هذه البالد لطالما نهضت بعد 

 .لترتفع و ترتقً أكثرتحت أقدامها  محتلٌها و جالدٌها دفنت طالماكبواتها و ل

التظاهر هذا النظام الذي ٌحاول زٌادة القتل إلرهاب الناس على عدم نخرج و نري آن األوان لكً 

 هٌهات أن ٌغلب صبره على باطله اصرارنا على حقنا.ف ،أنا لم نعد نهابه

 

تجمٌع هذا الكتٌب من خالل فرٌق صفحة تحلٌالت و تكتٌكات الثورة السورٌة والتً تعنى بإٌجاد تم 

ألرض، ٌقوم على هذه الصفحة جامعٌون و مثقفون و تكتٌكات للثورة تساعد المتظاهرٌن على ا

 بعضهم ممن شارك فً إطالق الشرارة األولى لهذه المظاهرات.

 

 كو٣ن اُزؾ٤ِالد ٝ اُزٌز٤ٌبد ُِضٞهح اَُٞه٣خ

https://www.facebook.com/Analyses.Syrian.Revol 

  



 تكتيك البالونات الطائرة أو الحمامات )الطيور(:

 

 أدوات التنفيذ:

 ثبُٞٗبد )ٗل٤قبد( / أٝ ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ اُؾٔبّ )اُط٤ٞه( -
 ٤ِّٛٞ أٝ ٤ٗزوٝع٤ٖ )٣ٞعل ا٤ُ٘زوٝع٤ٖ ػ٘ل اٌُٞٓغ٤خ( -
 الكزبد ٓئ٣لح ُِضٞهح / أٝ ٕٞه ُِْٜلاء / أٝ ٍِخ ٤ِٓئخ ثبُْٔ٘ٞهاد -
 هلبىاد ٖٓ أعَ ػلّ روى اُجٖٔبد -

 

 طريقة االستخدام:

 ُجٌ اُولبىاد. -

 ًبٕ ٤ٗزوٝع٤ٖ أٝ ٣ّٞ٤ِٛزْ ِٓئ اُجبُٞٗبد ثبُـبى ٍٞاء  -

 ٣زْ هثٜ اُالكزخ أٝ ٕٞهح ا٤ُْٜل ثؤٍق اُجبُٕٞ أٝ اُؾٔبٓخ )اُطبئو( -

 اٛالم اُجبُٕٞ أٝ اُؾٔبٓخ -

 

 مالحظات:

 ك٢ ؽبٍ آٌب٤ٗخ اُز٣ٖٞو ٣وع٠ اهٍبٍ اُل٤ل٣ٞ -

 ٣زْ اٍزقلاّ اُؼلك اٌُبك٢ ٖٓ اُجبُٞٗبد ُؾَٔ ٓب٣واك رؼ٤ِوٚ ثٜب -

أٓبًٖ رٞاعل اُغ٤ِ ٝ اُوطغ اُؼٌَو٣خ أٝ  ٣ٌٖٔ اٍزقلآٚ ُؾَٔ أُْ٘ٞهاد هوة -

 هوة األٓبًٖ أُِزٜجخ ٝ مُي ثوثٜ ٍِخ ث٤ٖ ٛبئو٣ٖ ٤ِٓئخ ثبُْٔ٘ٞهاد

أٝ ثوة ٍِخ ٖٓ ٛوك٤ٜب ثجب٤ُٖٗٞ أٝ أًضو ػ٠ِ إٔ ٣زْ اؽٌبّ اؿالم اُجبُٞٗبد ٖٓ عٜخ 

 ٝ ٖٓ اُغٜخ األفوٟ هثٜ هطؼخ ثالٍز٤ٌ٤خ ٓضوٞثخ ثٌَْ ث٤َٜ ػ٘ل كزؾخ اُجبُٕٞ ٤ُزْ

 فوٝط اُٜٞاء ٖٓ ٛنا اُضوت ٝ ثبُزب٢ُ ر٤َٔ اَُِخ ه٤ِال ه٤ِال كز٘زْو أُْ٘ٞهاد ٜٓ٘ب

 ٣ٌٖٔ هثٜ ك٠ٓ رٔضَ أّقبٓ اُ٘ظبّ كالُخ ػ٠ِ ّ٘وٜب. -

 

 ميزات هذه األفكار:

 ال٣ٌٖٔ ًْق ٌٓبٕ اٛالهٜب. -

 رو١ٞ هِٞة أُزظبٛو٣ٖ ثؤٕ ٛ٘بُي ٖٓ ٣قطٜ ٝ ٣لثو ٝ إٔ ٛ٘بُي ٖٓ ٣وق ٓؼْٜ -

 ثبُْٜلاء أٝ ثبُؼجبهاد اُٞاعت روك٣لٛب ٝ ؽوْٜ ك٢ اُؾو٣خ٣نًوْٛ  -

األٖٓ ٛٞ اُؼلٝ  ك٢ ؽبٍ ْٗو ْٓ٘ٞهاد ُِغ٤ِ رز٤ؼ اٍزٔبُخ اُغ٤ِ ٝ رؤ٤ًل إٔ -

 ُِغ٤ِ ٝ اُْؼت ٝ أٗٚ ال٣ٞعل ػٖبثبد َِٓؾخ أُْزوى



 :القنبلة الصوتيةتكتيك 

 

 :المواد المطلوبة

 .ورق األركٌلةم أو الطعا مثل المستخدم لحفظشرٌحة المنٌوم  -1

 .علبة بالستٌكٌه كبٌره لمشروب غازي كالبٌبسً او الكاكوال  -2

 .منظف الفالش المستخدم فً تنظٌف الحمامات و السٌفون......... النه ٌحتوي على مادة االمونٌه  -3

 

 :العملطريقة 

العلبه إلى أقل من م بعمل كرٌات صغٌره من األلمنٌوم وضعها فً العلبه البالستٌكٌه، و ٌفضل أن تمالء ق -1

 .الربع بقلٌل بكرٌات األلمنٌوم

عندما ترٌد أن تفجر القنبله كل ما علٌك فعله هو وضع سائل الفالش )أقل من ربع لتر بقلٌل( فً العلبه  -2

 .البالستٌكٌه و أحكام غلقها جٌدا و ثم وضعها فً المكان المناسب، ومن ثم مغادرة المكان

 

ي دتسمع الصوت المروع..... بسبب تفاعل مادة األمونٌه مع األلمنٌوم.... فٌؤبعد ثالث دقائق تقرٌبا سوف 

 .إلى تمدد العلبه البالستٌكٌه، ومن ثم انفجارها

 

 مالحظات:

 ٌمكن استخدام عبوة زجاجٌة لكن هذا سٌعمل على أن تتناثر قطع الزجاج مماٌؤدي إلى اإلٌذاء.

