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 قدمةم

عاد التيار الجهادي ليبرز في املشهد املصري مع خروج عناصره من السجون عقب ثورة يناير، ومعاودته لعملياته إثر 

. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة التيار 2013تصاعد حمالت القمع عقب االنقالب العسكري في يوليو

 . 2018الجهادي املصري منذ ثورة يناير وصوال إلى منتصف عام 

ولفهم الحالة الجهادية املصرية أثناء ثورة يناير وما بعدها، فالبد أن أتناول أوال خلفيات نشأة التيار الجهادي 

املصري، وجذوره التاريخية، ومرتكزاته الفكرية، وبناه التنظيمية، ومشروعه التغييري، ونجاحاته وإخفاقاته قبل 

 الثورة.

ول يتناول الحالة الجهادية في مصر منذ بواكير تأسيسها إلى ثورة يناير وينقسم البحث إلى ثالثة أجزاء، الجزء األ 

. 2013، بينما يتناول الجزء الثاني الحالة الجهادية في مصر منذ ثورة يناير إلى االنقالب العسكري في يوليو 2011

 .2018ويتناول الجزء الثالث الحالة الجهادية منذ االنقالب العسكري إلى منتصف عام 

ناول في الجزء األول التطور التنظيمي للتيار الجهادي بمصر من مجموعات الجهاد إلى جماعة الجهاد خالل وسأت

. ثم استعرض بإيجاز تجربة جماعة الجهاد منذ نشأتها وصوال إلى تعثر 1988إلى  1966الفترة املمتدة من عام 

ات ذلك على تواجد الجماعة باملشهد مشروعها التغييري داخل مصر، واندماجها مع تنظيم القاعدة، وتداعي

املصري. ونظرا ألن الجماعة اإلسالمية مثلت الرافد الثاني للتيار الجهادي املصري خالل عهدي السادات ومبارك، 

فسأتناول تجربة الجماعة من خالل تتبع جذور نشأتها كحركة طالبية مطلع السبعينات، ثم تسيسها بمرور الوقت 

إطار محدد املعالم، مرورا بدخولها في صدام مع النظام الحاكم، وصوال إلى تبنيها ملراجعات وتحولها إلى حركة ذات 

فكرية غيرت مسار الجماعة. كما سأتناول باختصار بعض املجموعات الجهادية التي ظهرت عقب أحداث سبتمبر، 

ي سيناء، ثم أختتم الجزء وتأثرت بأطروحات تنظيم قاعدة الجهاد مثل تنظيم شبرا، وجماعة التوحيد والجهاد ف

 يناير. 25األول بتحليل التجربة الجهادية األولى بمصر منذ نشأتها حتى قبيل اندالع ثورة 

وفي الجزء الثاني سأستعرض الحالة الجهادية املصرية لحظة اندالع ثورة يناير، والتي يمكن توصيفها بأنها كانت 

نظيراتها السابقة، وقدمت تنظيرات جديدة ترفض العمل تعاني من موت سريري، فالجماعة اإلسالمية نبذت ت
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املسلح داخل البالد. بينما تالشت جماعة الجهاد خارج مصر بعد اندماج أميرها أيمن الظواهري وعدد من رفاقه مع 

 تنظيم القاعدة، كما تفككت الروابط التنظيمية بين عناصرها داخل السجون.

الجهادي، دون أن تنخرط أي مجموعات محسوبة عليه في عمل مسلح سوى ولكن مع اندالع الثورة انتعش التيار  

على نطاق محدود بسيناء. ثم سأستعرض النشاط الجهادي خالل فترة تولي د. محمد مرس ي للرئاسة، وهي الفترة 

التي شهدت وقائع معدودة باألخص في سيناء، لتجري آنذاك محاوالت للوساطة والتهدئة شارك فيها قدامى 

 ديين، مما أدى إلى انتشار جو من الهدوء النسبي سرعان ما تبدد عقب االنقالب العسكري.الجها

وسأتناول في الجزء الثالث العوامل التي أدت إلى تصاعد املد الجهادي بعد االنقالب العسكري على الرئيس محمد 

هرت منذ ذلك الحين مثل ، وسأستعرض باختصار تجارب أبرز التنظيمات الجهادية التي ظ 2013مرس ي في يوليو 

أنصار بيت املقدس، وأجناد مصر، وكتائب الفرقان، وكتائب أنصار الشريعة، ووالية سيناء، وجماعة املرابطين، 

وأنصار اإلسالم، وجند اإلسالم. ثم أحلل التجربة الجهادية الثانية التي بدأت منذ االنقالب العسكري وصوال 

الجهادية األولى من حيث الحالة املجتمعية، وشرعية النظام، والنطاق  ، وأقارنها بالتجربة2018ملنتصف عام 

الجغرافي، والوضع اإلقليمي والدولي. ثم استشرف مستقبل التيار الجهادي املصري في ظل التطورات السياسية 

 املتالحقة، ثم أختم البحث بالنتائج النهائية املستخلصة منه مع تقديم بعض التوصيات الختامية.
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 يناير ٢٥اًل: الحالة الجهادية قبل ثورة أو

 (١٩٨٨-١٩٦٦من مجموعات الجهاد إلى جماعة الجهاد )-1
لم ينشأ التيار الجهادي على هيئة تنظيم موحد بل تكون على شكل مجموعات متعددة تأسس العديد منها خالل 

تحت   1988املجموعات في جماعة واحدة عام  الحقبة الناصرية. وبمرور الوقت وتوالي األحداث اندمجت بعض هذه  

 اسم جماعة الجهاد املصرية.

 بداية النشأة: 

دشن النظام الناصري موجة قمع جديدة ضد جماعة اإلخوان املسلمين توجت بإعدام االستاذ سيد  1965في عام 

الصدام مع النظام ، بينما نجت جماعة أنصار السنة من هذا القمع لهامشية تأثيرها وبعدها عن 1966قطب عام 

. وضمت بين عناصرها اسماعيل 1(1966الناصري. وفي تلك األجواء نشأت إحدى أبرز املجموعات الجهادية عام )

 .3، وأيمن الظواهري(2طنطاوي الذي اشتهرت املجموعة باسمه، فضال عن )رفاعي سرور

. كما تأثرت 4تأثرت املجموعة بكتابات سيد قطب فاعتبرته )نموذجا للصدق في القول، وقدوة للثبات على الحق( 

بمنهج جماعة أنصار السنة املتمثل في االهتمام )بعقيدة التوحيد، وبالتعامل املباشر مع النصوص الشرعية، 

. وتبنت 5العتناء بكتب ابن تيمية وابن القيم(وبالقراءة في كتب الجهاد والسير في الصحيحين، باإلضافة إلى ا

املجموعة مبدأ االنقالب العسكري كوسيلة للتغيير ألن )النظام الحاكم يحكم بالقوة والقمع، ويسد أي منفذ للتغيير 

. فدفعت بعض عناصرها لاللتحاق بالجيش. ونجحت في ضم )ضابط الجيش عصام القمري، وتمكن 6السلمي(

. واعتمدت املجموعة )منهجا للدراسات الشرعية يستند إلى املنهج 7ديد من ضباط الجيش(القمري من تجنيد الع

 

 .72( ص 2009)القاهرة: مكتبة مدبولي،  1منيب، دليل الحركات اإلسالمية املصرية، ط معبد املنع -1

 . 1951، أيمن الظواهري مواليد القاهرة 1947رفاعي سرور مواليد االسكندرية  -2

 . 21/2/1994، واعترافات الظواهري في قضية اغتيال السادات بمجلة الوسط في 74منيب: ص  مانظر: عبد املنع -3

 .15(، ص 2011)القاهرة: دار أشبيليه،  2ن الظواهري، فرسان تحت راية النبي، ط أيم - 4

 . 265، 264( ص 2012)القاهرة: نسخة إلكترونية على موقع الجبهة السلفية،  2رفاعي سرور، التصور السياس ي للحركة اإلسالمية، ط  - 5

 العسكري كاستراتيجية للتغيير عن نبيل البرعي ومصطفى يسري من مؤسس ي التيار الجهادي بمصر.نقل منيب هذا التفسير الختيار االنقالب  –78منيب، ص  م( عبد املنع6

 . 1993( حوار جريدة الحياة مع أيمن الظواهري نشره املكتب اإلعالمي لجماعة الجهاد عام 7
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في ظالل القرآن" لسيد قطب، وألزمت أفرادها بحضور دروس الشيخ محمد  -السلفي وكتابي "معالم في الطريق 

أن هذه املجموعة . أي 8خليل هراس في مسجد قوله بعابدين، واملوجود به املقر العام لجماعة أنصار السنة(

 الجهادية األولى جمعت بين منطلقين: 

 األول: الجهاد باعتبارها مجموعة تسعى لتغيير نظام الحكم.

 .9الثاني: السلفية باعتبارها مجموعة تعتني بنصوص الكتاب والسنة وفهم السلف لهما

ل حجم العداء للنظام الحاكم وأولوية تغييره فارقا مميزا بين تلك املجمو 
ّ
عة وما سبقها من جماعات إسالمية، وَمث

الحركة اإلسالمية في مصر، وإن كانت قد مارست الجهاد من قبل، فإن خطها العام لم يكن موجها )فوفقا للظواهري  

ضد النظام الحاكم بل كان موجها باألساس ضد العدو الخارجي. بينما العدو الداخلي ال يقل خطورة عن العدو 

وخفت  1967. ثم وقعت هزيمة 10لتي يستعملها العدو الخارجي في شن حربه على اإلسالم(الخارجي، بل إنه األداة ا

وطأة القهر الناصري. واتيحت مساحة أوسع للدعوة واالنتشار، فاندمجت مجموعة الظواهري مع مجموعات 

ورفاعي سرور جهادية أخرى ثم حدثت انشقاقات على خلفية تفاوت اآلراء تجاه طريقة التغيير، فتبنى يحيى هاشم 

 .11فكرة التغيير الجماهيري عبر )الثورة الشعبية أو حرب العصابات كبديل عن االنقالب العسكري(

. وأسس تنظيما جهاديا جديدا. 12الفلسطيني صالح سرية ليعمل موظفا بالجامعة العربية  1971ووفد إلى مصر عام  

. ورغم بساطة الخطة وفشلها إال أن 13عسكريةمحاولة انقالب عسكري اشتهرت بأحداث الفنية ال 1974ونفذ عام 

 

 .76منيب، ص  م( انظر ملزيد من التفاصيل: عبد املنع8

 .75منيب، ص  م. وعبد املنع278( انظر: رفاعي سرور، ص 9

 . 14 -13( انظر أيمن الظواهري، ص 10

 . 81-79ص -منيب،  م( انظر ملزيد من التفصيل: عبد املنع11

 ( حصل صالح سرية على الدكتوراه في التربية، وعمل موظفا بمنظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية.12

لبة كلية الفنية العسكرية بمساعدة أعضاء التنظيم املدنيين في الهجوم على   الكلية واالستيالء على األسلحة املوجودة بها، ثم ( تلخصت خطة االنقالب في قيام أفراد التنظيم من ط13

الشرطة في القبض على قوات الجيش و التوجه ملقر اللجنة املركزية لالتحاد االشتراكي ملهاجمته أثناء تواجد الرئيس السادات به. وفشل املخطط عقب اشتباكات محدودة، ونجحت 

 شخصا. 92أفراد التنظيم والبالغ عددهم 
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خطورتها كمنت في كونها أول خطة انقالب ملجموعة جهادية تدخل حيز التنفيذ، فضال عن رسالتها الرمزية برفض 

 .14الحكم العلماني للسادات رغم ما حققه من انجاز عسكري وسياس ي وإعالمي في حرب أكتوبر

فرج الذي أحدث نقلة نوعية للتيار  مبرز املهندس محمد عبد السال  ومن بين بقايا وهوامش تنظيم صالح سرية

 الجهادي على املستويين الفكري والتنظيمي:

 المستوى الفكري: 

في رسالته )الفريضة الغائبة(، فتناول حكم إقامة الدولة اإلسالمية،   1980قدم أطروحة شرعية وفكرية جديدة عام

من اإلسالم إال األسماء، وقارن بينهم وبين حكام التتار في عهد ابن تيمية وقال إن حكام العصر الحالي ال يحملون 

مؤكدا وجوب قتالهم، ثم تناول مناهج التغيير لدى الجماعات اإلسالمية املختلفة بالنقد، وقال إنه ال تغيير حقيقي 

و القريب أولى من قتال إال بالقتال، وصك الجملة التي تحولت إلى شعار للتيار الجهادي املصري بأن )قتال العد

 .15العدو البعيد(

 المستوى التنظيمي: 

. فقرر 16اقتنع فرج بنظرية عبود الزمر القائلة بأن )االنقالب العسكري البد أن تصحبه تحركات شعبية مؤيدة له(

 عدم االكتفاء بضم األفراد من خالل الدعوة الفردية، وحاول تجميع قادة املجموعات الجهادية في عمل مشترك 

 : 18، واعتمد مشروعه للتغيير على محورين17فأحدث نقلة كمية كبيرة في أعداد أفراد تنظيمه

 األول: تكوين مجموعات عسكرية من أفراد الجيش بغرض القيام بانقالب عسكري.

 الثاني: إعداد مجموعات مدنية تدعم االنقالب العسكري لحظة وقوعه.

 

 . 280 -279( انظر: رفاعي سرور، ص 14

 .15فرج، الفريضة الغائبة )القاهرة: نسخة إلكترونية، بدون تاريخ( ص  م( محمد عبد السال 15

 . 11( ص 2010)القاهرة: مكتبة مدبولي، 1منيب، التنظيم والتنظير، ط م( عبد املنع16

 فردا. 92في قضية الفنية العسكرية  1974فردا. بينما بلغ عدد املتهمين عام  302في قضية الجهاد الكبرى  1981د املتهمين عام ( بلغ عد17

 . 88 - 87منيب، دليل الحركات اإلسالمية، ص  م( انظر: عبد املنع18
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شخصية عامة في سبتمبر  1536معية، إذ أصدر قرارا باعتقال وفي تلك اآلونة تصاعدت إجراءات السادات الق

. وشملت قرارات االعتقال عددا من قيادات املجموعات الجهادية، مما جعل اغتيال السادات من أولوياتهم 1981

فرج في ربط معظم املجموعات  مقبل أن يفتك بهم ويكرر معهم التجربة الناصرية مع اإلخوان. ونجح عبد السال 

دية بمخططه املتمثل في اغتيال السادات، والسيطرة على مبنى اإلذاعة والتلفزيون لبث بيان يطالب الشعب الجها

بتأييد الثورة الوليدة بالتزامن مع مظاهرات يقودها الجهاديون بامليادين الرئيسية. ولم ينجح من املخطط سوى 

ن الجماعة اإلسالمية بالصعيد السيطرة على . بينما حاولت مجموعات م1981أكتوبر عام 6اغتيال السادات يوم 

أكتوبر تمهيدا للزحف منها على بقية املحافظات، ولكن نجحت قوات الجيش والشرطة في  8مدينة أسيوط يوم 

السيطرة على املدينة عقب اشتباكات دامية. وقبضت األجهزة األمنية على عناصر املجموعات الجهادية بشكل سريع 

عدم على خلفية اغتيال السادات محمد فرج ومنفذو االغتيال األربعة، بينما نظرا ملعرفتهم ببعض ا
ُ
لبعض، وأ

سنوات. وتشكل في السجن هيكل  3تفاوتت األحكام على بقية األعضاء ما بين البراءة واملؤبد وصوال إلى السجن 

ن الظواهري وطارق تنظيمي يضم قادة املجموعات الجهادية املتنوعة، فضم مجلس شورى التنظيم كال من )أيم

 . 19الزمر وناجح إبراهيم وعصام دربالة برئاسة عبود الزمر(

ولكن سرعان ما حدثت خالفات بين مجموعة الجماعة اإلسالمية بالصعيد واملجموعات الجهادية األخرى، وانتهى 

طفين مع التيار النزاع بتشرذم التنظيم املراد إنشائه لعدة مجموعات. أما خارج السجون فقد اتسع نطاق املتعا

ثانية.  40الجهادي لنجاحه في كسر حاجز الخوف من السلطة بقتله لرئيس الجمهورية في عملية جريئة استغرقت 

وتحول الجهاديون إلى العب فاعل في الساحة اإلسالمية واملشهد العام. كما أدت تداعيات اغتيال السادات إلى 

خرجت من السجون دفعة 1984حلية إلى العاملية، ففي عام انتقال املجموعات الجهادية املصرية من حيز امل

سنوات ومن ضمنهم أيمن الظواهري الذي آخذ يجمع شتات رفاقه من جديد، ونجح في  3املحكوم عليهم بالسجن 

مرتكزا لنشر أفكاره وسط  1986، ليتخذ من باكستان وأفغانستان بدءا من عام 1985مغادرة مصر منتصف عام 

 .1988دية املوجودة هناك، ومن ثم تأسست جماعة الجهاد املصرية عام التجمعات الجها

 

 . 101  - 100منيب، دليل الحركات اإلسالمية املصرية، ص  معبد املنع التفصيل انظر:. وملزيد من 1947، بينما عبود الزمر مواليد عام 1959( طارق الزمر مواليد عام 19
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  20(2001-1988جماعة الجهاد رؤية من الداخل )-2
في بيشاور، وتمحورت مرتكزاتها الفكرية واملنهجية حول أن )الكفار  1988تأسست جماعة الجهاد املصرية عام  

التي يقودها حكام مرتدون.   21يتسلطون على بالد املسلمين سواء باالحتالل املباشر أو من خالل األنظمة التابعة لهم(

. ورأت أن 22مقدم على قتال غيرهم من الكفار األصليين( ومن ثم تبنت الرأي القائل بأن )قتال الحكام املرتدين

)األوضاع الجاهلية املوروثة عبر أنظمة سابقة البد من تغييرها تغييرا جذريا، وال يصلح معها ترقيع وال أنصاف 

عمل قائلة إنها تتمثل في )العمل على إقامة دولة اإلسالم التي ت  1993. ولخصت أهدافها في بيان أصدرته عام  23حلول(

على نشر عقيدة التوحيد، والحكم بشريعة اإلسالم، وتحرير أراض ي املسلمين، وتحرير األمة اإلسالمية من التبعية 

االقتصادية، ونشر الفضيلة واألخالق اإلسالمية، والتقسيم العادل للثروة، وإرساء العدالة االجتماعية، وتحقيق 

رة املحرومة، وتشجيع العلم ورفع مكانة العلماء، واحترام القضاء التكافل االجتماعي، ورفع الظلم عن الطبقات الفقي

 .  24الشرعي الذي يحفظ الحقوق ويساوي بين الخصوم، وصيانة حريات الناس وفق أحكام الشريعة(

 25الهيكل التنظيمي لجماعة الجهاد

يختص بدراسة اعتمدت الجماعة في تسيير أمورها على مجلسين، مجلس للشورى يضم القيادات التنظيمية و 

سياسة الجماعة وأنشطتها، ومجلس تأسيس ي يضم عدة لجان تباشر العمل التنظيمي. وتولى إمارة الجماعة في بداية 

. بينما قادها فعليا وتنظيميا أيمن الظواهري، 26تأسيسها سيد إمام باعتباره أكثر أعضائها تحصيال للعلم الشرعي

على خلفية توقيف األجهزة األمنية ملعظم 1993إمام من منصبه عام  والذي تولى اإلمارة الحقا عقب استقالة سيد

 مجموعات الجماعة بمصر في قضية طالئع الفتح.

 

 (.2017، )اسطنبول، املعهد املصري للدراسات، الحركات الجهادية املصرية( للمزيد من التفاصيل عن جماعة الجهاد انظر: أحمد موالنا، 20

 . 24)نسخة إلكترونية، بدون تاريخ( ص  2، طالعمدة في إعداد العدة، زعبد العزي ر( انظر: عبد القاد21

 .320، ص زعبد العزي ر( عبد القاد22

 . 2004سبتمبر 27أمام نيابة أمن الدولة العليا، ونشرها موقع شفاف الشرق األوسط في 1999من اعترافات عضو الجماعة أحمد النجار عام  ةالثاني( الحلقة 23

 . 1993انظر: حوار مراسل جريدة الحياة اللندنية مع أيمن الظواهري، ونشره املكتب اإلعالمي لجماعة الجهاد عام  - 24

 .2004سبتمبر 26 –شفاف الشرق األوسط  –من اعترافات أحمد النجار  األولى الحلقة - 25

 سيد إمام وأيمن الظواهري كانا رفيقين بكلية الطب بجامعة القاهرة، ومن أعضاء مجموعة اسماعيل طنطاوي. - 26
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 27منهج الدعوة واصدارات الجماعة 

اعتمدت الجماعة في ضم أفرادها على الدعوة الفردية فضال عن بث أفكارها من خالل أنشطة الدعوة العامة عبر 

كما أصدرت الجماعة عددا من الكتب د، والرحالت، ومجالت الحائط بالجامعات. الدروس الدينية في املساج

 "، ومن أبرزها:زعبد العزي روالرسائل التي كتب معظمها سيد إمام باسم حركي هو "عبد القاد

 .1989صدر عام  - العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل هللا تعالى - 

 الشيخ ابن باز في جواز دخول مجلس األمة.نصح األمة في اجتناب فتوى  -

 الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة والدعاة. -

كما كتب أيمن الظواهري "الحصاد املر: اإلخوان املسلمون في ستين عاما" و"الكتاب األسود: تعذيب املسلمين في 

فكرية للجماعة، والتي تركزت عهد حسني مبارك". وتبرز عناوين ومضامين هذه اإلصدارات الخيارات الشرعية وال

حول بيان أهمية تحكيم الشريعة، وردة األنظمة العلمانية، ووجوب قتالها، ورفض املشاركة في العملية النيابية مع 

 توجيه انتقادات ملناهج التغيير لدى الجماعات اإلسالمية األخرى.

 اسلوب اإلدارة ونطاق تواجد الجماعة

ألفرع املعاونة لهم خارج البالد، ليكون رأس التنظيم وعقله بعيدين عن بطش أبقت جماعة الجهاد )قادتها وا 

. بالتوازي مع تكوين أذرع بالداخل. فكونت عدة مجموعات بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والشرقية 28النظام(

ي كل من كما أسست عددا من املحطات الخارجية فوالقليوبية وبني سويف واالسكندرية والغربية والبحيرة. 

 .29السعودية( ،بريطانيا، أذربيجان ،النمسا، أملانيا ،اليمن ،السودان)

 

 . 2004سبتمبر 28 –شفاف الشرق األوسط - -من اعترافات أحمد النجار  الثالثةانظر الحلقة  ملزيد من التفصيل - 27

 . 197( ص 2008)السحاب لإلنتاج اإلعالمي، نسخة إلكترونية،  1، طالتبرئةانظر: أيمن الظواهري،  -28

 مصدر سابق. –من اعترافات أحمد النجار  األولىالحلقة  - 29
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 استراتيجية جماعة الجهاد وأبرز عملياتها

اعتمدت جماعة الجهاد استراتيجية اإلعداد النقالب عسكري مدعوم بمجموعات مدنية، ورفضت اعتماد أسلوب  

وفقا للظواهري.   30وء حرب عصابات فيها أمر غير ممكن(حرب العصابات ألن )الطبيعة الجغرافية ملصر تجعل نش

ومطلع عام 1992وتعرضت الجماعة لضربة أمنية قوية إثر القبض على املئات من عناصرها داخل مصر نهاية عام  

عضو من  800في سلسلة قضايا اشتهرت باسم طالئع الفتح. وافتخرت الصحف الحكومية بالقبض على  1993

ير أسلوبها ودشنت )معركة املواجهة مع الحكومة، جماعة الجهاد بدون إطالق طلقة واحدة. فقررت الجماعة تغي

. ودخلت الجماعة هذه املعركة حسب الظواهري من أجل 31بعد أن كان خطها السابق االنتشار، وتجنيد العناصر(

)املحافظة على إرادة القتال، وإفشال حملة التيئيس الحكومية التي تفيد بأن أي مقاومة ال جدوى منها، وأن السبيل 

 .32و االستسالم(الوحيد ه

دخلت جماعة الجهاد في صراع مع النظام وهي في أضعف حاالتها بعد القبض على أغلب عناصرها بالداخل، فضال 

عن تخلخل بنيتها التنظيمية بالخارج بعد حدوث انشقاقات كبيرة على خلفية تبادل االتهامات حول املسئولية عن 

وزير الداخلية حسن األلفي بدراجة نارية  1993أغسطس18. فاستهدفت في 33انكشاف مجموعاتها داخل البالد

رئيس الوزراء عاطف صدقي بسيارة ملغومة.   1993نوفمبر  25مفخخة مما أسفر عن إصابته في ذراعه. واستهدفت في  

قرارا بوقف العمليات داخل مصر بعد  1995ومع توالي سقوط عناصر الجماعة بيد األمن اتخذ الظواهري عام 

متزامنتين خارج مصر وداخلها )باستهداف السفارة األميركية بباكستان، واستهداف فوج سياحي  تنفيذ ضربتين

 . 34إسرائيلي بخان الخليلي(

 

 .93ص  -فرسان تحت راية النبي  -ن الظواهري أيم - 30

 .144ص  -املصدر السابق - 31

 (.194، 193ص ) –التبرئة  -انظر: أيمن الظواهري  - 32

 مثل انشقاق أحمد عجيزة وإيهاب صقر وآخرين. - 33

 (. 188-185ص ) -فرسان تحت راية النبي  -أيمن الظواهري  - 34
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وملا عجزت مجموعة التنفيذ عن استهداف السفارة األميركية قامت باستهداف السفارة املصرية بإسالم أباد عام 

ط استهداف الفوج السياحي اإلسرائيلي، وتمكنت من القبض ، بينما نجحت األجهزة األمنية في إحباط مخط1995

 على القائمين على تنفيذه.

تعرضت قيادة جماعة الجهاد للتضييق والترحال باستمرار، فغادرت أفغانستان وباكستان إلى اليمن عقب اشتعال 

ئيس الوزراء عاطف ، ثم عقب محاولة اغتيال ر 1992الحرب األهلية األفغانية بعد سقوط نظام نجيب هللا عام 

ثم عقب وذيوع اتخاذ الجماعة لليمن مركزا لنشاطها، غادر قادة الجماعة اليمن إلى السودان،  1993صدقي عام

، تعرضت الحكومة السودانية 1995محاولة اغتيال حسني مبارك بأديس أبابا على يد الجماعة اإلسالمية عام

لسودان ومن ضمنهم قيادات جماعة الجهاد، فرحلوا إلى لضغوط سياسية نتج عنها رحيل كافة الجهاديين من ا

 افغانستان مرة أخرى ليصيروا في ضيافة حركة طالبان، ولتشهد الجماعة تحوال تاريخيا في مسارها.

 االندماج مع القاعدة وتداعياته

فبراير  22تعثر مشروع جماعة الجهاد داخل مصر، فدخل الظواهري في تحالف مع تنظيم القاعدة أعلن عنه في 

تحت اسم "الجبهة اإلسالمية العاملية لجهاد اليهود والصليبيين". ولخص قيادي الجماعة أحمد النجار عام  1998

أهداف تلك الجبهة قائال إنها تتمثل في )شن حرب عصابات تستهدف كافة املصالح االمريكية واالسرائيلية على   1999

في سياساتها تجاه القضايا العربية واإلسالمية(. وتوقع النجار أن يؤدي مستوى العالم إلجبار أمريكا على إعادة النظر  

)نشاط هذه الجبهة في املستقبل الى استقطاب عاملي للمسلمين الراغبين في تحدي القوى االمريكية واالسرائيلية 

ة باسم لتتشكل جماعة جديد 2001. ثم تحول التحالف مع تنظيم القاعدة إلى اندماج منتصف عام35وإضعافها(

. ونتج عن ذلك تغير في استراتيجية جماعة الجهاد بتخليها عن أولوية قتال العدو القريب، وتبنيها 36"قاعدة الجهاد"

 الستراتيجية استهداف املصالح األميركية واإلسرائيلية.

 

 ر سابق.مصد –من ملف التحقيقات مع أحمد النجار  الثانيةالحلقة  - 35

 .740( ص 2005 )نسخة إلكترونية، 1، دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية، ط-أبو مصعب السوري - 36
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ة. وعقب إعالن تحالف ثم اندماج جماعة الجهاد مع تنظيم القاعدة تعرض قادة الجماعة لحملة مطاردة شرس

، كما قبضت على 1998فقبضت االستخبارات األميركية على القيادي أحمد النجار بألبانيا وسلمته إلى مصر عام 

على   2000، وقبضت اإلمارات عام  1999مساعد الظواهري" أحمد سالمة مبروك" بأذربيجان وسلمته إلى مصر عام  

أن اإلدارة األمريكية اختطفت  37يادة العمياء"محمد الظواهري وسلمته ملصر. ويذكر سيمور هيرش في كتابه "الق

. وهو ما يفسر تصريح عضو اللجنة اإلعالمية سابقا بتنظيم الجهاد 2001جهاديا إلى دولهم قبل عام  70وسلمت 

 .38هاني السباعي بأن االندماج مع القاعدة )جّر مصائب كبيرة إلى جماعة الجهاد(

 (٢٠١١-2001بقايا جماعة الجهاد والمنشقين عنها )

رفض بعض قادة جماعة الجهاد االندماج مع القاعدة، وأصروا على البقاء على استراتيجيتهم القديمة في أولوية 

مواجهة النظام املصري، وكان على رأس هذا الفريق نائب الظواهري ثروت صالح. ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بأي 

جماعة الجهاد بما فيهم املنشقون عنها لحملة مطاردة سبتمبر تعرض أعضاء    11نشاط داخل مصر. وعقب أحداث  

رغم   2004الجمل عام    زوسلمته ملصر رفقة عبد العزي  2001عاملية، فقبضت الحكومة اليمنية على سيد إمام عام  

، بينما 2001انفصالهما عن الجماعة، وسلمت السويد القيادي املنشق عن الجماعة أحمد عجيزة ملصر عام 

على مسئول اللجنة الشرعية السابق بالجماعة محمد شرف رغم انفصاله عنها منذ  2003ام قبضت اإلمارات ع

 وسلمته إلى مصر.  1995عام 

مراجعات فكرية بعنوان )وثيقة ترشيد العمل الجهادي(. ورد الظواهري على  2007وفي السجن كتب سيد إمام عام  

ل السجون. وبدأت الحكومة باإلفراج التدريجي عن تلك الوثيقة بكتاب سماه )التبرئة(. وتفككت الجماعة داخ

مؤيدي املبادرات، ثم بدأت الحقا في اإلفراج عن بعض رافض ي املبادرات مع إبقاء كبار القيادات من رافض ي املبادرات 

بالسجون فضال عن أعضاء الجماعة ممن آخذوا أحكام بالسجن. وعندما اندلعت ثورة يناير لم يكن لجماعة الجهاد 

 واجد ُيذكر في املشهد املصري.أي ت

 

 .61( ص 2005)بيروت: الدار العربية للعلوم، 1ط –سيمور هيرش، القيادة العمياء - 37

 . 2002/ 4/9حوار هاني السباعي مع جريدة الحياة اللندنية بتاريخ  - 38
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 39الجماعة اإلسالمية-3
، 1970عام  رثم موت عبد الناص 1967ازدادت رقعة الحرية والنزعة للتدين عقب انكسار املشروع الناصري عام 

. 1971مايو  15فضال عن تحجيم السادات لنفوذ أجهزة األمن واملخابرات عقب قضاءه على مراكز القوى في أحداث  

دون أن تكون  1971ألجواء نشأت الجماعة اإلسالمية كحركة اجتماعية في الوسط الطالبي الجامعي عام وفي تلك ا

لها مرجعية فكرية أو شرعية محددة. إنما تأثرت بروافد متنوعة كالجمعية الشرعية وأنصار السنة وبعض الدعاة 

 .40يد قطبكمحمد الغزالي وسيد سابق ويوسف القرضاوي فضال عن كتابات املودودي وس

تأسست أولى نويات الجماعة بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة تحت اسم لجنة التوعية الدينية املتفرعة  

أبو الفتوح، ثم تحول اسمها إلى الجمعية   م. وكان من أبرز مؤسسيها د. عبد املنع41عن اللجنة الثقافية باتحاد الطلبة

. واقتصر نشاط الجمعية الدينية 42كجامعة أسيوط على يد صالح هاشمالدينية. وامتد نشاطها إلى جامعات أخرى  

في البداية على إقامة حلقات تالوة للقرآن، ودروس للتجويد، وإلقاء للمواعظ قبيل املحاضرات، وتعليق مجالت 

تحاد حائط، وتوفير الحجاب للطالبات دون االنخراط بشكل مباشر في العمل السياس ي. ثم دخل أفرادها انتخابات ا

وفازوا بخمسة من لجان االتحاد الست. ومن ثم تحولت كلية طب القاهرة إلى   1973الطالب بكلية طب القاهرة عام  

. وتغير اسم اللجنة الدينية إلى الجماعة 43مركز عام للنشاط اإلسالمي بجامعة القاهرة وبقية جامعات مصر

. وسيطرت 44ة التي كان يتزعمها آنذاك أبو األعلى املودوديتيمنا بالجماعة اإلسالمية الباكستاني  1973اإلسالمية عام  

نزعة سلفية على شباب الجماعة، فأطلقوا لحاهم واعتادوا دخول الجامعة بالجلباب، كما انتشر النقاب بين 

الطالبات، وأطلقت الجماعة سلسلة إصدارات بعنوان "صوت الحق" تتضمن إعادة نشر أبرز إصدارات مشاهير 

 م رين اإلسالميين. كما برز استخدام القوة في التغيير كمكون أساس ي لدي أفرادها، فيقول عبد املنعالدعاة واملفك

 

 (. 2018، )اسطنبول، املعهد املصري للدراسات، الجماعة اإلسالمية: استراتيجيات متعارضةيل عن الجماعة اإلسالمية انظر: أحمد موالنا، للمزيد من التفاص - 39

 . 67، 43(، ص 2012)القاهرة: دار الشروق،  2(، تحرير حسام تمام، ط1984 -1970)عبد املنعم أبو الفتوح، شاهد على تاريخ الحركة اإلسالمية في مصر  - 40

 .40عبد املنعم أبو الفتوح، ص - 41

 . 1972مهندس خريج جامعة أسيوط، ومن مؤسس ي الجماعة اإلسالمية عام - 42

 .43عبد املنعم أبو الفتوح، ص - 43

. وتحول اسمها إلى الجماعة  9721أن اللجنة الدينية تأسست عام  2/10/2010، بينما يذكر صالح هاشم في حواره مع موقع إسالم أون الين بتاريخ 47عبد املنعم أبو الفتوح: ص - 44

 . 1975اإلسالمية عام 
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. ويؤكد صالح هاشم أن نظام 45أبو الفتوح )استخدام العنف كان مقبوال واالختالف حول توقيته وجدواه فحسب(

ق كي يوجد معادلة توازن مع خصومه السادات لم تكن له يد في تأسيس الجماعة، ولكنه سمح لها بالعمل دون تضيي

  .46من الناصريين واليساريين

سنة بها، ونجحوا سرا في استمالة أبرز قادة  20بعد إقامتهم  1974خرج قادة جماعة اإلخوان من السجون عام 

القاهرة، الجماعة اإلسالمية إلى صفوفهم كعبداملنعم أبو الفتوح وعصام العريان وحلمي الجزار من جامعة 

وابراهيم الزعفراني من جامعة االسكندرية، ومحيي الدين عيس ى وأبو العال ماض ي من جامعة املنيا، وخيرت الشاطر 

من جامعة املنصورة، فوهب اإلخوان لهؤالء الطلبة )الفكرة واملشروع والتاريخ، بينما وهب الطلبة لإلخوان جسد 

 .47التنظيم الذي أقاموه بالجامعات(

تيرة معارضة الجماعة لنظام السادات عقب عقده اتفاقية كامب ديفيد، فسقط "عنتر كمال" أول ضحية وتزايدت و 

. ومع ازدياد 48من عناصرها على يد األمن أثناء فض مظاهرة بأسيوط تندد باستقبال السادات لشاه إيران في مصر

ُحل اتحا
َ
. وألغيت الالئحة 1979د الطلبة عام مناهضة الجماعة للسادات، بدأ التضييق الحكومي على أنشطتها، ف

كرم زهدي وأبو العال ماض ي الذي يروي أنه )في السجن دارت واعُتِقل بعض الطلبة من بينهم االنتخابية الطالبية، 

مناقشات حول مقترحين أحدهما لكرم زهدي يقترح فيه تأسيس تنظيم مستقل له جناح عسكري، واآلخر يقترح 

. وسرعان ما اكتشف بقية قادة 49لمي له تاريخ وامتداد بالرغم من املالحظات عليه(االنضمام لإلخوان كتنظيم س

. فانفصلت مجموعة من جامعة االسكندرية 50انضمام بعض رفاقهم سرا لإلخوان 1980الجماعة اإلسالمية عام 

رهم إياها وأسست الدعوة السلفية باإلسكندرية. ورفضت مجموعة الصعيد االنضمام إلى جماعة اإلخوان العتبا

 

 .65عبد املنعم أبو الفتوح، ص - 45

 حوار صالح هاشم مع موقع إسالم أون الين، مصدر سابق. -46

 .91ص  –أبو الفتوح معبد املنع -47

 .  1992(، إبريل ومايو 23 -22، العدد )املرابطون لة "، مجعنتر والشاه" - 48

 . 19(، ص 2006)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  1أبو العال ماض ي، جماعات العنف املصرية وتأويالتها لإلسالم، ط - 49

 . 1980انعقاد أول جمعية عمومية للجماعة اإلسالمية بأسيوط عام في موضوع بعنوان:  1980اإلسالمية حدوث هذا االنفصال عام  يؤكد املوقع الرسمي للجماعة 50
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)جماعة مداهنة تخلت عن الجهاد، وتحاول استيعاب الشباب الجهادي ضمن صفوفها ليمنحها النظام شرعية 

 .51الوجود، ويسمح لها بمعاودة النشاط(

وحاولت العناصر املنضمة لجماعة اإلخوان االستمرار في العمل تحت اسم الجماعة اإلسالمية مع رفع شعار 

صحف واآلية الكريمة *وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة*، بينما رفعت املجموعة األخرى اإلخوان )سيفان بينهما م

شعارا يتكوم من مصحف يخرج منه سيف واحد واآلية الكريمة *وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل*. 

