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  يمثل االرهاب تهديدا

 
ا   الدول،ة االفراد والمجتمعات وحركة لحيا مباشر

 
  كما تمثل انتهاكا

 
ا لمجموعة    مباشر

  االتفاقيات 
عة الدولية لحقوق االنسانقرتها أ الت    ، وفى مقدمتها الحق  الشر

 لإلنسان الحياة وهو الحق المالزم  فى

  المتعمدة و أمنذ الوالدة ، فالعمليات االرهابية تستهدف حياة االنسان سواء بالعمليات العشوائية 
تستهدف  الت 

 
 
ى والذى هو سمة االرهاب عموما    الجماع  و نتيجة عمليات القتل أ المدنيي 

تمارسها الجماعات االرهابية   الت 

ية عىل خلفية     مختلفة .  ذرائع والتكفي 

كة للمجتمع الدول  وه   ةمسؤوليوتعتير مكافحة اإلرهاب بقوة وازالة التطرف برصامة 
 خيار حتم  لضمان مشي 

  مكافحة اإلرهاب وحقوق  اإلنسان،وق حق
لكن بعض الدول أو المنظمات أو األفراد تتبتى معايي  مزدوجة فى

 
 
سلمات األساسية والضمي  مع الم اإلنسان وتوجه اتهامات باطلة للدول األخرى وهذا الترصف يتعارض تماما

  
 .  اإلنسانى

ية للعمليات االرهابية تبق  إومع العلم  ن الخسائر  أكونها غي  قابلة للتعويض اال   ةكير فداحاأل ه  ن الخسائر البشر

ات متالزمة ، فالتدمي  يطال البنية األ  ف ثرواتها ومواردها الطبيعية  المادية تحمل تأثي  ى ساسية للدول ويستيى

ب   وتراكم الديون .  االقتصاديالركود  إلالوطنية ويدفع الدول  تاالقتصادياويرصى

دفعهـا إلـى وضـع عـدد كبيـر و ما  تهديد لحقـوق اإلنسـان، و هـأن اإلرهاب أكير المتحدة  لألمم وترى الجمعية العامة 
، و المسـاهمة فـي مكافحـة هـذه الظـاهرة التـي أصـبحت   مـن اللوائح و القرار ات بهـدف توعيـة المجتمـع الـدول 

   بأشه،العالم  تهـدد 
اتيجية األمم المت 2006سبتمير  8اعتمدت فى وه  عىل   حدة العالمية لمكافحة اإلرهاب ،اسي 

شكل قرار وخطة عمل مرفقة به ـ صك عالم  فريد قالت انه سيحسن الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية 
 .إل مكافحة اإلرهاب

  ة للعقاب بموجب القانون، والدعوة إل مقاضا إخضاعها اإلرهابية، و لعمليات وتنص هذه المبادئ عىل تجريم ا
، ودعوة الدول األعضاء التخاذ تدابي  منع األعمال  ومموليهرهاب تسليمهم؛ وتجفيف منابع اإلو  ها مرتكبي

ورة تعاون الدول األعضاء وتبادلها المعلومات وتزويد كل منها الدول األخرى بأقىص  اإلرهابية؛ والتشديد عىل ضى
 
 
، ومع ذلك تعانى تلك  قدر من المساعدة فيما يتعلق بمنع األعمال اإلرهابية والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيا

اتيجية من قصور شديد اال    سي 
  مواجهة الدول  فى

  الت 
 
 آ تدعم وتمول وتوفر مالذا

 
  للجماعات  منا

تمارس  الت 
 االرهاب . 

  العالم، األمر الذي أدى إل وقوع حوادث إرهابية وعنيفة بشكل ارتبط االرهاب وقد 
  فى
بانتشار التطرف الديتى

ويــــج أفكار الثُيقراطية وال   والتكفي  والجهاد تحت ستار الدين والتحريض  متكرر. وقام المتطرفون بي 
تفوق الديتى

  عىل أعمال العنف واإلرهاب
 
ى  وهو ما نراه متجسدا  جماعة االخوان المسلمي 
 إالمصنفة فى

 
فى العديد من  رهابيا

  الدول ومن بينها مرص ، وه الجماعة المرجعية لكل التنظيمات االرهابية العنيفة 
ق االوسط  فى منطقة الشر

  ،  والعالم
  والت 

 
  واالخر  المرأةيحرض عىل العنف و يتمارس العنرصية واالقصاء ضد  تتبتى خطابا

ومع ذلك  الديتى

  تحظى بدعم ورعاية من دول تتبتى ذلك المنهج وه قطر وتركيا 
تتول تمويل ورعاية ودعم ذلك التنظيم  الت 

ى امام  وتأوي اإلرهانر   الرتكابها جرائم ارهابية  المرصيالقضاء عىل اراضيها قيادات وعناض الجماعة المطلوبي 

  تسببت 
ى االبرياء .   فى    سقوط ضحايا من المدنيي 

عنة" مسألة تبتى العنف عقب ثورة حاولت وقد    يونيو  30جماعة اإلخوان خالل السنوات الستة الماضية "شر

 عام 90الـ ذي راحت تبحث عنه طوال ال ها وسقوط حلمها واإلطاحة بحكم، 2013
 
اضطرها إل  مما الماضية،  ا
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اتتشكيل  ، و  بتى جميعها ت  بأسماء متعددة، المسلحة الخاليا النوعية عشر لعنف منهجية انظريات التكفي 

 المسلح. 

، عقب انتقال التنظيم من   
إل الخاليا   الخاليا الهيكليةبعض هذه الحركات خرجت من رحم جماعة اإلخوانى

  تم صياغتها عقب سقو 
  خرجت  العنقودية، الت 

ط حمكهم شعبيا وسياسيا داخل مرص، إضافة إل الحركات الت 

 
 
  اتخذت من أفكار سيد قطب وأبو األعىل الموددوي مرجعا

 من رحم السلفية الجهادية والتيارات القطبية الت 

وع الخالفة  للمواجهة المسلحة ى تحت حجة إقامة مشر ى والعسكريي  داخل الشارع المرصي واستهداف المدنيي 

. اإلسال   
  طرحها حسن البنا منذ ثالثينات القرن الماضى

 مية الت 

  
العبوات ، واستخدام التفجي  و لتخريب اإشعال الحرائق، و  وقد نشطت حركات وخاليا اإلخوان المسلحة، فى

،  غتياالت ضد رموز المجتمع المرصي السيارات المفخخة، وتنفيذ اال ، و الناسفة ى ى والعسكريي  واستهدفت المدنيي 

وع دولة الخالفة. تحت    الفتة اقامة مشر

 
 
  خطر العمليات أبتلك التنظيمات و  وفيما يىل ترتيبا

هداف مخطط لها  داخل مرص عقب  أقامت بتنفيذها ضد  الت 

 يونيو :  30ثورة 

اس بنات ثورية أوال:   أولتر

  وتحويل خالياه إل خاليا مسلحة، عقباإلخوان إل االستفادة من التنظيم  اتجهت قيادات جماعة
ثورة  النسان 

 مسلح. الالتنظيم إحياء وعملن عىل ، 2013يونيو  30

اس بنات  2013مع نهاية عام و    تأسيس رابطة تسم "أولي 
، أعلنت مجموعات من فتيات الجماعة رغبتهن فى

   نساء التنظيم ثورية"، تضم 
  بعض قناع األناركية  وارتدين، اإلخوانى

ان فى بهدف األحياء السكنية؛ ، واشعلوا الني 

 . ى  إرهاب المدنيي 

، وهاجموا عدد  عمليات تخريب داخل الحرم الجامع   تنفذوضمت المجموعة أغلب طالبات جامعة األزهر، 

  الدولة المرصية. 
 كبي  من المناطق السيادية فى

 
ً
 يولو بلوك ربعاوي : ثانيا

  ديسمير ، إلخوانا المسلحة التابعة لجماعة كانت من أول الحركات
حينما أشعلت  2013وأعلنت عن نفسها فى

ان داخل مبتى إدارة التعبئة  ى للقوات المسلحة، عن طريق إلقاء الني  ه حلمية الزيتون، التابعي  ى
والتجنيد، ومني 

 زجاجات مولوتوف حارقة بداخله. 