 

 :طريقة ثانية و اسهل لصناعة القنبلة الصوتية

 نضع فنجان من الخل فً علبة البالستٌك  -

ملعقتٌن من الصودا فً ورقة نشاف أو فً قطعة من الناٌلون فً حال عدم الحصول على قطعة  -
 (.نشاف )توجد الصودا فً الصٌدلٌات

العبوة بشكل جٌد جدا  نلف الورقة المحتوٌة على الصودا و ندخلها فً الزجاجة و نثبتها بغطاء -
 .لزجاجةا الخل فً أسفل بحٌث التتالمس الصودا التً فً الورقة مع

عندما نرٌد تفجٌر العبوة نقوم برجها بشكل محكم جدا و نكون حذرٌن عن الرج و متخذٌن كافة  -
 لمكان الذي نرٌد احداث االنفجار فٌهثم نرمٌها ل ،االحتٌاطات

 
 :ٌرجى مشاهدة المقطع الذي فً األسفل لمعرفة كٌفٌة تصنٌعها

http://www.youtube.com/watch?v=uy8iC1pCOMk 

http://www.youtube.com/watch?v=uy8iC1pCOMk
http://www.youtube.com/watch?v=uy8iC1pCOMk


 تكتٌك: إصدار دخان كثٌف:
 

 االستخدام:

٣َزقلّ ٛنا اُزٌز٤ي أثلا ك٢ أ١ ؽبُخ أفوٟ ؿ٤و اُؾبالد اُزب٤ُخ أُنًٞهح ٝ مُي ال 

 ؽلبظبً ػ٠ِ ٤ٍِٔخ أُظبٛواد.

 ك٢ ؽبُخ ٝعٞك ه٘بٕخ ُِزؼ٤ٔخ ػ٤ِْٜ. -

 ك٢ ؽبٍ ٛغّٞ األٖٓ ػ٠ِ أُزظبٛو٣ٖ ُِٜوٝة ٝ اُزقل٢. -

 

 المواد:

 قفازات -
 ٕل٤ؾخ أٝ ٛٞا٣خ أٝ ٓوالح ُِزَق٤ٖ -
اٝ ٓب٠َٔ٣ ثِٔؼ اُجبهٝك ) اُٖبك٢ ؿ٤و أُقِٞٛ ث٢ْء ٓولاه اُضِض٤ٖ ٖٓ ٗزواد اُجٞرب٤ٍّٞ  -

 عواّ( ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞعل ػٖ ٓؾالد األٍٔلح ٝ أُٞاك ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ. 66ٓضبٍ 
 عواّ( 34ٓولاه اُضِش ٌٍو ٓطؾٕٞ)ٓضبٍ  -
 وٓبهًذِٓؼوخ ثٞكهح اُٖٞكا )ثب١ ًوثٞٗبد اُٖٞك٣ّٞ( ٢ٛٝ ٓزٞكوٙ ثب٤ُٖل٤ُبد أٝ اَُٞث -
ٕجـخ إلػطبء إُِٞ ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ اُٖجبؽ أُقٖٔ ُألٛؼٔخ ٝ أُقِالد ٣لَٚ إُِٞ  -

 األىهم أٝ األٕلو أٝ اُجوروب٢ُ.
 ٝهم هٖل٣و )أ٤ُّ٘ٔٞ( أٝ ًوح رٌ٘ أٝ ػِجخ ك٤ِْ ًب٤ٓوا أٝ أ١ ػجٞح ٕـ٤وح اُؾغْ -
 .كز٤َ ُالّؼبٍ -

 

 طريقة التحضير:

 ُجٌ اُولبىاد ٙوٝه١ علا. -1

ٗزواد اُجٞرب٤ٍّٞ ثلا٣خ كافَ اُٖل٤ؾخ ػ٠ِ ٗبه ٛبكئخ ٣ٝزْ ٌٍت اٌَُو أُطؾٕٞ ٣زْ ٝٙغ  -2

ٓغ اُزؾو٣ي ؽ٤ش ٗالؽع مٝثبٕ اٌَُو ٝ رؾُٞٚ ا٠ُ ٓب٣ْجٚ اٌُوا٤َٓ ٝ ٣ٌٕٞ ٛ٘بُي كٞهإ ثؼ٘ 

 صب٤ٗخ ؽز٠ ٗؾَٖ ػ٠ِ ف٤ِٜ ٣ْجٚ ىثلح اُلَزن اَُٞكا٢ٗ 30ا٢ُْء َٗزٔو ثبُزؾو٣ي ًَ 

 

خ ثٞكهح اُٖٞكا ٝ مُي ؽَت ا٤ٌُٔخ اَُبثوخ اُز٢ هٔ٘ب ثٔيعٜب كبما ؽ٤ش ثؼل مُي ٗوّٞ ثبٙبك -3

ؽ ٖٓ أُي٣ظ ٓولاه ِٓؼوخ ًج٤وح ٖٓ ثٞكهح اُٖٞكا ٝ َٗزٔو ثبُزؾو٣ي ا٠ُ ؽ٤ٖ  100ٗؼزجو ٌَُ 

 ٗؾَٖ ػ٠ِ ٓي٣ظ ًض٤ق ٗٞػب ٓب

 

و٣ي ٖٓ ٓالػن ٝ ٗوكغ أُي٣ظ ٖٓ ػ٠ِ اُ٘به ٓغ اُزؾ ٤ٚٗ3ق ٤ًٔخ ٖٓ اُٖجبؽ روو٣جب ٤ًٔخ  -4



 أعَ ٓيط اُٖجبؽ ٓغ أُي٣ظ

 

ٖٗت أُي٣ظ كافَ ػِجخ اُل٤ِْ أٝ ًوح اُزٌ٘ ثؼل اؽلاس صوت ك٤ٜب أٝ ٣ٌٖٔ ُلٜب ثٞهم  -5

 اُوٖل٣و أٝ أ١ ػجٞح ٓ٘بٍجخ.

 

 ٗوّٞ ثزضج٤ذ اُلز٤َ ك٢ ٓ٘زٖق ػِجخ اُل٤ِْ أٝ اُؼجٞح أَُزقلٓخ. -6

 ٗ٘زظو ؽز٠ رزِٖت اٌُزِخ.