ولكن أدى توجه مجموعة ودارت بين املجموعتين صراعات على إدارة املساجد التابعة للجماعة قبل االنشقاق، 

الصعيد الستعمال القوة في انكار املنكرات، إلى ابتعاد املجموعة املنضمة لإلخوان عن استعمال اسم الجماعة، 

 . 52لتعمل تحت مظلة اإلخوان بشكل كامل(

 تحول الجماعة اإلسالمية للعمل المسلح

بمحمد عبد  1980مجلس شوراها كرم زهدي عام لم تمتلك الجماعة مشروعا محددا للتغيير إلى أن التقي رئيس 

فرج. فاقتنع بمشروع تنفيذ انقالب عسكري مصحوب بثورة شعبية. واندمجت الجماعة اإلسالمية عام  مالسال 

. 54. واشتهر التنظيم الجديد باسم تنظيم الجهاد53مع تنظيم فرج الذي كان يضم عبود وطارق الزمر وآخرين 1980

. واشتركت الجماعة في أحداث اغتيال 55(1981ر عبد الرحمن أميرا له في يونيو عام )واختار التنظيم الشيخ عم

هجوما واسعا على مديرية أمن أسيوط وقسمي  1981أكتوبر 8من عناصرها في  35السادات وما واكبها، إذ شن 

قوات الجيش شرطة وبعض النقاط األمنية سعيا للسيطرة على املدينة التي تمثل عاصمة الصعيد. ولكن تدخلت 

 

 .1990، مايو 1، العدد املرابطون  "، مجلةاإلرهاب فرض والقوة واجبة" 51

)القاهرة: مكتبة الشروق 1(، ط2004 -1974ادة أسامة حافظ في: سلوى العوا، الجماعة اإلسالمية املسلحة في مصر )؛ وشه 21، 20ملزيد من التفصيل انظر: أبو العال ماض ي، ص  52

 .83(، ص 2006الدولية، 

)القاهرة: سما للنشر  1نوح، موسوعة العنف في الحركات اإلسالمية املسلحة، ط ضمن: مختار1981؛ اعترافات ناجح ابراهيم عام28/12/2013 ،املوجزمذكرات علي الشريف،  - 53

 . 498(، ص 2014والتوزيع، 

بقيادة سيد إمام وأيمن الظواهري، ملزيد من  1988بقيادة محمد عبد السالم فرج وعبود الزمر مختلف عن جماعة الجهاد التي تأسست عام  1981تنظيم الجهاد الذي نفذ أحداث  -54

 (. 2017يوليو  26)اسطنبول: املعهد املصري للدراسات السياسية،   ،الحركات الجهادية املصريةفاصيل عن التنظيمين انظر: أحمد موالنا، الت

 .492، في: مختار نوح، ص 1981انظر: اعترافات عاصم عبد املاجد في التحقيقات معه عام - 55
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من أفراد  82من أفراد الجماعة و 7والشرطة واستعادت السيطرة على املدينة بعد اشتباكات أسفرت عن مقتل 

 الشرطة، وصدرت أحكام متفاوتة بالسجن على أعضاء الجماعة، وكان املؤبد من نصيب قادتها البارزين.

 التأطير الفكري وإعادة البناء التنظيمي

فرج داخل السجون، عملت الجماعة اإلسالمية بشكل  مد الشهير بتنظيم محمد عبد السال إثر تفكك تنظيم الجها

منفرد عن املجموعات الجهادية األخرى. وحرص قادتها على تأطير منهجها، وتقديم تنظير فكري وشرعي يوضح 

املعتقد، وتبنيهم  مؤكدين فيه على سلفية1984املالمح العامة لها فأصدروا رسالة "ميثاق العمل اإلسالمي" عام 

لثالثية )الدعوة كأداة لتغيير املفاهيم، والحسبة كأداة لتغيير املجتمع، والجهاد كأداة للتغيير عندما ال تجدي الدعوة 

رسالة "حتمية املواجهة" التي بررت فيها الصراع مع النظام  1987. كما أصدرت الجماعة عام 56وال تكفي الحسبة(

ل لشرع هللا، وقتال الطائفة املمتنعة عن شرائع  الحاكم بأربعة أسباب تتمثل في وجوب )خلع الحاكم الكافر املبّدِ

 البالد واستنقاذ األسرى ونشر الدين(. وتحريراإلسالم، وإقامة الخالفة وتنصيب خليفة للمسلمين، 

، عالء يعبد الغنوتواكبت هذه اإلصدارات مع إعادة بناء الجماعة تنظيميا على يد رموز الصف الثاني مثل )صفوت  

الذين استفادوا من توثيق عالقتهم مع كثير من املعتقلين على خلفية اغتيال  -57محيي الدين، طلعت ياسين همام(

. واعتمدوا العمل الدعوي العلني في املساجد والجامعات، فضال عن تقديم 58السادات فضموهم لصفوفهم

جغرافي للجماعة من القرى إلى املدن، ومن الصعيد إلى القاهرة الخدمات في املناطق الشعبية، ومدوا نطاق التواجد ال

الكبرى وبعض محافظات وجه بحري، فتحولت أحياء عين شمس وإمبابة والعمرانية إلى معاقل قوية للجماعة التي 

 .59بلغ من نفوذها أن صارت أجهزة األمن تحيل مشاكل املواطنين إلى قادتها لحلها

 

 (.1984)القاهرة، نسخة الكترونية على موقع منبر التوحيد والجهاد،  1ملزيد من التفاصيل انظر: ميثاق العمل اإلسالمي، ط - 56

 . 1988. بينما خرج ممدوح علي يوسف وطلعت فؤاد قاسم ومصطفى حمزة وخالد حنفي عام 1986. وخرج رفاعي طه عام 1984خرج صفوت عبد الغني من السجن عام - 57

القاهرة: الشركة العربية الدولية للنشر واإلعالم، )1سياسته، ط –جذوره -آالف معتقل وفقا ملحمد مورو في: تنظيم الجهاد: أفكاره 7بلغ عدد املعتقلين على خلفية اغتيال السادات  58

 .139دون تاريخ(، ص 

 .25(، ص 1998)القاهرة: املكتب العربي للمعارف  1تصريح لوزير الداخلية اللواء حسن األلفي في: مدحت فؤاد، خارج السلطة وأسرار الداخل: اعترافات األلفي، ط - 59
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فقتلت طالب كلية التجارة شعبان راشد أثناء  1986ى ألنشطة الجماعة بدءا من عام وبدأت األجهزة األمنية تتصد

. وهو أول قتيل للجماعة منذ 60تعليقه إعالنا عن اللقاء األسبوعي للجماعة بمسجد الجمعية الشرعية بأسيوط

من ملسجد من أعضاء الجماعة أثناء اقتحام األ  6إثر مقتل  1988. وتصاعدت األحداث في أغسطس 1981أحداث

 70مسجدا تابعا للجماعة، وقتل  40اقتحم األمن ) 1990إلى  1986آدم بعين شمس. وخالل الفترة املمتدة من عام 

في ارسال بعض شبابها للتدرب في أفغانستان تمهيدا لتأسيس جناح   1988. فبدأت الجماعة منذ عام  61من أفرادها(

 .1990"املرابطون" من بيشاور عام  عسكري يحميها من اعتداءات األمن. وأطلقت مجلتها

 الثأر وغياب االستراتيجية

لم تقدم الجماعة في أدبياتها رؤية واضحة آللية التغيير الذي تتبناه. ولم تخض الصراع املسلح مع النظام باعتباره 

أجل تنفيذ  صراعا يفض ي إلى التغيير، إنما خاضته ردا على تجاوزات األمن تجاه أفرادها، وللضغط على النظام من

طلباتها، والتي تمثلت في إيقاف التعذيب واملحاكمات العسكرية واإلفراج عن املعتقلين والسماح بحرية العمل 

بمحاولة اغتيال وزير الداخلية زكي بدر بواسطة عربة  1989الدعوي. نفذت الجماعة أولى عملياتها في ديسمبر عام 

وتبنيه لسياسة الضرب في املليان التي  1990موس ى لوزارة الداخلية مطلع يناير  معبد الحليمفخخة. ومع تولي 

األمن للمتحدث اإلعالمي باسم شهور من عهده. ثم اغتيال  3عنصرا من الجماعة في أول  34أسفرت عن مقتل 

الكالم(. ثم ، أصدرت الجماعة بيانا بعنوان )ومض ى عهد 1990سبتمبر 2الجماعة د. عالء محيي الدين عاشور في 

باغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت املحجوب مع حراسه على كورنيش النيل. وظل خطاب   1990أكتوبر  12ردت في  

الثأر ظاهرا في خطاب الجماعة وممارساتها، فتعهدت بالثأر من اعتداء أجهزة األمن على زوجات قادتها املتهمين 

 1993. كما قتلت عام 62 ائلة لبيكن سنثأرن، لبيكن سننتقمباغتيال املحجوب في بيان بعنوان )لبيك يا أختاه( ق

 . 1986الذي سبق له قتل عضوها شعبان راشد عام  الشرطي طه عبد هللا

 

 .  1990ديسمبر  -8العدد  -املرابطون ، ؟يا نظام مبارك.. ويحكم ماذا جنى أطهارهاناصر الجماعة انظر: للمزيد من التفاصيل عن حوادث استهداف ع  -60

 . 1990، ديسمبر 8، املرابطون، العدد ؟يا نظام مبارك.. ويحكم ماذا جنى أطهارها - 61

 . 1991، يناير 9، مجلة املرابطون، العدد لبيك يا أختاه - 62
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 الجناح العسكري للجماعة ومحاور عمله 

ظلت الجماعة تمارس نشاطها الدعوي العلني في ظل أجواء الصراع بين جناحها العسكري وأجهزة األمن، ولم تتم 

( ثم خلفه عقب 1990-1988الجماعة ككل. وتولى اإلشراف على جناحها العسكري ممدوح علي يوسف )عسكرة 

وظل مشرفا على العمليات من الخارج، بينما 1992توقيفه إثر حادث املحجوب مصطفى حمزة الذي غادر مصر عام

، ورفعت 64فريد كدواني ، وعدد من القادة باملحافظات مثل63تولى قيادة العمليات بالداخل طلعت ياسين همام

وتجنب الجناح العسكري للجماعة تنفيذ عمليات خارج مصر، وشذت عملية واحدة عن ذلك، وهي محاولة  زيدان.

. كما شارك بعض عناصر الجماعة في القتال 1995اغتيال حسني مبارك في العاصمة األثيوبية أديس أبابا عام 

. أما على 65(1991)تان منذ بدء مشاركتها هناك وصوال إلى أغسطس  منهم في أفغانس  10بأفغانستان والبوسنة، فُقتل

مستوى الداخل املصري، فيذكر عضو الجماعة محمد الحكايمة إحصائية بعدد عمليات الجماعة تضمنت 

 :66التالي

 1996 1995 1994 1993 السنة

 125 97 333 173 عدد العمليات

عملية خالل الفترة املمتدة   1314عمليات الجماعة فتذكر أنها بلغت  أما إحصائية وزارة الداخلية املصرية عن عدد  

. ويمكن تحديد 67آخرين 88عنصرا من الجماعة فضال عن إعدام  471، سقط خاللها 1997إلى  1992من عام 

 مالمح العمل العسكري لدى الجماعة في املحاور التالية:

 

 .  1994إبريل  25تمكنت أجهزة األمن من القبض عليه حيا وتصفيته يوم  - 63

 . 9/1999/ 8، الحياة اللندنية - 1999قتل عام  64-

 . 1991(، يوليو وأغسطس 15 -14العدد ) ، مجلة املرابطون،وصية شهيد - 65

 .نسخة إلكترونية(، 2006-1964محمد خليل الحكايمة، تاريخ الحركات الجهادية في مصر: التجارب واألحداث ) - 66

 .16( ص 2012)القاهرة: وزارة الداخلية املصرية، 1ب والتطرف وأسلوب املراجعة الفكرية، طالرائد محمد حمزة، مكافحة االرها - 67
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 استهداف رموز النظام السياسية واألمنية والثقافية -1

، واللواء 1992، والكاتب العلماني فرج فودة عام 1990قتلت الجماعة رئيس مجلس الشعب رفعت املحجوب عام

.كما استهدفت وزير اإلعالم 1994رؤوف خيرت مسؤول مكافحة التطرف الديني بجهاز مباحث أمن الدولة عام 

ابت األديب نجيب محفوظ عام ، وأص1993، وقائد املنطقة العسكرية املركزية عام 1993صفوت الشريف عام 

 .1995، واستهدفت حسني مبارك عدة مرات من أبرزها في أديس أبابا عام 1994

 68استهداف عناصر الشرطة بالصعيد-2

نظرا لثقل الجماعة بالصعيد فقد ركزت عملياتها فيه، وباألخص في أسيوط التي بلغ عدد قتلى الشرطة فيها خالل 

شرطيا منهم مساعد مدير األمن اللواء محمد الشيمي، ومفتش الداخلية العميد محمد  43( 1993 -1992عامي )

 . مطعيمة، ورئيس مكتب أمن الدولة بديروط املقدم مهران عبد الرحي

 استهداف السياح والبنوك للضغط على النظام-3

استهدفت في اليوم التالي ، ثم 69تحذر فيه السياح من القدوم إلى مصر 1992سبتمبر  30أصدرت الجماعة بيانا في 

سائحا أملانيا بإطالق النار عليها قرب أسيوط، ثم تتابعت حوادث استهداف البواخر السياحية 140باخرة تقل

 الذي شهد مذبحة األقصر. 1997وأتوبيسات نقل السياح حتى عام 

 عدد املصابين  عدد القتلى  عدد الهجمات  العام

1992 3 1 8 

1993 9 6 33 

1994 12 7 10 

1995 5 2 2 

1996 2 17 15 

1997 2 68 26 

 (1997-1992جدول بعمليات استهداف السياح في مصر )

 

 (.  1994)القاهرة: سفنكس للنشر،  1ملزيد من التفاصيل عن تلك العمليات انظر: أحمد عمر، أسيوط مدينة النار: أسرار ووقائع العنف، ط -68

  الرابطعلى  انظر تقريرا مفصال بحوادث استهداف السياح في مصر 69
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الى  1993، ونفذت سلسلة عمليات خالل الفترة من فبراير 70كما شنت الجماعة قرابة خمس هجمات على البنوك

أمام مقار الشركات الحكومية والبنوك استهدفت إحراج نظام مبارك أمنيا عبر وضع عبوات ناسفة  1993يونيو 

 والفنادق واألماكن العامة في القاهرة الكبرى.

 استهداف النصارى -4

عبر القيادي رفاعي طه عن فلسفة الجماعة في هكذا أفعال قائال )قضيتنا من األقباط واضحة، رجالنا ال 

 إذا ارتكبوا ما يصّنفهم ضمن النظام الحاكم، أو إن ث
ّ
بت تآمرهم على اإلسالم واملسلمين(. ومن ثم يستهدفونهم إال

، 1992قبطيا في قرية صنبو بأسيوط عام  14نفذت الجماعة العديد من العمليات ضد األقباط من أبرزها قتل 

قبطيا في الهجوم  12. وقتل 1994أقباط بينهما راهبان في هجوم على دير املحرق بالقوصية في أسيوط عام  5وقتل 

آخرين بنفس العام في أحداث عزبة داوود بنجع  12، وقتل 1997جس بأبي قرقاص عام على كنيسة ماري جر 

 حمادي.

 إنهاك الجماعة وتجربة المراجعات

ألف من أعضائها  20لم تنجح عمليات الجماعة في ردع الشرطة، فاقتحم األمن مساجدها، واعتقل قرابة 

من أعضاءها في مواجهات خالل الفترة املمتدة من  434واملتعاطفين معهم، ودشن سياسة االعتقال املفتوح، وقتل 

عدم 199771إلى    1993عام  
ُ
من عناصرها، كما توفي املئات منهم في السجون نتيجة التعذيب واإلهمال الطبي.   88. وأ

وبالتوازي مع تدهور أوضاع الجماعة داخل مصر، تعرضت الجماعة بالخارج لهزة قوية باختطاف أحد أبرز قادتها 

من كرواتيا على يد املخابرات األمريكية وتسليمه إلى مصر ليختفي إلى األبد.   1995ؤاد قاسم في سبتمبر عام  طلعت ف

كما تعرضت مالذاتها في السودان واليمن وأفغانستان للتضييق إثر محاولة اغتيال حسني مبارك بأديس أبابا 

 سبتمبر.  11وأحداث 

 

 محمد خليل الحكايمة، مصدر سابق. 70

 )تصريح لوزير الداخلية السابق حسن األلفي(. 85مدحت فؤاد، ص   - 71
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قادتها التاريخيون من داخل سجنهم مبادرة لوقف العنف من  وعندما وصلت الجماعة إلى حائط مسدود، أعلن

. ولم يحظ إطالق قادة الجماعة للمبادرة بتجاوب حكومي، كما رفضها عدد من 1997يوليو عام  5طرف واحد في 

قائال إنه وقع )كمحاولة من  1997قادتها بالخارج مثل رفاعي طه الذي أشرف على تنفيذ حادث األقصر في نوفمبر 

. وأدى الحادث إلى خالفات داخل قيادة الجماعة بالخارج نتج عنها تشكيل مجلس 72اعة لفك أسر قادتها(الجم

 .73تأييده ملبادرة وقف العنف 1999مارس 28شورى جديد أعلن في 

 استمرار القمع األمني قبل الموافقة على المبادرة

إال أن النظام استمر في تنكيله بها، فنفذ وبالرغم من املوقف أحادي الجانب من جهة الجماعة بوقف العمليات 

التي جاءت  2001. ثم حدثت تطورات جوهرية تمثلت في أحداث سبتمبر 74من عناصرها 12أحكاما باإلعدام بحق 

 2001كطوق نجاة للجماعة، إذ سارع النظام املصري لتفعيل املبادرة عقب الهجمات بشهر واحد فقط أي في أكتوبر  

عضوا من الجماعة من معسكر مؤيدي القاعدة  15000، فاملبادرة )أزالت نحو 75وفقا لشهادة كرم زهدي

كتب تحت عنوان "سلسلة تصحيح  4أولى مراجعات الجماعة على هيئة  2002. ثم صدرت في يناير 76وحلفائها(

السجون   املفاهيم" فند فيها قادة الجماعة أطروحاتهم وممارساتهم السابقة، وبدأ خروج قادة وعناصر الجماعة من

بشكل تدريجي خالل السنوات التالية مع تقييد حريتهم في العمل العام، بينما لم يخرج عبود وطارق الزمر إال بعد 

 ثورة يناير نظرا ملطالبتهما بالسماح لهما بالعمل السياس ي. 

 بعض املجموعات الجهادية األخرى -4
أو الجماعة اإلسالمية، إذ ظهرت عشرات املجموعات لم يقتصر نشاط التيار الجهادي في مصر على جماعة الجهاد   

الجهادية التي تأثرت بأفكار جماعة الجهاد وتنظيم القاعدة عقب أحداث سبتمبر مثل تنظيم جند هللا الذي تشكل 

من عناصر تتواجد بأربع محافظات )الغربية، والبحيرة، واالسكندرية، والقاهرة(. وتولي قيادته رائد الجيش طارق 

 

 هجريا. 1420رفاعي طه مع وكالة رويترز عام  لقاء -72

 .7(، ص 2003)القاهرة: مكتبة التراث اإلسالمي،  1نهر الذكريات: املراجعات الفقهية للجماعة اإلسالمية، ط- 73

 .172سلوى العوا، ص - 74

 .35نهر الذكريات، ص - 75

حة وأسبابهار عاشور، عم- 76
ّ
 .2009، مركز كارنيجي، تحّوالت الجماعات اإلسالمية املسل
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من عناصره. ولكن سأقتصر على ذكر  45والقبض على  2002عزم، ونجحت األجهزة األمنية في تفكيكه عام أبو ال

 أبرز مجموعتين نفذتا عمليات في الداخل املصري: 

 :77(2005تنظيم شبرا )-أ

استهداف هو تنظيم جهادي صغير تأثر بأفكار تنظيم القاعدة وتمركز بحي شبرا بالقاهرة، وتركز نشاطه على 

في حي األزهر مما  2005إبريل  7السياح، ففجر عضو التنظيم حسن بشندي نفسه في مجموعة من السياح بتاريخ 

آخرين. ثم فجر عضو التنظيم إيهاب يسري نفسه في  18أسفر عن مقتل سائحين فرنسيين وسائح أميركي وإصابة 

سياح منهم سائحين إسرائيليين، بينما قامت  4بة مما أدى إلصا 2005إبريل  30رياض بتاريخ  مميدان عبد املنع

تلتا بمكان 
ُ
شقيقته وخطيبته في نفس اليوم بإطالق النار على أتوبيس سياحي إسرائيلي بحي السيدة عائشة وق

الحادث. وقبضت األجهزة األمنية على بقية أفراد التنظيم لتصدر أحكام متفاوتة بالسجن ضد تسعة من عناصره، 

 د التنظيم أشرف سعيد أثناء التحقيقات.بينما توفي قائ

 78(2006-2000تنظيم التوحيد والجهاد ) -ب
على يد طبيب األسنان "خالد  2000تأسس التنظيم بمدينة العريش عام 

" الذي دفعه تصاعد حمالت القمع اإلسرائيلي ضد انتفاضة 79مساعد

األقص ى بفلسطين إلى دعوة من يثق بهم للجهاد ضد اليهود. وعقب احتالل 

عنصر،  100اتسع التنظيم حتى تجاوز تعداد عناصره  2003العراق عام 

وتسمى باسم "التوحيد والجهاد" تيمنا باسم التنظيم الذي أسسه أبو 

. وشكل 2004العراق قبل أن يبايع القاعدة في أكتوبرمصعب الزرقاوي ب

خالد مساعد تنظيمه في خاليا عنقودية، ودرب عناصره على استعمال 

األسلحة وتصنيع املفرقعات، وتمركز نطاق تواجد التنظيم بشمال سيناء في 

 

)القاهرة، مركز األهرام للدراسات  1ة طملزيد من التفاصيل عن تنظيم شبرا، انظر: أحمد إبراهيم محمود، تفجيرات سيناء وتحوالت ظاهرة اإلرهاب في مصر، كراسات استراتيجي - - 77

 (.2006السياسية واالستراتيجية،

 (. 2017أغسطس  20)إسطنبول، املعهد املصري للدراسات، من التوحيد والجهاد إلى أنصار بيت املقدسملزيد من التفاصيل انظر: أحمد موالنا،  - 78

 (.غزوة أبي صهيب االنصاري  حصاد االجناد،ضمن إصدار بعنوان ) 2016سبتمبر  1نشرت والية سيناء هذه الصورة النادرة للدكتور خالد مساعد في  79

خالد مساعد مؤسس 

تنظيم التوحيد والجهاد في 

 سيناء
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مد التنظيم برامج مناطق العريش، ورفح، والشيخ زويد فضال عن جبل الحالل بوسط سيناء، واإلسماعيلية. واعت

وتأصيل قضايا الحاكمية والوالء والبراء.  80فكرية وشرعية تستند على تدريس كتاب "العمدة في إعداد العدة"

وتمثلت املرجعية الشرعية للتنظيم في أطروحات تيار السلفية الجهادية فتبنى تكفير حسنى مبارك وأركان حكومته 

، ويساند عدوان اليهود على أهل فلسطين، ولم يتبن التنظيم أطروحة تكفير باعتبار أن النظام ال يحكم بما أنزل هللا

املجتمعات، واعتبر نفسه يمثل امتدادا لتنظيم القاعدة فأعلن في بيان تبنيه لتفجيرات منتجع ذهب أنه يشن 

 هجماته على السياح طاعة لقادة املجاهدين بتنظيم القاعدة. 

 أبرز العمليات

عد العمليات التي نفذها من أكبر اعتمد التنظيم تكتيك 
ُ
ات تنظيم القاعدة في تنفيذ عدة هجمات متزامنة. وت

العمليات التي وقعت في الساحة املصرية باعتبار حجم التفجيرات وعدد الضحايا، ويالحظ أنها وقعت في ذكرى 

 يوليو، وعيد تحرير سيناء: 23األعياد القومية مثل حرب أكتوبر، وثورة 

 : 2004أكتوبر  7با ونويبع تفجيرات طا -1

عبارة عن ثالث تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت فندق هيلتون طابا ومخيمين سياحيين بنويبع مما أسفر عن 

آخرين. واختار خالد مساعد مدينتي طابا ونويبع لتنفيذ  158إسرائيليا فضال عن إصابة  22شخص منهم  34مقتل 

 جد السياح اإلسرائيليين بهما خالل عيد الغفران اليهودي.أولى عمليات التنظيم نظرا لكثافة توا

 : 2005يوليو  23تفجيرات شرم الشيخ  -2

وهي ثالث تفجيرات منها تفجيران بسيارتين مفخختين استهدفا فندق غزالة والسوق التجاري بشرم الشيخ فضال عن 

ا أحد عناصر التنظيم مما أسفر عن كافتيريا سياحية بمنطقة خليج نعمة بعبوة ناسفة مخفاة في حقيبة يحمله

سائحا. واختار خالد مساعد مدينة شرم الشيخ لتنفيذ العملية نظرا ملا تتمتع به  24شخصا من بينهم  68مقتل 

 

تحت اسم حركي ألميرها سيد إمام   1989. وأصدرته جماعة الجهاد املصرية عام زبن عبد العزي رمن تأليف عبد القاد كتاب "العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل هللا تعالى"  -  80

 دي.تي يرددها خصوم التيار الجهاالشريف. وتناول حكم التدريب العسكري، واإلمارة وأحكامها، وواجبات األمير وعناصر املعسكر، فضال عن الرد على أبرز الحجج والشبهات ال
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املدينة من رمزية سياسية وأمنية لكونها مقر اإلقامة شبه الدائم للرئيس املصري حسني مبارك، وأكد على ذلك في 

 ن العملية قائال )شرم الشيخ التي اخترناها تحديا ألجهزة الطواغيت األمنية(.بيان مسئولية التنظيم ع

 : 2005أغسطس  15عملية الجورة  -3

أتوبيسا تابعا للقوات متعددة الجنسيات في سيناء بالقرب من مطار الجورة بعبوات ناسفة انتقاما من  استهدفت

. وعقب تلك العملية لقي خالد مساعد ة بالتنظيمأسامة النخالوي خبير صناعة الدوائر الكهربيالقبض على 

 .2005سبتمبر  28مصرعه في اشتباك مع حاجز للشرطة في 

 : 2006إبريل  24تفجيرات مدينة ذهب في  -4

استهدفوا فندقا ومطعما وسوقا  عناصر 3وهي ثالث تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة مخفية في حقائب يحملها 

 .81سياح أجانب 6شخص من بينهم  18عن مقتل بمنتجع ذهب السياحي مما أسفر 

 تفكك التنظيم

ردا على تلك العمليات شن األمن حمالت اعتقال عشوائية طالت اآلالف من أبناء سيناء. ونجح األمن في الوصول 

، بينما سقطت معظم العناصر املتبقية في قبضة الشرطة. وفي عنصرا 30لعناصر التنظيم، فقتل منهم أكثر من 

أيد الشيخ أسعد البك أحد أبرز القضاة الشرعيين بشمال سيناء مبادرات وقف العنف، وكذلك فعل السجون 

عدد من كوادر التنظيم. ومن ثم أفرجت األجهزة األمنية تدريجيا عن معظم املعتقلين السيناويين، وصدرت أحكام 

بينما ظل العشرات غيرهم قيد االعتقال ، والسجن لثالثة عشر آخرين، 82باإلعدام على ثالثة من أعضاء التنظيم

 إلى أن اندلعت ثورة يناير.

 

  3شخص بينهم  23مقتل  2006/ 25/4، بينما أعلنت وزارة الداخلية في بيانها عن الحادث يوم4/2006/ 30نشرته جريدة املصري اليوم بتاريخ  دبيان للنائب العام ماهر عبد الواح -  81

 أجانب.

 هم )محمد جايز، أسامة النخالوي، يونس عليان جرير(. - 82
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 2011تحليل الحالة الجهادية منذ نشأتها إلى يناير 
تأسست املجموعات الجهادية األولى في مصر على قاعدة الثأر من النظام الحاكم القمعي، والرغبة في تغييره دون   -1

ضحة. وأدى غياب التماسك التنظيمي لتلك املجموعات بالتوازي مع امتالكها الستراتيجية تغييرية ذات مالمح وا

ضعف التجانس بين عناصرها إلى تشظيها السريع في وقت قصير. بينما أدت فترات السجن املحدودة لبعضهم إلى 

تعارفهم على بعضهم البعض، وتكوينهم عقب خروجهم من السجون أنوية عمل جديدة. ومن جهتها لم تسع الجماعة 

سالمية للمواجهة مع النظام في سنوات نشأتها األولى إنما فرضها نظام السادات إثر سعيه لتقليم أظافرها عقب اإل 

محاولتها نقل دعوتها وأنشطتها من داخل أسوار الجامعة إلى الشارع. كما دخلت الجماعة الحقا في صراع عنيف مع 

ية، فكان عناصر الجماعة يمارسون نشاطهم الدعوي نظام مبارك على أرضية ثأرية تغيب عنه الرؤية االستراتيج

العلني في ظل اشتعال املواجهات مع رفاقهم باملدن األخرى. مما ممكن األجهزة األمنية من تركيز جهودها على املناطق 

 األكثر خطورة، وسهل عليها تصفية الجماعة بشكل تدريجي.

ها، إذ نشأ كتيار صدامي يتبنى حتمية املواجهة، وينبذ منهج تمايز التيار الجهادي عن جماعة اإلخوان وارتباطه ب -2

 جماعة اإلخوان السلمي مع تمركزه شعوريا حول مظلومية اإلخوان وما أصابهم في محنتهم في العهد الناصري. 

نشأت الحالة الجهادية في ظل نظام إقليمي متماسك ودول قومية قوية تحكم قبضتها على حدودها وشعوبها -3

بمظلة حماية من الدول الكبرى، فحظي النظام الحاكم في مصر بمشروعية قانونية أمام الجماهير، واعتبر وتتمتع 

معظم املواطنين الجهاديين بمثابة متطرفين خارجين على الشرعية. كما نددت معظم الجماعات اإلسالمية 

 كار الجهاديين. بالعمليات املسلحة، وقدمت تنظيرات مناهضة له مما مثل عائقا أمام تمدد أف

ساهم التيار الجهادي وباألخص الجماعة اإلسالمية نظرا لنشاطها الدعوي املعلن في نشر حالة من التدين -4

املجتمعي، وإحياء شعائر غائبة مثل الحجاب وأداء صلوات العيد في الخالء. فضال عن نشر الوعي بقضايا شرعية 

مثل الحاكمية والجهاد. ولكن أدى تمركز أغلب مجموعات التيار حول وفكرية لم تكن متداولة بشكل واسع سابقا 

أولوية قتال العدو القريب، ووجوب قتال الطائفة املمتنعة عن شرائع اإلسالم الظاهرة، ونبذ املشاركة السياسية 

ة ضمن مجموعة قضايا يصعب تفهم قطاعات واسعة من الناس لها، إلى حصر املجموعات الجهادية في نخب ثوري

 شبابية.
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لم تنجح جماعة الجهاد في تحقيق استراتيجيتها للتغيير في مصر، كما أدى ضعف التمويل إلى تقليص حجم  -5

أنشطتها، وحد من قدرتها على تغطية احتياجاتها فضال عن احتياجات املعتقلين وأسرهم. وساهمت الخبرة الواسعة 

 اعة داخل مصر.ألجهزة األمن املصرية في تفكيك وتصفية مجموعات الجم

نجح التيار الجهادي في إحياء حالة املواجهة بعد القمع الناصري، وتمكن من استغالل الساحات الخارجية في  -6

أفغانستان والشيشان والبوسنة في تدريب وتطوير عناصره، وأدت النشأة العسكرية ملجموعات الجهاد إلى دفع 

تمثلت في تبني أطروحة تنظيم القاعدة التي وسعت من دائرة  بعضها لالستمرار في املواجهة ولو بصورة مختلفة

التفاعل مع التيار، فتحولت التنظيمات الجهادية من تنظيمات نخبوية تضم بضع مئات أو بضعة آالف في أحسن 

 . األحوال إلى تنظيمات أممية تضم عشرات اآلالف من األعضاء وأضعافهم من املؤيدين في أنحاء العالم
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 2013واالنقالب العسكري  2011ثورة يناير  بينالحالة الجهادية ثانيًا: 
 أجناد مصر، أنصار بيت املقدسالجهاد، 

 بقايا جماعة الجهاد -1
ولم ينجح نائبه السابق ثروت  القاعدة،تالشت جماعة الجهاد داخل مصر بعد اندماج الظواهري وأغلب رفاقه مع 

بض عليه في إيران بعد رحيله صالح في تجميع شتات بقية العناصر الرافضة 
ُ
لالندماج أو املعارضة للظواهري، وق

. كما تفككت الروابط بين عناصر جماعة الجهاد داخل السجون. وعقب 83من أفغانستان عقب أحداث سبتمبر

يناير أفرج املجلس العسكري عن كل املعتقلين وأغلب املسجونين السياسيين ومن ضمنهم الجهاديين. ومر  25ثورة 

يار الجهادي بحالة من السيولة التنظيمية فتنوعت توجهات القيادات الجهادية بعد خروجها من السجن، فمنهم الت

، ومنهم من اتجه 84من سافر خارج مصر مثل أحمد سالمة مبروك الذي تولى منصبا قياديا في جبهة النصرة بالشام

من يرون بجواز املشاركة السياسية في ظل لتأسيس حزب سياس ي باسم الحزب اإلسالمي ليضم قدامى الجهاديين م

املتغيرات الجديدة مثل صالح جاهين ومجدي سالم، ومنهم من اهتم بالعمل الدعوي داخل مصر مثل محمد 

التي أسسها أحمد  املجاهدة(الظواهري، ومنهم من اهتم بتأسيس مجموعات جديدة مثل )الطليعة السلفية 

ضادة مثل نبيل نعيم، ومنهم من اهتم بتصفية حساباته مع رفاقه القدامى عشوش. ومنهم من انضم لجبهة الثورة امل

ولم يلق القبض على أي من العناصر  إمام.من خالل الهجوم الدائم عليهم في الفضائيات والصحف مثل سيد 

 الجهادية سوى في القضية الشهيرة باسم خلية مدينة نصر.