: ثالث
ً
 أجناد مص  ا

ة، ونفذ عدد من العمليات أواخر عام  " عقب"أجناد مرصتم تشكيل    2013سقوط حكم اإلخوان مباشر
 24 ، وفى

 عن نفسه  التنظيم، أعلن 2014يناير 
 
عنوان "القصاص حياة"، توعد فيها من خالل بيانه األول، تحت  رسميا

بات ألجهزة األمن  المرصية.  بتوجيه ضى
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ات، أمام مديرية أم   محيط وانتىه هذا اليوم بسلسلة من التفجي 
، وفى  

و البحوث بالدف  ن القاهرة، وأمام محطة مي 

  شارع الهرم. 
طة الطالبية بالهرم، باإلضافة إل استهداف دورية أمنية فى  قسم شر

 :أهم العمليات

 (1  )20  ، ى عبود بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ، 2013نوفمير طة بكمي  ضباط وأفراد   5استهداف قوات الشر

طة  .شر

25  ، ى السواح بعبوة ناسفة مما أسفر عن إصابة ضابط وفردي  ، استهداف2013نوفمير طة بكمي  قوات الشر

طة  .شر

طة بالقرب من جامعة األزهر بعبوة ناسفة، وأدى تأخر عمل العبوة  ، 2013ديسمير  26(  2)  استهداف سيارة شر

  النفجارها 
ى  5مما أسفر عن إصابة  40حافلة نقل عام فى  .مواطني 

طة بقسم مرور محور، 2014يناير  7(  3)   .يوليو بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات  26استهداف قوات الشر

طة الطالبية بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات،   2014يناير  24( 4)    .استهداف قسم شر

و أنفاق البحوث بعبوة ناسفة مما أسفر عن ، 2014يناير  24(  5)  استهداف قوات األمن المركزي أمام محطة مي 

 .ضابط ومجند 12مجندين وإصابة   د استشها

ى   الصحراويمعسكر األمن المركزي بطريق القاهرة اإلسكندرية  ، استهداف2014يناير  31(  6)  ى ناسفتي  بعبوتي 

طة  .مما أسفر عن إصابة فردي شر

اير  7(  7)   ة بعبوة ناسفة دون وقوع  استهداف 2014فير ى طة المتواجدة بميدان الجي   .إصابات قوات الشر

  بمدينة ، 2014مارس  4(  8)  
 .أكتوبر بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات 6استهداف تمركز أمتى

ى مما أسفر   ، استهداف2014مارس  11(  9)  ى ناسفتي  ة قرب السفارة اإلشائيلية بعبوتي  ى   بكوبري الجي 
تمركز أمتى

 .مجندين  3و" جمال راغب"عن إصابة العقيد 

طة الشيخ زايد است، 2014مارس  24(   10)  طة بمباحث قسم شر بإطالق  "مصطقى عرفة"هداف رقيب الشر

 .، ولكنه نجا من الحادثةعلي النار 

طة المتمركزة بالقرب من جامعة األزهر وقسم ثان مدينة نرص ، 2014مارس  29(  11)  استهداف قوات الشر

 .بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات

عبوات ناسفة مما  3لنهضة أمام جامعة القاهرة بتفجي  ة بميدان اقيادات أمني  ، استهداف2014أبريل  2( 12) 

ة العميد  استشهاد أسفر عن   ى طة   8وإصابة  "طارق المرجاوي"مساعد رئيس مباحث غرب الجي  ضباط وأمناء شر

ة لقطاع غرب اللواء  ى   "من بينهم  نائب مدير أمن الجي 
فى  .41 "عبد الرؤف الصي 

ى بعبوة ناسفة إال أن قوات  ، استهداف2014أبريل  10(  13)   محمود بالمهندسي 
ى ميدان مصطقى قوات تأمي 

  ضبط وإبطال العبوة
طة نجحت فى  .الشر
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طة  ، استهداف2014أبريل  10(  14)  بواسطة تفجي  سيارته بعبوة ناسفة بميدان " أحمد الصواف"نقيب شر

 .بتهاكتوبر مما أدى إلصا 6بمدينة  الحرصي

ة بعبوة  ناسفة تم إبطال مفعولها، 2014أبريل   14(  15)  ى  .استهداف محكمة شمال الجي 

   ، استهداف2014أبريل  15(  16) 
طة القائمة عىل تنظيم المرور بميدان الجالء بالدف  بعبوة ناسفة  قوات الشر

طة، وتم القبض عىل أحد المنفذين  طة سائق تاكس  وبعض بواس "ياش خضي  " مما أسفر عن إصابة فردي شر

 .األهال  

طة بالهرم، ظنا بوجود الضابط بداخلها مما عن ،  2014أبريل  15(  17)  استهداف سيارة خاصة بضابط شر

 .ومرافق له 42إصابة شقيق صاحب السيارة

طة المتواجدة بنقطة مرور ميدان لبنان بعبوة ناسفة مما أسفر عن  ، استهداف2014أبريل  18(  18)   قوات الشر

طة "محمد جمال"الرائد  استشهاد   .وإصابة فردي شر

ة  ، استهداف2014أبريل  21(  19)  ى طة بمرور الجي  بتفجي  سيارته بعبوة ناسفة  "،سمي  مصطقى "نقيب الشر

اكتوبر، ولكن حال سقوط القنبلة من السيارة عقب احتكاكها بمطب صناع  من   6بمدينة  الحرصيبميدان 

 .انفجارها

ى ميدان  ، استهداف2014 أبريل 23(  20)  ف عىل تأمي  العميد بإدارة العمليات الخاصة باألمن المركزي والمشر

وإصابة مجندين   استشهادهأكتوبر مما أسفر عن  6بعبوة ناسفة الصقة أسفل سيارته بمدينة  "أحمد زك  "النهضة 

 .برفقته 

  المالزم بالجيش  ، استهداف2014أبريل  28(  21) 
   الثانى

بواسطة  "محمد عبد المنعم صالح الدين" الميدانى

 .انفجارهالصق عبوة ناسفة بسيارته، وحال تعطل دائرة التحكم بالعبوة من 

طة القائمة عىل تنظيم الحالة المرورية بميدان المحكمة بمرص ،  2014مايو  2(  22)  استهداف قوات الشر

طة وإصابة ضابط و استشهاد ، ما أسفر عن الجديدة بعبوة ناسفة طة آخرين 3عريف شر  .أفراد شر

 استشهاد استهداف سيارة )الدا نيفيا بدون لوحات( بعبوة ناسفة برمسيس مما أسفر عن ،   2014مايو  3(  23) 

 ." بسام جامع"ضابط االحتياط السابق بالجيش 

 
ً
يعة بأرض الكنانة :  رابعا  كتائب أنصار الشر

 ، ى ي، مدين إبراهيم حساني  يعة" بالقاهرة، عىل يد مجموعة من تالميذ التكفي  شكل تنظيم "كتائب أنصار الشر

  عهد الرئيس مبارك، لتبنيه فكر جماعة
، ومنهج  الذي تم اعتقاله فى   أسسها شكري مصطقى

"التكفي  والهجرة" الت 

ى  ، كما كان من ضمن الهاربي    قضية الحاكمية والتكفي 
 اإلخوان من سجن وادي النطرون قياداتمع سيد قطب فى

  
قية"، ثم  ، 2011فى واتجه إل سيناء، ومنها إل قطاع غزة ثم إل تركيا، ومنها إل سوريا، تحت مسم "أسود الشر

  عهد اإلخوان، وقام بتجنيد الشباب، وإرسالهم إل سوريا
 .عاد إل مرص فى



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤ة  شق  الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

ى لتنظيم يعة"، سيد عطا ، الذ"  من أبرز تالميذ مدين إبراهيم، المؤسسي  ي  مع اتفق ي كتائب أنصار الشر التكفي 

  
  مرص، فى

  تأسيس تنظيم تابع لجماعة 2013يونيو  30محمد عبد الرحيم، عقب سقوط حكم اإلخوان فى
،فى

يعة"، بهدف تضليل األجهزة األمنية  ."أنصار بيت المقدس"، تحت مسم "كتائب أنصار الشر

  محاولة لتأصيل العمل عىل ضم أنصار حركة  االتفاقكما تم 
ى للشيخ حازم أبو إسماعيل، فى "حازمون"، التابعي 

ى  ي المسلح، ضد األجهزة األمنية المرصية والمدنيي   .التكفي 

  نفذت الكثي  من العلميات اإلرهابية المسلحة ضد قوات 
ية الت  ى من أخطر العناض التكفي  ضم التنظيم اثني 

طة المرصية، وهما أحمد عبد الرحمن، الطالب بكلية أصول الدين جامعة األزهر، أحد تالميذ الشيخ مدين  الشر

ية بسيناء  .إبراهيم، والعضو بالتنظيمات التكفي 

، هو عمار الشحات أبو سبحة، مواليد   
، من قرية المطاوعة مركز ههيا، والده أحد قيادات تنظيم 1993والثانى