 

 
 إلٛالم اُلفبٕ اٌُض٤ق.إٔجؾذ ا٥ٕ اٌُوح عبٛيح 

 

 مالحظات:

 ٌرجى تجربتها فً مكان منعزل غٌر البٌت. -
 ٣وع٠ أفن اُؾنه ٝ اُؾ٤طخ ك٢ أُوح األ٠ُٝ ُِزؾ٤ٚو. -
 ٣وع٠ أفن اُؾنه ٝ اُؾ٤طخ ك٢ أُوح األ٠ُٝ ُِزؾ٤ٚو. -
 ٤ٌُ ُٔب ٍجن أ١ رؤص٤و ؿ٤و اٛالم اُلفبٕ اٌُض٤ق. -
 .أُغبالد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ٣ٌٖٔ االٍزؼبٗخ ثبألّقبٓ إٔؾبة اُزقٖٔ ك٢  -

  



 تكتيك: كتابة الشعارات على الجدران أو على حاويات القمامة

 المواد:

 كٌس. -
 قفازات. -
 عطر. -

٣ٌٖٔ اٍزقلاّ ثقبؿ ثؤ١ ُٕٞ ٣ٌٖٔ ِٛت َٓبػلح أ١ ٕبؽت ٓؾَ ك٢ ؽبٍ  -

 ٓؼوكزٚ ع٤لا

ك٢ ؽبٍ ػلّ رٞكو اُجقبؿ ٣ٞعل ُلٟ ثبئؼ٢ ِٓٔؼبد األؽن٣خ ثقبفبد ُز٘ظ٤ق  -

 أٝ ٣ٌٖٔ اٍزقلاّ كٛبٕ ٓغ كوّبح. ثؤُٞإ ٓزؼلكحاُْبٓٞا 

 

 التنفيذ:

٣وق ّبة أٝ أًضو ػ٠ِ ًَ روبٛغ ٖٓ اُزوبٛؼبد اُوو٣جخ ٖٓ ٌٓبٕ اُز٘ل٤ن ٝ مُي ُوٕل  -

 أٌُبٕ ٝ ر٘ج٤ٚ ٖٓ ٣وّٞ ثبُز٘ل٤ن ك٢ ؽبٍ هٕل أ١ رؾوى ٖٓ فالٍ هٗخ ٓٞثب٣َ

 ٣زْ ُجٌ اُولبىاد هجَ اُجلء ثؼ٤ِٔخ اُجـ -

 ًزبثخ اُْؼبهاد ٣زْ اٜٗبء ػ٤ِٔخ -

ٝٙغ ع٤ٔغ أُٞاك أَُزقلٓخ ٓبػلا اُولبىاد كافَ ا٤ٌٌُ ٝ هثطٚ صْ ٝٙؼٚ ك٢ أهوة  -

 ؽب٣ٝخ

 ـاٍزقلاّ اُؼطو ٓجبّوح الىاُخ أ١ هائؾخ ٌٖٓٔ إٔ رؼِن ٖٓ أصو اُج -

 مالحظات:

 ٣زْ اؽوام اُولبىاد ُؼلّ روى اُجٖٔبد -

 ٣لَٚ ًزبثخ اُؼجبهاد ثب٤َُِ -

 ٝ ظبٛوح ٓغ أٜٗب ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ٢ّء ٖٓ أُـبٓوح٣لَٚ اٍزقلاّ أٓبًٖ ٝاٙؾخ  -

 ...( ٝ اُؾب٣ٝبد -ٓلهٍخ  -َٓزٕٞق  -اٌُزبثخ رزْ ػ٠ِ علهإ أُواكن اُؼبٓخ )َٓزْل٠  -

الرزْ اٌُزبثخ أثلا ػ٠ِ علهإ اُج٤ٞد ُؼلّ اُؾبم اُٚوه ثؤٕؾبة اُج٤ٞد ٖٓ هجَ هعبٍ  -

 األٖٓ
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 ثلا٣خ إٔ ٣ٖجؼ ُلٟ ًَ ٓزظبٛو كٌوح ػٖ آ٤ُخ اُزؾوى ك٢ أُظبٛوادالثل 

ٗو٣ل إ ٣ٖجؼ ُلٟ أُزظبٛو٣ٖ ٝػ٢ ثآ٤ُبد ٝ رٌز٤ٌبد اُزظبٛو اُز٢ ٣غت ارجبػٜب ٝ مُي ؽَت 

أُظبٛوح ٝ ٗٞػٜب ٝ ٌٓبٜٗب ٝ ػلكٛب ٝ ٓب٢ٛ أُظبٛواد اُز٢ َٗزٔو ك٤ٜب أٝ أُظبٛواد اُز٢ ٣زْ 

 ٔظبٛوح.هذ ٝ اُٜزبف ٝ اُز٣ٖٞو ٝ ٖٓ صْ اٗلٚبٗ ٛنٙ اُاالُزوبء ك٤ٜب ُجؼ٘ اُٞ

أالف اٝ ػْوح  5إ أُظبٛواد ٣غت إٔ رزغٔغ ٝ رَزٔو ػ٘لٓب ٗؾَٖ ػ٠ِ ػلك ًج٤و ٓضال ػلك 

 أالف ٝ ٓبٛٞ أًضو ثلا٣خ ٗوٍٞ:

إ أُظبٛواد اُز٢ رزْ ٓضَ أُظبٛواد أَُبئ٤خ أٝ أُظبٛواد اَُ٘بئ٤خ ٣غت إٔ رزجغ رٌز٤ي  -

ٝمُي ألٍجبة ٜٓ٘ب ػلّ ٝعٞك اُؼلك اٌُج٤و ٝ اُقٞف ػ٠ِ اَُ٘بء ك٢ ،اُط٤بهح أُظبٛواد

ؽبٍ أُظبٛوح اَُ٘بئ٤خ ٝ إٔ ٛنٙ أُظبٛواد ٢ٛ كوٜ ٖٓ أعَ رو٣ٞخ اُؼي٣ٔخ ٝ اػطبء ٛبهخ 

 ا٣غبث٤خ ُِ٘بً ٝ رْغ٤ؼْٜ ػ٠ِ اُزظبٛو ك٢ ًَ ٝهذ.

أل٣بّ اُز٢ رْزؼَ ك٤ٜب أُظبٛواد أٓب اُزٌز٤ي اُٞاعت ارجبػٚ ك٢ أ٣بّ اُغٔؼخ ٝ ٓب٣ْبثٜٜب ٖٓ ا -

ك٢ أًضو ٖٓ ٓ٘طوخ كبُٜلف ٛٞ اُزغٔغ ُي٣بكح ػلك أُظبٛوح ٝ رْغ٤غ اُ٘بً ػ٠ِ االٗٚٔبّ 

ُٜب ٝ اظٜبه األػلاك اٌُج٤وح ُِوأ١ اُؼبّ كال ثل ٖٓ ا٣غبك ر٤َ٘و٤بد ث٤ٖ األؽ٤بء ٝ ٢ٛ ػجبهح 

اَُبثن اُقبٓ ثبُجئه  ػٖ ثئه ُزٞع٤ٚ أُزظبٛو٣ٖ ك٢ ًَ ؽ٢ ًٔب أٍِل٘ب ك٢ اُزٌز٤ي

 أُؾوًخ ُِزظبٛواد.