 قضية خلية مدينة نصر

لشقة في عقار بالحي العاشر بمدينة  2012أكتوبر  24ظهرت هذه القضية إلى العلن إثر مداهمة قوات األمن في 

نصر، مما أدى إلى حدوث اشتباك نتج عنه مقتل الجهادي كريم البديوي، فضال عن احتراق الشقة التي عثرت 

جهاديا  19قنابل. ومن ثم أعلنت القبض على بداخلها أجهزة األمن على بقايا صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة، و 

 

بيانات باسمه يعبر فيها عن مواقفه، مثل بيانه الذي دعا فيه النتخاب محمد مرس ي للرئاسة، ثم عاد إلى مصر سرا وتم  2011إيران عام  نه منعاإلفراج  صالح عقبأصدر ثروت  -83

 . 2014اعتقاله عام 

 . 2016الشام عام  أميركية فياغتيل بغارة  - 84
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العزم )أحد قادة تنظيم جند هللا سابقا( فضال عن عادل شحتو ومحمد جمال من  على رأسهم الرائد طارق أبو

كوادر جماعة الجهاد سابقا، متهمة إياهم بالتخطيط لشن هجمات داخل البالد. وهو ما نفاه محمد جمال في 

جلب من ليبيا إلرسالها إلى قطاع غزة. وصدرت عام  التحقيقات معه، إذ أكد على
ُ
 2014أن هذه األسلحة كانت ت

 .85أحكام متفاوتة بالسجن املشدد على عناصر هذه املجموعة

 الجماعة اإلسالمية بعد ثورة يناير-2
درها الغني والعديد من كوا ، أيد بعض قادة الجماعة مثل عصام دربالة وصفوت عبد2011مع اندالع ثورة يناير 

املشاركة في فعاليات الثورة. بينما رفض ذلك آخرون مثل ناجح إبراهيم الذي كتب مقاله الشهير بعنوان "ارحموا 

منافحا فيه عن حسني مبارك. وحدثت اشكاالت داخل الجماعة   2011فبراير    2عزيز قوم ذل" على موقع الجماعة في  

دتها مثل رفاعي طه أن "مبادرة وقف العنف أطلقتها بعض تعود جذورها إلى املوقف من املبادرة، إذ رأى بعض قا

مرحلة املبادرة كانت تحتاج إلى إدارة أفضل ممن كانوا   وأنقيادات الجماعة، مثل ناجح وكرم، ولم تطلقها الجماعة،  

نتخابات . وفي النهاية انعقدت جمعية عمومية وا86يديرونها داخل الجماعة، ألنها لم تكن إدارة على املستوى املطلوب"

داخلية أسفرت عن انتخاب قيادة جديدة، فتولى عصام دربالة قيادة الجماعة. كما خرج قادة الجماعة املتبقين 

داخل السجون كعبود وطارق الزمر ورفاعي طه ومصطفى حمزة، وعاد إلى مصر أبرز قادتها بالخارج مثل محمد 

 2011لف قيادتها الجديدة، ومن ثم أسست عام اإلسالمبولي وأسامة رشدي. وبدأت الجماعة تلتئم من جديد خ

. وبدأت تعود 2011حزب البناء والتنمية. وفازت بخمسة عشر مقعدا من مقاعد مجلس النواب في انتخابات 

للمشهد العام بعد غياب طويل، وإن كان تأثيرها تراجع بشكل حاد عن عقود السبعينات والثمانينات نتيجة املدة 

ظم قادتها وأفرادها بالسجون مما أثر على متطلباتهم الحياتية، ولوجود خالفات بينية حول الطويلة التي قضاها مع

املبادرات وحجم التنازالت املقدم فيها، باإلضافة لضعف القدرة على تجديد دماء الجماعة بعناصر شبابية جديدة. 

 وبرهنت ممارسات الجماعة على أنها كرست قطيعتها مع العمل املسلح داخل مصر.

 

 . 33كلي شرق القاهرة، ص  13/2013الحكم في القضية رقم  حيثياتانظر اعترافات محمد جمال في  - 85

 . 2012عام  االنتباهةحوار رفاعي طه مع موقع  - 86
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 املجموعات الجهادية يف سيناء -3
أدت حمالت االعتقال العشوائي التي طالت اآلالف بسيناء في عهد مبارك إثر حوادث طابا وشرم الشيخ ونويبع  

وذهب إلى تشكل بيئة ساخطة على األجهزة األمنية. ثم جاءت أحداث الثورة لتشهد هروب املعتقلين واملساجين من 

دي النطرون والفيوم، ومن ضمنهم مئات الشباب الجهاديين والسيناويين. وواكب ذلك سجون أبو زعبل واملرج ووا

عودة العمليات املسلحة بسيناء مجددا أثناء الثورة كما في حادث الهجوم بالقذائف الصاروخية واألسلحة الرشاشة 

ملين به، واختطاف مجهولين من العا  3مما أسفر عن مقتل    2011يناير    29على مقر جهاز أمن الدولة بمدينة رفح في  

 . 87ليختفوا منذ ذلك الحين 2011فبراير  4لثالثة ضباط وأمين شرطة قرب العريش في 

عقب عزل مبارك عن كافة املعتقلين السياسيين املتبقين في املعتقالت من أبناء  2011أفرج املجلس العسكري عام 

في قضية تفجيرات طابا أمام مقر القوات الدولية متعددة سيناء. كما اعتصم أهالي املحكومين باإلعدام واملسجونين  

خبيرا صينيا بالقرب من منطقة لحفن للضغط إلعادة محاكمة أقاربهم، فأصدر املشير  25الجنسيات، واحتجزوا 

قرارا بإعادة محاكمتهم. ومع انهيار مؤسسة الشرطة، وتراجع قبضة جهاز أمن الدولة،  2012فبراير   13طنطاوي في  

أعداد كبيرة من الجهاديين من السجون، بدأت تظهر بعض املجموعات الجهادية بسيناء مثل مجموعة  وخروج

أحمد زايد وكمال عالم )هربا من سجن أبو زعبل أثناء الثورة( التي سعت إلعادة العمل تحت اسم جماعة التوحيد 

 29ثم هاجمت قسم ثان العريش في ، 2011يونيو  22والجهاد. فهاجمت قوة تأمين بنك االسكندرية بالعريش في 

جماعة "مجلس شورى  . ومثل88مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الجيش والشرطة في الحادثين 2011يوليو 

من عناصرها  -مصري وسعودي -تنفيذ عنصرين  2012يونيو  16أكناف بيت املقدس" التي تبنت في  -املجاهدين 

 . 89ت دورية إسرائيليةتنفيذ عملية داخل الكيان الصهيوني استهدف

 

 أمين الشرطة وليد سعد.  -النقيب محمد حسين -النقيب شريف املعداوي  -هم الرائد محمد الجوهري  - 87

 شخصا بإعادة إحياء جماعة التوحيد والجهاد. 25كلي شمال سيناء، واملتهم فيها  2012لسنة  52الحكم في القضية رقم  حيثياتللمزيد عن تفاصيل هذين الحادثين: انظر  - 88

صرة لألقص ى واألسرى ، وعدي صالح الهذلي، ونشرت الجماعة صورهما في إصدار بعنوان )يعبد الهادنفذ العملية خالد صالح  - 89  (.غزوة النُّ
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كما شهدت شمال سيناء بضعة حوادث لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنها، مثل حوادث استهداف كمائن الجيش 

قتيال من عناصر  16. ومجزرة رفح األولى التي سقط فيها 90والشرطة في العريش والشيخ زويد ورفح بشكل متكرر 

أعقبه استيالء  2012أغسطس  5اسورة قرب مدينة رفح في الجيش املصري في هجوم على تمركزهم بمنطقة امل

املنفذين على مدرعتين حاولوا مهاجمة معبر كرم أبو سالم بهما، ولكن قصفهما سالح الجو الصهيوني. وهو الحادث 

الذي أدى إلى إقالة الرئيس محمد مرس ي ملدير املخابرات العامة اللواء مراد موافي عقب تصريحه لوكالة األناضول 

بأن جهاز املخابرات كانت لديه معلومات مسبقة عن الحادث أبلغها إلى الجهات املختصة، وتبريره لعدم تدخله 

. ثم تبع ذلك بأيام إقالة وزير الدفاع املشير طنطاوي ورئيس 91إلحباط الحادث بأن الجهاز جهة جمع معلومات فقط

 في شمال سيناء. 1ذلك الحادث شن الجيش للعملية نسر وتلياألركان سامي عنان. 

على يد مجموعة مسلحة طالبت بإطالق سراح املسجونين  2013مايو  16جنود في  7 اختطافوكذلك وقع حادث 

ات من قيادات جهادية ط فين بعد أسبوع عقب وساطذلك اإلفراج عن املخت وتلي. 92السياسيين من أهل سيناء

الدولي بقطاع األمن الوطني محمد أبو شقرة في العريش بتاريخ اغتيال النقيب بوحدة مكافحة اإلرهاب  . و 93وإسالمية

. ومقتل مفتش األمن العام بسيناء 94أثناء إشرافه على تتبع املجموعة التي اختطفت الجنود السبعة 2013يونيو 9

دون التعرف على هوية املنفذين. وفي ظل تلك األجواء امللتهبة بشمال سيناء   2013يونيو    29في    "محمد هاني"العميد  

 كانت جماعة أنصار بيت املقدس من أبرز املجموعات ظهورا، وتمحور نشاطها في استهداف إسرائيل ومصالحها.

 

قتل مجندين شرطة إثر هجوم على كمين املزرعة بالعريش،  15/4/2012يوليو في العريش، وفي  23قتل نقيب شرطة ومجند إثر هجوم مسلح على دوريتهما بشارع  6/2011/ 22في  -  90

أفراد شرطة في هجوم   3قتل  3/11/2012 األولى، وفيجندي في مذبحة رفح  16قتل  16/8/2012قتل مجندي جيش إثر هجوم على كمين جيش بالشيخ زويد، وفي  19/7/2012وفي 

 مسلح على دوريتهم بموقف سيارات العريش.

 . 2012أغسطس  8 الوفد - 91

 . 2013مايو  16 البي بي س ي - 92

: انظر فيديو للجنود املختطفين يناشدون فيها د. مرس ي ووزير الدفاع التدخل إلطالق سراحهم واإلفراج عن املسجونين السياسيين السيناويين - 93

https://m.youtube.com/watch?v=8NSS7WcOZMo 

 23اليوم السابع:  ت معه،لم تتبن جماعة أنصار بيت املقدس عملية اغتياله رسميا، ولكن اعترف قيادي الجماعة محمد عفيفي بوقوف الجماعة خلف العملية في التحقيقا - 94

( عناصر الجيش والشرطة بمصير شبيه بمصير ضابطي أمن الدولة محمد مبروك انصروا هللا ينصركمكما هدد قيادي الجماعة أبو أسامة املصري في كلمته ) .12/5/2014 -8/2014/

 وشقرة.  ومحمد أب
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 95جماعة أنصار بيت المقدس -

شنت عدة هجمات ضد السياح في سيناء  التوحيد والجهاد التي تعود جذور جماعة أنصار بيت املقدس إلى جماعة 

، ثم نجحت قوات األمن في تفكيك معظم خالياها وقتل واعتقال أغلب 2006إلى  2004خالل الفترة املمتدة من 

قادتها وعناصرها. وقد مثلت سجون ومعتقالت مبارك ساحة تعارف اندمج فيها املعتقلون من أبناء سيناء مع غيرهم 

دية، فتوثقت بينهم العالقات وتبودلت الخبرات وصار للجهاديين السيناويين دوائر معارف من معتنقي األفكار الجها

ممتدة في كافة أنحاء مصر. كما أدى تدهور العالقات بين املجموعات السلفية الجهادية في غزة وحركة حماس عقب 

سيناء، ودخولهم على خط ، إلى هروب بعض الجهاديين الغزاويين إلى 200996أحداث مسجد ابن تيمية برفح عام 

 العمل مع الجهاديين السيناويين. 

، 2010تأسست جماعة أنصار بيت املقدس قبل ثورة يناير، وسعت لتنفيذ أولى عملياتها ضد الجيش اإلسرائيلي عام  

 2011. وظهرت الجماعة للعلن أول مرة مطلع شهر سبتمبر 97ولكن حالت األوضاع األمنية دون نجاحها في ذلك

شر على املنتديات الجهادية -بنت في بيان عندما ت
ُ
ضد أهداف  2011أغسطس 18املسؤولية عن تنفيذ هجوم في  -ن

. ولم يلق البيان كبير تفاعل نظرا لعدم شهرة جماعة بهذا االسم من قبل. ثم 98إسرائيلية بالقرب من مدينة إيالت

أعلنت فيه   99مرئيا بعنوان "وإن عدتم عدنا"عندما بثت إصدارا    2012عادت الجماعة للظهور مجددا في يونيو عام  

وقوفها خلف عمليات استهداف خط الغاز الواصل الي إسرائيل، وصرحت بأن هدفها يتمثل في ضرب إسرائيل 

 واملصالح اليهودية.

 

 (. 2017، املعهد املصري للدراسات، ، )اسطنبول أنصار بيت املقدس: الفكر والحركةالتفاصيل عن جماعة أنصار بيت املقدس انظر: أحمد موالنا، جماعة  للمزيد من - 95

حدوث اشتباكات عنيفة بين مؤيديه وحركة  وأعقب ذلك إنشاء إمارة إسالمية انطالقا من مسجد ابن تيمية برفح الفلسطينية،  2014أغسطس  14أعلن عبد اللطيف موس ى في  - 96

 الديري بتدريبالجهاديين الفلسطينيين مثل تامر النصيرات وماجد  اتهام بعض لألمن املصري حماس مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى على رأسهم عبد اللطيف موس ى، وسبق 

 . 2006ودعم عناصر جماعة "التوحيد والجهاد" عام 

  https://archive.org/details/ml7maa ملحمة الفرقان": إصدار مرئي للجماعة بعنوان "  - 97

 4جموعة انغماسية تضم مجموعات في العملية من بينهم م 3كشفت فيه عن مشاركة  "ملحمة الفرقان " فيديو توثيقي للعملية بعنوان 2014يوليو  16أصدرت الجماعة في  - 98

 عناصر يقودهم توفيق فريج بنفسه.  3عناصر، ومجموعة اشتباك تفتح الطريق للمجموعة االنغماسية وتضم  3عناصر، ومجموعة اسناد تضم 

  https://archive.org/details/in3Outum-3oudnaملشاهدة اإلصدار:  - 99
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 استراتيجية جماعة أنصار بيت املقدس

واإلعداد ملواجهة النظام املصري في حال اعتمدت الجماعة استراتيجية تقوم على استهداف إسرائيل ومصالحها 

عودته للممارسات القمعية، بالتوازي مع تجنب حصر تواجدها داخل سيناء، كي ال تكرر تجربة جماعة التوحيد 

والجهاد التي سهل انحصارها في سيناء على األمن تفكيكها وتصفية مجموعاتها. فعملت جماعة األنصار على توسيع 

قية املحافظات، فتواصل القيادي بها توفيق فريج مع بعض املعتقلين املفرج عنهم حديثا نطاق تواجدها ليشمل ب

. ليتفقا على أن يتولى عفيفي تأسيس 100باملعتقل املفرج عنه محمد عفيفي 2011من السجون، والتقى في أبريل 

 املجموعات في:مجموعات للجماعة بجميع أنحاء البالد عدا سيناء ومدن القناة، على أن يتمثل دور تلك 

 تخفيف العبء عن الجماعة بسيناء إن دخلت في صدام مع األجهزة األمنية من خالل تنفيذ عمليات خارج سيناء. -

 تقديم الدعم اللوجيستي للجماعة في سيناء بتوفير أماكن إلخفاء عناصرها حال تواجدهم خارجها. -

 توفير عناصر للجماعة في مجال اإلعالم. - 

. 101في إنشاء خاليا الجماعة بمعاونة رفيقيه املعتقلين السابقين محمد بكري ومحمد الطوخي يبدأ محمد عفيف

محافظة، فضال 11في تأسيس عدة مجموعات بنطاق  2013إلى عام  2011ونجحوا خالل الفترة املمتدة من عام 

، والدعم اللوجيستي، مجموعات نوعية )للتنفيذ، والرصد والتتبع، واإلعداد والتجهيز، واإليواء 8عن تأسيس 

 (.واالستقطابواإلعالم، 

 التسليح والخبرات العسكرية

نظرا لتبني الجماعة الستراتيجية طويلة األمد لإلعداد، فلم تكتف بتسليح عناصرها باألسلحة املتوافرة داخل  

. 102مصر، بل عملت على استيراد وتخزين أكبر قدر ممكن من األسلحة النوعية من تجار األسلحة بليبيا والسودان

 

كفر الشيخ، حاصل على ليسانس حقوق، ويملك مطعم بحي الزيتون، ألقت املخابرات اليمنية القبض عليه باليمن عام ،  من مركز قلين بمحافظة 1980محمد عفيفي مواليد  - 100

 . 12/5/2014   -8/2014/ 23باليوم السابع: انظر اعترافاته   – 2011لعالقته بتنظيم القاعدة وسلمته إلى مصر التي اعتقلته، وخرج من املعتقل في  فبراير  2007

تل محمد 2015عفيفي ومحمد بكري، وقد أعدم محمد عفيفي ومحمد بكري عام  على محمداعتقل محمد الطوخي ثالث سنوات ونصف في عهد مبارك، وتعرف في املعتقل  - 101
ُ
، وق

 . 2014الطوخي في اشتباك مع األمن عام 

ثناء رحالتهم إلى ليبيا لشراء األسلحة منها، كما أقر عضو الجماعة محمد الشاذلي ليقيم بها عناصرها أ  ببرج العربوفقا العترافات محمد شالضم فقد اشترت الجماعة مزرعة    -102102

 مزرعته بالشرقية بعد شراءهم من تجار أسلحة بالسودان.  كاتيوشا فيبتخزين صواريخ 
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عض عناصرها من خالل مشاركتهم في الثورة أما عسكريا فقد استفادت الجماعة من الخبرات التي اكتسبها ب

 . فضال عن خبرات مجموعة من ضباط الجيش مثل:103السورية، ومن خالل التدرب بمعسكرات القاعدة باليمن

للمعاش ألسباب طبية، وهو املتهم التاسع   2012هشام عشماوي: رائد بسالح الصاعقة، من القاهرة، أحيل عام  -1

 .1في قضية أنصار

: نقيب بسالح الصاعقة، من االسكندرية، أحيل للعمل املدني بقرار جمهوري لدواعي دعبد الحميدين عماد ال -2 

 .1أمنية إثر اعتناقه للفكر الجهادي، وهو املتهم العاشر في قضية أنصار

َصل من الخدمة عام    -3
ُ
يوله مل 2005وليد بدر: رائد خدم بالشئون اإلدارية، من مركز قويسنا بمحافظة املنوفية، ف

 الدينية، وشارك بالقتال في أفغانستان والشام.

 انتقال توفيق فريج للعمق املصري 

، واستشراف الجماعة الحتمال اإلطاحة بحكم د. محمد 2013مع ازدياد وتيرة أنشطة الثورة املضادة مطلع عام 

اشر على إدارة خاليا مرس ي، ودخول البالد آلتون صراع دموي، انتقل توفيق فريج خارج سيناء )ليشرف بشكل مب

 .104الجماعة في العمق املصري(

 ومن أبرز العمليات التي نفذتها الجماعة في سيناء وفلسطين املحتلة قبل االنقالب

 

من عناصر الجماعة بالقتال في صفوف جبهة النصرة بسوريا، كما أقر محمد عفيفي بسابقة تدربه في معسكرات القاعدة  10اتهام  423/2013في القضية  قرار اإلحالة شمل  - 103

 باليمن.

 . 14/3/2014ار بيت املقدس بتاريخ الصادر عن جماعة أنص لبيان نعي "توفيق فريج" وفقا  -104
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 غزوة أم الرشراش الكبرى: -105عملية إيالت-1

هاجم فريق يتكون من عشرة عناصر من 

حافلة ركاب  2011أغسطس 18جماعة بتاريخ ال

وعربات عسكرية بإطالق النيران والقذائف 

الصاروخية والعبوات الناسفة مما أسفر عن 

آخرين وفقا  40إسرائيليين وإصابة  8مقتل 

العترافات الجيش اإلسرائيلي. ومن الالفت في تلك 

العملية أن من بين منفذيها السوداني الطاهر 

ملية التي نتج عنها قتل الجيش الطيب. وتلك الع

اإلسرائيلي ألربعة من عناصر الجيش املصري أثناء مطاردته ملنفذي الحادث، مما أدى إلى اقتحام املواطنين ملقر 

 .2011السفارة اإلسرائيلية بمحافظة الجيزة أثناء مظاهرة عارمة في سبتمبر 

 106 يب(عملية العوجة )غزوة التأديب ملن تطاول على النبي الحب -2

 8مما أسفر عن مقتل  2012سبتمبر 21هاجم ثالثة من عناصر الجماعة دورية إسرائيلية جنوب معبر العوجة في 

 جنود إسرائيليين وفقا للجماعة، بينما اعترفت إسرائيل بمقتل جندي واحد وإصابة ثالثة آخرين.

 

عناصر من االنغماسيين في االشتباكات مع الجيش اإلسرائيلي  3" وكشف الفيديو عن مقتل ملحمة الفرقانفيديو توثيقي للعملية بعنوان "  2014يوليو  16 الجماعة فيأصدرت  -  105

"ابراهيم عويضة"  8/2012/ 26الطاهر الطيب( ومقتل الرابع "أسامة علي" على يد الجيش املصري أثناء عودته إلى سيناء.  بينما اغتالت إسرائيل في  -إسالم طلبة -ربيالع عبد هللاهم )

أحمد نصير القرم أحد عناصر مجموعة    1/12/2013التيهي أحد عناصر مجموعة االسناد، وقتل الجيش املصري في    حسين  2013عضو مجموعة االشتباك، كما اغتالت في أغسطس  

تل توفيق فريج إثر انفجار قنبلة به في  
ُ
محمد   بينما يظل مصير العضوين املتبقين شادي املنيعي وأبو  2014من منفذي الحادث قتلوا بنهاية عام    8، وبذلك يكون  2014/  11/3االسناد، وق

 مجهوال.

يشرح تفاصيل العملية ويعرض  11/1/2013ثم أصدرت فيديو في  " غزوة التأديب ملن تطاول على النبي الحبيب" بيانا تبنت فيه العملية بعنوان 22/9/2012أصدرت الجماعة في  - 106

 فذين، ملشاهدة اإلصدار املرئي:وصايا املن

https://archive.org/details/Gazawa_eltadep_sinai 

 ورة عناصر املجموعة االنغماسية التي نفذت عملية إيالتص
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 استهداف حافلة قرب مدينة إيالت -3

مما أدى إلى إعطاب الحافلة، بينما   2012يوليو    22ة بنيران رشاش بيكا في  استهدف عناصر الجماعة حافلة صهيوني

 أكدت إسرائيل عدم وقوع خسائر.

 قصف إسرائيل بالصواريخ  -4

 .2012أغسطس  15تبنت الجماعة إطالق صاروخين جراد على إيالت في  -

تحدد عددها على مدينة إيالت في األيام بيانا تبنت فيه إطالق صواريخ لم  2012نوفمبر  20أصدرت الجماعة في  -

 السابقة، ردا على االعتداءات اإلسرائيلية على غزة آنذاك.

 استهداف خط الغاز الواصل إلسرائيل -5

مرة مما أدى إلى اتخاذ املجلس العسكري قرارا بإيقاف تصدير  13فجرت الجماعة خط الغاز الواصل إلسرائيل  -

يوليو   22م أعلنت الجماعة استهدافها الخط مجددا بالتفجير للمرة الرابعة عشر في  . ث107الغاز الطبيعي إلى إسرائيل

 .108إثر معاودة املجلس العسكري سرا ضخ الغاز إلسرائيل 2012

 استهداف عمالء املوساد -6

أحد أبرز قادة جماعة أنصار بيت املقدس 2012أغسطس  26إثر استهداف املصالح اإلسرائيلية، اغتال املوساد في 

. وتمكنت الجماعة من اكتشاف الشبكة املنفذة لالغتيال عقب ثالثة أيام من وقوعه. وتصفية 109إبراهيم عويضة

 أحد عناصرها الجاسوس منيزل سالمة.

ومن خالل ما سبق يتضح أن الجماعات الجهادية القديمة لم تعد فاعلة في املشهد الجهادي، إما الندماجها مع 

ماعة الجهاد، أو لتبنيها مراجعات فكرية وتغييرها لنهجها كما في حالة الجماعة غيرها وتغير استراتيجيتها كج

اإلسالمية. ولم تشهد مصر زخما للعمليات املسلحة من قبل الجهاديين خالل الفترة املمتدة من ثورة يناير إلى 

 

 مرة.  13" تبنت فيه تفجير خط الغاز وإن عدتم عدناإصدارا مرئيا بعنوان "  2012 في يوليوأصدرت الجماعة  - 107

 هجري(.1433صدرته الجماعة بعنوان )بيان بالعمليات املوثقة في شهر رمضان وفقا لبيان أ  - 108

 شارك عويضة وفقا لبيان نعيه من قيل جماعته في عملية إيالت الكبرى، وعملية استهداف الحافلة الصهيونية قرب إيالت. - 109
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القا من سيناء، ونشر االنقالب العسكري. وتركز نشاط املجموعات الجهادية على استهداف املصالح الصهيونية انط

أفكارها عبر استثمار مرحلة الحرية واالنفتاح التي تلت الثورة، مع شراء وتخزين األسلحة، وتدريب العناصر 

 استعدادا لبدء مرحلة جديدة في حالة تغير األوضاع السياسية بالبالد.
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 التجربة الجهادية الثانية بعد االنقالب العسكري :ثالثًا
سكري اعتقلت األجهزة األمنية أغلب من تواجدوا بمصر من القيادات الجهادية السابقة كمحمد عقب االنقالب الع

وأحمد عشوش وثروت صالح. ودخلت جماعة أنصار بيت املقدس في صراع عنيف  111ومرجان سالم 110الظواهري 

لة اإلسالمية وتحول األكبر بايعت تنظيم الدو   وهيمع الجيش والشرطة، ثم سرعان ما انشطرت إلى مجموعتين األولى  

اسمها إلى والية سيناء بينما الثانية رفضت املبايعة وأعلن قائدها هشام عشماوي عن تشكيل جماعة جديدة باسم 

املرابطين. كما ظهرت تنظيمات أخرى مثل أجناد مصر، وكتائب الفرقان، وكتائب أنصار الشريعة، وجند اإلسالم، 

 تجارب تلك التنظيمات في الفقرات القادمة.وأنصار اإلسالم. وسأستعرض أبرز مالمح 

 جماعة أنصار بيت املقدس )بعد االنقالب(-1
استعدت الجماعة مثلما سبق ذكره لسيناريو عودة املؤسسة العسكرية لحكم البالد مجددا. واعتمدت 

طيم معنوياتهما، الجيش والشرطة وتح ألنهاكاستراتيجيتها بعد االنقالب على التصعيد املتدرج للعمليات في سيناء 

بدءا من الهجمات البسيطة مثل اغتيال عناصر األجهزة األمنية وصوال إلى العمليات املعقدة من قبيل الهجوم على 

كمائن الجيش، والسيطرة عليها، واالستيالء على األسلحة والذخائر املوجودة بها، بالتوازي مع استهداف املصالح 

الغاز الواصل إلى مصانع اإلسمنت التابعة للجيش، وخط تصدير الغاز  االقتصادية للنظام من قبيل تفجير خط

 إلى األردن فضال عن استهداف السياح األجانب.

أما استراتيجية العمليات خارج سيناء فقد اعتمدت على استهداف مراكز القيادة والسيطرة مثل مديريات األمن 

سئولين األمنيين، ونشر حالة من االرتباك األمني والفوض ى ومقرات املخابرات الحربية بالتوازي مع اغتيال كبار امل

من خالل استهداف العديد من ارتكازات الشرطة الثابتة، ضمن مخطط إلضعاف القبضة األمنية التي تسحق 

الفعاليات السلمية املناهضة لالنقالب، وسعيا لتحويل حالة الغضب الشعبي الرافضة ملا حدث من مجازر خالل 

 

فرج عنه عام  - 110
ُ
 . 2016أ

 . 2015ي سجن العقرب عام كان عضوا باللجنة الشرعية لتنظيم الجهاد ـ ومات ف - 111
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رابعة والنهضة إلى حالة جهادية عارمة تتمكن بالتدريج من السيطرة على مقرات الشرطة ومعسكرات فض اعتصامي  

 الجيش لتقيم نظام حكم إسالمي.

متهمة إياه بالتنسيق   2013أغسطس    9هاجمت الجماعة الجيش املصري بشكل مباشر ألول مرة في بيان أصدرته في  

منهم، وقالت إن )الخيانة في الجيش  4رها مما أسفر عن مقتل مع الجيش اإلسرائيلي في قصف مجموعة من عناص

املصري والعمالة لليهود واألمريكان أصبحت أمرا واضحا، فما عاد جيشا لحماية حدود البالد وقتال أعدائها، بل 

الن . وكان ذلك البيان بمثابة إع112أصبح جيشا مهمته حماية حدود اليهود، وتحقيق املصالح األمريكية واليهودية(

الجماعة للحرب على قوات الجيش والشرطة. وسأستعرض عمليات الجماعة بالدراسة والتحليل عبر تقسيمها 

 مكانيا إلى قسمين:

 ول: العمليات في سيناء وفلسطين المحتلة بعد االنقالباأل

 محور تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية:   -1

حرصت الجماعة إثر وقوع االنقالب العسكري 

يوليو   3وعزل د. محمد مرس ي عن الحكم في 

على التأكيد على استمرارها في نهج  2013

استهداف املصالح اإلسرائيلية، فتبنت قصف 

 2013يوليو  4مدينة إيالت بصاروخين جراد في 

فإننا قائلة في بيان تبني الحادث )وفي هذا املقام 

نعلم اليهود أن هجماتنا عليهم وجهادنا لهم لن 

يتوقف ألي ظرف من الظروف، وأن األوضاع في مصر والتي لليهود اليد الطولى في التحريض عليها لن توقف عجلة 

 .114بمفرده 2014عمليات قصف صاروخي على أهداف إسرائيلية في عام  7. كما نفذت 113الجهاد أبدا(

 

 دون طيار(.بيان أصدرته الجماعة بعنوان )بيان بنعي أربعة من مجاهدي أنصار بيت املقدس إثر استهدافهم بطائرة صهيونية ب - 112

 بعنوان "تبني إطالق صاروخين جراد على مدينة أم الرشراش املحتلة" 2013يوليو  5بيان أصدرته الجماعة في  - 113

 . 20( ص 2017أنصار بيت املقدس: الفكر والحركة، )اسطنبول، املعهد املصري للدراسات، انظر تفاصيل هذه العمليات في : أحمد موالنا، جماعة  - 114

 صهيونيةصواريخ الجماعة أثناء إطالقها على أهداف 
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 لجيش والشرطة: محور استهداف قوات ا -2

عقب االنقالب وقمع املظاهرات السلمية وارتكاب الجيش والشرطة مجازر بحق املدنيين، حولت جماعة أنصار بيت 

املقدس سيناء إلى ساحة عمليات عسكرية وأمنية، ومزجت بين تكتيكات حرب املدن وحروب العصابات، 

ران والقنص وتفجير العبوات الناسفة فاستهدفت قوات الشرطة والجيش بشكل تصاعدي عبر إطالق الني

والسيارات املفخخة واالغتياالت واقتحام منازل عناصر الشرطة مرورا بقصف معسكرات الجيش والشرطة 

مما   2014يناير  25ي  بصاروخ محمول على الكتف ف  مروحية عسكريةبالصواريخ وقذائف الهاون، وصوال إلى إسقاط  

شنت الجماعة أكبر هجماتها على  2014أكتوبر 24أفراد. وفي  5أسفر عن مقتل طاقم املروحية بالكامل املكون من 

من عناصر  30حاجز كرم القواديس بالعريش، وقوات الدعم التي حاولت نجدة الحاجز مما أسفر عن مقتل 

جيش الثاني اللواء خالد توفيق، فضال عن االستيالء على الجيش وإصابة العشرات على رأسهم قائد عمليات ال

أسلحة أفراد الكمين بالكامل. كما اعتاد عناصر الجماعة على نصب نقاط تفتيش على الطرق بشرق العريش 

 .115وجنوب الشيخ زويد وجنوب رفح

 

 كمين نصبته الجماعة على طريق رفح العريش الدولي

 

 نماذج لهذه الحوادث. 9/2014/ 30 -25/9/2014، وموقع جريدة الوطن في 12/9/2014السابع فيأورد موقع اليوم  - 115
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 لنظام السيس ي:  محور استهداف املصالح االقتصادية -3

تدشينها لسياسة استهداف املصالح االقتصادية للجيش ونظام السيس ي ردا على  2014أعلنت الجماعة مطلع عام 

. ومن ثم 116ممارسات الجيش في سيناء من )هدم وحرق للبيوت السكنية وتجريف للمزارع وترحيل قصري لألهالي(

صل إلى مصانع اإلسمنت التابعة للجيش بوسط سيناء في تفجير خط الغاز الوانفذت الجماعة عدة عمليات مثل 

، واستهداف حافلة بمدينة طابا تقل سياحا 2014يناير    28، وتفجير خط الغاز الواصل إلى األردن في  2014يناير    19

بواسطة تفجير أحد عناصرها لنفسه على باب الحافلة مما أسفر عن مقتل  2014فبراير 16من كوريا الجنوبية في 

 اح باإلضافة إلى سائق الحافلة.سي 3

 ثاني: عمليات الجماعة خارج سيناء بعد االنقالب العسكريال

 محور استهداف مراكز القيادة والسيطرة - 1

سيارات مفخخة في مباني مديريات أمن جنوب سيناء والدقهلية والقاهرة، ومقري املخابرات  7فجرت الجماعة  

الحربية باإلسماعيلية وأنشاص الرمل بالشرقية، ومعسكري قوات األمن واألمن املركزي بالسويس واالسماعيلية، 

لك العمليات تفجير عضوين من الجماعة ضابطا وجنديا وإصابة املئات. وقد تضمنت ت 23مما أسفر عن مقتل 

نفسيهما بسيارات مفخخة في حادثتي تفجير مديريتي أمن الدقهلية وجنوب سيناء، بينما في بقية العمليات ُوضعت 

ِجرت عن بعد:
ُ
 سيارات مفخخة قرب األهداف، وف

 

 

 

 

 محمد السواركة مفجر مديرية أمن جنوب سيناء                                                             إمام مرعي مفجر مديرية أمن الدقهلية             

 

 بعنوان )إعالن مسوؤليتنا عن استهداف خط الغاز املؤدي إلى مصنع أسمنت القوات املسلحة بوسط سيناء( 2014يناير  19 الجماعة فيبيان أصدرته  - 116
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كما حاولت الجماعة تفجير قسم أول مدينة نصر، والتمركزات األمنية بشارعي النصر ويوسف عباس بمدينة نصر 

 إطالقاعة بثالث سيارات مفخخة، ولكن حالت أعطال بالدوائر الكهربية من انفجارها. كما حاول عناصر الجم

قذائف )أر بي جي( على مبنى تابع لوزارة الدفاع أمام طيبة مول انطالقا من مقابر الكومنولث القريبة منه. ولكن 

حال اكتشف حراس املقابر لهم من تنفيذ العملية. كما أحبطت األجهزة األمنية مخططات الستهداف مديريات أمن 

. فضال عن فشل مخطط قصف مدينة اإلنتاج اإلعالمي ومقر 117دريةالجيزة والشرقية والقليوبية والغربية واالسكن

أكتوبر بصواريخ الكاتيوشا نظرا النفجار املخزن املوجود به الصواريخ بمحافظة  6جهاز األمن الوطني بمدينة 

 الشرقية.

 جدول يوضح الخط الزمني لعمليات استهداف املقرات األمنية بسيارات مفخخة

 2014يناير 2013ديسمبر 2013نوفمبر 2013أكتوبر التاريخ

 2 3 - 2 عدد العمليات

 محور اغتيال وتصفية الشخصيات املؤثرة في األجهزة األمنية  -2

استهداف موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسيارة مفخخة يقودها ضابط الجيش السابق وليد بدر في  -

تحطم سيارة الوزير في أول حادث من نوعه عقب أحداث فض اعتصامي رابعة مما أسفر عن  2013سبتمبر8

 والنهضة.