، بعد الموافقة عىل المراجعات الفكرية 2010سنة، وخرج عام  15الجهاد المرصي، وحكم عليه بالسجن 

ية المسلحة  .للتنظيمات التكفي 

  مجال تصنيع 
، أحد أعضاء جماعة "أنصار بيت المقدس" بسيناء، والخبي  فى كما ضم التنظيم، ياش خضي 

عمها ياش  ى   يي 
 وتركيب المتفجرات والعبوات الناسفة، الذي ترك جماعة اإلخوان، وانضم للدعوة السلفية الت 

، ومنها انتم لتيار السلفية الجهادية، وعقب تفكيك تنظيم يعة"، انضم إل تنظيم  برهام   "كتائب أنصار الشر

 .2014"أجناد مرص"، ليتم القبض عليه أواخر 

  محافظات 
قية، وشكل مجموعة من الخاليا التابعة له فى   محافظة الشر

يعة"، فى تمركز تنظيم "كتائب أنصار الشر

ة،  ى   سويف، الجي 
 .والفيوم بتى

ى واإلعداد،  5تم تقسيم التنظيم إل ثالثة مجموعات، األول للتنفيذ، وضمت ضمت  أفراد، والثانية للتجهي 

طة، تمهيدا الستهدافهم 6وضمت   .أفراد، والثالثة للرصد والمتابعة وجمع المعلومات عن ضباط الجيش والشر

وتخزين األسلحة والمتفجرات، داخل محافظة  أعد التنظيم مجموعة من األوكار التنظيمية، إليواء عناضه

ة  ى قية والجي   .الشر

 : أهم العمليات

  جاءت انتقاما،
  مرص، عقب  قامت بالعديد من العمليات الت 

 . 2013يونيو  30لسقوط حكم اإلخوان فى

   حراسة نقطةالهجوم عىل عناض ، 2014يناير  24(  1) 
طة المعهد الديتى قازيق بمنطقة الحسينية بمدينة الز  ، شر

 . باألسلحة البيضاء واالستيالء عىل بندقية آلية خاصة بأحد أفراد األمن عقب إصابته بجرح قطع  باليد

طة ، 2014يناير  29( 2)  ى الشر   "اغتيال أمي 
  النعمانى

طة ههيا أثناء ركوبه دراجته البخارية  "،هانى من قوة مركز شر

ي بعزبة حستى بمركز ههيا )طلقة بال  .رأس( ومرتديا زيه المي 

اير  4(  3)  طة ، 2014فير ى الشر طة أبو  كبي  أثناء ركوبه دراجته البخارية  "شعبان سليم" اغتيال أمي  بقوة مركز شر

ي )طلقة بالرأس  . ( ومرتديا زيه المي 
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اير  4( 4)  طة ،  2014فير ى الشر ه قرب   "إسماعيل التالوي"اغتيال أمي  وق  أثناء سي  طة مدينة الشر من قوة شر

ي )طلقة بالرأس  . ( كوبرى بردين دائرة مركز الزقازيق مرتديا زيه المي 

اير  5(  5)   طة القنايات ، 2014فير طة بقسم شر طة  "،الطبالوي موس  "اغتيال خفي  الشر يف   "ورقيب الشر شر

قية أثناء "،بيوم   حيالت بمديرية أمن الشر ركوبــهما دراجة بخارية بالقرب من قرية النخاس بطريق  بقوة قسم الي 

 .الزقازيق ميت غمر )طلقة بالرأس لكل واحد منهما( 

اير  6(  6)  طة ، 2014فير ى الشر طة كفر صقر أثناء ركوبه  "،محمود عبد المقصود" اغتيال أمي  من قوة مركز شر

ي بشارع بنك مرص بكفر صقر )طلقة بالرأس(   .دراجته البخارية مرتديا زيه المي 

اير  19( 7)  بإطالق النار عليه ببلبيس مما أسفر   "عالء خليفة "استهداف المقدم بالقوات المسلحة ، 2014فير

قل للعالج بالمست
ُ
ة عن إصابته بطلق ناري بالرقبة. ون   حالة خطي 

 .شقى العسكري بالمعادي فى

اير   20( 8)  طة تحرس سيارة بريد بالقرب من معسكر قوات األمن بالزقازيق مما ، 2014فير استهداف سيارة شر

طة  يد "سعيد مرس  "أسفر عن مقتل رقيب الشر طة وموظف بالير   الرأس وإصابة فردي شر
 .بطلقة فى

اير  20(  9)   منطقة مفارق التجنيد بشارع فاروق بمدينة الزقازيق مما أسفر عن استهداف قوة جيش ب، 2014فير

يف السباع  "إصابة مالزم الجيش   ."رضا عبد هللا"والمجند   "،شر

اير   22(  10)    ، 2014فير
رصاصات عليه أثناء قيادته   4بإطالق  "، محمد عيد"اغتيال مقدم األمن الوطتى

 .سيارته بميدان القومية بالزقازيق 

اير   24(  11)  طة ، 2014فير ى الشر   العاشر من رمضان  "،عبد الرحمن طلبة "اغتيال أمي 
طة ثانى من قوة قسم شر

ه بدراجته البخارية مرتديا زيه الرسم  بمنطقة أبو األخرصى بدائرة مركز الزقازيق )طلقة بالرأس(   .أثناء سي 

اير   25(  12)  قرية الحصة بمحيط مركز   قرب"، عصام المحالوي"استهداف عقيد قوات مسلحة ، 2014فير

  ساقه
 .الزقازيق، وإصابته بطلق ناري فى

  سويف ،  2014مارس  1(  13) 
طة بمركز بتى ى الشر   عطية"اغتيال أمي 

أثناء توجهه لمحل خدمته مرتديا زيه  "هانى

  الرأس
 .الرسم  بطلقة فى

  سويف ، 2014مارس  3(  14) 
طة بأهناسيا بمحافظة بتى ى الشر   الرأس  "نادي سلطان" اغتيال أمي 

بطلقة فى

  رأسه إثر حادث سي  أعقب  
  بيان صدر عنها أنه أصيب فى

حسب بيان التنظيم، بينما قالت وزارة الداخلية فى

 .سقوطه عن دراجته النارية

طة ، 2014مارس  3(  15)  ى الشر طة بتى سويف بطلق ناري بالرأس من قوة قسم شر  "حسن زيدان" اغتيال أمي 

 .أثناء توجهه إل محل عمله مرتديا زيه الرسم  

(   بمنطقة أبو  النمرس  ،2014مارس  3(  16)  طة بطريق )مرص أسيوط الزراع  استهداف سيارة نجدة تابعة للشر

ط  
ف غانم"مما أسفر عن  مقتل الشر طة  "،أشر ى الشر ط   "وليد محمد "وإصابة أمي 

بطلقات  "،امياش تم"والشر

طة بالعجوزة لخطورة حالتهما   الرأس، وتم نقلهما للعالج بمستشقى الشر
 .نارية فى
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طة ، 2014مارس  3(  17)  ى الشر ة أثناء استقالله  "جمعة عيد"استهداف أمي  ى طة الصف بالجي  من قوة مركز شر

  الرأس( مما أسفر عن إصابته ونقله 
إل مستشقى القوات المسلحة سيارته الخاصة ومرتديا زيه الرسم  )بطلقة فى

 .بالمعادي ليلق  مرصعه بها

طة ، 2014مارس  6( 18)  ى الشر   سويف  2"، جمال محمد بدوي"استهداف أمي 
بقوة مركز الفشن بمحافظة بتى

  رأسه وبطنه. وتم نقله للعالج بمستشقى المعادي 
ى فى أثناء عودته من عمله مما أسفر عن إصابته بطلقتي 

 .ات المسلحة العسكري التابع للقو 

طة ، 2014مارس  9(  19)    الرأس قرب  "،عبد الدايم عبد المطلب"استهداف رقيب الشر
بإدارة المرور بطلقة فى

طة  ى الشر   بالزقازيق  "،محمد سليمان"منطقة الصاغة بالزقازيق مما أسفر عن مقتله، وإصابة أمي 
باألمن الوطتى

  الرقبة أثناء مطاردته ألحمد عبد الرحمن 
. بطلقة فى  منفذ الحادث األخي 

 .مركز بلبيس   غيتهاستهداف مساعد بالقوات المسلحة بقرية (  20) 

  مركز منيا القمح  مما أسفر عن إصابته بطلق (  21) 
استهداف المساعد أول قوات مسلحة “حسن بنداري” فى

 .ناري بالرقبة

ف عبد الكريم "الضابط استهداف إحدى سيارات القوات المسلحة بالصالحية مما أسفر عن إصابة (  22)    " أشر