ٛ٘بُي رٌز٤ي آفو ٌٖٓٔ ارجبػٚ ك٢ ؽبٍ رؼنه ا٣غبك ر٤َ٘ن ث٤ٖ األؽ٤بء أُزِزٜجخ ٝ ٢ٛ إٔ  -

٣ٌٕٞ ٛ٘بُي ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْجبة ٝ ٣ؼزٔل ػلك اُْجبة ؽَت ؽغْ أُل٣٘خ ٝ ػلك ٌٍبٜٗب 

زب٢ُ كِل٣٘ب هواثخ ّجبٕ ٌَُ ؽ٢ ٝ ثبُ 10ٌُٖٝ أٙوة ٓضبال ك٢ ٓل٣٘خ ؽٔٔ ٣ٌل٢ ػلك 

اَُجؼخ أؽ٤بء هئ٤َ٤خ رقوط ٜٓ٘ب اُزظبٛواد ٝ ثبُزب٢ُ ك٤ٌل٢ هواثخ اُق٤َٖٔ ا٠ُ ٍجؼ٤ٖ ّبة 

 ٣ؼوكٕٞ ثؼْٜٚ ٣ٌْٜٝٔ٘ اُز٤َ٘ن ث٤ٖ ثؼْٜٚ ُِزؤص٤و ػ٠ِ ٛنٙ أُظبٛواد ٝ اُزغ٤ٔغ ث٤ٜ٘ب

وح ٖٓ ٣وّٞ ٛئالء اُْجبة ثبُزٞىع ػ٠ِ َٓبعل األؽ٤بء ُِٖالح ك٤ٜب ٝ ػ٘ل فوٝط اُزظبٛ -

األؽ٤بء ٣وٕٞٓٞ ثزٞع٤ٚ أُزظبٛو٣ٖ ا٠ُ اُ٘وبٛ أُزلن ػ٤ِٜب ُإلُزوبء ٝ مُي ثبُٞهٞف ك٢ 

اُٖلٞف األ٠ُٝ ُِزظبٛوح ٝ افجبهْٛ ثؤٕ افٞاْٜٗ ثبُؾ٢ اُلال٢ٗ ٤ٍزؾوًٕٞ ا٠ُ اَُبؽخ 

اُلال٤ٗخ ٤ُِزوٞا ثْٜ ٝ ػ٘لٓب ٣َٖ اُؼلك ا٠ُ ػْواد ا٥الف رٌٕٞ أُٜٔخ هل اًزِٔذ ثبػطبء 

جبع إٔ أُظبٛواد َٓزٔوح ثبألػلاك اٌُج٤وح ٝ اػطبء ٛبهخ ا٣غبث٤خ ُِٔزظبٛو٣ٖ ٝ اٗط

 ُألّقبٓ اُن٣ٖ ٓبىُٞا ٣ولٕٞ ػ٠ِ اُؾ٤بك ٝ اُٚـٜ ػ٠ِ اُوأ١ اُؼبّ.

٣وع٠ افز٤به ٗوبٛ اُزغٔغ ثؾ٤ش الرٌٕٞ ٗوبٛ َٓجوب ٓزٞهؼخ ٖٓ هجَ األٖٓ ًبَُبؽبد اٌُجوٟ  -

اُزغٔغ ك٢ اُزوبٛؼبد ث٤ٖ األؽ٤بء ٝ ٖٓ صْ ثؼل ٍٕٝٞ أٝ األٓبًٖ اُوئ٤َ٤خ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ 

ٌٛنا فطٞح  ذاُؼلك ا٠ُ ػْواد ا٥الف اُزٞعٚ ا٠ُ اؽلٟ اَُبؽبد اُوئ٤َ٤خ، ك٢ ؽبٍ ٗغؾ

ٝ ٣لَٚ )كوٜ ك٢ كْٓن( ك٢ اُْبّ ٝ َٕٝ اُؼلك ا٠ُ ػْواد ا٥الُق الثل ٖٓ االػزٖبّ 

وٕخ ػ٠ِ األٖٓ ٖٓ أٌٓب٤ٗخ اٛالم إٔ ٣ٌٕٞ أٌُبٕ هو٣ت ٖٓ اَُلبهاد األع٘ج٤خ ُزل٣ٞذ اُل

اُ٘به ٝ الثل ألِٛ٘ب ك٢ كْٓن إٔ ٣ؼِٔٞا إٔ أَُئ٤ُٝخ ػ٤ِْٜ أًجو ٖٓ ًَ أُلٕ األفوٟ كْٜ 

 ٖٓ ػ٤ِْٜ ؽَْ أُٞٙٞع.



ٝ ٛنا اُزٌز٤ي اَُبثن ٛٞ ٓبرْ ارجبػٚ ك٢ ؽٔٔ ٖٓ ا٤ُّٞ األٍٝ ُِزظبٛواد اما ً٘زْ رنًوٕٝ 

ٙجبٛ ؽٔٔ كول رْ االرلبم ػ٠ِ االعزٔبع ػ٘ل ٣ّٞ رٔي٣ن ٕٞه ثْبه األٍل ػ٘ل ٗبك١ 

 ٍبؽخ اَُبػخ اُغل٣لح ٝ هل رْ مُي ثبُلؼَ.
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الثل ٖٓ اُز٤َ٘ن ث٤ٖ أُظبٛواد اُز٢ رقوط ك٢ ٗلٌ أُل٣٘خ ٝ ألٙوة ٓضبالً ػ٠ِ ٓل٣٘خ ؽٔٔ 

ٖٓ ا٣غبك ر٤َ٘و٤بد ٌَُ ؽبهح ٓضالً ؽبهاد ؽٔٔ أٛب٢ُ اُؾبهاد اُول٣ٔخ ثؼوكٕٞ ثؼْٜٚ كال ثل 

 أُِزٜجخ ٢ٛ :

 ثبثب ػٔوٝ -

 ثبة اَُجبع -

 ثبة اُله٣ت -

 ثبة رلٓو -

 اُقبُل٣خ  -

 اُج٤بٙخ -

 ك٣و ثؼِجخ -

ؼٜب ٗؾٖ ثٜنا اٌُالّ ال ٗوٍٞ إٔ ٛئالء اُْجبٕ ْٛ هبكح أُظبٛواد اٗٔب اُلٌوح رٌٖٔ ك٢ اْٗبء ثئه ٣زج

٣وّٞ ٛئالء األّقبٓ ثبُز٤َ٘ن ٓغ ثبه٢ اُِغبٕ ٖٓ ثبه٢ اُؾبهاد ٝ  ،ثبه٢ أُزظبٛو٣ٖ ٤ًلٔب رؾوًذ

ام ٗوٍٞ ُغبٕ الٗوٖل اُؼلك اٌُج٤و اٗٔب ٣ٌل٢ ك٢ ًَ ؽبهح ٓغٔٞػخ ث٤ٖ اُقٌٔ ا٠ُ ػْو أّقبٓ ٝ 

 ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بُي ّقٔ ٖٓ ًَ ُغ٘خ ك٢ ًَ ؽبهح ػ٠ِ ارٖبٍ ثْقٔ ٖٓ اُؾبهح األفوٟ.

د ٝ ا٤َُٔواد ٝ اُز٤َ٘ن ث٤ٖ اُزظبٛواد اُط٤بهح أٝ ٓظبٛواد ٣ّٞ رٌٖٔ اُلٌوح ك٢ رٞع٤ٚ أُظبٛوا

اُغٔؼخ كل٢ ؽبٍ أٌٖٓ ٝ أهاكد أُظبٛواد اإلُزوبء ٣ٌٖٔ إٔ رؾوى ٛنٙ اُجئه ٓظبٛواد اُؾبهاد 

 ُزِزو٢ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ك٢ ٗوطخ ٓؼ٤٘خ.