 

 

 

 

 .  14/5/2014ابع اليوم الس –هاني عامر  اعترافات. و 423/2013في  قضية أنصار  بيت املقدس رقم  الئحة االتهام ملزيد من التفاصيل انظر  - 117

 وليد بدر مفجر موكب وزير الداخلية محمد ابراهيم
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، ومدير املكتب الفني لوزير الداخلية اللواء 2013نوفمبر  17اغتيال املقدم بقطاع األمن الوطني محمد مبروك في  -

 بإطالق النار على سيارتهما. 2014يناير 28محمد السعيد في 

كما سعت الجماعة الغتيال املستشار أحمد الزند، واغتيال مدير املخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامى أثناء 

زيارته لوالدته بمستشفى الجالء العسكري، ولكن حال القبض على عضو الجماعة أحمد شعبان من تنفيذ 

 .118العملية

  119تهداف ارتكازات ودوريات الشرطة والجيشمحور اس -3

استهدف التنظيم بعبوات ناسفة كميني مسطرد بالدائري   2014إلى سبتمبر    2013خالل الفترة املمتدة من أغسطس  

ارتكاز أمني على األقل. وهم )باسوس بالقناطر الخيرية،  11وباسوس بالقناطر الخيرية. وأطلق عناصره النار على 

اهرة الجديدة، نقطة تفتيش الجرايدة بكفر الشيخ، نقطة شرطة النزهة الجديدة، كمين الجامعة ميراج سيتي بالق

بمدينة املنصورة، نقطة الشرطة العسكرية بمسطرد، دورية جيش بالفرافرة، وحدة عسكرية بالفرافرة، دورية 

ش والشرطة قرب مدينة بدر(. شرطة بالضبعة، حافلة أفراد تابعة للجيش باألميرية بالقاهرة، دورية مشتركة للجي

فضال عن االشتباك مع قوات األمن أثناء مداهمتها لعناصر التنظيم باملرج وبرج العرب وعرب شركس ومدينة قها 

 من أفراد الشرطة والجيش وإصابة املئات. 56مما أسفر عن مقتل 

 120محور استهداف األقلية النصرانية -4

أشخاص   5مما أسفر عن مقتل    2013/ 10/ 20ك ميخائيل بمنطقة الوراق فيإطالق النيران على كنيسة العذراء واملال

آخرين. فضال عن استيالء عناصر الجماعة على عدة سيارات من مواطنين نصارى أثناء عودتهم من  16وإصابة 

. وكذلك استهداف 121التظاهرات املؤيدة للسيس ي أو إثر انتظارهم أمام الكنائس ثم مطاردتهم وتوقيفهم بالقوة

 

 . 14/5/2014أخبار اليوم اعترافات محمد بكري:  5/2014/ 14املصري اليوم   -ملزيد من التفاصيل انظر: اعترافات أحمد شعبان  - 118

 ابقتها بالحوادث التي وقعت في تلك التواريخ.طقياديي الجماعة محمد عفيفي ومحمد هارون، وماعتمدت في توثيق تلك العمليات على اعترافات  - 119

 ". 423/2013في القضية رقم "  الئحة االتهام ملزيد من التفاصيل انظر  - 120

( حادثة سطو مسلح على سيارات 11ذكر لعدد )  2013/   423قضية أنصار بيت املقدس رقم    قرار إحالة  ورد في  . و 2015/    2/    19   -بوابة أخبار اليوم    -انظر اعترافات محمد بكري    -121

 ملواطنين نصارى،  وعناصر من الجيش.
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" للمشغوالت إسكندر واصفمحالت الذهب اململوكة ملواطنين نصارى كما في حادث السطو املسلح على محل "

 .122الذهبية بكفر الشيخ

 تفكك التنظيم خارج سيناء

أنها نجحت في اكتشاف معظم خالياه خارج  إالاألمنية، بالرغم من الضربات القوية التي وجهها التنظيم إلى األجهزة 

بتفجير عبوة  2013يوليو  24سيناء خالل مدة وجيزة لم تتجاوز تسعة شهور. إذ بدأ التنظيم عملياته املسلحة في 

ناسفة صغيرة الحجم بجوار مديرية أمن الدقهلية، وتوقفت عملياته الكبرى بالعمق املصري عقب حادثة عرب 

 .2014شركس في مارس 

امتلكت األجهزة األمنية عددا من الخيوط تمكنت عبرها من اكتشاف التنظيم من أبرزها احتراق مزرعة عضو 

. وعندما حضرت قوات األمن لتفقد 2013أكتوبر24التنظيم محمد الشاذلي بمنطقة العادلية ببلبيس بتاريخ 

ة رحلة البحث عن صاحب املزرعة إلى أن املزرعة عثرت على بقايا متفجرات وأسلحة وصواريخ. وبدأ األجهزة األمني

عقب اشتباك  معبد الرحيبرفقة عضو التنظيم أحمد  2013نوفمبر 21قبضت عليه بمدينة قها بالقليوبية في 

 . 123مسلح أسفر عن مقتل نقيب بقوات األمن املركزي، وإصابة عبد الرحيم برصاصة في ساقه

ن التعرف على عدد من أعضاء الجماعة، وبدأ تساقطهم في يد ومن خالل التحقيق معهما تمكنت األجهزة األمنية م

قياديي التنظيم محمد بكري ومحمد عفيفي. ثم   على  2013األمن تدريجيا. فألقي القبض في شهري نوفمبر وديسمبر  

في قتل القائد الجديد للتنظيم بالقاهرة محمد الطوخي في اشتباك بجسر  2014مارس 11نجح األمن بتاريخ 

تل توفيق فريج في حادث سير انفجرت على إثره قنبلة كان يحملهاالسويس، 
ُ
 .124وفي نفس اليوم ق

مما   2014مارس13وسعت إحدى أخطر خاليا الجماعة للثأر ملقتل الطوخي فاستهدفت حافلة للجيش في األميرية في  

. ولكن 2014مارس15جنود في نقطة شرطة عسكرية بمسطرد في  6أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ركابها، ثم قتلت  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=xIjTH-Q9CR8فيديو للحادث:  - 122

 . 23/11/2013الداخلية  اللواء محمد ابراهيم في مؤتمر صحفي بتاريخ  ألقاه وزير بيان - 123

 . 3/2014/ 11معلنا فيه مقتله يوم 3/2014/ 14أصدر التنظيم بيان نعي توفيق فريج في   -124
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تمكنت األجهزة األمنية من تحديد محل تواجد الخلية بورشة لتصنيع األخشاب بقرية عرب شركس بالقليوبية 

. ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عميد وعقيد من خبراء املفرقعات بالجيش 2014مارس    19فاقتحمتها في  

الضربة األمنية األبرز للجماعة إذ كانت الورشة مقرا لتصنيع من عناصر الخلية. ومثلت الحادثة  6فضال عن مقتل 

 املتفجرات وتجهيز السيارات املفخخة.

 
 صورة جماعية لعناصر الجماعة الذين قتلوا باشتباكات عرب شركس

عقب مقتل محمد الطوخي تولى هشام عشماوي مسؤولية خاليا الجماعة بالوادي. وللحفاظ على العناصر املتبقية، 

شماوي إليجاد مالذ آمن للعناصر املطاردة بإخراجهم من املدن. وقرر فتح جبهة جديدة بالصحراء الغربية خطط ع

بين  2014يونيو1لتخفيف الضغط عن الجماعة في سيناء والقاهرة الكبرى. وأثناء اإلعداد لذلك حدث اشتباك في 

ر الدورية. ثم أسس عشماوي معسكرا جيش بالفرافرة قُتل خالله خمسة من عناص ودوريةمجموعة من الجماعة 

. ومن ثم بدأوا انطالقا من املعسكر في تنفيذ عملياتهم بالصحراء 125عنصرا 40بالواحات بلغ عدد املتواجدين به 

 .2014126يوليو 19حرس حدود بالفرافرة، وأبادوها بالكامل في  14الغربية فهاجموا نقطة تابعة للكتيبة 

 

 . 26/3/2016ببوابة أخبار اليوم في  انظر اعترافات عضوي املعسكر املقبوض عليهما "علي صبحي فرحات ونمر إبراهيم "  - 125

تل في الحادث  -ج  1/2014االتهام في القضية  قرار، انظر 2للمزيد عن تفاصيل حادث الفرافرة  - 126
ُ
آخرين،  9الجيش، وأصيب من عناصر  22نيابة شمال القاهرة لعسكرية، وقد ق

 من عناصر الجماعة. 24ونفذ الحادث 
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خير، وغادر إلى ليبيا للعالج مع بعض رفاقه تمهيدا للعودة مجددا إلى مصر. أصيب هشام عشماوي في الهجوم األ 

بينما هاجمت مجموعة أخرى من عناصر معسكر الواحات سيارة شرطة بالضبعة وقتلت ركابها الخمسة في 

 . وتمكن األمن الحقا من العثور على املجموعة املنفذة للحادث بمنطقة جبلية قرب طريق )العين 2014أغسطس 5

. ومثلت تلك الحادثة الضربة األمنية الثانية األبرز 2014سبتمبر 10من عناصرها في 7القطامية( وقتل  –السخنة 

أعلن فيه تصفية   مؤتمرا صحفيا 2014سبتمبر  14للجماعة بعد حادثة عرب شركس، وقد عقد وزير الداخلية يوم  

 املجموعة، وتوقفت بعد ذلك عمليات الجماعة خارج سيناء مؤقتا .

 مبايعة أنصار بيت المقدس لتنظيم الدولة اإلسالمية

ظلت جماعة األنصار تعمل 

كجماعة مستقلة، وإن كانت تكثر 

في إصداراتها من إيراد مقتطفات 

من كلمات رموز تنظيم القاعدة. 

بثت الجماعة  2013وفي أكتوبر 

ملسلمي إصدارا بعنوان "غزوة الثأر  

استهداف وزير الداخلية  -مصر

أوردت فيه مقتطفات  127املصري"

من كلمات د.أيمن الظواهري وأبي 

نشرت الجماعة ضمن إصدارها   2013محمد العدناني الناطق الرسمي باسم تنظيم الدولة اإلسالمية. ثم في ديسمبر  

د فيها على ردة الجيش املصري. وبمرور الوقت " مقتطفا من كلمة للعدناني يؤك  2املرئي "وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة  

قلت اقتباسات الجماعة في إصداراتها من كلمات الظواهري، بينما زادت اقتباساتها من كلمات العدناني. ثم بدأت 

املغازالت املتبادلة بين الجماعة والتنظيم تظهر جلية في إصداراتهما اإلعالمية، فأصدر تنظيم الدولة اإلسالمية 

 

 https://archive.org/details/gazwat_wazirملشاهدة االصدار:  - 127

 لهجوم الفرافرة "أيها الجندي"مقتطف دعائي في خاتمة إصدار 
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قال خالله أحد أعضاء التنظيم )معكم  128بعنوان "رسالة إلى أهل سيناء ومصر" 2013مرئيا في ديسمبر إصدارا 

إخوانكم بقلوبنا ورجالنا، وبما نستطيع أن نمدكم به.. فنحن وأنتم واحد بإذن هللا(. وعلى نفس املنوال قال قيادي 

)اللهم انصر إخواننا   2014هجريا أي في منتصف عام    1435لعيد الفطر عام    خطبتهالجماعة أبو أسامة املصري في  

. ثم نوهت جماعة األنصار 129في دولة اإلسالم.. اللهم افتح لهم بغداد، وافتح لهم باقي البالد، وافتح لهم قلوب العباد(

إلى أنها ستنشر فيديو لهجوم الفرافرة تحت  130دي"بعنوان "أيها الجن 2014أغسطس 18في إصدار مرئي نشرته في 

 عنوان "صولة األنصار" ولكنها لم تنشر ذلك الفيديو.

ثم أصدرت الجماعة بيانا مكتوبا في 

تعلن فيه عن بيعتها  2014نوفمبر  3

ألبي بكر البغدادي كخليفة 

وفي اليوم التالي نفي للمسلمين. 

الحساب الرسمي للجماعة على تويتر 

صوتي  بيانصدور البيان، ثم صدر 

نوفمبر يؤكد البيعة.  10للجماعة في 

اعة وأُعلنت بالتزامن مع بيعة جم

األنصار بيعات من مجموعات 

جهادية أخرى بليبيا والجزائر واليمن 

وإلغاء اسم  قبوله لجميع تلك البيعات، 2014نوفمبر  13والجزيرة العربية، ليعلن البغدادي في إصدار صوتي في 

 14الجماعة في . والحقا نشرت 131الجماعات التي بايعته وإعالن واليات جديدة للدولة اإلسالمية، وتعيين والة عليها

 

 https://archive.org/details/Rasail-13ملشاهدة االصدار:  - 128

 https://archive.org/details/3ID1435 الخطبة:ملشاهدة  - 129

 https://archive.org/details/JOUNDYملشاهدة االصدار:  - 130

  22من مجلة النبأ الصادرة عنه في  60العدد ، واعترف التنظيم بمقتله في 4/8/2016أعلن املتحدث العسكري باسم الجيش املصري مقتل والي سيناء "أبو دعاء األنصاري" في  -  131

 ، وأعلن عن تعيين أبي هاجر الهاشمي واليا جديدا. 2016ديسمبر

 صورة اإلصدار الصوتي لبيعة جماعة األنصار للبغدادي كخليفة
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والية سيناء" يضم عدة عمليات من أبرزها الهجوم على كمين كرم  -فيديو بعنوان "صولة األنصار 2014نوفمبر 

 القواديس ولم تنشر فيديو لعملية الفرافرة.

إعالن البيعة ثم نفيها ثم تأكيدها كشف عن وجود خالفات داخل الجماعة حول مبايعة تنظيم الدولة، إذ ظهر أن 

انشقت خاليا الوادي إلى جناح الجماعة في سيناء وهو الجناح األكثر ثقال وتماسكا يقف خلف البيعة بينما 

األبرز رفضت املبايعة بقيادة مسؤول  وهيلثانية مجموعتين األولى وافقت على املبايعة وقادها أشرف الغرابلي، وا

الحقا بإعالن انتشر على املنتديات الجهادية  تلك النزاعات الداخليةوتأكدت  الجماعة بالوادي هشام عشماوي.

عقب شهرين من إعالن تأسيس والية سيناء. ثم ظهر الحقا  "طون كشف عن تأسيس جماعة جديدة اسمها "املراب

ائد العسكري الق "هشام عشماوي"

املشرف على تنفيذ عملية الفرافرة في 

ويومئذ يفرح رسالة صوتية بعنوان )

معلنا  2015يونيو21( بتاريخ املؤمنون 

فيها عن نفسه كأمير لجماعة 

"املرابطين" مع تضمين الشريط 

يمن الظواهري في مقدمة من كلمة أل 

إشارة ضمنية إلى والء املرابطين 

للقاعدة ال لتنظيم الدولة. وهو ما يفسر 

عدم نشر جماعة األنصار لشريطها املنتظر عن عملية الفرافرة، إذ لم يكن مناسبا بث إصدار لعملية كبيرة قادها 

 عشماوي، بينما هو ترك العمل مع الجماعة لرفضه بيعتها لتنظيم الدولة.

 يل الخط الزمني لعمليات الجماعة خارج سيناء: تحل

عقب سقوط العديد  2014يالحظ أن عمليات الجماعة خارج سيناء تصاعدت منذ االنقالب ثم توقفت في فبراير 

من الخاليا بيد األمن، ثم عادت في شهر مارس على يد خلية عرب شركس ثم توقفت بعد تصفية الخلية، ثم حدثت 

وتوقفت بعد رحيل عشماوي لليبيا وتصفية مجموعة أحمد  2014عام  6ربية بدءا من شهر عمليات باملنطقة الغ

 .2014العين السخنة في سبتمبر  -السجيني بطريق القطامية 

 صورة من اإلصدار الصوتي األول لهشام عشماوي 
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 8 7 6 5 4 3 2 2014/ 1 12 11 10 9 8 2013/ 7 التاريخ

 1 1 1 - - 2 - 3 3 1 4 3 4 1 عدد العمليات

لعمليات جماعة أنصار بيت املقدس ضد الجيش والشرطة خارج سيناء خالل الفترة املمتدة من يونيو  جدول يوضح الخط الزمني 

 2014إلى أغسطس 2013

 تحليل بيانات عناصر الجماعة

 التحليل الديموغرافي: 

متهم في قضية أنصار بيت املقدس رقم 200سيقتصر تحليل بيانات عناصر الجماعة على تحليل بيانات 

( تضم خليطا من أعضاء والية سيناء 3)أنصار  ( نظرا ألن القضية األخرى األبرز  1)بأنصار  والشهيرة    132  (2013/ 423)

  ( تضم عددا محدودا من األفراد.2)أنصار وجماعة املرابطين، بينما قضية 

 سنة. 28متوسط السن= 

 التوزيع الجغرافي: 

القليوبية،   6كفر الشيخ،    7الدقهلية،    15الجيزة،    18الشرقية،    22شمال سيناء،    24اإلسماعيلية،    27القاهرة،    60

 فلسطين. 2البحيرة،  1الغربية،  1مرس ى طروح،  1الفيوم،  2بني سويف،  4بورسعيد،  4اإلسكندرية،  5

 6سائق،  7مديرين وأصحاب شركات،  7تاجر،  9عامل،  11طالب جامعي،  13مهندس،  14مزارع،  15: 133املهن

ضابط  2دكتور جامعي،  2مشرف مقاوالت،  3صيدلي،  3مدرس،  4طبيب بشري،  5أصحاب محالت،  6موظف، 

)مساعد جيش، ضابط شرطة، بيطري، جزار، مسعف، مبيض محارة، خياط، سباك، نقاش، فني 1جيش، 

 اتصاالت، أخصائي تحاليل، إمام مسجد، مبرمج حاسب آلي، محاسب(.

 

( ففلسطيني 173أما املتهم رقم )  -( 200( و)199رقم ) شخصا، من بينهم اثنان من قادة حماس متهمين بدعم الجماعة باألسلحة والتدريب، وهما املتهمان 200اتهم في القضية  - 132

 فرد.  197الجنسية وال تتوافر بيانات عنه، وبالتالي اعتمدت في التحليل الديموغرافي على البيانات املتوفرة حول  

 عضو من املتهمين باالنتماء للجماعة من قرار إحالة القضية للجنايات. 121أمكن الحصول على مهن  - 133
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 28ابي على الجماعة إذ يبلغ املتوسط العمري لعناصرها ويالحظ من تحليل البيانات السابقة غلبة العنصر الشب

سنة، ويتمركز وجودهم بالقاهرة واإلسماعيلية وشمال سيناء والجيزة. مما يفسر وقوع أغلب العمليات بنطاق هذه 

، املحافظات. أما كثرة عدد املزارعين بالجماعة فيعود لوجود خلية بمركز الحسينية بالشرقية يعمل أغلبها بالزراعة

 ويالحظ غلبة الطلبة والعاملين باملهن الحرة على عناصر الجماعة وقلة عدد املوظفين. 

 تحليل تجربة جماعة أنصار بيت المقدس

 االستفادة من التجارب السابقة: 

عملت الجماعة على تجنب نقاط الضعف التي سهلت تفكيك جماعة التوحيد والجهاد. فحرصت في بداية تأسيسها 

الدخول في صراع مبكر مع األجهزة األمنية، وسعت لبناء أذرع لها باملحافظات ملنع تركز جهود األمن على على تجنب 

 سيناء في حالة اندالع صدام بين الطرفين.

 االستفادة من األوضاع اإلقليمية: 

شبكات لتهريب نجحت الجماعة في االستفادة من انتعاش التيار الجهادي عقب اندالع ثورات الربيع العربي، فبنت 

األسلحة واألفراد عبر الحدود، وضمت إلى صفوفها عناصر مصرية من الوادي، وعناصر جهادية من خارج مصر. 

 كما امتلكت أسلحة نوعية من قبيل الصواريخ املضادة للطائرات وصواريخ جراد وكاتيوشا ومدافع الهاون.

راتيجية والتكتيك:   االست

األمد لإلعداد واملواجهة. واتسم أداءها التكتيكي باالحترافية العالية، وركزت على تبنت الجماعة استراتيجية طويلة 

 استهداف مراكز ثقل النظام عندما بدأت صراعها معه.

 اتساع النطاق الجغرافي للعمليات: 

يحدث تمكنت الجماعة من مد نطاق عملياتها ليشمل قرابة عشر محافظات مما أرهق األجهزة األمنية، وهو ما لم 

في التجارب الجهادية السابقة في مصر، فضال عن تخطي األحداث في سيناء نمط املواجهة األمنية إلى نمط املواجهة 

 العسكرية وحروب العصابات الذي تستخدم فيه الطائرات واملدفعية واألسلحة الثقيلة.
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 املناعة األمنية للجماعة: 

اعة وتفكيك خالياها قبل تنفيذ العمليات. بل حدث العكس لم تتمكن األجهزة األمنية من اختراق صفوف الجم

 فنجحت الجماعة في اختراق األجهزة السيادية وتجنيد بعض ضباط الجيش والشرطة للعمل في صفوفها.

 الخطاب اإلعالمي: 

تبنت الجماعة قبل االنقالب خطابا ركز على قضايا محل قبول شعبي مثل العداء إلسرائيل، ورفض نهب ثروات 

. كما ركزت على إبراز 134بالد، وبعد االنقالب تبنت خطابا هادئا نسبيا مقارنة بالخطاب اإلعالمي الداعش ي ال

 ممارسات الجيش القمعية، والتأكيد بأن عملياتها تأتي في إطار رد الفعل على ذلك القمع.

 العقبات التي واجهت الجماعة

 النزاعات الداخلية: 

مبايعة الجماعة م الدولة في العراق والشام أعين جناح الجماعة بسيناء، فأعلن  ألهب بريق وجاذبية انتصارات تنظي

لتنظيم الدولة مما أدى إلى حصول شرخ داخلي في بنية الجماعة، إذ رفضت أغلب املجموعات األكثر فعالية خارج 

 سيناء بقيادة هشام عشماوي تلك املبايعة، وبذلك فقدت الجماعة قوتها الضاربة بالوادي.

 ايعة تنظيم الدولة اإلسالمية: مب

مثلت البيعة سالحا ذا حدين، إذ استفادت الجماعة من زخم املبايعة، فصارت مأوى للشباب املتعاطف مع التنظيم 

األم، فضال عن الدعم املالي والبشري املقدم لها من قبله، مما انعكس على تطور مستوى العمليات في سيناء. ولكن 

ار املتفاعلين مع التنظيم فقط، وحملها عبء خالفاته مع الجماعات األخرى، وربط مصيرها حيزتها املبايعة في إط 

 بمصيره.

 

للمزيد انظر كلمة أبي بكر    -عة األنصار اكتفت بالتنديد بمشاركة اإلسالميين في االنتخابات والعملية السياسية، بينما تنظيم الدولة كفر في إصداراته من يفعل ذلك جما -  134

 chive.org/details/KlimaSotiahhttps://ar(: هذا ما وعدنا هللا ورسولهالبغدادي )
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 رفض جماعة اإلخوان للعنف: 

ساهم رفض جماعة اإلخوان الستخدام العنف عقب االنقالب واتهامها ألجهزة األمن بالوقوف خلفه، في تشكيل 

في خلفيات منفذيه، فصارت مجموعات األنصار بمثابة  حالة رافضة للعنف وسط معارض ي االنقالب، ومتشككة

وقود لألحداث دون أن تملك القدرة على تحويل الحالة الشعبية الرافضة لالنقالب إلى حالة جهادية عامة متعاطفة 

 وداعمة للتيار الجهادي عموما أو الجماعة تحديدا.

 التماسك املجتمعي وضعف الحاضنة الشعبية: 

املصري طائفيا ومذهبيا، وقوة سيطرة الدولة على املحافظات املركزية، والطبيعة الجغرافية مثل تماسك املجتمع 

للوادي التي تقلل من القدرة على املناورة وإقامة معسكرات للتدريب ومقرات لإلعاشة عقبات أمام تمدد الجماعة، 

جماعة وبين تعويض خسائرها كما أدى ضعف الحاضنة الشعبية للجماعة خارج سيناء إلى صعوبات حالت بين ال

 وضم عناصر جديدة.

 خبرة االجهزة االمنية: 

ساهمت الخبرة الواسعة ألجهزة األمن املصرية في تفكيك معظم خاليا الجماعة خارج سيناء بمجرد توقيف بعض 

 عناصرها، ولم تكف شراسة ومقاومة أفراد الجماعة ملحاوالت القبض عليهم في منع ذلك.

 الجهاديةتداخل التنظيمات 
قبل أن نتناول بالدراسة والية سيناء وجماعة املرابطين، سنتناول بعض التنظيمات الجهادية املرتبطة بجماعة 

أنصار بيت املقدس، كتنظيم كتائب الفرقان الذي اندمج مع جماعة األنصار، وتنظيم كتائب الشريعة في أرض 

الذي ترك مؤسسوه العمل مع جماعة األنصار، وأسسوا الكنانة التابع لجماعة األنصار، وتنظيم أجناد مصر 

 تنظيما مستقال نفذ العديد من العمليات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
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 135كتائب الفرقان-2
تخلى األستاذ الجامعي بكلية الزراعة  للرئاسة،اسماعيل من سباق الترشح  بعد استبعاد املرشح الرئاس ي حازم أبو 

عن خط املشاركة السياسية، وبدأ يستشعر احتمال وقوع انقالب على الثورة   136محمد نصر  بجامعة قناة السويس

يتعرض خالله التيار اإلسالمي لحمالت قمع واسعة. فعمل على تأسيس تنظيم مسلح باسم كتائب الفرقان 

خاليا  4. ونجحا في تشكيل 137اسماعيل باإلسماعيلية بمساعدة هاني عامر مسئول حملة دعم ترشيح حازم أبو

عنصرا، واعتمد التنظيم في تدريب وتسليح وتمويل  25بالعريش واإلسماعيلية واملعادي والجيزة بلغ تعداد أفرادها 

 .138عناصره على عالقات التعاون التي أقامها مع بعض العناصر الفلسطينية بقطاع غزة

 أبرز العمليات

بقذيفة  2013اة السويس في أغسطس عقب االنقالب العسكري استهدف التنظيم سفينة شحن صينية بقن

عمليات   7صاروخية. واستهدف سيارات الجيش والشرطة باإلسماعيلية والصالحية الجديدة بإطالق النيران عليها في  

من أفراد وجنود الجيش والشرطة. ثم  9ضباط و 6مما أسفر عن مقتل  2013خالل شهري أغسطس وسبتمبر 

ائي خاص بمحطة األقمار الصناعية باملعادي بقذيفتين "أر بي جي". وعقب هو  2013أكتوبر  7استهدف التنظيم في 

. وكان 139هذه العملية اندمجت كتائب الفرقان مع أنصار بيت املقدس بعد لقاء جمع بين محمد نصر وتوفيق فريج

زي من ثمار االندماج تبني جماعة أنصار بيت املقدس تفجير مبنى املخابرات الحربية ومعسكر األمن املرك

باإلسماعيلية بالرغم من تنفيذ عناصر كتائب الفرقان للعمليتين. واستمر التنظيم في استهداف عناصر الجيش 

 من عناصر الجيش والشرطة. 8عمليات أخرى أسفرت عن مقتل  7والشرطة فنفذ 

 

 املعلومات املذكورة عن عمليات التنظيم، استقيتها من بيانات التنظيم التي نشرها سابقا على املنتديات الجهادية بشبكة االنترنت. - 135

 423/2013في قضية أنصار بيت املقدس رقم  4املتهم رقم  136

 423/2013في قضية أنصار بيت املقدس رقم  5املتهم رقم  137

 اعترافات أعضاء التنظيم )أحمد خضر أبواملعاطي ، أحمد سليمان، كريم محمد أمين ، محمد سمري خطاب، عمر أحمد الحجاوي( -13/2/2015 –البوابة نيوز  - 138

 مصدر سابق . –انظر اعترافات هاني عامر  - 139
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 الخطاب اإلعالمي: 

املكتوبة خطابا أيديولوجيا مستمدا من أدبيات تيار نشر التنظيم إصدارات قصيرة لعملياته، واستعمل في بياناته 

بعنوان"  -الذي تبنى فيه استهداف املجرى املالحي لقناة السويس  -السلفية الجهادية فعنون بيانه الثاني

الديموقراطية كفر". وندد فيه بالسلمية وحرص في بيان تبنيه استهداف القمر الصناعي باملعادي على تشبيه عناصر 

 لشرطة بجنود فرعون وهامان الكفرة حسب تعبيراته.الجيش وا

 انكشاف التنظيم: 

بعد   140من القبض على عضو التنظيم "محمود حماد"  2013نوفمبر  19اكتشف األمن خيوط التنظيم إثر تمكنه في  

ى إصابته في اشتباك أعقب محاولة توقيفه في أحد الكمائن بمحافظة اإلسماعيلية. ثم حصلت األجهزة األمنية عل

 16صيد ثمين إثر بدايتها في توقيف عناصر جماعة أنصار بيت املقدس، فألقت القبض على القيادي هاني عامر في  

، ثم في اليوم التالي داهمت األجهزة األمنية في مدينة إلسماعيلية مسكن يقيم به طالب الطب بجامعة 2013ديسمبر  

باك أسفر عن مقتله ومقتل نقيب شرطة باألمن أحمد، وحدث اشت ي عبد الهادقناة السويس وعضو التنظيم 

، توصل األمن لعدد آخر 141املركزي. ومن خالل فحص الهواتف املحمولة وعشرة أجهزة البتوب عثر عليها باملسكن

من رفاقه   8من عناصر التنظيم. ونجحت قوات األمن الحقا في الوصول إلى مؤسس التنظيم محمد نصر وقتلته مع  

 .142في اشتباك بمزرعة بأوسيم بالجيزة 5201سبتمبر 25بتاريخ 

 

لية في قضية أنصار بيت املقدس، وقد شارك في تنفيذ معظم عمليات االغتياالت بنطاق محافظتي االسماعيلية والشرقية، وفقا لبيان وزارة الداخ 80محمود حماد هو املتهم رقم  - 140

 الصادر بشأن القبض عليه.

 . 2013ديسمبر  18 املصري اليوم - 141

.  2015/ 15/11قا ملا نشره موقع البوابة نيوز بتاريخ في الحادثة وف 14/11/2015لم تعلن أجهزة األمن رسميا مقتل محمد نصر في حادثة أوسيم، ولكنها سلمت جثمانه ألهله في  -  142

 وهو ما أكدته في سجن استقبال طرة شهادات سمعتها من بعض املعتقلين السياسيين السيناويين.
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 143تنظيم أجناد مصر -3
. انتقل 144ألبوين مصريين ١٩٨١تعود نشأة التنظيم إلى جهود مؤسسه وقائده همام عطية املولود بسويسرا عام  

للمشاركة في  2007للعمل بالسعودية في تجارة الدواجن، ثم سافر إلى العراق عام  2002همام من سويسرا عام 

 هة االحتالل األمريكي، ثم عاد إلى السعودية لعدم تحبيذه االشتراك في العنف الطائفي بالعراق. مواج

عاد همام إلى مصر في نهاية العام، وتواصل مع بعض املجموعات الجهادية  2011وعقب اندالع ثورة يناير عام 

تصين في تصنيع كمخ 146ضمن جماعة "أنصار بيت املقدس" 145بسيناء، وعمل مع صديقه "بالل صبحي"

املتفجرات، وكادت الشرطة أن تلقي القبض عليهما في كمين على طريق اإلسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدينة 

. ولكنهما تمكنا من الفرار عقب اشتباك مع قوة الكمين، وتركا سيارتهما التي ُعثر فيها 2012الشروق في شهر سبتمبر

، فذهب "همام" إلى مدينة العريش فرارا من املالحقات األمنية إلى 147فجراتعلى بطاقاتهما الشخصية وكمية من املت

 فعاد إلى محافظة الجيزة وشكل تنظيمه الجديد.  2013أن حدث االنقالب منتصف عام 

اعتمد التنظيم على زعيمه الذي امتلك رصيدا من الخبرات املتنوعة التي اكتسبها من خالل مشاركته في الساحة  

ال عن استفادته من عالقاته املوجودة مع بعض املجموعات الجهادية داخل البالد، باإلضافة إلى العراقية، فض

الخبرات التي اكتسبها بعض عناصره من خالل عملهم سابقا مع جماعة أنصار بيت املقدس مثل بالل صبحي ومحمد 

عملية خالل الفترة املمتدة 47  . وكون همام عدة خاليا بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة نفذت نحو148صابر رمضان

 م.2015إلى  2013من 

 

 حيثيات(. و 2017نوفمبر  9)اسطنبول، املعهد املصري للدراسات، التطورات واالستراتيجيات -تنظيم أجناد مصرملزيد من التفاصيل عن تنظيم أجناد مصر انظر: أحمد موالنا،  - 143

 كلي جيزة.3455/2014قضية أجناد مصر رقم  الحكم في

 . 21/4/2016اليوم السابع  -مع زوجة همام عطية أمام نيابة أمن الدولة العليا ملف التحقيقهذه املعلومات مستقاة من  - 144

 (. 18رقم ) بينما بالل صبحي  – 1أنصار  الشهيرة باسم( أمن دولة عليا 423/2013( في القضية )19همام عطية هو املتهم رقم ) - 145

 . 23/8/2014اليوم السابع  -أمن الدولة العليا  أمام نيابة محمد عفيفياعترافات قيادي جماعة أنصار بيت املقدس  - 146

 . 11/9/2012 املصري اليوم - 147

 .1( في قضية أنصار 39املتهم رقم ) - 148
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 همام عطية                                                                           بالل صبحي فرحات                            

 سياسيمنهج التنظيم ومشروعه ال

اختلف تنظيم أجناد مصر عن بقية التنظيمات الجهادية الناشئة بعد االنقالب بحرصه على إبراز منهجه ومشروعه 

السياس ي وبيان عالقته بالجماعات األخرى، وموقفه من األنظمة العربية والغرب واألقليات الدينية والثورة 

يحات همام في حوار إعالمي مطول معه في النقاط واملظاهرات، ويمكن تلخيص منهج ورؤية التنظيم وفقا لتصر 

 :149 التالية

اختير اسم التنظيم تشبها بلقب جنود مصر في عهد صالح الدين وقطز، وهو ما يظهر الحرص على االرتباط الواضح -

أنصار بيت باألحداث الجارية في مصر دون االرتباط بقضايا مركزية أخرى مثل فلسطين التي ارتبط بها اسم جماعة  

 املقدس.

العدو الخارجي يعتمد اعتمادا كليا على العدو الداخلي، ويوجهه لضرب أي قوة يحتمل أن تضر باليهود ومن ثم فإن -

 ضرب العدو الداخلي بمثابة ضرب للنظام العاملي.

 

 بعنوان )الحوار املفتوح مع املسؤول العام ألجناد مصر: مجد الدين املصري(11/1/2015انظر إصدار نشره التنظيم بتاريخ - 149
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ن اإلرجاء، األصل في الشعب أنه مسلم ثبت إسالمه بيقين، والتبرؤ من البدع التي تكفر املسلمين بغير حق وم-

 واعتبار الطواغيت والة أمر شرعيين.

أزمة املسلمين الحالية تتمثل في وجود أنظمة تنهب وتستنزف ثروات الشعوب، والبد من السعي لحدوث تغيير شامل -

 باستعمال القوة مع رفض املشاركة السياسية في ظل أي نظام يجعل التشريع لغير هللا.

األخرى، وبيان الحق واإلنكار على األخطاء دون التطرق ألشخاص أو كيانات وجوب النصح للجماعات اإلسالمية -

 بعينها.

يناير، واعتبار أن املظاهرات وسيلة من وسائل الضغط على النظام خاصة إذا صاحبتها قوة تحميها،   25تأييد ثورة  -

 من السلبية. -رغم اعتراض التنظيم عليها -وأن املظاهرات السلمية
ً
 أقل ضررا

لوية الستهداف األجهزة األمنية باعتبار قتالها من جنس دفع العدو الصائل، واملوقف من النصارى مرتبط األو -

 بموقفهم من املسلمين فإن جنحوا للسلم فلهم البر والقسط.

 الحرص على مخاطبة الناس بما يستوعبونه، مع التركيز على طالب الجامعات باعتبارهم عماد رئيس ي في أي عمل.-

 واستراتيجية العمل ونطاق العمليات: الرؤية 

رأى همام عطية أن مصر تتوافر بها مقومات تساعد على النجاح في مواجهة النظام اإلنقالبي، وهذه املقومات تتمثل 

في: النظام، الشعب، الحالة، األفراد. )فالنظام في ضعف شديد، وهيبته في أقل حاالتها وجرائمه قد كثرت. والشعب 

كبيرة لديها ثأر مع األجهزة األمنية. فضال عن انتشار الجهاد كحالة عامة في العالم اإلسالمي. ووجود أفراد به فئة 

. ومن ثم عمل تنظيم "أجناد مصر" على شن عمليات ضد األجهزة األمنية في 150على قدر كاف من التجربة والخبرة(

 نطاق القاهرة الكبرى من خالل استهداف:

 

 اإلجابة عن السؤال العاشر. -( الحوار املفتوح) - 150
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الشغب التي تقمع املظاهرات في امليادين وأمام الجامعات، وقوات تأمين أقسام  تمركزات قوات مكافحة ➢

 الشرطة. 