 ."منصور عبد العال"وصف ضابط 

  سويف(  23) 
  الرأس بمركز ببا بمحافظة بتى

طة بطلقة فى ى شر  .اغتيال أمي 

  سويف(  24) 
  الرأس بمركز بتى

طة بطلقة فى ى شر  .اغتيال أمي 

 خامس
ً
 حركة مولوتوف : ا

اير    فير
قوات األمن، وإحراق الكمائن وسيارات مع  بهدف االشتباك، وأعدت خطة تشكيل 2014ظهرت فى

طة،  . الشر  وفقا لبيانها التأسيس 

ا، وتنتشر كل مناطق القاهرة  50إل  15كل منها يضم من الحركة أنها مكونة من عدة مجموعات   وأضافت
 
فرد

ى، وه   ى شمس، واأللف مسك"الكير ،  حلوان، وعي  ى ن، ومدينة نرص، والزيتون والمعادي، وإمبابة، والمهندسي 

ا الخيمة، وكرداسة، وناهيا 6والهرم، و  ."أكتوبر، والمطرية، و شير

ى  8تدمي  ل تسعها أوضحت الحركة أنو  طية وعسكرية بالقاهرة الكير قوات األمن  بــهدف إصابةو ، آالف آلية شر

 نهائيا.  بالشلل بتدمي  أدواتها وإخراجها من المشهد 

  يوم 
  أي مكان  23وفى

طة فى ت الحركة بيان تطالب فيه ''إحراق أي سيارة شر يناير وقبل الذكرى الثالثة للثورة نشر

ت مقاطع فيديو وصور البوكس"زجاجات مولوتوف ووضعها بالقرب من موتور ا 4عن طريق استخدام  ، كما نشر

 .طةلطرق استخدام المولوتوف واأللعاب النارية ضد عناض الشر 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤ة  شق  الثانيالدور  ،    المعادي   داأوتوستر امتداد االمل  ،  ١٠١برج  

  بيان لها تبنت الحركة بشكل واضح و 
طة بحلوان و 6إحراق  فى سيارة بمحافظة المنيا، وإحراق   20سيارات شر

طة بمدينة دمياط الجديدة، وإحراق عدد من السيارات المملوكة  سيارة النقيب محمود الجميل ضابط شر

 .لمولوتوفسيدي بشر باإلسكندرية نتيجة للهجوم عليها با ضباطداخل مدينة  للضباط

ة ،  ان  شعالاو كما تبنت قتل النقيب مازن إبراهيم محمد بكفر الدوار بالبحي    الني 
سيارة المالزم أول عصام فى

له بمدينة ملوي بالمنيا، كما أعلنت مس ، شكري ى   الجراج الخاص بالسيارة أسفل ميى
وليتها عن إحراق مبتى ؤ فى

 .الجديدة الملحق العسكري لسفارة اإلمارات بمرص 

  بيان لها أن''
هذا  وأعلنت حركة ''مولوتوف'' عن إنشاء جناح عسكري لها أسمته ''كتائب الشهيد'' قائلة فى

ى والقضاة وقيادات الداخلية والجيش  مخصص الستهدافالجناح العسكري  رجال الدولة من االعالميي 

 والحكومة  ورجال االعمال. 

طة بعناوينهم وأمالكهم من أصل  ضابطآالف  10مؤكدة أنها تمتلك بيانات كاملة لـ  طة 34750شر  . ضابط شر

 
َ
 حركة إعدام : سادسا

  الذكرى الثالثة للثورة 
طة وحرق سياراتهم، ،  واس2014يناير  25نشأت فى   ق وتبنت إحراتهدفت ضباط الشر

طة بمدينة  الدرمىل  سيارة اللواء محمود  له، وإحراق مدرعة للجيش فى السويس،   6أحد ضباط الشر ى أكتوبر أمام ميى

ى يدع وليتها عن قتلؤ كما أعلنت مس ف الهربود''، كما تبنت إحراق سيارة  احد المدنيي  محمد صابر  الضابط"أشر

طة بمحافظة أسيوط، باإلضافة لخطف ثالث عناض من أحد ضباط ال  األمن المركزي.  ضباطشر

  
 275محافظات، وهناك أكير من  9وعن الطبيعة التنظيمية للحركة، أورد البيان أن حركة إعدام لديها فروع فى

  حركات العنف تغظ المحافظات المتبقية من الجمهورية، 
  كل محافظة، مؤكدا أن باف 

موضحا  عضو للحركة فى

طة والجيش   ونية، كما يقومون بتجميع صور الشر قب اإللكي  أن لديهم تقنيات حديثة وبرامج تكشف جهات الي 

 ومراقبتهم لتنفيذ عمليات إرهابية بحقهم. 

 
َ
 العقاب الثوري : سابعا

  يناير 
تدريبات عىل فك عناض هذه الحركة ال تلق  ، "العقاب الثوري"صدر البيان التأسيس  لحركة ، 2015فى

ة النارية وحدات كل وحدة  تشكلت حركة العقاب الثوري من مجموعة من الو ،  وتركيب السالح وإطالق األعي 

 . فنون القتال التابععىل مجموعات، واجتاز أعضاءها دورات تدريبية عملية  4شايا، وكل شية تتكون من  3تضم 

  مهام محددة، أولها تصنيع العبوات المفرقعة،  
وقسموا أنفسهم إل خاليا عنقودية، تخصصت كل خلية منها فى

ها  والتدريب عىل األسلحة، والمجموعة الثانية تتول تصدير لحظات تنفيذ العمليات العدائية واإلجرامية، ونشر

ع  
نت، ودرسوا التأصيل الشر  . ك وتركيب البنادق األلية وكيفية الرماية بها ، وفللعمل النوع   عىل شبكة اإلني 

  أبريل 
كة  ؤ ، أعلنت الحركة مس2015وفى امن مع ندوة مشي  ى ولياتها عن تفجي  بالقرب من مديرية أمن الفيوم بالي 

ى  يلوزير األوقاف ومحافظ الفيوم بناد  .المعلمي 
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  انفجار عبوة "العقاب الثوري"وقالت 
  بيان لها، إن عناضها تسببوا فى

ناسفة بدائية الصنع،  تم زرعها فى  فى

ى بالفيوم تنظمه الجمعية العربية للتنمية  ي، والذيأثناء االحتفال بيوم اليتيم داخل الناد ،محيط نادى المعلمي 

ية وخدمة المجتمع ولم يسفر االنفجار عن إصابات.   البشر

ت مقطعا مصور كما     ا نشر
األلسنة" يظهر عملية تفجي  أبراج  ، تحت عنوان "عملية قطع 2015 أبريل 15فى

  ، وأ الكهرباء بمدينة اإلنتاج اإلعالم  
ى فى القنوات الفضائية تعقبها لقطات  ظهر الفيديو لقطات لعدد من اإلعالميي 

 يا مرص".  اسلم   تظهر عمليات استهداف أبراج الكهرباء بمدينة اإلنتاج اإلعالم  مصحوبة بنغمات نشيد "

  مايو 
 ولة عن حادث الهجوم عىل فيال حبيب العادل  ؤ منسوب للعقاب الثوري إن الحركة مس ، قال بيان 2015وفى

ة إل  أن منفذ    يوزير الداخلية األسبق، مشي 
ى الفيال وأوقعوا إصابات فى صفوفهم  الحادث اشتبكوا مع قوة تأمي 

 .ثم انسحبوا

هم، مفادها أن العقاب   إل حبيب العادل   واعتير البيان أن العملية بمثابة "رسالة موقعة بالرصاص"، بحسب تعبي 

  ؤ بانتظارك، كما هاجموا وزراء الداخلية الذين تولوا المس
ة وتوعدوا أيضا  ولية فى مرص خالل السنوات األخي 

 باستهداف رجال نظام مبارك. 