 ٗؾجن ٝ ثْلح ٗوبٛ ٓؼ٤٘خ ٣ٌٖٔ ارجبػٜب:

٣ٌٕٞ ػ٠ِ ِٕخ ثْقٔ ٝ اؽل ٖٓ ُغبٕ  ًٔب أٍِل٘ب ٍبثوبً ًَ ّقٔ ٖٓ ُغ٘خ ًَ ؽبهح -

 اُؾبهاد أُقزِلخ.

 ٓضبٍ ك٢ ؽٔٔ: ٣ٌٖٔ رؾل٣ل ٗوبٛ ُالعزٔبع ثؾ٤ش الر٠َٔ ثبٍٜٔب اٗٔب ٣طِن ػ٤ِٜب هٓٞى -

 إٔ ٗطِن ػ٠ِ ٍبؽخ َٓغل فبُل ثٖ ا٤ُُٞل اٍْ اُ٘وطخ )٤ْٓ أٝ اٍْ ّقٔ ٓضال ف٤َِ(٣ٌٖٔ 

 ٣بٍو( ٗطِن ػ٠ِ ٍبؽخ اَُبػخ اُول٣ٔخ اٍْ اُ٘وطخ )٤ٍٖ أٝ

 ٍبؽخ َٓغل عبٓغ اُلهٝث٢ اُ٘وطخ )هبف أٝ ٛبهم( ٝ ٌٛنا

ك٤ٔب ثؼل ٣زْ رٞع٤ٚ أُظبٛواد ٖٓ فالٍ هٍبئَ عٞاٍ ٣زلن ػ٤ِٜب ٓضال )أهاى ػ٘ل ٛبهم( أٝ  -

 ٖٓ فالٍ اٌُالّ ثبُٜبرق ٝ ٛٞ األكَٚ ٓضالً )ف٤َِ ٓو٣٘( أٝ أ١ ػجبهاد أفوٟ

 ٜٔب اال ّقٔ ٝاؽل ٓٞصٞم ٖٓ ًَ ؽ٣٢غت اُزؤ٤ًل ػ٠ِ ٍو٣خ ٛنٙ اُوٞائْ ثؾ٤ش ال ٣ؼِ -



الثل ٖٓ ٝعٞك أّقبٓ ػ٠ِ اٍزؼلاك ُالٗزوبٍ ٖٓ ؽ٢ ا٠ُ ؽ٢ آفو ُ٘وَ األفجبه ك٢ ؽبٍ  -

اُزؼنه ٝ ٣ٌٞٗٞا ٓورجط٤ٖ ثٜنٙ اُِغبٕ ٝ ٣غت إٔ ٣زْ افز٤بهْٛ ثؾ٤ش ال ٣ْي ثْٜ ٓضال هعَ 

 ٛبػٖ ك٢ اَُٖ أٝ هبئل ٓوًجخ ػ٤ٓٞٔخ....

اُز٣ٖٞو ٝ ٣وٞٓٞا ثبُزؾ٤ٚو ُٜنا أُٞٙٞع ٖٓ رضج٤ذ  ال ثل ٖٓ ٝعٞك أّقبٓ ٜٓٔزْٜ -

اٌُب٤ٓواد كافَ اُض٤بة ثؾ٤ش ال ٣ٌَٜٔٞٗب ثؤ٣ل٣ْٜ أٝ افز٤به ٌٓبٕ ٓ٘بٍت هجَ أُظبٛوح ٝ 

٣جؾضٞا ػٖ أكَٚ ٛوم ُِز٣ٖٞو ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ أؽل أُقز٤ٖٖ ثبُز٣ٖٞو ثطوػ 

 ....بد اُٖٞهٓضَ ر٣ٖٞو أٓبًٖ ػالٓخ إلصج ٓالؽظبرٚ ٤َُزل٤ل ٜٓ٘ب اُغ٤ٔغ

الثل إٔ ٣ٌٕٞ اُز٣ٖٞو ٖٓ اُقِق ٝ ٤ُؾبٍٝ اُْجبة افلبء اُٞعٞٙ ك٘ؾٖ ؽو٣ٖٕٞ ػ٠ِ ػلّ  -

 اػزوبٍ أ١ ّقٔ.

 

  



 :تكتيك انسحاب المتظاهرين

ٜٓٔزٜب رؤ٤ٖٓ اَٗؾبة  إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بُي كوهخالثل ك٢ أُظبٛواد اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ ٛغّٞ اُْج٤ؾخ ػ٤ِٜب 

ٓواهجخ ثبُٔؾ٤ٜ ٝػلّ اّزواًٜب ثبُٔظبٛوح  أُزظبٛو٣ٖ ٝ ػلّ آَبى ا١ اؽل ْٜٓ٘ ٣ٝلَٚ ٝعٞكٛـب

ٝرؤ٤ٖٓ فٜ اُؼٞكح ػجو اُزٞإَ ث٤ٖ اُْجبة اُن٣ٖ ٖٓ ٜٓٔزْٜ  ٓلفَ ًَ ّبهع ٍزٔو ك٤ٚ أُظبٛوح

 ٥ٖٓ ٛٞ أُؼوكخ أُجٌوح ثٌٔبٕ هلّٝ االٖٓ ٝاالرغبٖٙٓ اْٛ ٛوم االَٗؾبة ا ٓواهجخ اُْٞاهع الٗٚ

... 

االرلبم ٓغ اُْجبة  ٣ٝزْ االَٗؾبة ثؼٌٌ ارغبٙ االٖٓ . ٝثؾبُخ اُزٖبكّ ٣زٞعت ػ٠ِ اُْجبة ثبُٔولٓخ

ؽبُخ ظٜٞه االٖٓ ٖٓ أُولٓخ ًٝنُي  ك٢ أُ٘زٖق ٝافو أُظبٛوح ػ٠ِ ّؼبه ال ٣زْ اٛالهخ اال ك٢

 .اُْجبة ك٢ افو أُظبٛوح

 

 تكتيك الالفتات في المظاهرات المسائية:

٣وع٠ افبٛخ ؽجَ ًٜوثبئ٢ ٙٞئ٢ ثبُؼجبهاد أُواك ًزبثزٜب ػ٠ِ هٔبُ اُالكزخ ٝ مُي إلظٜبه 

 ثطبه٣خ ٖٓ أعَ اٙبءح ٛنٙ اُالكزخاُؼجبهاد أُطِٞثخ ٓغ ؽَٔ 

٣ٌٖٔ رط٣ٞو األٓو ٤ٌُٕٞ ػجبهح ػٖ ػجبهاد ٌٓزٞثخ ثبُؾجبٍ اُٚٞئ٤خ رٞٙغ ك٢ أٓبًٖ ؽَبٍخ ٓضال 

 هِؼخ ؽٔٔ... -ٍلؼ عجَ 

 

 تكتيك اخافة المخبرين و العواينية:

األؽٔو ٝ ٙوثٜب ػ٠ِ ثبة ٓ٘يٍ أُقجو أٝ ٌٓبٕ ٤بً ثبُِٕٞ ٣زْ رؼجئخ ثبُٞٗبد أٝ أً

 ُخ اُ٘بً ػ٠ِ ٛنا اُْقٔ ٛٞ ػجبهح ػٖ ٓقجو ٤ُقبف ثنُي.ُلال ػِٔٚ

 ٔبء أُقجو٣ٖ ٝ ُٖوٜب ك٢ اُْٞاهع.ئْ رؾ١ٞ أًٍب ٣ٝزْ ْٗو هٞا

  ٝ اهٍبٍ رٜل٣لاد ُٚ ٝ اٗٚ هل ًْق.