 األماكن السيادية مثل )قصر االتحادية، وزارة الخارجية، قصر القبة دار القضاء العالي، مجلس الوزراء(. ➢

 ضباط الشرطة والجيش. ➢

ر النظام املصري طائفة ممتنعة يجب قتالها، مع وهذه االستراتيجية بناها التنظيم على تأصيل يتمثل في )اعتبا

مراعاة وجود فئات أولى باالستهداف من غيرها كضباط الشرطة، ألنه يتم اختيارهم بعناية وتربيتهم منذ دخولهم 

كلية الشرطة على العداء لإلسالم والتجبر على الشعب واحتقاره، وبالتالي فهم يمثلون العمود الفقري ألجهزة األمن 

دافهم يؤثر فيها... أما العسكري فال قيمة له عند األجهزة األمنية وال تتأثر بمقتله، مع عدم ترك التنظيم واسته

استهدافه بالكلية لردعه عن االستمرار في عمله، وألنه يتولى تنفيذ الكثير من الجرائم بيده نيابة عن قياداته كضرب 

على أن يكون خطابه اإلعالمي هادئا مالمسا ملعاناة  . وحرص التنظيم151الناس وتعذيبهم وسوقهم إلى السجون(

الجماهير، فركز على إبراز معاني القصاص من القتلة، والدفاع عن املظلومين مع االبتعاد عن الخطاب الجهادي 

 بالردة.التقليدي الذي يركز على دمغ قوات الجيش والشرطة 

 األطوار الثالثة لتنظيم أجناد مصر

راسة عمليات تنظيم أجناد مصر وذلك من خالل رصد وتحليل ثالثة أطوار متتالية مر بها سنتناول بالبحث والد 

 التنظيم:

 .٢٠١٤األول: منذ تأسيس التنظيم حتى انكشافه، وتمتد هذه املرحلة زمنيا من االنقالب إلى مايو

التنظيم حتى مقتله، وتمتد هذه الثاني: منذ نجاح "همام عطية " في الفرار من املالحقات األمنية، وإعادة بناء خاليا 

 .٢٠١٥إلى إبريل  ٢٠١٤املرحلة زمنيا من يونيو 

الثالث: منذ مقتل مؤسس التنظيم وصوال إلى إعالن الصحف املقربة من األجهزة األمنية مقتل القائد الجديد 

 .٢٠١٦إلى عام  2015إبريل  5للتنظيم عز الدين املصري، وتفكيك خاليا التنظيم. وتمتد هذه الفترة الزمنية من

 

 اإلجابة عن السؤال الثاني والثالثين. –املصدر السابق  - 151
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 ٢٠١٤الطور األول: منذ تأسيس التنظيم حتى انكشافه نهاية مايو

نجح همام في تأسيس خليتين وصل مجموع  2014خالل املرحلة املمتدة من بعيد االنقالب العسكري حتى مايو 

من أفراد   3ضباط و  3عملية أسفرت عن مقتل )  24فرد. وقامت هاتان الخليتان بـ    ٢٠أفرادهما واملتعاونين معهم إلى  

 .152 فرد من ضباط وأفراد األمن 100الشرطة، ومدني واحد( وإصابة قرابة 

 2014حتى مايو  2013منذ نوفمبر -جدول عمليات التنظيم في طوره األول 

 2014/ 5 2014/ 4 2014/ 3 2014/ 2 2014/ 1 2013/ 12 2013/ 11 التاريخ

 2 10 4 1 4 1 2 عدد العمليات

 تحليل الخط الزمني لعمليات التنظيم في طوره األول:  

باستهداف كمين عبود بعبوة ناسفة لم تسفر عن وقوع خسائر. ثم 2013نوفمبر 20نفذ التنظيم أولى عملياته في 

تصاعدت عملياته في ذكرى الثورة في يناير، ثم زادت وتيرتها في شهر إبريل لشعور أفراد التنظيم بقرب وصول األمن 

ألقي القبض على عضو التنظيم ياسر خضير عقب تفجيره عبوة ناسفة بنقطة مرور بشارع  2014/ 4/ 15م. ففيله

صباحا أثناء خلو الشارع من املشاة. إذ شك سائق تاكس ي فيه أثناء هروبه، وقبض عليه  7الجالء بالدقي الساعة 

على أغلب أعضاء التنظيم ما عدا  . والتي سرعان ما نجحت من خالل التحقيق معه في القبض153وسلمه للشرطة

باستهداف سيارة الدا نيفيا بعبوة ناسفة في  2014مايو  2همام عطية. وكانت آخر عملية للتنظيم في هذا الطور في 

 شارع رمسيس.

 

.  حيثيات 2013. وذكر حسام فرغلي أنه انضم إلى التنظيم في أغسطس 2013ذكر محمود صابر في التحقيقات معه أمام نيابة أمن الدولة العليا أنه انضم إلى التنظيم في يوليو  -  152

 . 132، 129الحكم في قضية أجناد مصر، مصدر سابق، ص 

 .99في حيثيات الحكم في قضية أجناد مصر، ص  انظر شهادة سائق التاكس ي محمد إبراهيم فهمي سيد - 153
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 مالحظات على التنظيم في طوره األول 

ملنزل  األمن نظرا ملداهمة 2014/ 3/ 11إلى  2014/ 2/ 7* توقفت عمليات التنظيم ملدة شهر خالل الفترة ما بين 

لكونه مطلوبا في قضية )أنصار بيت املقدس(. مما دفع رفاقه إليقاف  2014/ 2/ 14"محمد صابر رمضان" بتاريخ 

 لهم. عملياتهم وتغيير أماكن إقامتهم خشية من كون املداهمة متعلقة باكتشاف األمن

بإرسال ما يتوافر لديهم من  الثالث* ضعف قاعدة املعلومات لدى التنظيم، مما دفعه ملطالبة املواطنين في بيانه 

حاول أعضاءه تعويض النقص املعلوماتي   معلومات عن عناصر األجهزة األمنية وسياراتهم إلى حسابه على تويتر. وقد

بتنفيذ عمليات اتسمت باملغامرة، إذ تجولوا في الشوارع بحثا عن سيارات أفراد الجيش والشرطة، ومن ثم لصقوا 

 عبوات ناسفة مزودة بمغناطيس أسفل تلكم السيارات وفجروها عقب ركوب أصحابها لها. 

رة الحجم محدودة التأثير لتجنب إصابة املدنيين، وعدم * حرص التنظيم على )استخدام عبوات ناسفة صغي

 .154استهداف ضباط الشرطة في بيوتهم خشية من إصابة أهليهم وأطفالهم ومراعاة لحرمة البيوت(

* انعدام التسليح، إذ لم يملك أعضاء التنظيم سوى مسدس واحد، فضال عن ضعف الجانب األمني لدى أعضاء 

 البعض، وهو ما أدى النكشاف التنظيم بمجرد القبض على أحد أفراده. همبعضالتنظيم إذ كانوا يعرفون 

وتلك النقاط تكشف أن التنظيم بدأ معركته مع النظام االنقالبي في ظل امتالكه إلمكانات بسيطة على كافة 

 املستويات.

 ٢٠١٥حتى مقتل زعيمه في إبريل 2014الطور الثاني: منذ إعادة بناء التنظيم يونيو 

ح "همام" في اإلفالت من قبضة األجهزة األمنية، بدأ في ضم عناصر جديدة للتنظيم مع االستفادة من تجاربه بعد نجا

، إذ حرص على فصل الخاليا الجديدة عن بعضها البعض، بل وفصل أفراد الخلية الواحدة عن بعضهم 155السابقة

ال تكتيك استهداف السيارات الخاصة إن أمكن، وشارك بنفسه في تنفيذ العمليات الجديدة. أوقف همام استعم

 

 اإلجابة عن السؤال السادس عشر. -)الحوار املفتوح مع املسؤول العام  ألجناد مصر(  - 154

 . 185، ص 179أجناد مصر، ص  . حيثيات الحكم في قضية  2014، وأقر حسين عز الدين بانضمامه إلى التنظيم في نوفمبر2014أقر إسالم شحاتة بانضمامه إلى التنظيم في أكتوبر    -  155
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. ونظرا للقمع األمني لطلبة 156بأفراد الشرطة والجيش نظرا لوقوع ضحايا مدنيين في آخر عمليتين بهذا االسلوب

الجامعات، فقد استهدف التنظيم التمركزات األمنية في محيط جامعات )القاهرة، عين شمس، حلوان( وكلية طب 

 عن استهداف التمركزات األمنية قرب األماكن السيادية مثل قصري الرئاسة في األسنان بالقصر العيني، فضال

 االتحادية والقبة، ووزارة الخارجية، ومجلس الوزراء، ودار القضاء العالي.

 2015حتى إبريل  2014جدول عمليات التنظيم في طوره الثاني منذ يونيو

 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 التاريخ

 1 5 2 5 1 2 3 1 - - 1 العملياتعدد 

 تحليل الخط الزمني لعمليات التنظيم في طوره الثاني

بتفجير عبوتين ناسفتين في خبراء املفرقعات أمام قصر االتحادية مما  2014يونيو 30بدأ التنظيم أولى عملياته في 

العملية إلعادة بناء خالياه، ثم عاد في آخرين. ثم كمن التنظيم بعد هذه  12أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة 

بتفجير عبوة ناسفة في تمركز أمني أمام وزارة الخارجية مما أسفر عن مصرع ضابطي شرطة  2014سبتمبر 21

بمناسبة ذكرى الثورة، وكانت آخر عملية للتنظيم  2015تزايدت عمليات التنظيم في يناير  مآخرين، ث6وإصابة 

مايو. وبلغ إجمالي عدد العمليات التي قام بها في طوره   15هداف نقطة مرور أعلى كوبري  باست  2015إبريل  5صباح يوم  

ضباط وفردي شرطة واثنين من املواطنين فضال عن إصابة العشرات من  6عملية أسفرت عن مقتل  21الثاني 

 ضباط وأفراد الشرطة.

 انكشاف التنظيم للمرة الثانية: 

أثناء وضعه لقنبلة قرب تمركز  2015/ 3/ 11و التنظيم إسالم شحاتة يوم تمكن عامل بمقهى من القبض على عض

باستهداف قوات   2015/ 3/ 25. وقامت إحدى خاليا التنظيم دون تنسيق مع قيادته في  157أمني بجوار مجلس الوزراء

 

بسام تم استهداف سيارة خاصة بضابط شرطة بالهرم، مما أسفر عن إصابة شقيقه إسالم عبدالحفيظ ومرافق له فضال عن مقتل ضابط االحتياط السابق  2014إبريل 15في  - 156

 بالخدمة. ضابط جيشبتفجير سيارته ظنا أنها سيارة  2014مايو 2جامع في 

 

 .176عامل املقهى محمود عطية جابر منهي في حيثيات الحكم في قضية أجناد مصر، ص انظر شهادة  - 157
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زة . فقبض األهالي على اثنين من منفذي الحادث، ومن خالل التحقيق معهم وصلت األجه158تأمين سفارة الكونغو

األمنية ملعلومات مهمة عن التنظيم في طوره الجديد. ثم كانت الضربة األمنية الكبرى من خالل تحديد مكان إقامة 

وقبضت على زوجته وأوالده التسعة، وعثرت  2015/ 4/ 5"همام عطية" فقتلته الشرطة أثناء مداهمة شقته بتاريخ 

علنت حصولها منهما على معلومات هامة عن بقية بداخل الشقة على أسلحة وعبوات ناسفة وجهازي كمبيوتر أ

من الدولة إلى أن األمن اقتحم معها بنيابة أ التحقيقأفراد التنظيم. وجدير بالذكر أن زوجة همام أشارت أثناء 

الشقة وقبض على همام حّيا ثم علمت بمقتله الحقا. وأصدر فرعي القاعدة باملغرب اإلسالمي وجزيرة العرب بياني 

نعي لهمام. ووصف مصدر أمني حجم خطورة همام قائال)إن همام أتعبنا جدا، فهو خبير متفجرات غير عادى، 

يجيد املناورات واالختباء، كما أنه مدرب على فنون القتال وصناعة األسلحة  وأمنياته مرتفعة ألقص ى درجة، وهو

مرة كنا خاللها في طريقنا للقبض عليه، إال أن حسه األمني املرتفع أنقذه   ١٧واملتفجرات، ونجح في الهروب منا حوالى  

 .159في آخر لحظة(

 مالحظات على التنظيم في طوره الثاني 

كثر تعقيدا في طوره الثاني، حيث لم يكن أفراده يعرف بعضهم بعضا، وهو ما جعل * يالحظ أن التنظيم كان أ 

أجهزة األمن آنذاك تعجز عن معرفة هوية أي من املشاركين في استهداف التمركزات األمنية أمام قصر االتحادية 

قضية شهور باسم "ووزارة الخارجية ونادي الشمس واأللف مسكن، ومن ثم لم يتضمن قرار اإلحالة التكميلي امل

 " ذكر هذه الحوادث ضمن العمليات التي قام بها التنظيم رغم إعالنه مسئوليته عنها. 2أجناد

* اتسمت عمليات التنظيم في هذا الطور بالتركيز على استهداف األماكن السيادية واالبتعاد عن االستهداف 

 عشوائي لسيارات عناصر الجيش والشرطة. ال

 

 (.185-183حيثيات الحكم في قضية أجناد مصر، ص) –اعترافات منفذي الحادث محمد عادل عبدالحميد  وأبوبكر رمضان أمام نيابة أمن الدولة العليا  -158

 . 2016يوليو 1، البوابة نيوز، همام عطية قائد أجناد مصر ومؤسسها األول  - 159
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األمنية بواسطة خبراء  * أدى تشديد األجهزة األمنية من إجراءاتها التأمينية وفحصها املناطق املحيطة بالتمركزات

املفرقعات بصورة دورية إلى تمكنها من إحباط عدة عمليات إثر اكتشاف العبوات الناسفة وتفكيكها قبل انفجارها 

 بالرغم من إجراءات التمويه التي استعملها التنظيم إلخفاء عبواته.

 (2016إلى إبريل  2015الطور الثالث للتنظيم )من إبريل 

وأعلن اختيار عز الدين املصري قائدا  2015/ 4/ 9( الصادر بتاريخ 17ه التنظيم في بيانه رقم )عقب مقتل همام نعا

جديدا. وسعى القائد الجديد للتنظيم للملمة صفوفه، وجذب عناصر جديدة من الشباب املنخرط في عمليات 

 مسلحة ضمن مجموعات أخرى غير منظمة، ونفذ التنظيم في طوره الثالث عمليتين:

: استهداف تمركز أمني بمنطقة روكس ي مما أسفر عن إصابة أمين شرطة، ونتج عن الحادث إقالة 2015يوليو 12

مدير أمن القاهرة اللواء "أسامة بدير" لوقوع مشادة بينه وبين وزير الداخلية اللواء "مجدي عبد الغفار" أثناء تفقد 

 األخير ملوقع الحادث.

 بمصر الجديدة مما أسفر عن مقتل عقيد شرطة. : استهداف نقطة مرور2015أغسطس10

 تصفية التنظيم

مع شخص آخر أثناء مداهمة محل  -أحمد النجار -نجح األمن في تصفية مساعد همام الشهير بمالك األمير عطا

( الذي 18بيانه األخير رقم ) 2015يوليو  29. وعقب الحادث أصدر التنظيم في 2015يوليو  26إقامتهما بفيصل في 

بالتنظيم نسبيا عقب مقتل همام. وأعلنت ذكر فيه أن مالك ترك التنظيم منذ فترة. وهو ما يشير إلى حدوث تفكك 

على   -  التنظيمعنصرا من   15عن تصفية    2016إبريل  2حتى    2015يوليو26األجهزة األمنية خالل الفترة املمتدة من  

 مداهمات لتسدل الستار على التنظيم. إذ توقفت عملياته. 7في  160رأسهم قائده " عزالدين املصري 

 

 . 8/6/2016البوابة نيوز  – أحمد جالل..السلفي الذي أصبح قائدا ألجناد مصر - 160
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 نظيمالتوزيع الديموغرافي لعناصر الت

 2014/ 103من خالل التحليل الديموغرافي للبيانات الخاصة بأعضاء التنظيم املحالين للمحاكمة في القضية رقم  

آخرين أعلنت الداخلية عن تصفيتهم نحصل على  15فرد باإلضافة إلى  45حصر أمن دولة عليا والبالغ عددهم 

 النتائج التالية:

 سنة 30متوسط العمر ألفراد التتظيم:

 :  161وزيع الجغرافيالت

 

 

 1صاحب ورشة حدادة،  1صيدلي،  1عامل،  3سائق،  2موظفين،  3عاطلين ، 4مهندس،  8طالب،  13: 162املهنة

ترزي،  1نجار،  1صاحب مصنع مالبس،  1خراط معادن،  1مدرس،  2تاجر خضروات،  1صاحب معمل أسنان، 

 صاحب محل موبايالت. 1

ومن خالل تحليل بيانات عناصر التنظيم نجد أنهم تمركزوا بالقاهرة والجيزة، وهى األماكن التي نفذ فيها التنظيم 

عملياته، ومثل طلبة الجامعات العنصر األبرز في التنظيم، يليهم املهندسون نظرا الهتمام التنظيم بتصنيع العبوات 

 ستلزماتها.الناسفة وم

 تحليل تجربة تنظيم مصر

نشأ التنظيم على أرضية دفع الصائل، واتسم بحرصه على تجميع أفراده حول القواسم املشتركة، واالبتعاد بهم  -

 األخرى.عن النزاعات بين الجماعات الجهادية 

 

بني سويف وله إقامة ببوالق الدكرور، وعبدهللا السيد من الفيوم وله إقامة بعزبة الهجانة، وأحمد النجار من طنطا اعتمدت محل اإلقامة املرتبط بالعمليات، فياسر خضير من  161

 وله إقامة بفيصل.

 من املتهمين باالرتباط بالتنظيم.  44أمكن الحصول على معلومات عن مهن  - 162

 القليوبية الشرقية القاهرة الجيزة املحافظة

 1 2 26 31 العدد

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 68 of 117 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 16, 2018     

ة على عملياته بالرغم من أدى تمركز نشاط التنظيم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة إلى تسليط األضواء اإلعالمي-

 47محدودية الخسائر الناتجة عنها. كما اتسم عناصر التنظيم بالفاعلية، إذ تمكنوا رغم قلة عددهم من تنفيذ 

 عملية، وهو رقم كبير مقارنة بعدد عناصره.

استراتيجية التنظيم قامت على الثأر والقصاص من عناصر الشرطة، وباألخص الضباط بطريقة عشوائية،  -

ضباط، ويسهل تعويض الخسائر في  10ألف ضابط، قتل التنظيم منهم في عملياته  40وهؤالء يبلغ تعدادهم 

 صفوفهم.

لواسع لشبكات املرشدين واملخبرين إلى تسهيل أثمر تعاون بعض املواطنين مع األجهزة األمنية، فضال عن التواجد ا  -

اكتشاف العديد من مخابئ التنظيم وأماكن إيواء عناصره، فضال عن القبض على بعض منفذي العمليات أثناء 

 هروبهم من أماكن العمليات أو أثناء زرعهم للعبوات الناسفة.

عاطف الشبابي معه نظرا لضعف هيكله لم يتمكن التنظيم رغم خطابه اإلعالمي املحترف من توظيف حالة الت-

 التعبوي وصعوبة التواصل املباشر بينه وبين مؤيديه.

لم يمتلك التنظيم مقومات مالية وبشرية تمكنه من إكمال خوض صراع أمني مع نظام بحجم النظام املصري، -

من اكتشاف العديد وبالتالي تفكك التنظيم خالل ثالث سنوات من إنشائه. فقد سهل وجود قياداته داخل مصر 

 من خالياه من خالل فحص أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخاصة بهم بعد تصفيتهم.

 163تنظيم أنصار الشريعة يف أرض الكنانة -4
محافظة الشرقية من أبرز معاقل التيار الجهادي عبر تاريخه، إذ خرج منها عدد من قيادات مجموعات الجهاد التي 

ل أسامة قاسم وأنور عكاشة، وأمير تنظيم القاعدة بأفغانستان مصطفى شاركت في اغتيال السادات مث

 

 (. 2017ديسمبر  30م أنصار الشريعة في أرض الكنانة )إسطنبول، املعهد املصري للدراسات، للمزيد من التفاصيل عن تجربة التنظيم انظر: أحمد موالنا، تنظي - 163
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عتقلت فيها عدة 165البدوي الشهير بأبي حمزة املهاجر معبد املنع، وأمير تنظيم القاعدة بالعراق 164أبواليزيد
ُ
. كما ا

 .1993مجموعات من تنظيم طالئع الفتح عام 

على يد مجموعة من تالميذ الشيخ  2014شريعة في يناير وعقب االنقالب العسكري تشكلت نواة تنظيم أنصار ال 

، والذي 167معبد الرحي. وذلك عقب لقاء سيد عطا بعضو جماعة أنصار بيت املقدس محمد 166مدين ابراهيم

. أما الشخص األبرز 168فاتحه في تأسيس تنظيم يتبع الجماعة باسم كتائب أنصار الشريعة لتضليل األجهزة األمنية

الطالب بكلية أصول الدين باألزهر، والذي تتلمذ على يد مدين إبراهيم وسبق  نعبد الرحمحمد في التنظيم فهو أ

له االرتباط ببعض الجهاديين بسيناء فضال عن السفر للجهاد بالشام، مما دفع األمن الوطني ملداهمة منزله بواسطة 

عليه، وصفعه على وجهه أمام زوجته قوة يقودها املقدم محمد عيد. والذي قبض على والد أحمد عندما لم يعثر 

واحتجزه ملدة شهر ليتوفى الوالد بعد خروجه من االحتجاز بمدة يسيرة، مما دفع االبن لالنتقام من املقدم محمد 

 . 169عيد وأفراد الشرطة

 استراتيجية التنظيم: 

لشرطة والجيش إثر املجازر لم يرسم التنظيم خطة استراتيجية طويلة األمد للمواجهة، إنما تبنى الثأر من أفراد ا

الدموية التي ارتكبوها عقب االنقالب العسكري. واقتصرت عملياته على تنفيذ اغتياالت أغلبها عشوائي لعناصر 

األمن أثناء توجههم أو عودتهم من أعمالهم بإطالق النيران على رؤوسهم، ولم يستعمل التنظيم املتفجرات في 

 عملياته رغم اهتمامه بتصنيعها.

 

تل بوزيرستان بغارة أميركية مع عائلته عام - 164
ُ
 2010مصطفى أبواليزيد من مواليد مركز أبوحماد، وق

تل بالعراق عامعضو بجماعة الجهاد، وتولى قيادة فرع تنظيم القاعدة في العراق بعد مقتل أبي مصعب ا - 165
ُ
 . 2010لزرقاوي، وهو من مركز أبوكبير، وق

 ( حصر أمن دولة عليا.318/2014في قضية أنصار الشريعة رقم ) 17شيخ سلفي درس بالسعودية، واعتقل فترة طويلة في عهد مبارك، وهو املتهم رقم  - 166

.بينما محمد عبدالرحيم هم املتهم رقم  15/2/2015اليوم السابع  -سيد عطا اعترافاتمحافظة الشرقية ، انظر  - مركز ههيا  - من قرية كفر أوالد عطية  -1978سيد عطا مواليد    -167

 .1في قضية أنصار بيت املقدس  181

 . 8/8/2014 لوطنانظر اعترافات سيد عطا وآخرين نشرها موقع جريدة ا - 168

 . 15/2/2015 اليوم السابع –سب رواية سيد عطا ألسباب استهداف املقدم  محمد عيد ح - 169
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 : 170رز العمليات ونطاقهاأب

عملية تحت عنوان "تأديب األمناء الخونة" في نطاق محافظات الشرقية 24نفذ التنظيم سلسلة عمليات بلغ عددها  

. ونفذ منهم أحمد عبد الرحمن 2014إلى مارس  2014والجيزة وبني سويف خالل فترة قصيرة تمتد من نهاية يناير 

 احدة من مسدسه على رأس الهدف. عملية على األقل بإطالق رصاصة و  19

مراكز هي )الزقازيق، وأبو كبير، وههيا، وبلبيس، وكفر  6وشمل النطاق الجغرافي للعمليات في محافظة الشرقية 

مراكز في محافظة بني سويف هي )بني سويف، أهناسيا، الفشن، ببا(. ومركزي  4صقر، والصالحية(. بينما شمل 

 يزة.الصف والبدرشين في محافظة الج

 الجيزة بني سويف الشرقية املحافظة

 2 6 16 عدد العمليات

 جدول بعمليات التنظيم حسب التوزيع الجغرافي

باستهداف أفراد نقطة شرطة معهد ديني بالزقازيق باألسلحة البيضاء  2014يناير24بدأ التنظيم أولى عملياته في 

حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية   5أمناء شرطة في    6واالستيالء على سالح فرد منهم. ثم اغتال أحمد عبد الرحمن  

. مما دفع مدير أمن الشرقية اللواء سامح 2014فبراير 6إلى  2014يناير  29خالل أسبوع في الفترة املمتدة من 

إلى اصدار قرار بمنع ارتداء عناصر األمن للزي الرسمي خارج املقار الشرطية، وحظر  2014فبراير 8الكيالني في 

ركوب أكثر من شخص على الدراجات النارية، مما حد من قدرة عناصر التنظيم على االستمرار في تنفيذ االغتياالت 

شوائية ألفراد الشرطة، فبدأوا في استهداف سيارات الشرطة. كما نفذ التنظيم عملية اغتيال مخطط لها بعناية الع

 

الداخلية الذي أعلنت فيه اكتشاف التنظيم  بيانبالجيزة( و  2ببني سويف،  6بالشرقية،  11حادث ) 19والذي تضمن ذكر   2جدول العمليات مستقى من بيان التنظيم رقم  - 170

حوادث اغتيال ألمناء 3بالجيزة( فضال عن اعترافات عناصر التنظيم. وهذا التفاوت في عدد الحوادث نظرا ألن التنظيم أعلن عن  2ببني سويف،  3بالشرقية،  14حادث ) 19وتضمن 

" أقر في اعترافاته املصورة  سيد عطاحوادث، ويذكر أن " شرطة ببني سويف متهما الداخلية بالتعتيم عليها، وهذا التضارب في األرقام يعزى ملقتل "أحمد عبد الرحمن" منفذ معظم تلك ال

االتهام املوجهة لهم عترافات عناصره والئحة بمشاركة "أحمد" في تنفيذ عدة عمليات بمحافظة اإلسماعيلية ال يعلم عطا تفاصيلها. ومن خالل املقارنة بين بيان التنظيم عن عملياته وا

 عملية.  24( حصر أمن دولة عليا، أمكن رصد 318/2014في القضية )
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ملقدم األمن الوطني محمد عيد. واتجه التنظيم مع التضييق األمني لتنفيذ عمليات بمحافظتي الجيزة وبني سويف. 

 . 171من عناصر الشرطة 15وأسفرت تلك العمليات مجتمعة عن مقتل 

 انكشاف التنظيم: 

نقطة شرطة بمنطقة الصاغة بالزقازيق فقتل أمين شرطة وأصاب آخر،   2014مارس  9في    نعبد الرحمهاجم أحمد  

وتمكن شرطي تصادف وجوده باملكان من قتله بإطالق النار عليه من الخلف. ومن ثم تعرف األمن على هويته وقبض 

بالقرب من 2015مايو  6م "محمد جاد وشعبان جاد" بتاريخ على أغلب عناصر التنظيم، ثم قتل عضوي التنظي

 .نعبد الرحمسمالوط، وهما أقارب زوجة أحمد 

 الخطاب اإلعالمي: 

أصدر التنظيم بيانين فقط قبل سقوطه بيد األجهزة األمنية، اقتصر البيان األول على توعد أفراد الشرطة بالقتل 

على الجهاد، وركز البيان الثاني على سرد عمليات التنظيم،  مع ذكر مجموعة من اآليات واألحاديث التي تحض

 وتوجيه تهديدات ألفراد الشرطة بلغة حادة خالية من السالسة.

من املتهمين بعضوية التنظيم أو مساعدة عناصره  27: من خالل تحليل البيانات املتاحة عن التوزيع الديموغرافي

 :172يمكننا الحصول على النتائج التالية

 سنة  33متوسط العمر=

 التوزيع الجغرافي

 الفيوم القاهرة بني سويف الشرقية اسم املحافظة

 1 1 7 18 عدد األفراد

 

 

أمناء شرطة آخرين ببني سويف  3فردا من الشرطة، ولكن التنظيم في بيانه الثاني أشار لحوادث مقتل  12يتضمن قرار إحالة القضية للجنايات اتهام عناصر التنظيم بقتل  - 171

 خلية حسب زعمه. تكتمت عنها وزارة الدا

 آخرين قُتلوا في حوادث متفرقة ولم يشملهم قرار إحالة القضية. 4شخص، فضال عن اعتمادي لبيانات  23تضمن قرار اإلحالة بيانات عن  - 172
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)مهندس، طبيب، مدرس، مالك مخبز، مالك محل 1سائق،  2مالك محل أحذية،  2تاجر مالبس، 2: 173املهن

حديد، عامل بصيدلية، مأذون شرعي، بائع مفاتيح، مالك محل بيع خميرة، مالك شركة ديكورات، فني سكة 

 منظفات، طالب(.

يفسر التوزيع الجغرافي تمركز عمليات التنظيم بنطاق محافظتي الشرقية وبني سويف فضال عن محافظة الجيزة 

لوجود محل إقامة لبعض عناصر مجموعة بني سويف بها. ونالحظ عمل أغلب عناصر التنظيم بمهن حرة وإقامتهم 

 وقرى ريفية.بمدن صغيرة 

 التداخالت التنظيمية: 

تكشف تجربة التنظيم عن مستوى واسع من التداخالت بين املجموعات الجهادية التي ظهرت عقب االنقالب 

العسكري. فالعديد من عناصره سبق لهم العمل أو عملوا الحقا ضمن تنظيمات أخرى مثل جماعة أنصار بيت 

ئم املتهمين في قضايا التنظيمات الثالثة، نالحظ ورود أسماء بعض املقدس وتنظيم أجناد مصر. وبمراجعة قوا

 األشخاص في أكثر من قضية وفقا للجدول التالي:

 1أنصار بيت املقدس 1أجناد مصر  أنصار الشريعة املحافظة االسم

 ----  20املتهم رقم  1املتهم رقم  الشرقية السيد عطا

 142املتهم  ----  2املتهم رقم  بني سويف مديح رمضان

 ----  8املتهم رقم  14املتهم رقم  الشرقية محمد توفيق

 ----  6املتهم رقم  15املتهم رقم  بني سويف ياسر خضير

 تحليل تجربة التنظيم

أثبتت تجربة التنظيم أثر الواقع في دفع معتنقي األفكار الجهادية لالنتقال من اإلطار العقائدي الفكري إلى املمارسة   -

العملية، فالتنظيم نشأ على يد مجموعة من الشباب ممن سبق لهم قبل الثورة العناية بقضايا ذات بعد عقدي 

والكفر بالطاغوت، وجوب قتال الطائفة املمتنعة عن شرائع  ومنهجي من قبيل حاكمية الشريعة، والوالء والبراء،

 

 من املتهمين باالنضمام للتنظيم. 27فرد فقط من بين  18أمكن الحصول على مهن  -173
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اإلسالم الظاهرة دون أن يحاولوا القيام بعمليات مسلحة آنذاك. ورغم ذلك تعرضوا لالعتقال والتعذيب عقابا على 

سنوات، وأحمد عبد الرحمن وشقيقه اللذان اعتقال قبيل  7اعتناقهم لتلك األفكار، مثل سيد عطا الذي اعتقل 

ورة يناير. ثم ساهمت فترة الثورة في توجههم للعمل الدعوي واالجتماعي الخيري، إذ كان "أحمد عبد الرحمن" ث

يساهم في توزيع أنابيب الغاز على سكان منطقته بأسعار رمزية، ولكن أدى االنقالب العسكري بمجازره املروعة ضد 

ل تلك املجموعة للعمل امليداني رغبة في قتال النظام األبرياء وما صاحبه من اعتقاالت للنساء والفتيات إلى تحو 

املعادي للشريعة، وللثأر من أفراد الجيش والشرطة. ويظهر ملمح الثأر بجالء في اغتيال أحمد عبد الرحمن ملقدم 

 األمن الوطني محمد عيد الذي صفع والده سابقا. 

وضعف إمكاناته، وإن كانت تجربته تظهر اتسام   لم يمتلك التنظيم مقومات لالستمرار في ظل قلة أعداد عناصره  -

التنظيمات الجهادية التي ظهرت عقب االنقالب باملرونة والتعاون املشترك بين عناصرها، وتبادل الخبرات، لذا نجد 

العديد من عناصرها متهمين في أكثر من قضية. كما يمثل أحمد عبد الرحمن نموذجا للشخصية الجهادية شديدة 

 لخطورة، إذ نفذ عملياته بشكل يومي، بل ونفذ ثالث مرات عمليتين في اليوم الواحد.الفاعلية وا

 تشظي الحالة الجهادية عالميا وتداعيات ذلك على الحالة الجهادية المصرية

انعكس الصراع بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية عامليا وباألخص في الشام على الحالة الداخلية 

لجهادية بمصر، إذ سرعان ما اختلفت مجموعات أنصار بيت املقدس حول تبعيتها ألي من الكيانين، للتنظيمات ا

فانضمت أغلب مجموعات سيناء لتنظيم الدولة، بينما رفضت بعض مجموعات الوادي تلك املبايعة. وقبل 

ارق بين تنظيمي القاعدة استعراض وتحليل تجربة تنظيم والية سيناء وجماعة املرابطين البد من تحليل أبرز الفو 

والدولة، والتي تتمثل في اختالف املوقف من استراتيجية الصراع، والحاضنة الشعبية، والخطاب اإلعالمي، واملوقف 

 من الجماعات اإلسالمية األخرى، والتنظيرات الشرعية.
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 أبرز الفوارق بين تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية 

مرحلة دفع صائل وليس في مرحلة إقامة دولة، وأن الحسم العسكري ليس هو املقوم يرى تنظيم القاعدة أنه )في 

الوحيد إلقامة الدول، فللشعوب احتياجات وضروريات ال يستطيع التنظيم توفيرها لهم في ظل هيمنة وتماسك 

يركا وحلفائها. لذا النظام العاملي املعاصر، وأن أي دولة إسالمية تقام حاليا ستتعرض للحصار واالسقاط على يد أم

قرر التنظيم الضغط على عصب أميركا االقتصادي واألمني حتى تصبح تكلفة هيمنتها على العالم اإلسالمي باهظة 

مما يدفعها إلى االنسحاب، ويتيح إقامة دولة إسالمية تملك مقومات البقاء. ونظرا لضخامة أهدافه يسعى التنظيم 

كل من يمكن تحييده من الخصوم، فقبل قادته عقد هدنة مع النظامين  لبناء حاضنة شعبية داعمة له، وتحييد

الباكستاني والجزائري. وأعلن عدم مقاتلته الطوائف األخرى كالروافض ما لم تقاتل أهل السنة. وأن قتاله لهم 

َحِرص مقتصر على الجهات املقاتلة منهم فقط، مع تجنبه ضرب أماكن عباداتهم وتجمعاتهم الدينية وأسواقهم، و 

على تقديم خطاب إعالمي تجييش ي للمسلمين يالمس تطلعاتهم ويبتعد عن الحديث املكرر عن املرتدين لصعوبة 

تفهم الجماهير لذلك الخطاب،أما الخطاب املوجه للغرب فحرص فيه على توجيه رسائل سياسية للشعوب يمزج 

إن وقفت تلك االعتداءات، في محاولة الستثارة  فيها بين التهديد إن ظلت حكوماتها تعتدي على املسلمين، واألمان

الشعوب الغربية للضغط على حكامها. كما رأى التنظيم أن ثورات الربيع العربي هي أهم أحداث تشهدها األمة منذ 

قرون، فأيدها، وحذر الشعوب من أنصاف الحلول، وحث أعضاءه ومناصريه على عدم الدخول في أي مصادمات 

. والقاعدة رغم رفضها للمشاركة 174ية، وتركيز جهودهم على الدعوة واكتساب األنصار(مع األحزاب اإلسالم

السياسية في ظل األنظمة العلمانية إال أنها ال تكفر الجماعات اإلسالمية التي ترى مشروعية املشاركة السياسية 

 بغرض املنازعة وتقليل املفاسد.