  يونيو 
فت فيهالعقاب الثوري، مقطع مصور  حركة ، بثت2015وفى قتل شاب لتعاونه مع ضباط ب ف  اعي 

طة  . الشر

  بيان لها صدر منتصف أوضحت الحركة و 
   124، تنفيذ 2015فى

ة من يناير  عملية مسلحة فى  18حت   2015الفي 

ا و 69ا ومسلحا هجوم 29يوليو تضمنت    اغتيال واستخدامهم   24تفجي  
ا وعمليت  ا مسلح 

 
عبوة ناسفة   80كمين

ى  51قنابل شديدة االنفجار و 6و ى يدويتي  ا وقنبلتي 
ا ناري   .سالح 

ا وإتالف  157ا وقتل شخص 452أن عمليات الحركة أسفرت عن إصابة  ر البيانوذك
 
ا  53مواطن مبتى حكومي 

 .مركبة تابعة ألجهزة األمن 162وتدمي  

  وأكد البيان أن عناض الحركة متواجدة 
أسوان وقنا واألقرص وسوهاج وأسيوط وبتى سويف  ه  محافظة  16 فى

ة 6والفيوم و ى قية والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ واإلسكندرية.  أكتوبر والقاهرة والجي   واإلسماعيلية والشر

  يوليو من العام ذاته، أعلنت الحركة مس 
طة القوصية ؤ وفى وليتها عن زرع قنبلة شديدة االنفجار بمحيط مركز شر

  
مركبات بيان صادر عنها، إل أن التفجي  أحدث انفجار كبي  أدى إل تحطيم ال بمحافظة أسيوط، وأشارت فى

ف البيان بأن التفجي  أدى إل العديد من اإلصابات 
طة، كما اعي    واآلليات التابعة لجهاز الشر

القوة الموجودة   فى

ى المركز.   لتأمي 

كة موبينيل بحلوان، حيث قام عناض    عمليات أخرى، منها زرع عبوة مفرقعة أمام فرع شر
وتورطت الحركة فى

ة إل الفرع خرج منها ملثمون بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء باقتحام المكان، واقتياد  الجماعة بتسيي  مسي 

ا،  ا مالي 
 
ى به إل خارجه، ثم قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف بداخله وشقوا الهواتف المحمولة منه ومبلغ العاملي 

ة أمام مقر البنك وقام وا بإتالف وزرع عبوة مفرقعة أمام فرع بنك االسكندرية بحلوان؛ حيث تم تسيي  مسي 

ات مراقبة مثبتة أمام البنك، وزرع عبوة مفرقعة أمام مكتب بريد حلوان  .وشقة ثالث كامي 
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كة اتصاالت، وفرع مطعم كنتاك  أسفر  
كما قامت الخاليا بزرع عبوات مفرقعة أمام مدرسة بيتر  جاردن، وفرع شر

  أجهزة تكييف، وفرع بنك  8عن تلف الواجهة األمامية للمحل وتلف 
  إحداث تلفيات فى

يوس، مما تسبب فى بي 

  
؛ األول فى ى أبريل   13الباب الرئيس  لمدرسة بيتر  جاردن، وزرع عبوات مفرقعة بمحيط مبتى ح  حلوان مرتي 

  إصابة  2015
   3مما تسبب فى

طة، والثانية فى .  2015أبريل  26أفراد شر  ونتج عنها تفجي  بوابة المبتى

ى بشارع صفوت كما تم زرع عبوة مفرقعة بجوار م ى مفرقعتي  حبس الغاز الكائن بمساكن أطلس، وزرع عبوتي 

  
ان بسيارة مينا جمال عيد فى ام الني  يناير   7بجوار ماكينة الرصف اآلل  الخاصة بالبنك األهىل  المرصي، وإضى

  محكمة حلوان بتاريــــخ  2015
ان فى ام الني  ارة ثم  ورشقها بالحج 2014يناير  22ونتج عنه تفحمها بالكامل، وإضى

يف مختار رئيس النيابة   إحراق سيارة شر

: ثامن
ً
 لواء الثورة ا

ى حركة  2016شهد شهر أغسطس    ، "لواء الثورة"تدشي 
أعلنت تبنيها أول عملياتها اإلرهابية فى الهجوم عىل   والت 

ى » ي"كمي  ى    "العجي 
ى وإصابة  يمدينة السادات بالمنوفية، والذ فى طيي     2آخرين و 3أسفر عن مقتل شر

، فى ى  مدنيي 

 ". الغارة"عملية وصفتها الحركة آنذاك بـ

له  ى ، قائد الفرقة التاسعة مدرعة أمام ميى  
 .كما تبنت الحركة اغتيال العقيد عادل رجان 

ف أعضاء الحركة بعد القبض عىل عدد كبي  منهم بالعمل لحساب جماعة اإلخوان وتلق  تكليفات هم من قادة واعي 

ى    الجماعة الهاربي 
 .الخارج فى

   ي كذلك تبنت، التفجي  الذ
طة طنطا بمحافظة الغربية، فى ، وأصيب فيه 2017أبريل  وقع أمام مركز تدريب شر

طيا و 13 .  3شر ى  مواطني 

  ول اللجان النوعية داخل جماعة اإلخوان ؤ وبعد مقتل محمد كمال، مس
كان مكلفا  ي، والذ2016أكتوبر  فى

   المسلح جماعات العنفبتشكيل 
ا أعلنت فيه عزمها  داخل الجماعة ونشر الفوضى فى

 
مرص، أصدرت الحركة بيان

ا لمقتله   .تنفيذ عمليات عنف ضد مؤسسات الدولة ثأر 

ت عليها مأمورية ضبط تحتوى عىل كم هائل من المعلومات عن   كذلك ظهرت وثائق عقب مقتل كمال عير

  الخاليا العنقودية 
   للتنظيم، كان بينها وثائق خاصة بحركة لواء الثورة، والخطط والعمليات الت 

 تتبعها الحركة فى

ة المقبلة.   الفي 

: تاسع
ً
 حركة حسم ا

  السادس عشر من يوليو عام 
، لم تقترص هجماتها عىل العاصمة فقط، 2016أعلنت عن نفسها بشكل رسم  فى

  عملياتها محافظات أخرى من دمياط حت   7بل امتدت لتشمل 
اتيجر  فى   سويف، فالتنوع االسي 

 عن  بتى
ا
فضًل

  الرصد، وتهديدها 
 المتواصل. أسلوبــها فى

اف  3ضم الجناح المسلح    القيادة العامة ومهمتها قيادة العمل النوع  المسلح داخل البالد، واإلشر
لجان ممثلة فى

  لعناض  "لجنة مال  "عىل مجموعات الرصد وجمع المعلومات والتنفيذ، و
تتول الدعم المال  واللوجيست 
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مهمتها تول التغطية اإلعالمية للتنظيم  "لجنة إعالمية "التنظيم من أسلحة ومتفجرات وأماكن إيواء، فضال عن 

 .  
ونية تعمل بشكل فردي شى؛ تالفيا للرصد األمتى  وتشكيل خاليا لجان إعالمية وإلكي 

  يوليو 
ق ملثمون يستقلون دراجة بخارية، النار عىل الرائد محمود وليتها عن إطالؤ ، أعلنت مس2016 فى

ة النارية، واستهدفوه   ى كانوا رفقته بوابل من األعي  طيي  طة طامية بالفيوم وشر عبدالحميد رئيس مباحث قسم شر

طة كان بصحبته وسائقه الخاص   .أمام مدخل مدينة طامية، ما أسفر عن استشهاده وإصابة رقيب شر

  
طة بدمياط، مما أسفر  2016سبتمير  4وفى ى محيط نادي الشر ى ناسفتي  ، أعلنت الحركة عن تبينها تفجي  عبوتي 

طة، وقام أعضاء  حيط نادي الشر
ُ
  بيانها: "وضعنا متفجرات ت

عن إصابة عدد من أفراد األمن، وقالت الحركة فى

ى   سالمة رئيس قسم الفرقة بتفجي  أحد العبوات مما أدى إلصابة عدد من قوات األمن من بينهم العقيد معي 

 ."اإلطفاء"، وتوعدت الحركة بمزيد من العمليات اإلرهابية

  
  شارع الهرم،  9كما أعلنت فى

ى بمحيط مسجد السالم فى ديسمير من ذات العام، تبنيها استهداف تمركزين أمنيي 

ت الحركة صورة توضيحية لرصد و  6والذي أسفر عن استشهاد  طة، بينهم ضابطان. ونشر تصوير من رجال الشر

 .لحظة التفجي  

  
  محاولة اغتيال عدد من الشخصيات العامة، فقى

، أعلنت الحركة  2016أغسطس  5ومارست الحركة دورها فى

مسؤوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور عىل جمعة، مفت  الجمهورية السابق أثناء توجهه ألداء صالة الجمعة، 

  مدينة 
  بيان لها  -نذاك أكتوبر، وأوضحت الحركة آ 6بجوار مسكنه فى

  تمام  -فى
أنه تم استهداف "جمعة" فى

ة و ى تم إعداده له ولطاقمه، ما أسفر عن إصابة حارسه الشخىص   5الساعة الثانية عشر  .دقائق من خالل كمي 

  األول من أكتوبر 
  التجمع األول  ز عبد العزي، محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا 2016كما تبنت فى