 تكتيك إعاقة رجال األمن:

 .٣ٌٖٔ اٍزقلاّ رو٤٘خ اٛالم اُـبى اٌُض٤ق ًٔب ٛٞ ْٓوٝػ َٓجوبً  -

 ٌٓضق ؽز٠ ال٣َزط٤غ األٖٓ االهزواة ٝ اُوج٘ ػ٠ِ أُزظبٛو٣ٖ.اٍزقلاّ اُؾغبهح ٝ ثٌَْ  -

٣ٌٖٔ اٍزقلاّ رو٤٘خ أفوٟ روّٞ ػ٠ِ اٍزقلاّ ا٤ًبً ثالٍز٤ٌ٤خ هه٤وخ أٝ أ١ ٢ّء ٌٖٓٔ اٗلغبهٙ  -

ؽ٤ٖ اُوبءٙ ػ٠ِ إٔ رؼجؤ ٛنٙ األ٤ًبً ثٔٞاك ٗبػٔخ ٓضَ اُ٘ؾبرخ أٝ األٍٔ٘ذ أٝ أ١ ٢ّء ٗبػْ ٌٖٓٔ إٔ 

ٝ ٣زْ فِٜ ٓٞاك ٓئصوح ٓؼٜب ٓضَ ؽجبد اُلِلَ األٍٞك أٝ  األٖٓ ٝ اُْج٤ؾخ ٣ئصو ػ٠ِ أػ٤ٖ هعبٍ

 ؿ٤وٙ ٓٔب ٣ئم١ األػ٤ٖ.

٣ٌٖٔ إٔ رزقٔ ٓغٔٞػخ ثؼٌٌ ٝ رو٤ًي اّؼخ أٌُْ ػ٠ِ هعبٍ األٖٓ ٝ اُْج٤ؾخ ؽز٠ ال٣زٌٔ٘ٞا  -

 .ٖٓ اُزو٤ًي ٝ اُ٘ظو

٣ٌٖٔ ٕ٘بػخ ٓ٘غ٤٘ن ٕـ٤و ٖٓ ثؼ٘ اُوطغ اُقْج٤خ إلثؼبك األٖٓ ٝ اُْج٤ؾخ ٝ ػلّ أَُبػ ُْٜ  -

 ٝ افزطبف أُزظبٛو٣ٖ.ثبالهزواة 

ٓضبٍ ػ٠ِ ٗٔٞمط ٖٓ٘ٞع ٖٓ اُل٤ِٖ ُِٔ٘غ٤٘ن ٓغ ًواد ٝهه٤خ رونف ٓ٘ٚ كوٜ ًـ  ك٢ اُٖٞهح

Prototype: 

 

 

 الرابط التالي لمقطع يوضح المنجنيق على اليوتيوب:

http://www.youtube.com/watch?v=brDetZcmfxk 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=brDetZcmfxk
http://www.youtube.com/watch?v=brDetZcmfxk


 تكتيك: اعاقة سيارات األمن

 إلػبهخ ٤ٍبهاد ٝ ثبٕبد األٖٓ:٣ٌٖٔ إ رَزقلّ اًضو ٖٓ ٛو٣وخ 

اٍزقلاّ أَُب٤ٓو أٝ فْت ٣زْ رضج٤ذ أَُب٤ٓو ثٚ ُضوت اٛبهاد ا٤َُبهاد ٝ اُجبٕبد ٝ  -

٣وع٠ ٓالؽظخ إ ٣ٌٕٞ ؽغْ اُقْت ٤ٌُ ثبٌُج٤و أٓب أَُب٤ٓو ك٤لَٚ إٔ ٣ٌٕٞ ؽغٜٔب 

 ًج٤وا

خ أًضو ٖٓ ٣لَٚ ٕ٘بػخ ؽل٣ل ٓلثت ػ٘ل إؾبة أُقبهٛ ك٢ أُ٘طوخ اُٖ٘بػ٤خ ك٢ٜ كؼبُ -

 أَُب٤ٓو ك٢ صوت اإلٛبهاد.

اٍزقلاّ أُبىٝد ثوّٚ ك٢ األهٗ أٝ أ١ ٓبكح رَبػل ػ٠ِ االٗيالم ٢ٌُ ر٘يُن ٓوًجبد  -

 األٖٓ ٝ ثبٕبرٚ

ه٢ٓ اُج٤٘ ػ٠ِ ثِٞه ا٤َُبهح األٓب٢ٓ ٝ مُي ُؼلّ اُوإ٣خ ػ٠ِ اَُبئن ٝ ك٢ ؽبٍ اٍزقلاّ  -

 ٤ج٤خ ال٣ٌٖٔ اُوإ٣خ ٖٓ فالُٜب ثَ٘جخ ًج٤وحأُبٍؾبد ٤َُِبهح ٓغ أُبء كبٕ اُ٘برظ ٛٞ ٓبكح ؽِ

 
 

 

  



 :يوم الجمعةتكتيك: 

اٛالم اُجبُٞٗبد ًٔب ك٢ رٌز٤ي اُجٞا٤ُٖ ُْ٘و أُْ٘ٞهاد ُِغ٤ِ ٝ ْٗو الكزبد ُِؾو٣خ ًٔب  -

 .5ٛٞ ٓٞٙؼ ثبُزل٤َٖ ك٢ رٌز٤ي اٛالم اُجبُٞٗبد ٕلؾخ 

 .اهٛبهْٜ هجَ ٣ّٞ اُغٔؼخاّـبٍ األٖٓ ٣ّٞ اُق٤ٌٔ ثؤًضو ٖٓ ٓظبٛوح ٤ٛبهح ٖٓ أعَ  -

اُلػٞح ُٖالح اُلغو ؽبٙوا ك٢ أَُغل ٤ُِخ اُغٔؼخ ٖٓ أعَ اهٛبم األٖٓ ٝ ػلّ أَُبػ  -

 ٖٓ فوٝط ٓظبٛواد ثؼل ٕالح اُلغو ُْٜ ثبُّ٘ٞ ؽ٤ش ٤ٍزقٞكٕٞ

اُزٞعٚ ُِٖالح ك٢ أَُبعل أُٞعٞكح ك٢ اُؾبهاد اُول٣ٔخ ٝ األؽ٤بء أُِزلخ اُز٢ ٣غل األٖٓ  -