تمكين. وقال متحدثه الرسمي أنه ال يقاتل لدفع مظالم )وال يجاهد أما تنظيم الدولة اإلسالمية فاعتبر نفسه في وضع  

م عليه مقاتلة العالم بال استثناء( . وخاطب أميركا قائال)إن أردت أقل 175لتحرير أرض، إنما يقاتل ألن القرآن ُيَحّتِ

 

لة بين قادة القاعدة أسامة بن الدن وناصر الوحيش ي وعطية هللا الليبي والشيخ يونس واملنشورة في وثائق آبوت أباد التي نشرها مركز هذه الفقرة هى خالصة املراسالت املتباد - 174

 . 2011دفعات  بعد العثور عليها في مقر إقامة  زعيم التنظيم أسامة بن الدن عام  4ويست بوينت ملكافحة اإلرهاب على 

 نظيم أبي محمد العدناني بعنوان "ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة".كلمة للمتحدث باسم الت - 175
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الزمان، فركز على توجيه . وانطلق التنظيم من أرضية مالحم آخر  176الخسائر فعليك دفع الجزية لنا أو االستسالم(

خطاب مرعب للغرب يحوي مشاهد الذبح واإلحراق والتفجير مازجا إياه بلغة مستمدة من عالمات الساعة الكبرى، 

. وبعد 177فيقول العدناني )سوف نفتح ُروماكم، ونكسر صلبانكم، ونسبي نساءكم ونبيع أبناءكم في سوف النخاسة(

رأى التنظيم أنه صار يمتلك مقومات   2014يونيو    10وباألخص املوصل في    سيطرته على عدة مناطق بالعراق والشام

. وحاول قسر 178حتى )لو بقيت يوما واحدا أو ساعة وأحدة( 2014يونيو 29إقامة دولة الخالفة، فأعلن قيامها في 

من  اآلخرين على التبعية له، مما استلزم منه التوسع في اإلقصاء والتكفير وقتال خصومه حتى لو كانوا

. واعتبر العدناني الحاضنة الشعبية بمثابة غثاء، وهاجم األمة التي قال خصومه إنه افتات عليها 179املجاهدين

بإعالنه خالفة دون مشاورتها فقال )تبا لتلك األمة التي يريدون جمعها، أمة العلمانيين والديموقراطيين والوطنيين، 

بعد إعالن التنظيم للخالفة )بطلت شرعية الجماعات . وصرح أنه 180أمة املرجئة واإلخوان والسروريين(

والتنظيمات(. وتوعدهم بالقتال قائال )سنفرق الجماعات ونشق صفوف التنظيمات، ألنه مع الجماعة ال 

. كما أكد أبوبكر البغدادي على تكفيره للجماعات اإلسالمية التي تتبنى خيار املشاركة السياسية في ظل 181جماعات(

 .182نيةاألنظمة العلما

  

 

 كلمة للمتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني بعنوان "قل للذين كفروا ستغلبون"- 176

 كلمة للمتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني بعنوان "إن ربك لباملرصاد" - 177

 كلمة للمتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني " هذا وعد هللا ". - 178

ن الخالفة إلى تكفيره لجبهة النصرة تميز خطاب العدناني في بداية مشاركة التنظيم بالثورة السورية بالتلطف تجاه الجيش الحر والفصائل األخرى ، ثم تطور بمرور الوقت وإعال  -  179

 شام.ومعظم الفصائل والجماعات بال

 كلمة للمتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني " هذا وعد هللا ". - 180

 كلمة للمتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني بعنوان "قل للذين كفروا ستغلبون" - 181

 كلمة صوتية ألبي بكر البغدادي بعنوان "هذا ما وعدنا هللا ورسوله". - 182
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 اإلسالميةجدول بأبرز الفوارق بين تنظيمي القاعدة والدولة 

 تنظيم الدولة اإلسالمية تنظيم القاعدة املحاور 

 إقامة خالفة دفع صائل املرحلة الحالية

 كل من يخالف منهج التنظيم أميركا وحلفائها العدو األساس ي

 صدام وخصومة صدامنصح وتجنب  العالقة بالجماعات اإلسالمية األخرى 

 يركز على نشر الرعب يركز على املضامين الخطاب اإلعالمي

 غير حريص عليها حريص على تكوينها الحاضنة الشعبية

 توسع في التكفير تضييق للتكفير التكفير

 والية التغلب خالفة راشدة نموذج الدولة املنشودة

 تأييد تأييد املوقف من الثورات

 183سيناءوالية  -5
نشرت بيعتها ألبي بكر البغدادي كخليفة للمسلمين،  2014نوفمبر  10إثر إعالن جماعة أنصار بيت املقدس في 

والية سيناء" يضم عدة عمليات من أبرزها  -إصدارا مرئيا بعنوان "صولة األنصار 2014نوفمبر 14الجماعة في 

ايعة، وأحدث ذلك اإلصدار دويا هائال في الشارع املصري، الهجوم على كمين كرم القواديس في الشهر السابق على املب

. مما دفع السيس ي للقول 184إذ شاهد املصريون ألول مرة وحدة عسكرية تباد على يد مجموعة مسلحة داخل مصر

 .185)رغم أن الكثيرين اهتزوا بعد العملية اإلرهابية األخيرة فإني لم أهتز(

ة. فهزيمة القوات املسلحة ألي دولة في معركة صغيرة قد ال تكون لها فتلك النوعية من العمليات لها تبعات هام

عواقب استراتيجية خطيرة في الحروب التقليدية، بينما أي هزيمة تكتيكية صغيرة قد تكون لها عواقب استراتيجية 

 

لحة بسيناء اعتمدت فيها على الرصد الشخص ي اليومي لألحداث، وعلى العمليات التي يعلن التنظيم عن تبنيها في صحيفة النبأ األسبوعية البيانات الواردة عن العمليات املس - 183

ل تحت عنوان )املشهد السيناوي(. بإسطنبو   الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بتنظيم الدولة اإلسالمية، وعلى الرصد الدوري لألحداث بسيناء الذي يصدرها املعهد املصري للدراسات

 وعلى النشرة األسبوعية التي يصدرها مركز مائير عميت اإلسرائيلي لالستخبارات واإلرهاب تحت عنوان )نظرة على الجهاد العاملي(.

 م ُينشر إصدار للحادث.لكن ل 2014سبق أن تعرضت وحدة حرس حدود بالفرافرة لإلبادة على يد أنصار بيت املقدس بقيادة عشماوي في يوليو  - 184

 ". 2014ر أثناء تفقده مناورة القوات الجوية "بد 2014نوفمبر  3كلمة ألقاها السيس ي صباح يوم  - 185
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املعنوية بسرعة خطيرة في الحروب غير النظامية. فهزيمة أي قوة حكومية صغيرة من املمكن أن تؤدي إلى تدني الروح  

االنتصارات   لدى القوات األخرى. وتهز ثقة األهالي بقدرة الحكومة على حمايتهم. ومن املمكن أن تؤدي أي سلسلة من

الصغيرة التي يحققها املقاتلون غير النظاميين إلى انهيار واسع النطاق للروح املعنوية لقوات الحكومة مما يشجع 

 . وهو ما يفسر تصريح السيس ي بأنه لم يهتز.186لصفوف املقاتليناألغلبية املحايدة على االنضمام 

من دفع الصائل إلى السعي وقد انعكست بيعة جماعة األنصار لتنظيم الدولة على استراتيجية الجماعة، فتحولت 

ن ، فشكلت دواويوحرصت على إبراز مظاهر السيادة على األرضفغيرت اسمها لوالية سيناء،  إلقامة إمارة إسالمية،  

كديوان القضاء واملظالم، وديوان الحسبة، وديوان الدعوة. فاعتنى ديوان الحسبة بمكافحة تهريب املخدرات 

، والنهي عن التدخين، وإسبال الثياب للرجال، وكشف النساء لوجوههن. وحظر أجهزة التلفاز 187والسجائر

، وتوزيع 189إقامة الحدود الشرعية. كما عملت الوالية على 188واالستقبال الفضائي، فضال عن محاربة للتصوف

 . 190املساعدات العينية على األهالي

صار خطاب والية سيناء امتدادا لخطاب  وتزامنت تلك املستجدات مع حدوث تحول في لغة الخطاب اإلعالمي، إذ 

التنظيم األم. فغابت عن بياناتها وإصداراتها مفردات القصاص، والثأر، ودفع الصائل التي اتسمت بها بيانات جماعة 

أنصار بيت املقدس. وبرز خطاب جديد يركز على وصف عناصر الشرطة والجيش باملرتدين، ووصف منفذي 

لة الخالفة. وتشابهت اإلصدارات اإلعالمية للوالية مع إصدارات التنظيم األم. وبلغت العمليات بمفارز من جنود دو 

كفرت فيه حركة حماس، وعرضت مشاهد إعدام  ملة إبراهيمإصدارا بعنوان  2018يناير  3أوج غلوها بنشرها في 

 زماط بتهمة الردة، التهامها إياه بتهريب السالح إلى حركة حماس املرتدة بزعمها. عضو الوالية السابق موس ى أبو

 

 لفقرة الثامنة والسبعين.( الفصل السادس، ا2006)كنساس، مركز األسلحة املشتركة بالجيش األميركي، ديسمبر،  24/3للمزيد انظر: الدليل امليداني للجيش األميركي ملكافحة التمرد    -  186

 بعنوان )والناهون عن املنكر: جانب من ضبط جنود الخالفة بوالية سيناء لكمية من السجائر واحراقها(. 2015مايو  9تقريرا مصورا في أصدرت والية سيناء  - 187

ديسمبر  8املوافق  1438ربيع األول  8الخميس ، 58العدد ة النبأ األسبوعية، ملزيد من التفاصيل عن نشاط ديون الحسبة انظر: حوار أمير مركز الحسبة بوالية سيناء، صحيف -  188

2016 . 

 ر اتهامه بالسرقة.تقريرا مصورا عن قطع يد شخص بالشيخ زويد إث 2017أكتوبر  7نشرت الوالية في  - 189

 تقريرا مصورا بعنوان "وافعلوا الخير" يتضمن توزيع معونات غذائية على األهالي. 2015يوليو 17أصدرت والية سيناء في - 190
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عة ببض 2015رغم قلة أعداد عناصر والية سيناء، والتي قدرها تقرير لوكالة االستخبارات املركزية األميركية عام و 

، إال أن خطورة نموذجهم يعبر عنها الدليل امليداني للجيش األميركي 191مئات من املقاتلين في شبه جزيرة سيناء

ملكافحة التمرد قائال )يمكن لحفنة صغيرة من املتمردين ممن تتوفر لديهم دوافع عالية، وبعض األسلحة البسيطة، 

 .192األمن في مناطق شاسعة(وأمن عملياتي جيد، وقابلية محدودة للحركة، أن تقوض 

فشنت مئات الهجمات  2016ثم وصلت ذروتها عام  2015وبدأت عمليات والية سيناء بالتصاعد تدريجيا عام 

 2016املتنوعة ضد قوات الجيش والشرطة. وبلغ متوسط عمليات الجماعة خالل الشهور الستة األولى من عام 

 . 2015193ا في الشهور الستة األخيرة من عام عملية شهري 28ـ عملية شهريا مقارنة ب 48قرابة 

نفذت الوالية عددا من العمليات العسكرية املعقدة برهنت على امتالكها لنظام قيادة وسيطرة   2015وخالل العام  

، والتي 2015يناير  29عملياتي محكم، وهو ما يتجلى في حادثة الهجوم على املربع األمني بمدينة العريش في 

سيارات مفخخة بعشرة طن من املتفجرات، تاله اقتحام اثنين من االنغماسين ملقر الكتيبة  3استخدمت خالله 

، بالتوازي مع شن هجوم على سبعة ارتكازات للجيش والشرطة في نفس التوقيت بالعريش ورفح والشيخ زويد، 101

الهجمات املتوازية فضال عن شن قصف مدفعي على معسكر الزهور، لتشتيت قوات الجيش والشرطة. ونفذ تلك 

 من أفراد الجيش والشرطة. 31عن مقتل من عناصر التنظيم، وأسفرت  100

شملت  2015السيطرة على مدينة الشيخ زويد في عملية ضخمة في يونيو وبلغت الوالية أوج نشاطها بمحاولتها

سة صواريخ الهجوم على عشرين موقعا في العريش ورفح والشيخ زويد، فضال عن قصف مطار العريش بخم

كاتيوشا، وإطالق ثالثة صواريخ جراد على الكيان الصهيوني. ولكن تكبدت العناصر املهاجمة خسائر فادحة إثر 

 .194تدخل الطيران املصري، واإلسرائيلي وفقا للوالية

 

 (.والية سيناء -) املنظمات اإلرهابية األجنبيةالفصل السادس –2016 التطرف عام، مكتب مكافحة اإلرهاب ومواجهة 2015التقرير القومي عن اإلرهاب لعام  - 191

 ( الفصل األول، الفقرة العاشرة.2006)كنساس، مركز األسلحة املشتركة بالجيش األميركي، ديسمبر، 24/3رد الدليل امليداني للجيش األميركي ملكافحة التم - 192

 . 6( ص 2016 األوسط،ر لسياسات الشرق ، )واشنطن، معهد التحري2016الربع سنوي من إبريل حتى يونيو عام  التقرير - 193

غزوة الشيخ أبي صهيب األنصاري تقبله هللا ضمن سلسلة غزوات  )تفاصيل( لوالية سيناء بعنوان 11ملزيد من التفاصيل عن الهجوم على مدينة الشيخ زويد انظر البيان رقم ) - 194

 . 2015يوليو  1هجريا املوافق  1436رمضان  14نثأرن( بتاريخ قسما ل
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 .195م[2016ه ]سبتمبر 1437الحصاد الشهري لعمليات والية سيناء خالل شهر ذي الحجة 

في نطاق مدن وقرى رفح والشيخ زويد والعريش. ولم تنفذ سوى عمليتين  2015حتى عام  اقتصرت عمليات الوالية 

، وهما استهداف معسكر الجاللة التابع للجيش بطريق القطامية العين السخنة بسيارة 196خارج تلك املنطقة

 2015أكتوبر  1، وتصفية خالد خلف املنيعي في مدينة الرحاب قرب القاهرة بتاريخ 2015يوليو  15مفخخة في 

 .197التهاما إياها بالتعاون مع الجيش املصري 

ومع توالي سلسلة عمليات )حق الشهيد( التي شنها الجيش املصري ضد معاقل الوالية في مناطق رفح والشيخ زويد 

العبد ، ومد عملياتها إلى مركز بئر 198وجنوب العريش، كثفت الوالية عمليات مفارزها األمنية داخل مدينة العريش

هجوما  2016أكتوبر 14عربتين للشرطة قرب قرية رمانة غرب بئر العبد، ثم شنت في  2016فبراير  21ففجرت في 

كم غرب العريش، وهي منطقة تبعد كثيرا عن معاقل الوالية. وأسفر الهجوم  80زقدان على بعد  مباغتا على كمين

ط سيناء حواجز للجيش املصري وس  5ا متزامنا على  آخرين، كما شن عناصرها هجوم  7جنديا وإصابة    12عن مقتل  

هجمات عديدة ضد معسكرات ودوريات الجيش في وسط  2016. وكذلك شنت بداية من عام 2017199يناير  7في 

 

 .2015أكتوبر  23هجريا املوافق 1437محرم   1بتاريخ  -(2العدد ) –صحيفة النبأ  - 195

 فضال عن العمليات التي نفذتها خاليا التنظيم بالوادي خارج سيناء، والتي سأستعرضها في محور منفصل. - 196

 .3هجريا، ص  1436العمليات العسكرية لوالية سيناء في شهر ذي الحجة  حصاد - 197

فبراير  12تقرير الرصد األسبوعي،  -تطورات املشهد السيناوي . هيثم غنيم، 2016دفعت هذه العمليات عناصر الشرطة لالنسحاب من شوارع العريش ملدة يومين مطلع فبراير  - 198

 . 3( ص 2016)اسطنبول، املعهد املصري للدراسات، 2016

 . 2017فبراير  15املوافق  1438جمادى األولى  18 -68العدد  -صحيفة النبأ - 199
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سيناء، وباألخص في الحسنة والقسيمة وجبل الحالل. وهدف هذا التمدد لتخفيف الضغط عن معاقل الجماعة 

 بالشيخ زويد ورفح.

 مواجهة تكتيكات ال

مزجت والية سيناء كسابقتها جماعة أنصار بيت املقدس بين تكتيكات العمليات األمنية باملدن، وبين تكتيكات حرب 

الصواريخ املضادة العصابات. ودربت عناصرها على استخدام األسلحة اآللية والرشاشة، وبنادق القنص، و 

. وقد نفذت 200خاصة تنفذ االغتياالت واالقتحاماتمعسكرات إلعداد وحدات للطائرات وللدبابات. كما أقامت 

على حاجز  2016يناير  21هذه الوحدات الخاصة عمليات جريئة. فنفذ ثالثة أفراد من الوالية هجوما مباغتا في 

العتالوي فقتلوا ثمانية من عناصره بينهم ثالثة من ضباط الشرطة، واستولوا على أسلحتهم، ثم عادوا إلى قاعدتهم 

عنصرا   16فقتلوا    2016مارس    20كما نفذ تسعة آخرين حادث الهجوم على كمين الصفا بمدينة العريش في  ساملين.  

 . ثم عادوا إلى قاعدتهم ساملين.201بينهم ثالثة ضباط شرطة، واختطفوا نقيب شرطة وجندي أعدمهما التنظيم الحقا

 

 

 

 

 

 

مارس  31صدر في  –( إعداد األباة لدحر الطغاةفي تلك املعسكرات، ومن بينها اإلصدار املرئي ) نشر املكتب اإلعالمي لوالية سيناء عدة إصدارات مرئية ومصورة ألعمال التدريب - 200

2016 . 

 . 2016أغسطس  1( في لهيب الصحراءعماشة في إصدار ) التنظيم مشاهد إعدام نقيب الشرطة محمد القالوي واملجند مجدي أبونشر  - 201

 ة للطائرات عناصر والية سيناء أثناء دورة على استعمال الصواريخ املضاد
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 التكتيكات التي اعتمدتها والية سيناء: ومن أبرز  

 تدمير املدرعات بواسطة عبوات ناسفة مضادة للدروع وصواريخ الكورنيت:  -أ 

 17و ،60دبابة من نوع إم    24فخالل عام فقط على تأسيس الوالية أعلنت عن )تدميرها بواسطة العبوات الناسفة  

 6وتدميرشاحنات إمدادا.    10و  عربة همر،  17آليات مصفحة، و  5و  آلية غير محددة النوع،54و،  113آلية من نوع م

. وقد ظهر استخدام صاروخ الكورنيت 202(آر بي جيآليات بصواريخ كورنيت املضادة للدروع، وتدمير آلية بقاذفة 

 . 2015203يونيو 14بكمين قرم القواديس بتاريخ  60في استهداف دبابة إم 2015منتصف 

 تصفية أفراد بواسطة االغتياالت والقنص:  -ب 

من عناصر الشرطة والجيش،  37فردا من الجيش، واغتيال 11ففي خالل عام من تأسيسها أعلنت الوالية )قنص 

شخص متهمين بالتجسس لحساب النظام املصري أو املوساد اإلسرائيلي(. كما صفت والية  130وتصفية أكثر من 

)خلف املنيعي، مثل  دد من شيوخ ورموز القبائل ممن تتهمهم بالتعاون مع الجيش ضدها سيناء أو حاولت تصفية ع

 . 205، وعودة األطرش(204قبال، وعيس ى الخرافين ونايف أبو

 استهداف املقرات األمنية بسيارات مفخخة وقذائف الهاون واالقتحامات:  -ج 

، والهجوم 2015يناير  29في  101ي بالعريش والكتيبة املربع األمنمن أبرز العمليات التي نفذتها الوالية الهجوم على 

صاعقة  103. والقضاء على تجمع من عناصر الكتيبة 206بمدينة العريش 2016على كميني العتالوي والصفا عام 

. واقتحام عنصرين من التنظيم ملعسكر تابع للجيش املصري في 2017يوليو 7إثر الهجوم عليهم قرب رفح بتاريخ 

ضباط. وقد أعلنت الوالية أن  7فردا بينهم    22، وتمكنهم من قتل  2018إبريل    14بوسط سيناء في    منطقة القسيمة

 

(، بينما بيعة جماعة 2015توبر أك15( إلى )2014أكتوبر 25الفترة املمتدة من ) وهي، 1436الحصاد السنوي للعمليات العسكرية لعام والية سيناء بعنوان إصدار نشره تنظيم  - 202

 . 10/11/2014أنصار بيت املقدس لتنظيم الدولة أعلنت بتاريخ 

 .5(، ص 22/6/2015، )املكتب اإلعالمي لوالية سيناء، 1436 شعبانحصاد العمليات العسكرية لشهر  - 203

 . 2017عيس ى الخرافين أحد كبار شيوخ قبيلة الرميالت، وعضو مجلس شعب سابق. نجا من محاولة اغتيال أصيب فيها بسبع رصاصات في يوليو  - 204

 2015ديسمبر 19املوافق  1437ربيع األول  7 -(10لعدد )ا -صحيفة النبأ -مدينة الشيخ زويد الردة فيدف صحوات مقال حملة )صيد املرتدين( تسته 205

 . 2016أغسطس  1( في لهيب الصحراءعماشة في إصدار ) نشر التنظيم مشاهد إعدام نقيب الشرطة محمد القالوي واملجند مجدي أبو - 206
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منازل لـلمتهمين بالتعاون مع الجيش 10منزل ألمناء شرطة، و 20عناصرها خالل عام من تأسيسها )فجروا أكثر من

 اون في هجمات متفرقة(.قذيفة ه 80صاروخ كاتيوشا و 34 والشرطة، فضال عن استهداف ثكنات الجيش بـ

 عمليات نوعية:  -د 

نار على سيارتهم في بإطالق ال قضاة 3، واغتيال 2015يوليو  16تدمير قطعة بحرية أمام سواحل رفح في من أبرزها 

، وزرع عبوة ناسفة في طائرة 2015، فضال عن قتل قاضيين في استهداف فندق سويس إن بالعريش عام2015مايو

، ومقتل جميع ركابها، مما أثر سلبا على حركة 2015أكتوبر31روسية بمطار شرم الشيخ مما أدى لسقوطها في 

ديسمبر  19وزير الدفاع املصري ووزير الداخلية بتاريخ . وإطالق صاروخ موجه على مروحية 207السياحة في مصر

أثناء وقوفها على أرض مطار العريش استعدادا لإلقالع مما أسفر عن مقتل قائد الطائرة العقيد محمد  2017

 101املندوه، ومدير مكتب وزير الدفاع املقدم اسماعيل الشهابي. كما سبق للتنظيم أن قصف مقر الكتيبة 

 أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لها. 2016فبراير  11في بصاروخي جراد 

 
 مقاطع بثها التنظيم الستهداف قطعة بحرية أمام سواحل رفح 

 

% بينما 20شهور من وقع حادث اسقاط الطائرة الروسية، انخفضت نسبة اشغال الفنادق بشرم الشيخ إلى    5مارس بأنه خالل    23  فودة فيجنوب سيناء اللواء خالد  صرح محافظ    -   207

 . 2016مارس  23 اليوم السابع فندقا أبوابه. 70أغلق 
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 إقامة حواجز تفتيش مؤقتة -ـر

اعتاد مسلحو الوالية إقامة حواجز لتفتيش السيارات بحثا عن عناصر الجيش والشرطة واملتعاونين معهم في 

. 208على نقيب الشرطة أيمن الدسوقي 2015يناير  11ألقت القبض في  الشيخ زويد ورفح، وفي إحداهامحيط قرى 

 2016فبرير    26وبلغ عناصرها من الجرأة أن نصبوا حواجز تفتيش مؤقتة في مدينة العريش عدة مرات، منها مرة في  

 .بميدان الفالح ملدة نصف ساعة 2017مارس  5بمنطقة جسر الوادي، وأخرى في 

    

 صورة إللقاء القبض على الضابط أيمن الدسوقي          صورة لكمين نفذته الوالية بميدان الفالح بالعريش

 قصف املستعمرات اليهودية بفلسطين املحتلة بالصواريخ  -ف

يخ غراد أعلنت والية سيناء استهداف )مستوطنة يهودية بثالثة صوار خالل عام من مبايعة تنظيم الدولة اإلسالمية،  

فضال عن تفجير خط الغاز املغذي لألردن مرتين(. وقد توالت عمليات قصف الوالية للكيان الصهيوني بشكل 

. وقصفت مجمع أشكول 2016متقطع خالل األعوام التالية. فقصفت معبر العوجة بصاروخين جراد في ديسمبر 

بخمسة صواريخ كاتيوشا. وقصفه   2017مايو    25بصاروخ جراد، وفي    2017إبريل    10عدة مرات من أبرزها قصفه في  

 بصاروخين جراد. ٢٠١٧أكتوبر 16في

 

 إعدامه.( لعملية توقيف الضابط ثم قسما لنثأرن  إصدارا مرئيا بعنوان ) 2015يناير  26نشرت والية سيناء في  - 208
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 استهداف املصالح االقتصادية للنظام -هـ

تتمثل أبرز عمليات الوالية التي تندرج ضمن هذا املحور في سعيها لوقف العمل بمصنع االسمنت التابع للجيش 

، 2017أكتوبر    10ي ملصنع اإلسمنت بسيارة مفخخة في  بوسط سيناء، فحاول أحد عناصرها تفجير الحاجز الرئيس 

ثم حذرت الوالية سائقي سيارات النقل الذين ينقلون النفط إلى املصنع من االستمرار في عملهم. ثم أحرقت بعض 

 2017نوفمبر  14من السائقين بعد إحراق سياراتهم. ثم أطلقت في  9قتلت  2017نوفمبر  10سياراتهم، ثم في 

. وتسببت تلك العمليات في 2017أبراج كهرباء تغذي املصنع في ديسمبر  4اد على املصنع. كما فجرت صاروخين جر 

 توقف اإلنتاج في املصنع بشكل مؤقت.

خط الغاز املغذي لألردن عدة مرات ملشاركة األردن في التحالف الدولي املناهض لتنظيم  هاوكذلك فجر عناصر 

ثالثة أبراج كهرباء بوسط سيناء تغذي األردن بالكهرباء.   2017يناير    15والية في  الدولة اإلسالمية. كما فجر عناصر ال

معدة وسيارة تستخدم في رصف الطرق  13ما يقرب من  2017وأحرق عناصر الوالية في منتصف شهر سبتمبر 

ام مقر بوسط سيناء بذريعة تعاون أصحاب السيارات مع الجيش. وكذلك قامت مجموعة من عناصر الوالية باقتح

مليون جنيه عقب تصفية الحراسات وعناصر  17واستولوا على  2017أكتوبر  16البنك األهلي وسط العريش في 

 األمن املكلفين بحراسته.

 استهداف األقباط -و

القس روفائيل  2016يونيو  30حرصت والية سيناء على استهداف التواجد النصراني بشمال سيناء، فقتلت في 

. ثم حدث تصاعد مفاجئ في استهداف النصارى بشمال سيناء باغتيال 209مار جرجس بالعريشموس ى كاهن كنيسة 

، 2017فبراير  12مواطنين نصارى بشمال سيناء في خمس حوادث تصفية خالل عشرة أيام فقط بدأ أولها في  6

ءا من نهاية ، ضمن استراتيجية جديدة استخدمها تنظيم الدولة في مصر بد210من ذات الشهر 23ووقع آخرها في 

 

 . 2016يوليو  12املوافق  1437شوال  7من صحيفة النبأ األسبوعية. والصادر في  (38)العدد . وتبنت والية سيناء اغتياله في 2016يوليو 1 ليوم السابعا، 2016يونيو  30 املوجز - 209

 .كامل رؤوف فبراير  23ونجله مدحت، ثم في  ،سعد حنافبراير  22، وفي جمال جرجسفبراير  16في  . ثمعادل شوقي، و بهجت مينا 2017 فبراير 12اغتيل في  - 210
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 13. وأدت عمليات االغتيال تلك إلى نزوح جماعي للنصارى من شمال سيناء، وتجددت تلك الحوادث في 2016عام 

 . 211باغتيال املواطن باسم عطا هللا بطلق ناري في الرأس بمدينة العريش 2018يناير 

 مد نطاق العمليات إلى جنوب سيناء -ي

سيناء، سعت الوالية إلى تنفيذ عدة عمليات بها إلرهاق األجهزة األمنية، رغم التشديدات األمنية بمحافظة جنوب 

موكب مساعد مدير أمن سيناء اللواء السيد الرافعي مما أسفر عن  2016سبتمبر 6فاستهدفت بوادي فيران في 

مما   2016إصابته. وزرع عناصرها عبوة ناسفة بطائرة روسية أقلعت من مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء في أكتوبر  

. كما صفى عناصرها شرطيين بجنوب 2017يناير    22أسفر عن سقوطها. وفجرت برجي كهرباء في عيون موس ى بتاريخ  

مما أسفر   2017إبريل    18عقب توقيف سيارتهما، وهاجموا ارتكازا أمنيا في سانت كاترين في    2017مارس    3سيناء في  

 عن مقتل أمين شرطة.

 هوية القتلى ومعدل العمليات

لم يقتصر قتلى الجيش والشرطة على صغار الضباط واملجندين، فقد أمكن رصد مقتل العديد من القادة وفقا 

بسيناء وفقا  2017إلى  2015للبيانات املعلنة في الصحف واملواقع اإلخبارية عن هوية الضحايا خالل الفترة من 

 للجدول التالي.

 لواء عميد عقيد مقدم الرتبة

 1 4 2 6 شرطة

 0 3 5 10 جيش

 ومن بين هؤالء:

 (.2016أكتوبر  29)زويد بالشيخ  103املقدم رامي حسنين قائد كتيبة الصاعقة -

 (2017مارس  23مشاة، جبل الحالل ) 16باللواء  351العقيد أ. ح يحيى حسن قائد الكتيبة  -

 (.2017يوليو  7)زويد بالشيخ  103املقدم أحمد املنس ي قائد كتيبة الصاعقة  -

 

 . 7201يناير  13 املصري اليوم - 211
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 (.2017العقيد تامر نصر الدين رئيس قطاع العمليات باملخابرات الحربية بوسط سيناء )سبتمبر -

 (.2017ديسمبر  28)العبد العقيد أ. ح. أحمد الكفراوي، الحاكم العسكري لبئر -

راف لحصاد عمليات والية سيناء خالل جفقد نشرت صحيفة النبأ األسبوعية انفو  أما من حيث معدل العمليات

عملية شهريا. وجاءت تفاصيل   54، أي بمعدل  212عملية خالل العام  647هجريا يفيد بتنفيذ الوالية عدد  1438عام  

 تلك العمليات وفقا للجدول التالي:

 التكتيك عدد العمليات التكتيك
عدد 

 العمليات

 13 عمليات استشهادية وانغماسية 10 وغزواتكمائن 

 63 60تدمير دبابات إم  86 تصفية واغتيال

 32 تدمير عربات هامر 186 عمليات قنص

 199 تدمير مدرعات وجرافات وسيارات 27 عبوة متشظية

 - - 31 صد حمالت عسكرية

 

 

  20إلى  2016أكتوبر  12من  الفترة املمتدةهجريا يوافق بالتاريخ امليالدي  1438والعام  ،2017سبتمبر  28املوافق 1439محرم  8( الصادر في 99العدد ) -صحيفة النبأ األسبوعية - 212

 .  2017سبتمبر 
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من صحيفة النبأ األسبوعية التابعة لديوان اإلعالم املركزي بتنظيم الدولة  (15)انفوجراف منشور بالعدد 

املوافق من  1437بيع األول حتى ر  1436اإلسالمية يتناول عمليات والية سيناء منذ بيعتها لتنظيم الدولة في محرم 

 .2016يناير  10إلى  2014أكتوبر  25
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 الصراعات الجانبية وتبديد القوة 

مع مقتل معظم قادة الصف األول والصف الثاني لوالية سيناء، وعلى رأسهم أمير الوالية أبو دعاء األنصاري عام 

. دخلت الوالية في صراعات جانبية 214التنظيم. وبروز عناصر صغيرة السن لديها توسع في التكفير داخل 2016213

مع أفراد القبائل وباألخص قبيلة الترابين القوية، سواء على خلفية مطاردة العاملين بتهريب السجائر والبضائع على 

الحدود مع األراض ي املحتلة ومصادرة سياراتهم أو حرقها. أو على خلفية اتهامهم بالتعاون مع النظام املصري. وأدى 

إلى حدوث اشتباكات دموية بين الجانبين من أبرزها تفجير أحد عناصر الوالية لسيارته املفخخة في تجمع  ذلك

، والذي رد عليه أفراد القبيلة بحرق أسير لديهم من عناصر الوالية. 2017إبريل  25لعناصر من قبيلة الترابين في 

كلمة صوتية ألحد عناصرها  2017مايو  3صدرت في وعندما بدأت الوالية تستعمل إعالميا لفظ صحوات الترابين، 

تحت اسم "أبي هاشم الترباني" بعنوان )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( رفض خاللها تعميم وصف قبيلته 

بالصحوات. ودعا أفراد قبيلته لالمتناع عن أي تعاون مع النظام املصري. ومن ثم تواصلت االشتباكات بين الطرفين، 

على حاجز لعناصر من قبيلة الترابين، 2017مايو  10نجاح عناصر الوالية في شن هجوم مباغت بتاريخ  ومن أبرزها

 2017فردا على رأسهم سالم الفي تاجر املخدرات الشهير. وقد سمح الجيش املصري بدءا من يونيو  15فقتلوا 

 . 215برفح والشيخ زويد للعناصر القبلية املتعاونة معه بإقامة حواجز مسلحة في محيط حواجز الجيش

لرأس أحد أبرز شيوخ الصوفية بسيناء  2016نوفمبر 18وكذلك دخلت الوالية في صراع مع الصوفية مع قطعها في 

بتهمة الكهانة واالستعانة بالشياطين. ثم كانت الطامة الكبرى بوقوع مجزرة  97جرير، والبالغ من العمر  عيد أبو

مصليا إثر الهجوم على املصلين أثناء صالة الجمعة. ورغم  315عن مقتل مسجد الروضة ببئر العبد التي أسفرت 

عدم تبني الوالية رسميا للعملية، إال أنه سبق لها التهديد على لسان أمير مركز الحسبة في والية سيناء باستهداف 

األم باعتباره زاوية من صحيفة النبأ األسبوعية الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي للتنظيم  58املسجد في العدد 

 

 22من مجلة النبأ الصادرة في  60، واعترف التنظيم بمقتله في العدد 2016أغسطس  4أعلن املتحدث العسكري باسم الجيش املصري مقتل والي سيناء أبو دعاء األنصاري في  - 213

 ، معلنا عن تعيين أبي هاجر الهاشمي واليا جديدا.2016ديسمبر

 ي.لالزام مثل حمزة، والذي تتحدث فيه عناصر صغيرة السن بخطاب متشنج 2018يناير  3الصادر في  إصدار ملة إبراهيمانظر  - 214

 (.  2017يونيو  1)اسطنبول، املعهد املصري للدراسات،  2017شهر مايو  تقرير -للمزيد انظر: هيثم غنيم، تطورات املشهد السيناوي  - 215
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. ولم تصدر والية سيناء عقب الحادث أي بيان نفي للمسؤولية أو التعزية في الضحايا، رغم سابقة 216شركية

 . 217إصدارها بيانات شبيهة كما في بيان نفي ضلوعها في مجزرة خريزة

 استراتيجية النظام المصري في مواجهة والية سيناء

اعتمد النظام املصري على استراتيجية تقوم على قمع السكان، واالنتقام من عناصر والية سيناء. واالستعانة 

بمليشيات قبلية ملطاردة املسلحين. وتبادل التعاون االستخباري مع الكيان الصهيوني. فضال عن توظيف الحصار 

اصر السلفية الجهادية الغزاوية التي تسعى على قطاع غزة للضغط على حركة حماس لتشديد إجراءاتها ضد العن

لالنضمام لوالية سيناء. وبذلك طبق النظام املصري مقاربة ملكافحة التمرد تطلق عليها وكالة االستخبارات املركزية 

. وهي مقاربة )تسعى ملعاقبة املتمردين والسكان الذين يدعمونهم. وتتجاهل أفضل "االستبداديةاألميركية "املقاربة 

مارسات األساسية ملكافحة التمرد، مثل استخدام الحد األدنى من القوة، واالحترام الالئق لحقوق اإلنسان، امل

. ويشير الباحث 218والفوز بدعم السكان. وبدال من ذلك تسعى هذه املقاربة إلى جعل تكلفة دعم املتمردين ال تطاق(

أن )إيذاء املدنيين يمكن أن يؤدي إلى عزلهم عن التمرد،   إلى أن هذه املقاربة تعتمد على  باتريك جونستون بمركز راند  

 . 219وتخويفهم لوقف مشاركتهم في العصيان أو دعمه(

تلك املقاربة االستبدادية اعتمدت على شن الحمالت العسكرية واألمنية املوسعة، والتي يتخللها هدم وحرق 