فى

له مستهدفة موكبه بعد مروره بدقائق بسيارة مُ  ى  .فخخة، انفجرت قرب ميى

  يناير 
  القاهرة قائلة إن حركة ال؛ أعلنت 2017وفى

مسؤوليتها عن انفجار محدود استهدف سفارة ميانمار فى

 .االنفجار انتقام من حملة جيش ميانمار عىل مسلم  الروهينجا

  التخطيطتورطت و 
، 2014بالخانكة عام  السيس   حعبد الفتا تخابية للرئيس والتنفيذ لحرق مقر الحملة االن فى

  واغتيال ضابط األمن 
 .2017عام  العزازيالنقيب إبراهيم  الوطتى

طة النظام  مسعود حسن 
   عبد هللاكما أعلنت مسؤوليتها عن قتل غفي  الشر

، 2017دمياط مارس  األمي  فى

  الرمل بمحافظة اإلسكندرية أبريل 
طة قسم ثانى ى 2017واستهداف أفراد شر   بكمي 

، واستهداف قوة المرور األمتى

وع فى قتل  طة والشر ى شر طة وأمي  مجندين   5الواحة بميدان أحمد زك  بمدينة نرص والذي نتج عنه قتل نقيتر  شر

  وذلك 
 .2017مايو  فى

احة الرئاسية الجديدة بمنطقة المعمورة باإلسكندرية، بغرض اغتيال كما رصد عناض التنظيم  المسلح االسي 

  القيادة السياسية، وذلك 
 .2017شهر سبتمير  فى

  أعىل الطريق الدائرة بمحافظة الفيوم ما نتج عنه قتل استهدفت 
وع فى قتل  3خدمة المرور األمتى جنود والشر

ى آخرين    اثني 
وع فى قتل اللواء ضياء الدين عطية والجندي يوسف سام  ، فضال عن واقع2017يوليو  فى   الشر

ت 
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وع 2018يوسف بطلخا يناير    ، والشر
، والجندي أحمد  فى طة المدنية بهاء سعد الدين أبو الخي  قتل عقيد الشر

  بمحافظة دمياط 
  خالد الدسوف 

 . 2018أغسطس  فى

  أغسطس 
طريق إحدى السيارات  تم عن، الذي ، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن حادث معهد األورام2019وفى

طة السيدة   المالك  المفخخة والمشعة عكس االتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد األورام بدائرة قسم شر

اق  36مواطنا وإصابة  20سيارات، وأسفر عن وفاة  3زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ  سيارات،  10آخرين، واحي 

 ألورام. وتهشم عدد من منافذ مبتى معهد ا

 
ً
ا  :أنصار بيت المقدس )والية سيناء( ةجماع :عاشر

   تعتير جماعة
  شبه جزيرة سيناء، الت 

  نمت فى
عملت "أنصار بيت المقدس" امتداد ألفكار السلفية الجهادية الت 

عنة العنف المسلح عىل    ضد الدولة المرصية شر
 . منذ تسعينيات القرن الماضى

  لجماعة  امتداد كما أنها 
  ؤ "التوحيد والجهاد"، المسحقيق 

م الشيخ" و"دهب" و"نويبع" فى ات "شر ولة عن تفجي 

  تحالف مسلح مع عدد من تنظيمات السلفية الجهادية تحت مسم  2006و ،2004عام 
  اندمجت فى

، والت 

  أول بيان لها بعد  ''مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس''، ومنذ أعلنت الجماعة عن نفسها 
يناير  25فى

  تفجي  خط 2011
  البداية فى

ى مرص وغزة، لتتخصص فى يط الحدودي بي  ، نشطت بشكل ملحوظ عىل الشر

  وصل عدد عملياتها إل 
عملية تفجي  لخط الغاز، وثم تطورت  20تصدير الغاز المرصي إلشائيل واألردن، والت 

طية والعسكرية،   شعان ما  50وبلغت  إل الهجوم عىل الكمائن الشر
هجوما انتحاريا عىل الكمائن الثابتة، والت 

 لحكم مرص.  توقفت مع وصول اإلخوان

  لجماعة "أنصار بيت المقدس" عىل الساحة  
ى بدأت عملية  2013يونيو  30ثورة  عقبكان الظهور الحقيق  حي 

  مرص مر 
طة فى واستفادت  تدون يجب قتالهم،الجهاد االنتقام  ضد الدولة وأعلنت الجماعة أن الجيش والشر

  أوائل 
ات الرجال إل سوريا فى ى ل 2013الجماعة من إرسال عشر  عمليات مسلحة. للتجهي 

  أظهرتها جماعة "أنصار بيت المقدس" بعملياتها عملت عىل لفت انتباه تنظيم " داعش "،
ومن ثم   القدرات الت 

  نوفمير عام  بيعتها للتنظيم أعلنت
 يم "والية سيناء". وتحولت إل تنظ ،2014فى

 العمليات: أهم 

  سبتمير  المرصي اغتيال وزير الداخلية ةمحاول ( 1) 
عقب استهداف موكبه 2013السابق اللواء محمد إبراهيم فى

له، وأسفر ذلك عن إصابات عديدة بينها عدد من أفراد  ى ق القاهرة( فور خروجه من ميى   ح  مدينة نرص )شر
فى

طة  .الشر

   25مقتل ( 2) 
  عملية عرفت إعالميا باسم  2013أغسطس  19من جنود األمن المركزي فى

مذبحة رفح "فى

 . "الثانية

  أكتوبر  ( 3) 
 2013الهجوم بسيارة مفخخة عىل مديرية أمن جنوب سيناء فى

  أكتوبر  (4) 
  اإلسماعيلية فى

  2013استهداف مبتى المخابرات العسكرية فى
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وك مس (5)    نوفمير  ؤ قتل المقدم محمد مير
  )أمن الدولة سابقا( فى

  جهاز األمن الوطتى
ول ملف اإلخوان فى

2013. 

  ديسمير  (6)  
من ضباط  14كان من بينهم   16 استشهاد  الذي أسفر عن 2013تفجي  مديرية أمن الدقهلية فى

 .األمن

ى الريسة( 7)      تفجي  كمي 
 . آخرين  5جنود وإصابة  4 استشهاد أسفر عن مما ،  2013 نوفمير 10فى

طة ( 9)    سويف أودى بحياة ستة من ضباط الشر
  محافظة بتى

  فى
ى أمتى  .الهجوم عىل كمي 

مديرية  جزء من مقر   وتدمي  ،76 ابةصاأشخاص، و  4 ،  مما أسفر عن استشهاد تفجي  مديرية أمن القاهرة (9) 

 االمن . 

  يناير ( 11)  
  لوزير الداخلية فى

 .2014اغتيال مدير المكتب الفتى

ى كرم القواديس ( 12)    أكتوبر عام  جنوب الشيخ زويد،الهجوم عىل كمي 
وقع خالله عمليتان إرهابيتان ، 2014فى

  األول استشهد بالعريش 
  هجوم انتحاري، استخدمت فيه سيارة  26من أفراد الجيش، وأصيب  30 فى

آخرون، فى

 
 
ى نصبوا كمين ا للقوات واستهدفوا سيارات مفخخة، أعقبته اشتباكات بالهاون واألسلحة الثقيلة مع مسلحي 

 .اإلسعاف

تفع عدد القتىل لـ 3وبعدها بساعات قتل    هجوم ثان عىل نقطة أمنية، لي 
بحسب بيان لوزارة الصحة  33جنود فى

 .وقتهاالمرصية 

 101تفجي  الكتيبة ( 13) 

تابعة للجيش ، إحدى أهم النقاط ال101هاجم مسلحون منتمون لوالية سيناء، بسيارة مفخخة الكتيبة  حيث

  
، من الجهة الشمالية قرب المتحف القوم  بالعريش، وحاول وقتها جنود 2015يناير  29المرصي بسيناء فى

احة الضباط والجنود،  الحراسة إيقاف السيارة بإطالق الرصاص عليها إال أنها انفجرت داخل المعسكر، قرب اسي 

 .آخرين  80شخصا وإصابة  29 استشهاد ما أسفر عن 

ات إبريل ( 14)   تفجي 

  
  هجمات متعددة 17 ، استشهد 2015 إبريل فى

طة( فى ى )جيش وشر جندي   ، واستشهد شخصا من قوات التأمي 

  
  إحدى المركبات التابعة للجيش 16آخر فى

ى فى ى ناسفتي   .أبريل/نيسان وأصيب جندي، إثر تفجي  عبوتي 

 اغتيال قضاة العريش ( 15) 

  
عملية إطالق نار، عىل حافلة تقل مجموعة من القضاة  بالعريش  شهدت منطقة المساعيد  ،2015مايو 16فى