 ٍٕٞ ا٤ُٜب ٝ رلو٣ؾ أَُبعل اُز٢ ٣قطت ك٤ٜب أمٗبة ُِ٘ظبّٕؼٞثخ ك٢ اُٞ

اُقوٝط ثٌَْ ٢ٍِٔ ٝ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُٜزبكبد أُؼجوح ٝ أُئصوح ٝ ٖٗ٘ؼ ثبُجلء ثبُٜزبكبد  -

اُز٢ رؾلي اُ٘بً ٓضَ )٤ُِ فب٣ق هللا ٓؼ٘ب( ٝ اُٜزبف اُوائغ ) ع اُغ٘خ ها٣ؾ٤ٖ ّٜلاء 

ُلٚؼ االػالّ اَُٞه١ ٝ ٗل٢ ػالهخ أُزظبٛو٣ٖ  صْ ٣زْ اُٜزبف ُِؾو٣خ ٝ اُٜزبف ثبُٔال٤٣ٖ(

 ثبَُِل٤خ أٝ ثبالفٞإ أٝ ثؤ١ ػ٘بٕو افوٟ فبهع٤خ

إٔ ٣زْ اٗزوبء ػجبهاد اُالكزبد ث٤ٖـخ ٓئصوح ٝ اُزو٤ًي ػ٠ِ ػجبهاد إٔ ًَ اُطٞائق ٙل  -

اُظِْ ٝ إٔ اُْؼت اَُٞه١ ثٌَ ٛٞائلٚ ٝ اص٤٘برٚ ٛٞ ٝاؽل ٝ اُؼجبهاد أُئصوح ُِغ٤ِ ٝ 

 ق ثٔقزِق اٗزٔبئبرٜبُِطٞائ

 ٓضال ػجبهاد )ًٖ ٤ٍ٘بً أٝ ٤َٓؾ٤بً أٝ ػ٣ِٞبً أٝ كهى٣بً كٌِ٘ب أث٘بء ٛنا اُٖٞٛ(

 )ًٖ ًوك٣بً أٝ رؤًب٤ٗبً أٝ أه٤٘ٓبً كٌِ٘ب ُٜنا اُٖٞٛ ٝ ٖٓ ٛنٙ األهٗ(

اٗزوبء ػجبهاد اُزؾل٤ي ٓضَ ٖٓ )فنٍ ٓئٓ٘ب فنُٚ  كٜنٙ اُؼجبهاد ُٜب كالُخ ًج٤وح ك٢ اإلػالّ

ٝ ػجبهاد )ا٠ُ ا٥ٕ ُْ رقوط أ٣ٜب  )ال٣ٌٞٗٞا إٔجو ػ٠ِ ثبِْٜٛ ٌْٓ٘ ػ٠ِ ؽوٌْ( هللا(

أٝ )أ٣ٜب اَُٞه١ َٛ رو٣ل ألٝالكى إٔ ٣ؼ٤ْٞا ثنٍ  اَُٞه١ َٛ رو٣ل ؽو٣زي ٝ أٗذ ك٢ ث٤زي(

 ٝ هٜو ًٔب ً٘ب ٗؼ٤ِ(

ٙ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُز٤َ٘ن ث٤ٖ اُؾبهاد اُول٣ٔخ ًٔب ك٢ اُزٌز٤ي اَُبثن ٝ ا٣غبك ثئه رؾوى ٛن -

 أُظبٛواد رَ٘ن ث٤ٜ٘ب ٝ ث٤ٖ ُغبٕ اُؾبهاد األفوٟ

اُزو٤ًي ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘بُي أّقبٓ ٜٓٔزْٜ ٤ٌُ اُزظبٛو اٗٔب كوٜ اُز٣ٖٞو ٝ إٔ ٣ٌٕٞ  -

اُز٣ٖٞو ٖٓ اُقِق أٝ إ ٣ؾبُٝٞا افن أٓبًٖ اٍزوار٤غ٤خ هجَ ثلء أُظبٛواد اما ػِٔٞا 

كؤٕ ٣ؼٔلٝا ا٠ُ رضج٤ذ ًب٤ٓوارْٜ أٝ ٌٓبٕ ٛنٙ اُزظبٛواد ٝ إ ًبٗٞا ٖٙٔ ٛنٙ أُظبٛواد 

عٞاالرْٜ ك٢ اُض٤بة أٝ ثؤ١ ٛو٣وخ رز٤ؼ ؽو٣خ اُزؾوى ٓغ ثوبء اُز٣ٖٞو ٝ أ٣ٚب ؽوٕب ػ٠ِ 

 ػلّ إط٤بكْٛ ٖٓ هجَ اُو٘ب٤ٕٖ
 

 

  



 تكتيك المظاهرة النسائية

ٖٓ هجَ  اُز٢ فوعذ ثؾ٢ اُـٞٛخ ثٔل٣٘خ ؽٔٔاأل٠ُٝ رْ ارجبػٚ ك٢ أُظبٛوح اَُ٘بئ٤خ 

 :جبةثؼ٘ اُْ

 

٣وق ّبة أٝ ّبثبٕ ػ٠ِ ثبة ًَ كوع ّوٛخ أٝ كوع أٖٓ ك٢ ٓل٣٘خ ؽٔٔ أٝ ك٢ األٓبًٖ  -

 اُؾَبٍخ.

 وق ّبة أٝ ّبثبٕ ػ٠ِ ع٤ٔغ ٓلافَ ؽ٢ اُـٞٛخ ٝ ٖٓ ًَ األرغبٛبد.٣ -

رْ رغ٤ٔغ اَُ٘بء ٝ فوٝعْٜ ك٢ أُظبٛوح ٝ هبّ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْجبة ثبُز٣ٖٞو ٖٓ اُقِق  -

 ُؼلّ اظٜبه ٝعٞٙ اُلز٤بد

إٔ ٣زْ ك٢ ؽبٍ هٕل أ١ رؾوًبد ٖٓ كوٝع األٖٓ أٝ ػ٠ِ ٓلافَ اُؾ٢ ثبفجبه اُْجبة  ػ٠ِ -

اُن٣ٖ ؽٍٞ أُظبٛوح ٖٓ أعَ كٜٚب ثَوػخ، ٝ ثؼل اٗزٜبء أُظبٛوح رْ اُزؤًل ٖٓ ٍالٓخ 

 ع٤ٔغ أُزظبٛواد ٝ اْٜٗ هل ِٕٝٞا ثَالّ ا٠ُ ث٤ٞرْٜ.