ملزارع، وقطع األشجار، وهدم آبار املياه، ممتلكات املشتبه فيهم من بيوت وسيارات ودراجات نارية، وتجريف ا

باإلضافة إلى التوسع في االشتباه، وإطالق النيران عشوائيا من الحواجز األمنية والدوريات، وصوال إلى تهجير 

املواطنين من الشريط الحدودي لرفح إلقامة منطقة حدودية عازلة فضال عن تنفيذ غارات جوية بطائرات دون 

دخول الدراجات . ومنع 221، وشن قصف مدفعي تجاه مناطق تواجد عناصر الوالية220حربيةطيار وبالطائرات ال

 

 . 2016ديسمبر  8املوافق  1438ربيع األول  8، 58بة بوالية سيناء، العدد حوار أمير مركز الحس - 216

 . 2015سبتمبر  19املوافق  1436ذي الحجة  5( لوالية سيناء صدر في 15البيان رقم ) - 217

 .27(، ص 2018)ترجمة مركز حازم للدراسات، 1دليل وكالة االستخبارات املركزية األميركية لتحليل التمرد، ط - 218

 . 12( ص2009املتحدة األميركية، جامعة ستانفورد،  )الواليات1باتريك جونستون، فاعلية قطع رأس القيادة في حمالت مكافحة التمرد، ط  - 219

غارة جوية أثناء عملية عسكرية نفذها الجيش.  50قرابة  2016مارس  25و 24تي نفذها الطيران املصري على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد يومي بلغ عدد الغارات الجوية ال - 220

 .2، 1( ص 2016)اسطنبول، املعد املصري للدراسات، 2016مارس  30 -املشهد السيناوي  غنيم، تطوراتللمزيد انظر: هيثم 

 عسكري يصرح بشن غارات جوية ألول مرة بطائرات دون طيار ضد مخابئ املسلحين بسيناء. مصدر –16/11/2014بوابة األهرام  - 221
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النارية وقطع غيارها إلى سيناء، وحظر سير سيارات الدفع الرباعي بها، وتقييد حركة بيع الوقود. وقطع االتصاالت 

ول سيناء سوى بتصريح وشبكة النت واملياه بشكل دوري عن مناطق العمليات. ومنع املواطنين املصريين من دخ

بدأ الجيش املصري في نهج جديد بمدينة العريش يتمثل في هدم منازل الهاربين واملعتقلين  2018أمني. وفي فبراير 

. ويشير 222منزال 18كإجراء انتقامي. فهدم سبعة منازل دفعة واحدة، وواصل تلك السياسة في الشهر التالي ليهدم 

إلى أن عدد عمليات اإلعدام خارج  2017مطلع عام  مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيبتقرير صادر عن 

% من مجموع  89اء مصر، أي بنسبة حالة في مختلف أنح 1384من أصل حالة  1234 نطاق القانون في سيناء بلغ

قة
َّ
 .223الحاالت املوث

موس ى الدلح، وابراهيم العرجاني وعائلة أبو شويطر في كما اعتمد الجيش على مليشيات قبلية مثل مليشيات 

مطاردة وتوقيف وتصفية عناصر والية سيناء. وهو تكتيك توص ي به وكالة االستخبارات املركزية األميركية قائلة 

وات مكافحة التمرد أن تستفيد من استخدام القوات املحلية الخاضعة إلشرافها مثل امليليشيات من أجل )يمكن لق

. كما أدى تقارب النظام املصري 224تعزيز القوات الحكومية. وباألخص للجمع بين االستخبارات وتوفير دفاع ثابت(

ألخيرة إلجراءاتها ضد الجهاديين مع حركة حماس، والخصومة بين تنظيم الدولة وحركة حماس إلى تشديد ا

الفلسطينيين املرتبطين بالوالية. وُيقدر عدد الغزاويين الذين التحقوا فعليا بصفوف والية سيناء خالل الفترة من 

. ويجدر اإلشارة أيضا إلى ظهور مقاتلين من جنسيات سعودية وإفريقية 225فلسطينيا 130قرابة  ٢٠١٧حتى  ٢٠١٤

 .226في إصدارات والية سيناء

أما التنسيق االستخباري الوثيق مع الجيش اإلسرائيلي ملواجهة عناصر والية سيناء، فقد اتخذ شكال غير مسبوق، 

. وفي مطلع 227إذ أعطى النظام املصري تفويضا مفتوحا للجيش اإلسرائيلي لشن غارات جوية على املسلحين بسيناء

 

 . 2018املشهد السيناوي عن شهري فبراير ومارس  غنيم، تطوراتللمزيد انظر: هيثم  - 222

 . 7، 6( ص 2017، )القاهرة: مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،2016في عام  أرشيف القهر - 223

 .36ص  التمرد،تحليل دليل وكالة االستخبارات املركزية األميركية ل - 224

 .٢٠١٧سبتمبر  ٢٢، مركز رفيق الحريري للشرق األوسط،  حمساويةغزة وتقويض العالقات املصرية الأحمد سالم، جهاديو  - 225

كما ظهر مقاتل من إفريقيا باسم  (.بعنوان )رسالة إلى أهلنا في بالد الحرمين 2015ظهر مقاتل من الجزيرة العربية باسم أبي فامة الجزراوي في إصدار نشرته والية سيناء في ديسمبر  -  226

 (.من سيناء إلى الصومالبعنوان ) 2015أكتوبر  1الوالية في  إصدار نشرته الجنوبي فيطلحة 

 . 2018إبريل  236، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، سيناء اإلسرائيلية فياملعضلة سامي ترجمان،  - 227
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ة نيويورك تايمز بالقاهرة عن شن إسرائيل ملائة ضربة كشف ديفيد كيركباتريك املراسل السابق لجريد  2018فبرير  

 . ٢٠١٥228جوية داخل سيناء منذ عام 

ونظرا للخسائر الكبيرة التي تلحق الجيش املصري بسبب العبوات الناسفة، فقد أعلنت السفارة األميركية بالقاهرة 

منح املواد الدفاعية الزائدة  ضمن برنامج MRAPمركبة  762عن بدء وصول الشحنة األولى من  2016مايو  12في 

يتم بموجبه نقل املركبات دون أي تكلفة على الحكومة املصرية. وهي مركبات  والذي التابع لوزارة الدفاع األمريكية 

ُصممت بشكل خاص لدعم عمليات الجيش األمريكي في أفغانستان، حيث توفر مستويات حماية مرتفعة 

 .229للجنود

املقاربة االستبدادية ملكافحة واإلقليمية والدولية لم تؤت أكلها بشكل كامل بعد. كما أن    هذه الجهود املصرية الذاتية

يرون أن إيذاء التمرد التي يعتمدها النظام املصري غير مسلم بجدواها، فكثر من املتخصصين في مكافحة التمرد )

ن إلى أن هذا النهج يدفع املدنيين لدعم املدنيين أمر غير مثمر يؤدي إلى خسائر تكتيكية في مكافحة التمرد. ويشيرو

 . 230املتمردين(

 العملية الشاملة ومستقبل الصراع في سيناء

أبدى العديد من املتخصصين في مكافحة التمرد مالحظات على أداء الجيش املصري في سيناء، وقدموا نصائح 

مقاال في معهد  اإلسرائيلي الجنرال سامي ترجمانلتطويره. فكتب القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش 

ب 
ّ
واشنطن لسياسات الشرق األدنى أكد فيه على أهمية اعتناء الجيش املصري )بالجهود الهجومية التي تتطل

أي شن عمليات هجومية في  -واالنتقال من النهج القائم على رد الفعل  والية سيناء، مواصلة التقدم ضد تنظيم

إلى نهج استباقي يتضّمن عمليات هجومية مستمرة من قبل وحدات خاصة تستند   -إلرهابية فقط  أعقاب الهجمات ا

فبراير  9عنها الجيش املصري في  أعلنوفي هذا السياق يمكن فهم العملية الشاملة التي  .231إلى استخبارات دقيقة(

 

 .٢٠١٨فبراير  ٣، نيويورك تايمز، التحالف السري: إسرائيل تنفذ ضربات جوية داخل مصر بموافقة القاهرة ديفيد كيركباتريك، - 228

 . 2016مايو  12 اليوم السابع - 229

 . 11جونستون، ص  - 230

 سامي ترجمان، مصدر سابق.  - 231
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الشيخ زويد،  -رفح -. فخالل الفترات السابقة اعتمد الجيش على تكثيف الحواجز األمنية في مثلث العريش2018

حاجزا في منطقة جغرافية محدودة، وهدف هذا التكثيف إلى تقديم هذه  170حتى وصل عدد هذه الحواجز إلى 

تكيف املسلحون مع هذا التكتيك، ونجحوا عدة الحواجز الدعم لبعضها البعض عند تعرض أحدها للهجوم. ولكن  

مرات في اقتحام بعض هذه الحواجز واغتنام ما فيها من أسلحة وذخائر مثلما حدث في حواجز كرم القواديس 

والغاز وأبورفاعي، فضال عن استهدافهم املستمر بواسطة العبوات الناسفة للقوات املشاركة في حمالت املطاردة 

دعم اللوجستي التي تمد الحواجز باحتياجاتها. مما يستنزف جهود الجيش في حماية وإدامة والتمشيط، ولقوات ال

 هذه الحواجز.

ومن ثم جاءت الحملة 

الشاملة لتعمل على تأسيس 

معاقل حضور أمني دائم في 

يخ زويد ورفح الوالية بقرى الش 

وجنوب العريش للحد من 

تحركات عناصرها. وهو ما 

كتيبة من  88استلزم مشاركة 

الجيش في سيناء وحدها، 

، مقاتل 42.630 بإجمالي

فضال عن قوات الشرطة. 

واعتمد الجيش خالل تقدمه 

الهجومي على القيام بطلعات 

جوية مكثفة للرصد الجوي ثم 

اإلغارة، وتنفيذ قصف مدفعي 

ثم التقدم إلى القرى  عشوائي

بأرتال عسكرية كبيرة في 
 من صحيفة النبأ ملحصلة شهرين من العملية الشاملة. 127انفوغراف منشور بالعدد 
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طليعتها كاسحات األلغام وسيارات التشويش على املتفجرات. ومن جهتها حاولت والية سيناء تكبيد الجيش املصري 

انفوجراف لعدد عمليات   2018إبريل    13الصادر في    127بعض الخسائر خالل العملية. ونشرت مجلة النبأ في العدد  

 عملية. 136الوالية خالل شهرين من بدء الحملة الشاملة، والذي ناهز 

ريقه، خسارة التنظيم األم في العراق والشام ملعاقله وتراجع بجاءت هذه العملية العسكرية الضخمة بالتوازي مع 

وتعامل عناصر الوالية مع سكان سيناء باعتبارها إمارة ذات سلطة، ووالية تابعة لخالفة حقيقية، تسعى لفرض 

النمط الحياتي الذي تستلهمه على السكان. فضال عن دخولها في صراعات دموية مع بعض القبائل، وإبداء الوالية 

سالم، وأخيرا تنامي الجهود اإلسرائيلية واألميركية للخصومة مع حركة حماس وغيرها من الجماعات مثل جند اإل 

لتقويض وجودها. هذه األمور مجتمعة تجعل من الصعب استمرار الوالية على املدى البعيد في حرب االستنزاف التي 

ن، تشنها ضد النظام املصري. فالنجاحات املبكرة للتمردات غالبا ما ال تستمر عندما يبدأ املتمردون في خسارة السكا

كما أن )التمرد الذي ينجح في إظهار وجوده كتحد مسلح له درجة من األهلية، غالبا ما يمر بفترة من االزدهار تتناسب 

مع فشل مكافحي التمرد في التعرف على التحدي الذي يمثله املتمردون، وتطوير استجابة مناسبة ملواجهته. ورغم 

سرعة وحزم استجابة الحكومة فضال عن أخطاء املتمردين إلى  نجاة املتمردين من تحدي البداية، يمكن أن تؤدي 

دفع حركة التمرد للتدهور مبكرا. وإذا استمر التمرد في النمو في حين كانت الحكومة قادرة على تقديم استجابة 

 . 232عاما( 12معقولة، فإن الصراع يمكن أن يصل إلى ذروته الديناميكية ليستمر عدة سنوات، بمتوسط قد يبلغ 

 عمليات تنظيم الدولة اإلسالمية خارج سيناء

أدى اختالف مجموعات أنصار بيت املقدس بالوادي )خارج سيناء( إلى حدوث انشقاقات في صفوفها، فعمل قائد 

هشام عشماوي على تأسيس جماعة املرابطين، بينما ساهم رفيقه الجماعة خارج سيناء، ورائد الجيش السابق 

تنظيم الدولة في تأسيس جماعة أنصار اإلسالم. في حين قاد مجموعات  دعبد الحمي نقيب الصاعقة السابق عماد

 في:وتمحور نشاطها أشرف الغرابلي والذي عمل على تنشيط خالياها،  خارج سيناء

 

 .33ص  التمرد،دليل وكالة االستخبارات املركزية األميركية لتحليل  - 232
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 والسياح األجانب استهداف –أ 

بطريق الواحات 2014ر ديسمب 1تبني قتل املهندس األمريكي بيل هندرسون في  ومن أبرز العمليات في ذلك املحور 

بسيارة مفخخة،   2015، واستهداف القنصلية اإليطالية بالقاهرة في يوليو  2014أغسطس    10بعد سابقة خطفه في  

يونيو  10وتنفيذ هجوم مسلح غير ناجح على معبد الكرنك باألقصر بواسطة عنصرين تونس ي وسوداني بتاريخ 

ثم قتله أغسطس  بطريق الواحات2015يوليو  22، واختطاف الكرواتي توماسالف سلوبيك في233(2015)

 .2016يناير  8، وتبني إطالق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالجيزة في 234(2015)

 صور ملتعلقات األميركي ويليام هندرسون                                                     صورة الرهينة الكرواتي           

 الشرطة والجيش وعناصر  األمنية املقرات استهداف –ب 

، 2014نوفمبر 28من أبرز العمليات في هذا املحور اغتيال العميد بالجيش محمد سعيد ومجند يرافقه بالقاهرة في 

أمناء شرطة من  7بسيارة مفخخة، وقتل ضابط و 2015في أغسطس واستهداف مقر األمن الوطني بشبرا الخيمة

 

 . 2015يونيو  10 الوطن - 233

 0152أغسطس    5إلعدامه في    فيديو  ساعة، ثم نشر التنظيم  48يطالب فيها باإلفراج عن املعتقالت في السجون املصرية مع إعطاء مهلة    نشر التنظيم مناشدة من الرهينة الكرواتي  -   234
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عملية نفذتها خلية  16ضباط وأفراد شرطة خالل  9. ومقتل 2016أغسطس  8عناصر مباحث قسم حلوان في 

 .2016إلى  2015الجيزة في الفترة املمتدة من عام 

 اختراق التنظيم ومقتل الغرابلي

تمكنت قوات األمن بجراج نيابة أمن الدولة العليا . فقد  2015تلقت خاليا التنظيم ضربات متتالية في شهر سبتمبر  

من القبض على منفذ الهجوم على القنصلية االيطالية، ومقر األمن الوطني بشبرا الخيمة  2015سبتمبر  16في 

املحامي هيثم رمضان أثناء محاولته وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة املحامي العام األول لنيابة أمن الدولة تامر 

. ومن خالل التحقيقات معه بدأ األمن يجمع خيوط التنظيم. إذ تبين أن التنظيم يجهز السيارات 235الفرجاني

قصاص  2015سبتمبر  13املفخخة بالصحراء الغربية. وفي ذات التوقيت سبق لعناصر التنظيم أن اختطفوا في 

 . 236األثر البدوي صالح قاسم من منزله بالصحراء الغربية ثم ذبحوه

اء مطاردة مجموعات التنظيم بالصحراء الغربية قصف سالح الجو املصري بالخطأ عدة سيارات دفع رباعي وأثن

سائحين مكسيكيين وأربعة   8، مما أسفر عن مقتل  2015كانت تقل سياحا مكسيكيين بالصحراء الغربية في سبتمبر  

من قيادات  9في تصفية  2015بتمبر س25. ولكن أخيرا نجحت األجهزة األمنية بتاريخ 237من مرافقيهم املصريين

املتهم   رعبد الستاالتنظيم في اشتباك بمزرعة بأوسيم، من بينهم محمد نصر مؤسس كتائب الفرقان سابقا، وطارق  

 بتدبير حادث معبد الكرنك. 

ي في تحقيق اختراق خطير بالتنظيم إثر تمكنها من القبض على أحد مسؤول 2015ونجحت األجهزة األمنية في عام 

. فعقد حسام صفقة مع األمن املصري تقض ي 238الشهير بأبي الفرقان" -السفريات بالتنظيم وهو "حسام عوض

في القبض على أعداد   2016إلى إبريل    2015بإخالء سبيله مقابل تعاونه في اسقاط رفاقه، فساهم من منتصف عام  

 -بلغ عدد املوقوفين في قضية واحدة فقطكبيرة من مؤيدي التنظيم وعناصره بالقاهرة واملحافظات املختلفة، و 

 

 . 2016مارس  26في التحقيقات التي نشرها موقع أخبار اليوم بتاريخ  العترافاتهوفقا  2015. وقد انضم لوالية سيناء في يونيو 2015ديسمبر 30، انفراد - 235

 . 2015سبتمبر  17،  الشروق - 236

 . 2016أغسطس  15، ترجمة مدى مصر لتقرير من مجلة الفورين بوليس ي عن الحادث، حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة ملقتل سياح املكسيك-  237

 ( حصر أمن دولة عليا.2015/ 672( في القضية رقم )11يبة، وهو املتهم رقم )طالب في معهد الهندسة بأكاديمية ط -1993مواليد  –سواني الجنسية  –حسام الدين أحمد عوض  - 238
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شابا. كما ساعد املذكور األمن في الوصول لعدد  120ما يزيد عن  -( حصر أمن دولة عليا2015/ 672القضية رقم )

من العناصر الجهادية البارزة وتصفيتها كالقيادي السابق بأجناد مصر أحمد النجار الشهير بمالك األمير عطا. ثم 

 بالقاهرة. 2015نوفمبر 9منية إلى أشرف الغرابلي، وقتلته في وصلت األجهزة األ 

 خاليا الجيزة وحلوان )عملياتها، وانكشافها(

تشكلت خاليا تنظيم الدولة خارج سيناء في العديد من املحافظات واملدن، وباألخص في الجيزة وحلوان وقنا. وعملت 

سواء بالتنسيق مع أشرف الغرابلي قبل تصفيته، أو بشكل منفصل مع وجود تعاون متبادل بين قيادات الخاليا، 

 بالتواصل املباشر فيما بينهم.

ومن أبرز تلك الخاليا، خلية جنوب الجيزة، وخلية حلوان، وخلية اشتهرت باسم والية الجيزة. أما خلية جنوب الجيزة 

من عناصر الشرطة في الهجوم على كمين  4عملية من أبرزها تصفية  16ونفذت  2015فقد بدأت عملياتها عام 

عمليات في مركز البدرشين  7. )فوقعت 2016يناير  9املنوات، واغتيال عقيد الشرطة "علي فهمي" رفقه سائقه في 

عمليات على طريق القاهرة أسيوط الزراعي في نطاق جغرافي تابع ملركز البدرشين، باإلضافة إلى   6أو قرى تابعة له، و

عمليات في مركز أبو النمرس أو قرى تابعة له. وانحصرت تلك العمليات في استهداف ضباط وأفراد شرطة بإطالق   6

ار عليهم في مناطق زراعية وشوارع الن

مفتوحة، باستثناء عملية واحدة تم فيها 

استخدام املتفجرات في استهداف أفراد 

الخدمة األمنية التابعة لإلدارة العامة 

لتأمين املناطق األثرية والسياحية مركز 

 240 .239أبو النمرس(

 

 . 2016نوفمبر  29، مدى مصر، قراءة أولية في نتائج تحقيقات خليتي الجيزة وحلوان - 239

 ي ضباط مثلما تزعم الصحيفة.من عناصر الشرطة ليس من بينهم أ 4(. وجدير بالذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 8)العدد صحيفة النبأ  - 240

 صحيفة النبأ تتبنى حادث الهجوم على كمين املنوات
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لسنة  390ه على البراءة في القضية رقم إثر حصول 2016أما خلية حلوان، فقد تأسست على يد وليد حسين عام 

حصر أمن دولة عليا، والشهيرة باسم تنظيم محمد الظواهري. ونفذت تلك الخلية عملية استهداف  2013

ميكروباص مباحث حلوان بالتنسيق مع خلية الجيزة. فقد قام عناصر خلية الجيزة بتوفير السيارة ربع نقل ماركة 

عبر تصفية املواطن توبه بباوي، واالستيالء على السيارة التي يقودها، ثم تغيير  شيفروليه املستخدمة في الحادث

لونها من األحمر إلى األبيض مع تركيب لوحات معدنية مزيفة. فضال عن توفير األسلحة لخلية حلوان، وعقب تنفيذ 

عليها من القتلى لدى  أمناء شرطة تم إخفاء السيارة واألسلحة املستولى 7الحادث الذي أسفر عن مقتل ضابط و

 .241خلية الجيزة

أما الخلية الثالثة الشهيرة باسم والية الجيزة، فقد ارتبطت مباشرة بأشرف الغرابلي، ونفذت عدة عمليات تبناها 

تنظيم الدولة اإلسالمية في منابره اإلعالمية. مثل حادث استهداف قوة تأمين مكتب التصديقات التابع لوزارة 

. وزرع عبوة ناسفة استهدفت قوة تأمين فندق األهرامات 2015بوة ناسفة بالعجوزة في سبتمبر الخارجية بتفجير ع

، ولكن تم كشف العبوة. واستهداف موظفين بالهيئة العامة للطرق والكباري، بمحور 2015الثالثة في شهر نوفمبر 

نادى الطلبة العماني التابع ظنا أنهما من عناصر الشرطة. واستهداف قوة تأمين  2016مارس  23يوليو في  26

، فضال عن 2016مارس  5للملحقية الثقافية لسفارة سلطنة عمان، بشارع غزة بالعجوزة بواسطة عبوة ناسفة في 

 .242زرع عبوتين ناسفتين أمام سفارة غانا، ولكن تم كشفهما وإبطال مفعولهما

األمنية من دوائر االعتقاالت، وحصلت على  ومع توالي عمليات تلك الخاليا بنطاق محافظة الجيزة، وسعت األجهزة

في الوصول إلى مجموعة من أهم عناصر خليتي الجيزة وحلوان بعض الخيوط التي قادتها إلى صيد ثمين، إذ نجحت 

. 243(2016يونيو ) 6أثناء اختبائهم في شقة مدينة رأس البحر الساحلية بمحافظة دمياط فقتلت ثالثة منهم في 

عن ميل التنظيم للمبالغة اإلعالمية، إذ تعرض عناصره ملداهمة أمنية، وحدث اشتباك وكشف حادث رأس البر 

سقط خالله ثالثة منهم قتلى، بينما تمكن رابع من الفرار إلى مدينة املنصورة، وأثناء محاولته استقالل حافلة للسفر 

 

 .  2016نوفمبر  30 الشروقشكري( أمام نيابة أمن الدولة العليا.  وعبد هللا، وأحمد سالمة عشماوي، بعبد التواانظر اعترافات أعضاء خليتي حلوان والجيزة )محمود  - 241

 . 2018مايو  19،  االشروق - 242

 . 2016يونيو  6 املصري اليوممن بينهم وليد حسين مؤسس خلية حلوان.  - 243
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ه األحداث على أنها عمليات إلى القاهرة، حاولت دورية شرطة توقيفه، فاشتبك معها. بينما عرض التنظيم هذ

هجومية من قبل عناصره. وزعم سقوط قتلى فيها من عناصر الشرطة رغم عدم صحة ذلك، إذ سقط مصابون 

فقط. وعموما فقد اتسمت معظم األخبار الواردة عن عمليات خاليا التنظيم بالجيزة وحلوان ضمن صحيفة النبأ 

 األسبوعية باملبالغة.

 
 سالمية عن مداهمة عناصره برأس البربيان تنظيم الدولة اإل 

مع انكشاف خلية جنوب الجيزة، انكشفت أيضا الخاليا األخرى املتعاونة معها، وسقط معظم عناصرها في يد األمن، 

إلى شقة مفخخة في حي الهرم انفجرت إثر اقتحامها  2016يناير  21وصل األمن في وخالل املداهمات واالعتقاالت، 

 .244من عناصر الشرطة بينهم ضابط أمن وطني 6مما أسفر عن مقتل 

 

ظيم، مع التنبيه أن مجموعة سقط في الحادث ثالثة مدنيين، مما يجعل العدد اإلجمالي للضحايا تسعة، ولم يسقط في الحادث عشرة من عناصر الشرطة مثلما زعم بيان التن - 244

مجموعات العقاب الثوري انضمت للتنظيم، وهي من نفذت  العقاب الثوري أعلنت مسؤوليتها عن الحادث أيضا، بينما تشير بعض املعلومات املتداولة عن الحادث إلى أن إحدى

 الحادث، لذا تبنى الطرفان الهجوم.
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 بيان تبني حادث شقة الهرم

إلى أن عادت مجددا  2016وتوقفت عمليات تنظيم الدولة اإلسالمية بالقاهرة الكبرى واملحافظات منذ شهر مايو 

السابقة. مما جعل على يد مجموعة عزت حسين وعمرو سعد التي تبنت استراتيجية جديدة ومختلفة عن الخاليا 

 .245األجهزة األمنية تطلق عليها )خلية استهداف الكنائس(

 جنود الخالفة في مصر

مايو  5اعتاد تنظيم الدولة اإلسالمية على وصف عملياته خارج سيناء بأنها من تنفيذ جنود الخالفة. ثم نشر بتاريخ  

( من مجلة النبأ األسبوعية الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بالتنظيم األم لقاءا مع من سماه 79في العدد )  2017

)أمير جنود الخالفة في مصر(. والذي أشار فيه إلى أنهم يعملون بشكل مستقل عن والية سيناء، مع التأكيد على أن 

عالقة أتباعه بجنود والية سيناء هي عالقة اإلخوة واملحبة والوالء. وقد اعتمد التنظيم بعد تفكك مجموعات 

السابقة على استراتيجية جديدة، تركز على صنع توتر طائفي يؤثر على تماسك املجتمع، ويمهد إن اتسعت وتيرته 

 يمكن للتنظيم أن يتمدد من خاللها. لدخول البالد في صراع طائفي ينهك النظام الحاكم، ويخلق فجوة

 

والتفاصيل الواردة فيه تتطابق مع البيانات التي أصدرها التنظيم عن تلك الحوادث سواء عبر وكالة أعماق  االسكندرية.جنايات   2017/ 165إحالة القضية رقم   قرارللمزيد انظر  - 245

 أو في صحيفة النبأ.
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 عمليات هي: 5ونفذ التنظيم ضمن هذه االستراتيجية 

بعبوة ناسفة يحملها عضو  2016ديسمبر  11استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية في القاهرة بتاريخ  -1

 آخرين. 34مواطنا نصرانيا، وإصابة  29التنظيم محمود شفيق، مما أسفر عن مقتل 

عبر تفجير عضو التنظيم محمود حسن 2017إبريل  9نيسة املرقسية باإلسكندرية بتاريخ استهداف الك -2

برتبة  2من عناصر الشرطة )من ضمنهم  8شخصا بينهم  18مبارك لحزامه الناسف مما أسفر عن مقتل 

 آخرين. 43عميد( فضال عن إصابة 

ر عضو التنظيم ممدوح بغدادي عبر تفجي2017إبريل    9استهداف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بتاريخ   -3

 آخرين. 75شخصا وإصابة  27لحزامه الناسف مما أسفر عن مقتل 

 26استهداف أتوبيس يقل رحلة كنسية، وسيارة ميكروباص أثناء توجهما إلى دير األنبا صمويل باملنيا في  -4

 شخصا. 29مما أسفر عن مقتل  2017مايو 

مما  2017ديسمبر  29مار مينا بحلوان بسالح آلي في مهاجمة عضو التنظيم ابراهيم اسماعيل لكنيسة  -5

 أشخاص بينهم فرد شرطة. 10أسفر عن مقتل 

نصارى في مدينة العريش   6ويالحظ على الحوادث السابقة أنها وقعت في وقت متقارب، وبالتزامن مع حوادث اغتيال  

ا مصريا في ليبيا على يد عناصر نصراني  21في خمس حوادث متفرقة، فضال عن حادث ذبح    2017خالل شهر فبراير  

، وهو ما يدل على أنها تمثل استراتيجية جديدة للتنظيم. وتكشف ملفات 2016246تنظيم الدولة اإلسالمية في فبراير  

قضايا تلك الحوادث، والتي تبناها التنظيم في بيانات رسمية، بل ونشر مقاطع مصورة ملنفذي عمليتي الكنيسة 

بعض املفاجآت. مثل أن منفذ حادث كنيسة حلوان هو أحد العناصر الهاربة املتهمة   البطرسية وكنيسة حلوان عن

في قضية خلية حلوان، وأنه هو من نفذ حادث الهجوم على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق اإلقليمي بنطاق مركز 

رتبة عقيد واآلخر مما أسفر عن مقتل ضابطين متقاعدين بالجيش، أحدهما ب  2017يوليو    5العياط بالجيزة بتاريخ  

نقيب فضال عن مجند رفقتهما. كما نفذ أيضا الهجوم على منفذ تحصيل الرسوم بنطاق مركز الواسطي ببني سويف 

 من عناصر الجيش.  3مما أسفر عن مقتل  2017ديسمبر  28في 

 

 بليبيا. كلي القاهرة، والشهيرة باسم داعش مطروح أو داعش ليبيا، والتي تتضمن حادثة مقتل األقباط املصريين 2016لسنة   4616رقم  القضيةانظر حيثيات الحكم في  - 246
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 من صحيفة النبأ 90تبني حادث العياط بالعدد 

سعد في تنفيذ الهجوم على كمين النقب بطريق أسيوط  كما كشفت التحقيقات أيضا عن ضلوع مجموعة عمرو  

 آخرين. 14من عناصر الشرطة وإصابة  8والذي أسفر عن مقتل  2017يناير  16الوادي الجديد في 

 تفكك مجموعة عمرو سعد

تعرضت مجموعة عمرو سعد لضربات أمنية وانشقاقات، إذ تمكن حاجز للشرطة بمدينة إسنا بمحافظة األقصر 

من توقيف سيارة يستقلها عمرو سعد رفقة زميله عيد حسين مما دفعهما لالشتباك مع  2017س أغسط 3في 

. وقاد 247عناصر الحاجز، فقتال أمين شرطة، وتمكن األهالي من القبض على "عيد"، بينما نجح "عمرو" في الهرب

 2ار اشتباك أسفر عن مقتل ، فد2017أغسطس    8"عيد" أجهزة األمن إلى منطقة جبلية بقنا يتواجد فيها رفاقه في  

من عناصر املجموعة، فضال عن مقتل رائد شرطة وإصابة ثالثة آخرين. كما أعلنت وزارة الداخلية مقتل "عيد" 

 !.248أثناء املداهمة

 

 .2017أغسطس 4، اليوم السابع - 247

 .  2017أغسطس  10 الحياة اللندنية - 248
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من عناصر التنظيم أثناء اقتحام شقتين في أرض  10من تصفية  2017سبتمبر  10ثم تمكنت األجهزة األمنية في 

. وأعلنت األجهزة األمنية عن سلسلة قضايا كبرى أوقفت خاللها املئات من عناصر 249ة الجيزةاللواء بقلب محافظ

 2017/ 1000، والقضية رقم 250فرد 319، واملتهم فيها 2017/ 79التنظيم في سيناء وخارجها، مثل القضية رقم 

 . 251فرد 241حصر أمن دولة عليا، واملتهم فيها 

املسماري خالل لقائه اإلعالمي مع املذيع عماد أديب، والذي  مالرحيعبد ثم كشف عضو جماعة أنصار اإلسالم 

من عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية ممن  6عن أن  2017تناول عبره تفاصيل عملية الواحات التي جرت في أكتوبر 

ا إلى وانضمو  التنظيم،نفذوا حادث الهجوم على حافلة وسيارة قرب دير األنبا صمويل باملنيا، قد انشقوا عن 

. وهو ما يدل على تفكك مجموعة عمرو سعد، ويفسر توقفها الحقا عن شن أي عمليات منذ حادث 252مجموعته

 باستثناء الحوادث الفردية التي نفذها ابراهيم اسماعيل. 2017املنيا في مايو 

 احتماالت نمو تنظيم الدولة اإلسالمية في مصر ومستقبله

ظيم الدولة مثلت سالحا ذا حدين، إذ استفادت الجماعة من الزخم الذي مبايعة جماعة أنصار بيت املقدس لتن-

حققه التنظيم بنجاحه في السيطرة على مساحات واسعة من العراق وسوريا، فصارت مأوى للشباب املتعاطف 

لكن معه، فضال عن الدعم املالي والبشري املقدم لها من قبله، مما انعكس على تطور مستوى العمليات في سيناء. و 

ارتباطها به حيزها في إطار املتفاعلين مع التنظيم فقط، وحملها عبئ خالفاته مع الجماعات األخرى، وربط مصيرها 

بمصيره، فكلما خسر التنظيم مناطق سيطرته كلما فقدت أطروحته بريقها، وقل عدد املتفاعلين معه، وثبت أن 

 ي معطيات الواقع ومعادالته.إعالن إقامة خالفة وواليات كان بمثابة مجازفة ال تراع 

داخل سيناء لعدة سنوات قادمة نظرا الستمرار سياسة العقاب الجماعي التي  من املرجح استمرار تواجد التنظيم-

ينتهجها الجيش، ونجاح التنظيم في توظيف الغضب من تجاوزات الجيش لخدمة أهدافه، مما يوفر له مددا بشريا 

 

 . 2017سبتمبر  10 اليوم السابع - 249

 . 2018مارس  4 تابع، 52يات إدراج املتهمين بالقضية ضمن قوائم اإلرهاب. الوقائع املصرية، العدد للمزيد من التفاصيل انظر حيث - 250

 . 2018مايو  22تابع أ،  117للمزيد من التفاصيل انظر حيثيات إدراج املتهمين بالقضية ضمن قوائم اإلرهاب. الوقائع املصرية، العدد  - 251

 . 2017مايو  26،  املصري اليوممسلحين،  10وفقا لشهود العيان في حادث دير األنبا صمويل فقد نفذه  - 252

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
file:///C:/Users/Pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/https:/www.almasryalyoum.com/news/details/1189254
file:///C:/Users/Pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/https:/www.almasryalyoum.com/news/details/1139564


Page 103 of 117 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 16, 2018     

را يعوض خسائره. ولكن من غير املرجح أن يتمكن التنظيم من السيطرة على مساحات معتبرة من األرض، نظ

 لضخامة حجم الجيش، وقدرته على تعويض خسائره باستمرار، فضال عن الدعم الدولي له في معركته بسيناء.

أما خارج سيناء فلم ينجح تنظيم الدولة في التمدد ونقل تجربته إلى الصحراء الغربية أو الصعيد رغم سابق إعالنه 

يد". وذلك نظرا لعدم توافر البيئة الحاضنة، أو عن قرب إنشاء فرع جديد بعنوان "والية الصع 2015في إبريل 

التضاريس الجغرافية املناسبة، فضال عن أن ضعف الجانب األمني لدى خاليا التنظيم خارج سيناء يسرع سقوطها 

بيد األمن. وبالتالي طاملا ظل النظام االنقالبي في مصر يحكم قبضته على املجال العام دون دخول البالد ملرحلة 

ن احتماالت نمو تنظيم الدولة اإلسالمية خارج سيناء ستظل ضعيفة، وستنحصر في تشكيل خاليا قد فوض ى، فإ

تنجح في تنفيذ عمليات قبل أن تصفيها األجهزة األمنية، وربما تحبطها قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ. وسيتمثل 

 األجهزة األمنية.  إنهاكالدور األساس ي لتلك الخاليا في 

من عناصر التنظيم وانضمامهم لجماعة أنصار اإلسالم، إلى وجود قابلية النحياز بعض عناصر  6انشقاق يؤشر -

التنظيم أو املتعاطفين معه إلى تنظيمات جهادية أخرى أقل غلوا. كما يالحظ اعتناء صحيفة النبأ األسبوعية 

رغم عدم ضلع  2017ي جرت في أكتوبر الصادرة عن ديوان اإلعالم املركزي بالتنظيم األم بحادثة الواحات الت

التنظيم في تنفيذها. وهو ما يدل على أن كوادر تنظيم الدولة تأسرهم العمليات القوية، وأن أي كيان جهادي ينفذ 

 عمليات من هذه النوعية من املرجح أن يتمكن من اجتذاب قطاعات من املحسوبين على التنظيم واملتعاطفين معه. 