ى من محكمة شمال سيناء، وأسفر الحادث  قضاة وسائق الحافلة وأحد وكالء النيابة،  3 استشهاد عن المرصيي 

 .وليته عن الحادث ؤ وأعلن تنظيم والية سيناء مس
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 تفجي  نقاط التفتيش (  16) 

  مطلع يوليو 
  عدة   13ضباط، وأصيب  4من أفراد الجيش، بينهم  17 استشهد  ،2015فى

آخرون منهم ضابط، فى

امنة، من خالل كمينا للقوات المسلحة وا19هجمات استهدفت  ى   توقيتات مي 
طة فى عمليات انتحارية طالت  3لشر

  السدرة و أبو رفاع  بالشيخ زويد من خالل   يناد
طة بالعريش، وكميتى  .سيارات مفخخة 3ضباط الشر

 (17 )  
 إعدام الرهينة الكروان 

اتيجية الهجوم لدى المجموعات المسلحة بسيناء مع مطلع أغسطس ت اسي  سابات ، وأعلنت ح2015 تغي 

  حددها التنظيم 
، "توميسالف سلوبك" بعد انتهاء المهلة الت   

تابعة لتنظيم داعش سيناء ذبح الرهينة الكروان 

 .للحكومة المرصية لإلفراج عن سجينات تابعات لتنظيمات متشددة ومبادلتهن معه

 اغتيال مرشح حزب النور ( 18) 

  
  ل 2015أكتوبر  24فى

لمان، عن دائرة العريش مصطقى عبد الرحمن بطلق قتل مرشح من حزب النور السلقى لير

 .ناري من مجهول شمال  سيناء

 مقتل قضاة االنتخابات ( 19) 

   
لمانية المرصية فى هاجم مسلحون أحد الفنادق بمدينة العريش وقت انعقاد المرحلة الثانية من االنتخابات الير

ى من القضاة وثالثة من أفراد 2015 نوفمير 24 ى الذي كان يرتدي  ، وقتلوا اثني  طة، بعدما نجح أحد المسحلي  الشر

  العملية 
  الدخول للفندق، وأصيب فى

 .آخرين 12حزاما ناسفا فى

 الطائرة الروسية ( 20) 

  
ا، وتبنت جماعة "والية   224سقطت طائرة ركاب روسية عىل متنها 2015 أكتوبر  31وفى ا، قتلوا جميع  شخص 

  البالدسيناء" المبايعة لتنظيم داعش الحادث، 
ف   .فوق سيناء شمال شر

م الشيخ    المرصية، خاصة المتجهة لمنطقة سيناء وشر
ومن تداعيات العملية تعليق عدة دول رحالتها إل األراضى

 .")جنوب سيناء( من بينها "ألمانيا وإسبانيا، تركيا، والواليات المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا، وهوالند وروسيا

ى زغدان(  21)   كمي 

  تن
  وتبتى

ى "زغدان" بمنطقة العريش،  ،2015أكتوبر14ظيم "والية سيناء" هجوما وقع فى  الهجوم أسفر عىل كمي 

 . 6إصابة ، و المرصي قمن الجيش 12 استشهاد 

ى المطافى  (  22)    كمي 

  
، استهدف حاجزي أمن بمدينة العريش، 2015يناير  9 فى

 
" مزدوجا

 
 "مسلحا

 
، شهدت شبه جزيرة سيناء، هجوما

  وإصابة آخرين، تبناه جماعة والية سيناء  9 استشهاد وأسفر عن 
ى ومدنى طيي   . شر

 حراز السليمان ( 23) 

  
  سيناء. ، اختطف تنظيم والية سيناء سليمان أبو حراز، وهو أحد شيوخ الطرق الصو 2016نوفمير  19وفى

 فية فى
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 ( مصانع االسمنت 24) 

  
  شمال سيناء وقاموا  2017نوفمير  9 فى

استهدف مسلحون قافلة شاحنات تنقل الفحم إل مصنع إسمنت فى

، واستهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار ى  .بقتل تسعة سائقي 

 ( مسجد الروضة 25) 

  
  هجوم مسلح ، نفذت "والية سيناء"، أبشع 2017نوفمير  24فى

ى الجرائم االنسانية، فى مسجد ب عىل المصلي 

  الروضة
  تبعد عن العريش مسافة ، فى

كم بمحافظة شمال   40كم، وتبعد عن بي  العبد قرابة   50قرية الروضة والت 

 مصابا.  128و شهيد  305سيناء، وأسفر عن سقوط 

 (  كيمن البطل26) 

  يونيو 
ي بتنفيذ هجوم عىل   35قدرت حينها بـ إرهابية، استهدف عناض 2019فى ى البطل تكفي    14"كمي 

" فى

طة ، وأسفر الهجوم عن استشهاد شمال سيناء بمدينة العريش   . ضابط وسبعة من أفراد الشر

 :  أنصار اإلسالمالحادي عشر

   135الواحات الذي وقع بمنطقة الكيلو وليتها عن هجوم ؤ أعلنت مس و ظهرت "أنصار اإلسالم" بشكل مفاحر  
فى

فردا من ضباط  16، وأسفر الحادث عن استشهاد "اسم "عرين األسود هجومال ، وأطلقت عىل، 2017أكتوبر  20

طة المرصية، كما أعلنت مقتل قائد العملية اإلرهابية وزعيم الجماعة "عماد الدين عبد الحميد" من  وجنود الشر

طة    .والجيش قبل قوات الشر

 النشأة

يد "عماد الدين عبد الحميد" والذي كان مساعد هشام العشماوي ) ضابط الصاعقة السابق والذي  عىلنشأت 

ية(  ا فصل من الجيش بعد اعتناقه أفكار   .  تكفي 

ا لعناض، ها من دروبــ تبمنطقة الصحراء الغربية واتخذ  "أنصار اإلسالمنشطت جماعة "
 
ا آمن

 
  الوعرة وجبالها مالذ

، 2017نهاية وليتها عن العمليات خالل ؤ لكنها أعلنت عن هويتها بشكل رسم  وبدأت تعلن مس، 2016منذ عام 

طة والجيش، وتوقف    سيناء من قبل قوات الشر
وجاء ذلك بعد تضييق الخناق عىل تنظيم أنصار بيت المقدس فى

 . مصادر التمويل المال  والعسكري للتنظيم

  الصحراء الغربية، صار اإلسالم"أن نفذت جماعة
 : مثل"، عددا من العمليات اإلرهابية فى

ة بتاريــــخ  3حادث مقتل  ( 1)  ى   الجي 
ى ورابع مرصي عقب استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة فى  28سياح فيتناميي 

 . 2018ديسمير 

 (2 )  
  قوة أمنية حاولت توقيفه فى

  ح  الغورية فى
اير  18حادث تفجي  شاب لنفسه فى ن مما أسفر ع 2017فير

طة،  استشهاد ضابط   شر
  وأميتى

 . أمن وطتى
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ان  قعبد الراز النقيب ماجد  استشهاد حادث ( 3)  هة وسائقة عقب إطالق الني  ى طة اليى معاون المباحث بقسم شر

  
 . 2019إبريل  7عىل سيارتهما فى

  انفجار استهدف حافلة سياحية قرب األ 7بينهم  شخصا، 17إصابة  ( حادث4) 
هرام سياح من جنوب إفريقيا فى

  
ة فى ى   الجي 

 .2019مايو  19فى

: تنظيم  ي عشر
 المرابطونالثان 

، هشامرهانر  إل اإل"المرابطون"،  تأسيس تنظيمتعود أحداث  ، الشهي  بـ"أبو عمر المهاجر"، عشماوي الدول 

  القاهرة عام  الذي انضم
  " أنصار بيت المقدس " تنظيم ما يسم  إل 2013بعد فض اعتصام رابعة المسلح فى

  التنظيم
، وأصبح مسؤول لجنة التدريب فى  ، ثم مسؤوال عن خاليا الوادي. .اإلرهانر 

   "أبو عمر المهاجر"استطاع 
، 2013تنفيذ عدة عمليات إرهابية نوعية، مثل تفجي  مقر مديرية أمن الدقهلية فى

   16حيث استشهد 
ى الفرافرة فى جنديا، ومذبحة العريش الثالثة،  21، واستشهد بها 2014شخصا، ومذبحة كمي 

 فردا.  29واستشهد بها 

إل إعالن انفصاله عن  "عشماوي"إال أن تحالف بيت المقدس مع تنظيم داعش، ومبايعة أبو بكر البغدادي، دفع 

  
  قال فيه: 2015التنظيم، وتأسيس تنظيم المرابطون فى

ى "، من خالل تسجيل صون    المسلمي 
أناشد أهىل  وإخوانى

  وجه عدوكم وال تخافوه وخافوا هللا إن  
بأن هبوا لنرصة دينكم وللدفاع عن دمائكم وأعراضكم وأموالكم وهبوا فى

ى   . " كنتم مؤمني 

 و شن عدد من العمليات اإلرهابية داخل مرص عير المنطقة الغربية. 