 

 

 

  



 و الجدران: على األرض الرئيستكتيك لصق صور 

 
 التنفيذ:أدوات 

 ٕٞه ثْبه األٍل -
 ؿواء أَُزقلّ ك٢ ُٖن اُ٘ؼٞاد -

 

 طريقة االستخدام:

ػ٘ل ٓ٘بكن أُ٘طوخ ٝك٢  ٍلِذُٖن ٕٞه ثْبه األٍل ػ٠ِ األهٗ ثغبٗت ثؼٜٚب اُجؼ٘ ػ٠ِ اال

 .أٓبًٖ كفٍٞ اُغ٤ِ ٝهٞاد األٖٓ ؽز٠ ٣ْ٘ـِٞا ث٘يػٜب ثلٍ اُٜغّٞ ػ٠ِ أُزظبٛو٣ٖ ٝاػزوبُْٜ
 

أٜٗب رٌٖٔ ك٢ اّـبٍ  حاُلٌو ٕل٤ٖ ٖٓ اُٖٞه ثغبٗت ثؼٜٚب اُجؼ٘ ًٝؤٜٗب ٓطت ٖٓ أٌُٖٔ ػَٔ

اُٖٞه ؽز٠ ٣ِٖٞا ٠ِ ٤َو ػ٤ِٜب ٝاُلػٌ ػُِاُؼ٘بٕو ثبىاُخ اُٖٞه ألْٜٗ ٤ٍٚطوٕٝ 

 ػ٠ِ ٛنٙ اُٖٞه، ك٢ ؽبٍ رْ اُلػٌُٞ رْ ر٣ٖٞو أُوطغ  ع٤ٔال ًْ ٤ٌٍٕٞٝ، ُِٔزظبٛو٣ٖ

ٍجٞع ثبُٖبم اُٖٞه ثٌَْ ػْٞائ٢ ك٢ ٓقزِق األٓبًٖ ؽز٠ ُٜب ٣ٌٖٔ رط٣ٞو اُلٌوح فالٍ ا٣بّ األ

٣زْ اّـبٍ هٞاد األٖٓ ثبىاُخ ٛنٙ اُٖٞه أُِٖوخ ػ٠ِ اُطو٣ن ٌٖٝٓٔ أ٣ٚب اُٖبهٜب ك٢ اُطوم 

ٖٓ هٍْ اُؼِْ االٍوائ٢ِ٤ ػ٠ِ األهٗ ك٢ ٓ٘طوخ ثبة رٞٓب ك٢ كْٓن  رْ اٍز٤ؾبإٛباُؼبٓخ ٛنٙ اُلٌوح 

 ح.اُغل٣ل

تشويه الصورة ليضطر األمن إضطررا إلزالتها و ال يتركوها في الطريق، و حتى  من المهم جدأ أن يتم
و يمكن تشويهها بكتابة كلمة مطلوب  تظهر أنها صور قام شباب الثورة بلصقها وليست صور مؤيدة،

 (، أو برسم أسنان له على شكل مصاص دماء أو غيرها من الطرقأو أوWantedعليها )

 

 

 

 موعد التطبيق :

.فالٍ أُظبٛوح أَُبئ٤خ ٤ُّٞ اُق٤ٌٔ أٝ هجَ ٕالح كغو اُغٔؼخ   

  



 رموز النظام: استخدام الدمى لمحاكمةتكتيك 

٣ٌٖٔ ٕ٘بػخ ك٠ٓ ػ٠ِ ٌَّ ّق٤ٖبد اُ٘ظبّ ٖٓ هئ٤ٌ اُ٘ظبّ أٝ أىالّ اُ٘ظبّ ٝ أثٞاهٚ ٝ ٓؾبًٔزْٜ 

 ٖٓ هجَ اُْؼت ٝ اػلآْٜ ك٢ أُظبٛواد.

 ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ أًضو ٖٓ ّقٔ ثبهرلاء ٝعْٜٞٛ ٝ رول٣ْ َٓوؽ٤بد ٝ ؽوًبد ٍبفوح ٝ رو٤ِلْٛ.

 ٝ اٍزقلآٜب ُٜنٙ اُـب٣خ. ٖٓ أٌُٖٔ ٕ٘بػخ ٛنٙ اُٞعٞٙ ٖٓ فالٍ ٛجبػزٜب ػ٠ِ ٝهم ٓوٟٞ

 

 :تسبب انهاك و اضطراب لدى النظامتكتيكات 

وائت ٖٓ ٙوائت اُج٘بء ٝ اُلفَ ٝ اُ٘ظبكخ ٝ ٍؾت األٓٞاٍ ٖٓ اُج٘ٞى ٝ ػلّ ككغ ع٤ٔغ اُٚ -

 ثلٍ اُقلٓخ االُيا٤ٓخ ٝ ؿ٤وٛب.

إٔ ٣وّٞ ثنُي ػ٠ِ أػٔبٍ اُ٘ظبّ ٖٓ ٗبؽ٤خ األٓٞه أُبك٣خ رؤف٤و  اُلُٝخٓٞظل٢  ثبٌٓبٕ ع٤ٔغ -

 :ثْوٛ إٔ ال٣ٌٕٞ ٛ٘بُي أ١ فطٞهح أٝ ربص٤و ػ٤ِٚ

ٓضَ ربف٤و اٗغبى ا٤ُٔيا٤ٗبد ٝ هكؼٜب ٝ ٓب ا٠ُ مُي أٝ اػطبء ٓؼِٞٓبد رول٣و٣خ فبٛئخ ػٖ 

 .٤ٍبٍبد فبٛئخ ٖٓ هجَ اُ٘ظبّاالؽز٤ب٤ٛبد اُ٘ول٣خ أٝ أ١ ٛو٣وخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ج٠٘ ػ٤ِٜب 

ٗوعٞ ٖٓ اُْجبة أُزٞاعل٣ٖ ك٢ اُغ٤ِ ٝ اُن٣ٖ ال٣َزط٤ؼٕٞ االْٗوبم ػ٘ٚ إٔ ٣وٞٓٞا ػ٠ِ األهَ  -

 .ثزؼط٤َ رؾوى هطؼْٜ اُؼٌَو٣خ ك٢ ؽبٍ ِٛت ٜٓ٘ب هٔغ أُظبٛواد ا٤َُِٔخ

ك٢ ٓضال ٖٓ رقٖٖٚ ك٢ االرٖبالد ٣َزط٤غ رؼط٤َ اعٜيح االهٍبٍ ٝ االٍزوجبٍ ٝ ٖٓ ػِٔٚ 

ُوثٔب ٣ٌٕٞ ُٜنا اُلبئلح األًجو ك٢ ؽلع األهٝاػ ٝ ،ا٤ُٖبٗخ ٣َزط٤غ رؼط٤َ ثؼ٘ األ٤ُبد ٝ ٌٛنا

 رؼط٤َ فطخ اُ٘ظبّ

 .أٝ ٖٓ فالٍ اُزٞص٤ن ُٔب ٣واٙ ٝ ْٗوٙ ٤ُزْ ٓالؽوخ ًَ ٖٓ أعوّ ثؾن اُْؼت

 