 جماعة املرابطين -6
 ظهر اسم الجماعة ألول مرة على املنتديات الجهادية وباألخص شبكة الفداء اإلسالمية مع اإلعالن عن تأسيسها 

الفرافرة في رسالة صوتية بعنوان  هشام عشماوي عقب شهرين من إعالن تأسيس والية سيناء، ثم ظهر الحقا 

معلنا فيها عن نفسه كأمير لجماعة "املرابطين". ولم تتبن جماعة  2017يوليو 21( بتاريخ ويومئذ يفرح املؤمنون )

املسئولية عن أي عمليات بمصر، واقتصر نشاطها على بث  2018املرابطين منذ تأسيسها حتى منتصف عام 

 رام.تليجإصدارات صوتية ومحاضرات دعوية على قناتها بتطبيق 

الخطاب اإلعالمي: تقدم الجماعة خطابا يركز على القضايا ذات القبول الشعبي فتكتفي بوصف السيس ي باملجرم، 

 وتؤكد أنه مجرد واجهة ألميركا وإسرائيل، وأن الصراع الحقيقي معهما، وتستخدم مقتطفات من كلمات حازم أبو
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الكتساب أنصاره لصف الجماعة. كما تحاول 253 كراما(اسماعيل كقوله )إما أن نحيا كراما أو نموت فنحيا عند هللا

احتواء الشباب غير املتفاعل مع خطاب تنظيم الدولة، ففي إصدار "وال تهنوا وال تحزنوا" تحدث عشماوي عن 

قضية فلسطين وأهميتها، وأثنى على املعتصمين بميداني رابعة والنهضة، وانتقد الديموقراطية، وأكد رفضه لها مع 

ن أجازها من أهل العلم داعيا لهم باملغفرة ونيل ثواب االجتهاد الخاطئ، مع تأكيده أن السلمية لن تحسم تخطئته م

بمفردها صراعا، ودعا املتظاهرين إلى رفع شعارات إسالمية فضال عن دعوته إلى استهداف عناصر الجيش والشرطة 

 واإلعالميين.

، تكرارا فيما يبدو لنموذج جماعة الجهاد في 254رابطين بليبيايتمركز قادة امل احتماالت النمو ومستقبل الجماعة:

إبقاء قادتها خارج البالد بعيدا عن قبضة األجهزة األمنية مع السعي لتكوين خاليا بالداخل، وانتظار حدوث قالقل 

ت ضربة تسمح ببدء صراع مع النظام. وحتى اآلن ال تعد الجماعة العبا فاعال في املشهد الجهادي بمصر، وقد تلق

بمدينة درنة  2018أكتوبر  8أميرها هشام عشماوي في  توقيف قوية بتمكن مليشيات الجنرال الليبي حفتر من

 الليبية. وهو ما قد ينهي أي حضور مستقبلي للجماعة في املشهد املصري. 

 جماعة جند اإلسالم -7
ظهرت جماعة جند اإلسالم أول مرة للعلن إثر  

 12تبنيها على املنتديات الجهادية بتاريخ 

لتنفيذ عمليتين بسيارتين  2013سبتمبر 

مفخختين ضد موقعين أمنيين أحدهما مقر 

املخابرات الحربية برفح في اليوم السابق على 

صدور البيان، أي في الذكرى الثانية عشر 

 عسكريين. 6ر عن مقتل ألحداث سبتمبر مما أسف

 

 مقتطفات من كلمة صوتية لهشام العشماوي بعنوان "وال تهنوا وال تحزنوا". - 253

 إياه بالقتال ضد رفاقهم بمدينة درنة الليبية. عشماوي متهميننظيم الدولة بليبيا نشرة بأسماء العناصر املطلوب تصفيتها وعلى رأسهم هشام أصدر بعض مناصري ت - 254

 2013سبتمبر  11صورة منفذي هجومي 
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ورغم تعهد الجماعة بإصدار تفاصيل العملية في إصدار مرئي خالل وقت قريب، إال أنها لم تبدأ في نشر إصداراتها  

، وتضمن إطالق 2015مايو    5( في  1سبيل العزة  املرئية سوى بعد مرور فترة من الزمن، فنشرت أول إصدار بعنوان )

ما شمل اإلصدار مقتطف من كلمة ألبي يحيى الليبي القيادي ، ك١٤٣٦صاروخ جراد على الكيان الصهيوني في رجب 

( تضمن وصية غزوة رفح -٢ة سبيل العز إصدارا بعنوان) 2015أغسطس  8السابق بتنظيم القاعدة، ثم نشرت في 

، كما عرض اإلصدار مقتطف من كلمة أليمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. ثم 2013سبتمبر 11منفذي حادثي 

( تضمن مشاهد لتدريبات عناصرها، وإقامتهم لحاجز تفتيش واعدواإصدارا بعنوان )  2015أصدرت في نهاية أكتوبر  

للتدقيق في هويات ركاب السيارات، ومشاهد من اشتباكات عناصرها مع حمالت عسكرية للجيش، ولكن من أهم ما 

تضمنه اإلصدار مقتطف من كلمة صوتية لهشام عشماوي أمير جماعة املرابطين، والذي رفض بيعة جماعة 

نصار لتنظيم الدولة اإلسالمية. وتشير تلك املقتطفات املتضمنة في اإلصدارات إلى تقارب الجماعة مع تنظيم األ 

 القاعدة، وبعدها عن نهج تنظيم الدولة اإلسالمية، وهو األمر الذي ترك تداعياته على مسار جماعة جند اإلسالم. 

سالمية، لم تكن جماعة األنصار تخاصم الجماعات فقبل مبايعة جماعة أنصار بيت املقدس لتنظيم الدولة اإل  

الجهادية األخرى في سيناء، حتى أنها قالت في تعقيبها على أول حملة عسكرية شنها الجيش على شمال سيناء في 

"نفذ إخوانكم في جماعة أنصار بيت املقدس وباقي املجموعات املجاهدة عملية انحياز سريعة  2013سبتمبر 

. ولكن بعد املبايعة اختلفت نظرتها لبقية املجموعات الجهادية، وقد طرحت 255جزرة كبيرة"لتجنيب األهالي م

صحيفة النبأ األسبوعية السؤال التالي على أمير والية سيناء أبي هاجر الهاشمي قائلة )لم تخل ساحة من فصائل 

ؤمنين، فعل ظهرت مثل هذه الضرار التي ال غاية لها سوى شق صف املسلمين، وصد الناس عن البيعة ألمير امل

الفصائل في والية سيناء؟ وكيف تعاملتم معها أو ستتعاملون معها إن ظهرت في أرض الوالية؟(. فأجاب قائال)قد كان 

لن نرض ى إال أن تكون كلمة   -إن شاء هللا تعالى–هناك ظهور تعاملنا معه بالحجة والبيان والسنان، وهلل الحمد، وإننا  

ننا ندين هللا تعالى بوجوب بيعة أمير املؤمنين، روى مسلم في صحيحه عن عرفجة رض ي هللا تعالى املسلمين واحدة، وإ

 

 املصري عمالة وإجرام(. )الجيشبعنوان  2013سبتمبر  11 الجماعة فيبيان أصدرته   - 255
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عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد، يريد أن يشق 

 . 256عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه(

واقع ال تحكمه ابتداء، ومن ثم تتعامل مع الجماعات األخرى باعتبارها   أي أن والية سيناء تسقط أحكام الخالفة على

جماعات خارجة على اإلمام. وهذا التنظير يثبت األنباء التي تداولت عن مطاردة والية سيناء لعناصر جماعة جند 

فجأة مجددا في اإلسالم ومصادرة أسلحتهم، مما تسبب في تحجيم نشاطهم ملدة سنتين تقريبا إلى أن عادوا للظهور 

حقيقة خوارج البغدادي في بعنوان )  ،في كلمة صوتية نشرتها قناة منبر سيناء على تطبيق التليجرام  2017نوفمبر    4

في نزاعها مع قبيلة مها برفض التحاكم للشريعة ( ألبي محمد السلفي السيناوي هاجم فيها والية سيناء، واتهسيناء

الترابين، وتحدث عن ضلوع عناصر والية سيناء في عدة تجاوزات ضد األهالي، ومنعهم من حرث أراضيهم وجني 

 املحصول، وطرد عمال شركة الكهرباء، ومحاصرة ومنع املواد الغذائية والطبية عبر األنفاق لغزة. 

أمنية لدفع تبني عملية  عسكري،بيان "بعنوان  2017نوفمبر  11صوتية في  كلمة جند اإلسالم ثم أصدرت جماعة

. وتحدثت فيها عن محاولة والية سيناء الغدر مجددا بعناصرها حسب تعبيراتها، "صيال خوارج البغدادي بسيناء

إلى مهاجمة مجموعة من عناصر الوالية بغرض توقيفهم والتحقيق معهم،  2017أكتوبر  11مما دفع الجماعة في 

مقتل ركاب السيارة، وفي نهاية الكلمة طلب املتحدث من فدار اشتباك أسفر عن مقتل عنصرين من جند اإلسالم، و 

أربع قيادات من والية سيناء أن يسلموا أنفسهم، وزعم قدرة جماعته على القضاء على والية سيناء، وهو أمر محل 

 شك. فالعملية نفسها لم تنجح في تحقيق هدفها املتمثل في أسر عناصر والية سيناء والتحقيق معهم.

بعنوان )براءة جماعة   بيانا  2017نوفمبر    12ك بيانات جماعة جند اإلسالم وإصداراتها، فأصدرت في  وتوالت بعد ذل

سائقين ممن   9السائقين املسلمين بوسط سيناء(. وهو الحادث الذي قتلت فيه والية سيناء    جند اإلسالم من مجزرة

 )براءةبعنوان    بيانا  2017نوفمبر    24يعملون بنقل النفط إلى مصنع اإلسمنت التابع للقوات املسلحة. ثم أصدرت في  

جماعة جند اإلسالم من مجزرة صالة الجمعة في شمال سيناء(. أدانت فيه مجزرة مسجد الروضة. ثم أصدرت في 

(، تناول شهادة تفصيلية ألحد املنشقين عن تنظيم الدولة. معذرة إلى ربكمإصدارا مرئيا بعنوان ) 2018يناير  25

 

 .2016ديسمبر 22(، 60العدد ) -اشميحوار صحيفة النبأ مع والي سيناء أبي هاجر اله  - 256
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( تناول مشاهد من رباط وتدريبات عناصرها، كما ورابطواإصدارا مرئيا بعنوان)    2018سبتمبر    11وأخيرا أصدرت في  

 من مقاتليها قُتلوا في معارك الجماعة. 14نعت خالله 

ولكن يالحظ أن عدد عناصرها قليل وتسليحهم محدود،  ال توجد أي تفاصيل متاحة عن هوية قيادات الجماعة،

إذ لم يتجاوز عدد من ظهروا في إصداراتها املرئية بضعة عشر فردا رفقة سيارتين، فضال عن قلة عدد العمليات التي 

مع  نفذتها مقارنة بوالية سيناء، وكثرة البيانات اإلعالمية مقارنة بالعمل امليداني، وتمحورها مؤخرا حول خصومتها

والية سيناء. ولعل جماعة جند اإلسالم تحاول بذلك أن تقدم بديال جهاديا في سيناء يسعى لالستفادة من تراجع 

 حضور تنظيم الدولة وفرعه السيناوي، وإن كان الحضور امليداني هو الذي يفرض نفسه في النهاية.

 جماعة أنصار اإلسالم -8
املصرية والدولية تصريحات نقال عن مصادر أمنية بوقوع  اإلعالم تناقلت وسائل  2017أكتوبر    20في مساء الجمعة  

ضابطا. وفي اليوم التالي  23قتيال بينهم  55مجزرة في صفوف قوات الشرطة بالصحراء الغربية وصل ضحاياها إلى 

ضباط من جهاز  6ضابطا من ضمنهم  11شرطيا بينهم  16أعلنت فيه مقتل  بيانا لألحداث أصدرت وزارة الداخلية

. كما زعم بيان وزارة الداخلية مقتل وإصابة 1910األمن الوطني في أكبر خسارة يتعرض لها الجهاز منذ تأسيسه عام  

طبيب بمستشفى الشرطة أذاعها اإلعالمي أحمد   شهادةمن املهاجمين وأكد اختطاف أحد الضباط. ولكن قدمت    15

موس ى تفسيرا لهذا التناقض في عدد القتلى إذ تبين أن قوات الجيش والشرطة لم تصل إلى موقع الحادث سوى 

تلوا الضباط فقط وتركوا الجنود على قيد الحياة، ومن ثم تمكنت من صباح السبت، فوجدت أن املهاجمين ق

إحصاء العدد الحقيقي للخسائر. وعقب الحادث بأسبوع أقال السيس ي كال من رئيس أركان القوات املسلحة، ورئيس 

ألمن قطاع األمن الوطني، ورئيس العمليات الخاصة باألمن املركزي، ومدير أمن محافظة الجيزة، ومفتش قطاع ا

 الوطني بمحافظة الجيزة.
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عن قصفه للمجموعة التي نفذت الهجوم،  2017أكتوبر  31ظلت هوية املنفذين مجهولة إلى أن أعلن الجيش في 

وتحريره للضابط املختطف. ونشرت الصحف صور جثامين العناصر املستهدفة، وهنا ظهرت مفاجأة تمثلت في 

ين عبد الحميد. وهو أحد املشاركين في محاولة اغتيال وزير الداخلية وجود جثمان نقيب الصاعقة السابق عماد الد

ضابطا وجنديا  22( الذي أسفر عن مقتل 2، كما شارك في هجوم )الفرافرة 2013اللواء محمد إبراهيم عام 

 3م" في . وتأكد األمر أكثر في اليوم التالي بإصدار جماعة جديدة اسمها "أنصار اإلسال 2014بالصحراء الغربية عام 

تبنت فيه الحادث وكشفت عن مالبساته، وأكدت مقتل فرد واحد فقط من عناصرها وإصابة  بيانا 2017نوفمبر

عبد عترفت الجماعة بمقتل عماد عنصرا مثلما زعم بيان وزارة الداخلية، كما ا 15أكتوبر ال  20اثنين في حادث 

 ومجموعة من رفاقه في القصف الذي استهدفهم. دالحمي

 بيان تبني جماعة أنصار اإلسالم لحادث الواحات
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 معبد الرحيأعلن السيس ي شخصيا عن إلقاء القبض على الناجي الوحيد من منفذي الهجوم، ثم ظهر الليبي 

مع اإلعالمي عماد أديب تناول فيه خلفيات الحادث، وتبين أن  2017نوفمبر  16تلفزيوني بتاريخ  لقاء املسماري في

" الذي رفض االنضمام إلى تنظيم دعبد الحمي"عماد الدين هذه املجموعة تشكلت في مدينة درنة الليبية على يد 

مقاتال عبر الصحراء رفقة ترسانة من  11. فعاد مع 2016ة اإلسالمية، وقرر العودة إلى مصر في أغسطس الدول

األسلحة املتنوعة في رحلة استغرقت شهرا إلى أن وصل إلى مصر. وظلوا يتنقلون في الصحراء الغربية في نطاق 

. واكتشفت وجودهم األجهزة 2017يناير محافظات قنا وسوهاج وأسيوط إلى أن تمركزوا في الواحات الغربية منذ 

، فحدثت معركة الواحات إثر مداهمة حملة كبيرة من نخبة قوات الشرطة ملحل تواجدهم، 2017األمنية في أكتوبر  

كم  80فتمكنوا من إبادتها. ولكن حال عدم توافر البنزين والطعام من تمكنهم من االبتعاد عن موقع الحادث سوى 

من عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية   6وات الجيش وقصفتهم. كما كشف املسماري عن انضمام  إلى أن عثرت عليهم ق

 الذين شاركوا في حادث دير األنبا صمويل باملنيا إليهم.

ما الذي كانت تفعله تلك املجموعة املحترفة  ولكن السؤال الذي طرحه هذا الحادث لم يجب عنه املسماري، وهو

عن سبب عدم تبني الجماعة لحادث الواحات عقب وقوعه، وتأخر تبنيها إلى بعد مقتل  فضال  الغربية؟في الصحراء  

  عناصرها.

وهنا يمكن القول بأنه قياسا على التجارب الجهادية السابقة في العراق وسوريا، فالجماعات التي لها ارتباطات 

اصر مثلوا نواة للعمل التنظيمي. عن ١٠بالقاعدة بدأت التواجد هناك بعدد محدود جدا من الكوادر ال يتجاوز 

فشنوا هجماتهم وتوسعوا عدديا ثم أعلنوا الحقا عن أنفسهم بعد تواجدهم الفعلي بعدة شهور. وهذا السيناريو 

فردا بقيادة ضابط سابق مخضرم، تمركزت في الصحراء   ١٢يصلح لتفسير ما حدث بالواحات، فمجموعة ال تتجاوز  

جهزة االمنية اكتشفت وجود هم، دون أن تدري حقيقة مستواهم القتالي، فتحركت بعيدا عن أعين النظام، ولكن األ 

للقبض عليهم بحملة أمنية تعرضت لإلبادة، ومن ثم أدرك النظام خطورة املجموعة، فأعد لها ما يناسبها وقض ى 

غير ذي  عليها بشكل كامل، ثم عقب نشر صور جثامين منفذي الهجوم، أصبح إخفاء الجماعة لهوية عناصرها

قيمة، فنشرت بيان تبنيها لألحداث. ويكشف الحادث عن دخول مجموعات مقربة من تنظيم القاعدة على خط 

األحداث في مصر، وهي مجموعات تجمع بين االحتراف العسكري والحرص على توجيه رسائل إنسانية في طيات 
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احهم. وهو نمط مختلف عن تنظيم الدولة عملياتها القوية مثلما تجلى في عدم قتلها للجنود األسرى وإطالق سر 

 الذي يحرص على قتل الجنود الذين يسقطون في قبضته.

أدانت خالله   2017نوفمبر    25آخر أصدرته في    بيانعقب بيان تبني الحادث لم يظهر اسم الجماعة مجددا سوى في  

بشمال سيناء مثلما فعلت صنوتها جماعة جند اإلسالم. وقد اختفت الجماعة منذ ذلك مجزرة مسجد الروضة 

الحين، ومن املرجح تعرضها لضربة أخرى قوية إثر تمكن قوات اللواء خليفة حفتر من اقتحام مدينة درنة، وقتل 

عترافات عدد من قيادات مجلس شورى مجاهدي درنة الذي خرجت جماعة أنصار اإلسالم من رحمه وفقا ال 

املسماري، وعلى رأسهم شرعي املجلس عمر رفاعي سرور، والذي أشار املسماري إلى دوره في منع انضمام عناصر 

 املجلس إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.

 تحليل التجربة الجهادية الثانية
املعتقالت، وسيطر على مدن كبرى انتعش التيار الجهادي عقب اندالع ثورات الربيع العربي، إذ خرجت عناصره من  

ومناطق شاسعة بسوريا والعراق واليمن وليبيا، وصار يمتلك ألول مرة داخل الدول العربية عشرات اآلالف من 

املقاتلين املزودين بأسلحة ثقيلة وخبرات عسكرية متطورة، فضال عن تكوينه لشبكات دعم لوجستي وتهريب 

حدود في نقل األسلحة واألفراد. كما أضفى االنقالب العسكري بمصر بريقا على استغلت حالة االنفالت األمني على ال

األطروحة الجهادية في التغيير باستخدام القوة بعد انهيار أطروحة املشاركة السياسية واإلصالح التدريجي. وأدت 

دة شديدة الفعالية، تلك العوامل الخارجية والداخلية إلى تصاعد املد الجهادي داخل مصر فتشكلت تنظيمات جدي

 ونفذت عمليات متنوعة شملت اسقاط طائرات، وتدمير قطع بحرية، وتفجير مقرات أمنية وعسكرية.

 ولكن أعاق التنظيمات الجهادية عن تحقيق أهدافها 
غياب أو ضعف العمل ضمن خطة استراتيجية للمواجهة تراعي إمكانات وقدرات التنظيمات الجهادية مقارنة -

انيات النظام الحاكم، مما يجعل النظام ينتصر في املعارك االستنزافية لكثرة وتنوع موارده، وقدرته على بقدرات وإمك

 امتصاص الضربات املوجهة له، وتعويض الخسائر، فضال عن حصوله على دعم إقليمي ودولي.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://jihadology.net/2017/11/25/new-statement-from-jund-al-islam-the-worshippers-killed-in-al-rawa%e1%b8%8dah-mosque-innocent-to-god-and-entrusted-with-avenging-the-aggressors


Page 111 of 117 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 16, 2018     

وتجنيد عناصر جديدة. افتقاد التنظيمات الجهادية لهياكل تنظيمية وتعبوية قوية تمكنها من تعويض خسائرها  -

باإلضافة إلى الخبرة الواسعة ألجهزة األمن املصرية في العمل األمني التقليدي، وقدرتها على التكيف مع املستجدات، 

 مما مكنها من تفكيك وتصفية أغلب التنظيمات الجهادية، وباألخص خارج سيناء.

على املحافظات املركزية، والطبيعة الجغرافية تماسك املجتمع املصري طائفيا ومذهبيا، وقوة سيطرة الدولة  -

 لإلعاشة.للوادي التي تقلل من القدرة على املناورة، وإقامة معسكرات للتدريب ومقرات 

امتناع معظم الحركات اإلسالمية املصرية، وعلى رأسهم القيادات التاريخية لجماعة اإلخوان عن استخدام القوة -

رقعة أحداث العنف، ومنع من تحويلها لحالة عامة تتمدد فيها التنظيمات في مواجهة االنقالب، مما قلل من 

الجهادية. كما انعكس الصراع الخارجي بين تنظيمي الدولة اإلسالمية والقاعدة على التيار الجهادي بمصر، مما 

 ساهم في تشظي الحالة الجهادية املصرية.

 مقارنة بين التجربة الجهادية األولى والثانية 
 لة المجتمعيةالحا-1

في التجربة الجهادية األولى ظلت التنظيمات الجهادية محدودة العدد تفتقد لحاضنة شعبية قوية تقدم لها الدعم 

املالي والبشري الذي يكفل االستمرار، ونددت معظم الجماعات اإلسالمية بأعمال العنف، وقدمت تنظيرات 

ة انقسام مجتمعي، ووجود شريحة مجتمعية واسعة يبلغ مناهضة له، بينما نشأت التجربة الثانية في ظل حال

تعدادها عدة ماليين تضررت من االنقالب، وتعد بمثابة خزان بشري مناهض له. وهو ما يجعل فرصة قضاء األمن 

على الحالة الجهادية بشكل كامل أمر بعيد املنال. إذ كلما انتهى تنظيم ظهر تنظيم آخر، لبقاء نفس األسباب التي 

نحو العمل املسلح. وقد أشار تقرير ملعهد التحرير لسياسة الشرق األوسط إلى أنه رغم انخفاض عدد تدفع 

 ، إال أنها صارت أكثر فتكا.2017عملية عام  332إلى  2016عملية عام  807العمليات املسلحة بمصر من 

 شرعية النظام -2

أعين الجماهير، واعتبر معظم املواطنين الجهاديين  في التجربة الجهادية األولى حظى النظام بمشروعية قانونية في

بمثابة متطرفين خارجين على الشرعية، أما في التجربة الثانية فقد عانى نظام السيس ي من أزمة مشروعية، وتنظر 

له قطاعات متنوعة من املجتمع على أنه نظام انقالبي، فضال عن التجاوزات الواسعة التي يرتكبها بحق املعارضين 
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اعتقاالت جماعية، وتصفيات جسدية خارج نطاق القانون، وتأميم للعمل السياس ي بالتوازي مع التدهور من 

االقتصادي الحاد، مما يجعل أعمال العنف من قبل خصوم النظام مبررة في حس املواطنين حتى لو لم يكونوا من 

 مؤيديها.

 النطاق الجغرافي -3

يات املسلحة في الصعيد بشكل أساس ي ثم القاهرة والجيزة بشكل نسبي، أما في التجربة الجهادية األولى تركزت العمل

في التجربة الجهادية الثانية فقد اتسع نطاق العمليات ليشمل سيناء والصحراء الغربية ومعظم محافظات وجه 

، فضال عن بحري باإلضافة إلى القاهرة الكبرى والشرقية ومحافظات الصعيد، مما يرهق األجهزة األمنية ويشتتها

تخطي األحداث بسيناء نمط املواجهة األمنية إلى نمط املواجهة العسكرية الذي تستخدم فيها الطائرات واملدفعية 

 واألسلحة الثقيلة.

 الوضع اإلقليمي-4

نشأت التجربة الجهادية األولى في ظل نظام إقليمي متماسك، ودّول قومية قوية تحكم قبضتها على حدودها 

التجربة الجهادية الثانية فنشأت في ظل انهيار إقليمي، وتفكك لعدة دول فاعلة أو مجاورة مثل العراق وشعوبها، أما  

وسوريا وليبيا واليمن، واضطراب في توازنات القوى العاملية مما ساهم في بروز ظاهرة املليشيات والتنظيمات 

ثورة املعلوماتية والتقنية التي سهلت على املسلحة، وسهل انتقال املقاتلين واألسلحة عبر الحدود، فضال عن ال

 األفراد التواصل ونقل الخبرات.

 استشراف مستقبل التنظيمات الجهادية بمصر
يمكن استشراف مستقبله وفقا  أفكاره،بعد استعراض جذور نشأة التيار الجهادي وتطوره التنظيمي وأبرز  

لة املشهد السياس ي الحالي بمصر، بل وسيولة الوضع للسيناريوهات التالية دون الجزم بترجيح أحدها نظرا لسيو 

 اإلقليمي والدولي عموما، واحتمال اندالع حروب إقليمية:

 السيناريو األول: استمرار حكم السيسي

في هذه الحالة يتوقع استمرار توالد مجموعات جهادية تسعى للثأر من النظام الحاكم وتستفيد من الخبرات 

هادي، مع تمكن األجهزة األمنية من تفكيكها بمرور الوقت. فكلما ازداد فشل النظام املتراكمة لدى التيار الج
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اقتصاديا وكثرت االضطرابات املجتمعية زاد استغالل املجموعات الجهادية لحالة الغضب في مد نفوذها وزيادة 

تي انبثقت من رحم جماعة نشاطها. وفي ذات اإلطار قد يحدث تقارب بين التنظيمات الجهادية، والحركات املسلحة ال

 . 257)اإلخوان املسلمين(

وهي مجموعات يصعب تصنيفها كمجموعات منتمية للتيار جهادية نظرا الختالف منطلقاتها ومرجعياتها الفكرية 

والشرعية عن التيار الجهادي، ويظل استمرارها في العمل املسلح مرتبطا بالتطورات في املشهد املصري. ولكن هذا 

يحدث تحت ضغط الواقع، ووحدة الخصم مما قد يكفل استمرار الحالة الجهادية وتطويرها. وغالبا التقارب قد 

سيظل التيار الجهادي العب فاعل في املشهد دون أن يكون الالعب األبرز أو أن يتمكن من حسم الصراع بمفرده، 

 وسيتمثل دوره في ازعاج النظام العسكري الحاكم.

 سيسي وعودة اإلخوان للساحة السياسيةالسيناريو الثاني: رحيل ال

يفترض هذا السيناريو تصاعد حالة االحتقان املجتمعي واالحتجاج الشعبي ضد سياسات النظام القمعية والفاشلة 

اقتصاديا، وتوتر العالقات اإلقليمية مع دول الخليج ألي سبب من األسباب املفاجئة كغياب محمد بن سلمان من 

ل أو تراجع الدور اإلماراتي مع ابعاد ترامب مما سيؤثر على الدعم االقتصادي والسياس ي املشهد على سبيل املثا

الذي يتلقاه النظام املصري. وهذا الوضع قد يدفع الدول الكبرى إلجبار السيس ي على الرحيل ملنع خروج األمور عن 

 السيطرة. 

توائمات مع جماعة اإلخوان، فحينئذ   وهو سيناريو ستتقلص فيه مساحة العنف باألخص إذا صاحب رحيله حدوث

ستفقد التنظيمات الجهادية مبررات القيام بأعمال مسلحة، وستتوجه لنشر أفكارها وإعداد كوادرها استعدادا 

لجولة جديدة من الصراع. ويتوقع آنذاك تدشين محاوالت لسحب املشروعية من التيار الجهادي، وقد يعيق نجاحها 

 .سالمية على التيار عقب االنقالب، مما سيؤدي إلى انهيار شرعية من يقبلون أداء هذا الدور انفتاح بقية التيارات اإل 

وستكون هناك فرصة كبيرة لتجميع عقالء التيار الجهادي في مشروع عام لألمة، يمثلون فيه رصيد قوة يحافظ على 

 املشروع، ويعيق إعادة اإلسالميين إلى مرحلة االستضعاف.

 

 سلسلة من العمليات تحت اسم "حسم" و"لواء الثورة".  2016مثل املجموعات التي تبنت منذ عام  - 257
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 دخول مصر في حالة فوضى  السيناريو الثالث:

يفترض هذا السيناريو تزايد الفشل االقتصادي وتدهور العالقات اإلقليمية لنظام السيس ي وتصاعد حاالت 

االحتجاج الشعبي، ورفض السيس ي ملغادرة السلطة وقمعه لالحتجاجات، مما سيؤدي لزيادة رقعتها وانتشار حالة 

نافذة تمدد وانتشار للتنظيمات الجهادية.  والتشظي املجتمعي والديني، وهو ما يمثلمن الفوض ى والفلتان األمني 

، واستنساخ التجارب الجهادية بالسيطرة على أراض ي، وإقامة 258وستسعى عندئذ لتطبيق أطروحة "إدارة التوحش"

رية عندئذ مؤهلة ستكون الساحة املصومع بعضها البعض. و   معسكرات، والدخول في حرب دموية مع بقايا النظام،

 .لحدوث تدخالت خارجية من قبل الدول الكبرى 

 موت السيسي أو اغتياله  الرابع:السيناريو 

سيمثل غياب السيس ي من املشهد ضربة معنوية كبيرة للنظام االنقالبي، ودفعة معنوية هائلة ملعارض ي االنقالب. 

ياسيا، وفتح صفحة جديدة مع اإلسالميين تحد وهو ما قد يدفع الدول الكبرى للتدخل والتوسط الحتواء الوضع س

من تطلعاتهم وطموحاتهم في استعادة الحكم مقابل إعطائهم بعض املكتسبات كزيادة مساحة الحرية، واإلفراج عن 

املعتقلين، وإعادة الدمج باملشهد السياس ي. أما إذا كان غياب السيس ي من املشهد ناتجا عن اغتياله بواسطة التيار 

فستحدث انتعاشه كبيرة في صفوف التيار الجهادي تفوق انتعاشه وانتشار أفكاره عقب اغتياله الجهادي، 

 .للسادات

 النتائج النهائية للبحث
طغت النزعة العسكرية على التيار الجهادي املصري لنشأته على أرضية املواجهة مع األنظمة، وتمركزت أطروحاته -1

مالتها للغرب، ووجوب قتالها، ورفض االنخراط في أي عملية سياسية تحت حول ردة األنظمة العلمانية الحاكمة، وع

 مظلتها، دون أن يقدم التيار الجهادي مشروعا بديال ذي مالمح واضحة للحكم وإدارة الدولة.

 

 ا أبوبكر ناجي في كتابه )إدارة التوحش( شرح فيها كيفية إدارة حالة الفوض ى والفلتان املجتمعية.أطروحة جهادية شهيرة تناوله  - 258
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تأسست الجماعة اإلسالمية كحركة طالبية مجتمعية تتفاعل مع الشأن العام، ولم تنشأ كجماعة سرية ذات -2

مثل مجموعات الجهاد، مما ساهم في عدم استمرارها طويال في تبني العمل املسلح، لتعود لالنخراط   خلفية عسكرية

 مجددا في العمل املجتمعي والسياس ي عقب الثورة.

مثلت أجواء القمع بيئة خصبة لتمدد التيار الجهادي الضطالعه بإحياء حالة املواجهة في ظل أجواء االنكسار، -3

. ولكن 2013، وتكرر األمر ثانية عقب االنقالب العسكري عام1965الناصري لإلخوان عام مثلما حدث عقب القمع

لم يتمكن التيار الجهادي داخل العمق املصري من تحويل حالة التفاعل النسبي معه إلى عمل منظم ومستمر 

ية والتعبوية، لضعف أو عدم تبنيه الستراتيجية صراع تراعي معطيات الواقع، فضال عن ضعف هياكله التنظيم

 بالتوازي مع تماسك املجتمع وقوة الدولة.

استفاد التيار الجهادي خارجيا من خطابه األممي، ونجح في استغالل الساحات الجهادية في أفغانستان والعراق  -4

وسوريا وغيرها في تدريب وتطوير عناصره، وبناء شبكات متنوعة، وبؤر عمل جديدة أعاقت جهود محاصرته 

كما أدى تبني تنظيم القاعدة الستراتيجية مواجهة أميركا وإسرائيل وحلفائهما إلى تحول التنظيمات  وتصفيته.

مئات من العناصر إلى تنظيمات أممية تضم عشرات آالف األعضاء  بضعالجهادية من تنظيمات نخبوية تضم 

 وأضاعفهم من املؤيدين في أنحاء العالم.

ر الجهادي جعل عناصره شديدة الخطورة والفعالية، فنجد أعدادا قليلة حضور الجهاد كملمح أساس ي في التيا-5

من أعضاء الجماعة اإلسالمية  ٣٥منه تقوم بأعمال غير معتادة، فأربعة فقط قتلوا السادات وسط حراساته، و

راد من أف  15سيطروا على مديرية أمن أسيوط وقسمي شرطة، وفرد واحد بتنظيم كتائب أنصار الشريعة قتل قرابة  

الشرطة في حوادث منفصلة، وهو ما يجعل استمرار أي مجموعات جهادية في العمل امليداني يمثل إزعاجا لألنظمة 

 الحاكمة.

استغرقت الجماعات الجهادية سابقا سنوات عديدة لبناء شبكاتها التنظيمية من خالل الدعوة في املساجد  -6

قية والفكرية، وأدى اعتمادها مؤخرا على شبكة االنترنت، أفرادها بقسط من التربية األخال وحظيوالجامعات، 

انخفاض املستوى العلمي والفكري والتربوي للجهاديين الجدد  ووسائل التواصل االجتماعي في تجنيد عناصرها إلى
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املية مقارنة باألجيال القديمة، بالتوازي مع فقدان التيار لكثير من رموزه وكوادره املحترفة في آتون الصراعات الع

 واإلقليمية امللتهبة. وهو ما يؤثر على توجهات وسلوكيات املنتسبين إليه.

سيظل التيار الجهادي أحد الفاعلين في املشهد وباألخص في فترات القمع، ولكنه لن يصير الفاعل األبرز ما لم  -7

لقراءة الظاهرية للنصوص، يطور هياكله التنظيمية والتعبوية، ويتسم بمرونة سياسية وفكرية وشرعية تبتعد عن ا

وتراعي مقاصد الشريعة، وتتيح له مد جسور التعاون مع التيارات األخرى. وهو مما سيساهم في ترشيده وتحجيم 

 تطرفاته.

 التوصيات
التعامل مع التيار الجهادي بموضوعية بعيدا عن لغة التجريم واإلدانة مهما كان حجم االختالف مع خياراته  -1

شجب فقط ما يستحق أو يستوجب اإلدانة شرعا أو واقعا، مع التركيز على األسباب التي أدت إلى وممارساته، فيُ 

 ظهوره.

تقديم خطابات سياسية وشرعية وفكرية وتوعوية عامة متزنة تحد من النزعة الظاهرية التي تولد شخصيات  -2

ى تشكيل عقول منفتحة وشخصيات منغلقة على الذات تجنح للغلو، وتتسم بضيق األفق واإلقصاء. مما يعمل عل

  مرنة تراعي املقاصد واملآالت واألولويات، ويمكنها العمل مع اآلخرين من خالل القواسم املشتركة.

العناية بعلم االستراتيجية، وإدراج أبرز األدبيات املتعلقة به ضمن املناهج التربوية للتيارات اإلسالمية، مما -3

تربين، ويحد من املمارسات العشوائية، والتجارب التي تستنزف موارد وطاقات ضخمة يساهم في االرتقاء بعقليات امل

 دون مردود موازي.
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االنفتاح على قدامى رموز التيار الجهادي، وحثهم على كتابة تجاربهم، وتناول الدروس املستفادة منها، وتشجيع  -4

حرص على التعرف على تاريخ التيار الجهادي املصري االنفتاح بينهم وبين التيارات اإلسالمية والوطنية األخرى. وال

 .259 من مصادر موضوعية، ودراسة مواطن الخلل في تجاربه لتالفيها وتقويمها

 

 

 

 اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات 259
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