  نجماعة اإلخوا  تاحتف 
بكل من ضابط الصاعقة المرصي السابق، مؤسس تنظيم ، من خالل فيلم وثائق 

  
، ومساعده الضابط المفصول، المرصيةسجون ال"المرابطون"، اإلرهانر  الدول  هشام عشماوي، الخاضع حاليا فى

  أكتوبر
 .2017عماد عبد الحميد، الذي لق  مرصعه أثناء هجوم الواحات البحرية فى

ى القاتل"، وتضمن تفاصيل ومعلومات هامة عن معركة "الواحات  عنوان الفيلمحمل  "الواحات .. الكمي 

  وقعت أحداثها عند منطقة الكيلو 
   ء بالصحرا بطريق الواحات  135البحرية"، الت 

،  2017أكتوبر 20الغربية، فى

، والعمليات الخاصة، ونفذها تنظيم المر  16واستشهد خاللها   
ابطون بقيادة ضابطا من قيادات األمن الوطتى

 . عشماوي

  مرص، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية  شارك هشام 
  حدثت فى

  أغلب الهجمات اإلرهابية الت 
عشماوي فى

كس"، كما    يوليو شارك السابق محمد إبراهيم وقضية "عرب شر
ى الفرافرة فى   تنفيذ مذبحة كمي 

  2014فى
 ، والت 

 بالجيش،  22فيها  هد شتاس
 
  استهداف الكتيبة  وشاركمجندا

اير 101فى   شهر فير
 .بعد اقتحامها 2015فى

  
  وقعت فى

ى الفرافرة الت  أسفرت عن و ، 2014يوليو  19ظهر اسم هشام عشماوي، ألول مرة بعد مذبحة كمي 

 بالقوات المسلحة 22استشهاد 
 
 . مجندا
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 :  جند اإلسالم الثالث عشر

     ، تنظيم "جند اإلسالم"
  قطاع غزة، وكان فى

كيان موال  لتنظيم "القاعدة"، ويضم عناض من السلفية الجهادية فى

قوا بعد إعالن "أنصار بيت المقدس" البيعة لزعيم   19األساس ضمن الـ   سيناء، ثم افي 
 الذين اتحدوا فى

 
تنظيما

  سيناء بخالفاتها مع "داعش"
الذي يمثله "أنصار بيت   تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وتمثل القاعدة فى

 ." المقدس

 ، من أخطر الجماعات والتنظيمات المسلحة، إذ يمتلك أسلحة ثقيلة متطورة ومنها الـ" ويعد تنظيم "جند اإلسالم

 ."آر نر  جيه"، ومضادات الطائرات والدبابات ومدافع الغرانوف

   "،ويعتير أول ظهور فعىل  لتنظيم "جند اإلسالم
ندما نشر فيديو البيان التأسيس  له، ، ع2012عام  أكتوبر  27فى

ات مبتى  طة المرصية، كان أبرزها تفجي   من العمليات النوعية المسلحة ضد الجيش والشر
 
وتبتى بعدها عددا

   
 آخرين.  17جنود وإصابة  6، والذي أسفر عن مقتل 2013سبتمير  11المخابرات الحربية برفح فى

  عام 
، اختفت الجماعة ولم تظهر إال ، بثت الجماعة مقطعا مصورا لتد2015وفى ى ريبات مقاتليها. ومنذ ذلك الحي 

  
 .من خالل بيانها الصون 

  يوم و
ى بعض  2017أكتوبر 29فى من خالل بيان لدعم مبادرة بعض منظري السلفية الجهادية للصلح بي 

  سوريا. 
 التنظيمات الجهادية فى

  
  األخي  الذي أصدرته الجماعة فى

  عملية أمنية لدفع  " بعنوان  ،2017نوفمير  11ثم جاء التسجيل الصون 
تبتى

 ". صيال خوارج البغدادي بسيناء

  ية واستمرار بعض الدول غياب محاسبة جماعة االخوان االرهاب
دعمها شجعها عىل القيام بالتخطيط لمزيد من  فى

اتهام ،  أيحت  تظل الجماعة االم بعيده عن  ألسمائها تلك العمليات التخريبية معتمده عىل تغيي  تلك التنظيمات 

كية  ، حيث وجدت الجماعة فى التحركات العسواتسعت دائرة العنف لتضم دوال اخرى مثل سوريا وليبيا  كرية الي 

ى عناضها وعناض من تنظيمات اخرى تحت رايه دعم الخالفة العثمانية الجديدة الت  تسع  جشا للتواصل بي 

  تركيا الستعادتها عير احتاللها المباشر 
   ألراضى

  سوريا وليبيا ، وقبلها انشاء قواعد عسكرية تركية   فى
 قطر .  فى

رهابية والعناض المسلحة دون ان ادانه او محاسبة دولية رغم ومع االسف تقوم تركيا بدعم جماعة االخوان اال

وجود دالئل عديدة عىل استعانتها بالعناض االرهابية ونقلهم من سوربا ال ليبيا تحت سمع وبرص العالم ، 

  وتوظيفهم 
كة سادات القريبة من الرئيس  فى كات امنية مثل شر ك  شر

رجب طيب اردوغان ، وه محاولة  الي 

عية عىل تلك العناض االرهابية .  إلسباغواضحة   الشر

   نفس االمر بالنسبة لدولة قطر 
  تطبقها دول الرباع   خالفت الت 

بعدم تعاونها مع اجراءات مكافحة االرهاب الت 

، 54/109العرنر  االتفاقية  الدولية لقمع تمويل االرهاب الصادرة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  
  ديباجاتها ادانه جميع أعمال   2000يناير  10والصادرة بتاريــــخ  1999ديسمير  9المؤرخ فى

  اكدت فى
، والت 

ا كان مرتكبوها، بما  ال اإلرهاب وأساليبه وممارساته، عىل اعتبار أنها أعمال إجرامية  كبت وأي 
ُ
يرها، أينما ارت يمكن تير

  ذلك ما يعرض منها للخطر العالقات الودية في
ى الدول والشعوب ويــهدد السالمة اإلقليمية للدول وأمنها. فى  ما بي 
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المؤرخ  51/210)و( من قرار الجمعية العامة 3 الفقرة  ما تقوم به تركيا وقطر من دعم لجماعة االخوان يخالف 

  ، 1996  ديسمير  17
ئمة،  جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية المال من طلبت فيها الجمعية  والت 

ة   ة أو غي  مباشر ى والمنظمات اإلرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشر لمنع تمويل اإلرهابيي 

وعة    أنشطة غي  مشر
 فى
 
ية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدع  ذلك، أو تعمل أيضا عن طريق منظمات ذات أهداف خي 

وع باألسلحة والمخدرات وا   ذلك استغالل األشخاص ألغراض تمويل مثل االتجار غي  المشر
از األموال، بما فى ى بي 

   نشطةأل ا
 موال أل اعتماد تدابي  تنظيمية لمنع تحركات ا  اإلرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، فى

  أنها ألغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات. 
 المشتبه فى

ى أ كما  ، بأن تعالج تهديد تمويل اإلرهابيي  ى ع الدول  الدول األعضاء، بأن تحد من تدفق األموال لإلرهابيي 
لزم المشر

 لحرمان الشبكات اإلرهابية من التمويل والمالذ 
 
 وعالميا

 
عن طريق تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية  اآلمن،محليا

ى لمواجهة التحديات   قةالمالية واالستخباراتية المالية والمتعل بفرض القانون والقضائية لمحاربة تمويل اإلرهابيي 

ى من خطر داهم، بأن تحم  األنظمة المالية بصورة أفضل ضد إساءة االستعمال من    يشكلها تمويل اإلرهابيي 
الت 

  العالم
  أي مكان فى

ى فى  . قبل ممول  اإلرهابيي 

وشعوب  المرصيعىل ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب ان غياب محاسبة تلك الجماعة و الدول الداعمة لها 

  المبتى عىل الفكر المتطرف والعنيف  اإلرهانر  هو اكير محفز الستمرار العمل  والعالم،المنطقة العربية 
العالم  فى

 .  االمم المتحدة لمحاضة الظاهرة االرهابية مساع  وفشل كل 

 


