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رصد العمليات اإلرهابية في مصر خالل عام 2016

أحمد كامل البحيري

العرشون سنة  مليشيات ومجاعات مسلحة خالل  قبل  من  اإلرهابية  اهلجامت  من  معدل  األوسط ألعيل  الرشق  منطقة  تتعرض 
أدوات ومعدات  اإلرهابية  التنظيامت  تلك  وامتالك  اإلرهابية  العمليات  وتنوع  اإلرهابية  العمليات  رقعة  اتساع  األخرية من حيث 
متطورة يف تنفيذ تلك العمليات، وظهور تنظيامت إرهابية إقليمية مسلحة عابرة للحدود، تنظيم “داعش نموذج”؛ فأصبح الوضع 
األمني يف املنطقة أكثر تعقيًدا لوجود شبكة عالقات فيام بني تلك التنظيامت اإلرهابية والتي ختطت حدود الدول، ومل تقترص أهداف 
العمليات اإلرهابية عيل استهداف قوات اآلمن بل شملت العمليات اإلرهابية استهداف مدنيني وأعامل عنف ضد املنشآت العامة 
 ،)2013/2014/2015/2016( املاضية  األربع  السنوات  خالل  اإلرهابية،  العمليات  من  عنيفة  بموجه  مرص  ومتر  واخلاصة، 
لبنية  يتطلب دراسة وفهم خمتلف  العرشين وهذا  القرن  ثامنينيات وتسعينيات  البالد خالل  الذي رضب  ختتلف عن نمط اإلرهاب 
تلك املليشيات واجلامعات املسلحة وما يتطلبه من مواجهة ختتلف جذريا عام كان قائام خالل الربع األخري من القرن العرشين ، حيث 

اختذت العمليات اإلرهابية خالل تلك األعوام األربعة أشكال متنوعة عىل األرض يمكن رصد أمهها يف التايل:

استهداف بنية الدولة متمثلة يف شبكات الكهرباء واالتصاالت والسكة احلديد واملواصالت العامة.   -1
استهداف متزايد لقوات االمن سواء كانت قوات رشطية او قوات اجليش.  -2

استهداف متزايد للرجال القضاء.  -3
ارتفاع معدالت العمليات االرهابية املوجهه ضد الرشكات االقتصادية كرشكات )االتصاالت – املطاعم الكربي(.  -4

ارتفاع معدالت استخدام العبوات الناسفة كوسيلة يف العمليات االرهابية.   -5

وهذا يعني تغيري يف تكتيكات التنظيامت االرهابية من حيث االشكال املستهدف بجانب االستخدام العايل للتكنولوجيا سواء يف 
العمليات االرهابية او يف عملية االستقطاب واالعالن كام يتضح فيام ييل: 
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ُيشري الشكل السابق لتطور العمليات اإلرهابية يف مرص خالل ثالث سنوات )2016/2015/2014(، حيث بلغ عدد العمليات 
اإلرهابية خالل تلك الفرتة )1165 عملية إرهابية( وحيتل عام 2015 مقدمة بأكرب نسبة من عدد العمليات اإلرهابية خالل الثالث 
سنوات ويالحظ أن األعامل اإلرهابية قد شهدت ارتفاًعا ملحوًظا يف األشهر الثالثة األوىل من عام 2015، فقد وقع يف شهر يناير 
124 عملية عنف مسلح، ثم حدث انخفاض طفيف لتصل إىل 105 يف فرباير، ثم بلغت ذروهتا يف مارس بـواقع 125 عملية، بينام 
انخفض عدد العمليات بشكل تدرجيي منذ شهر إبريل 2015 الذي بلغ عدد العمليات فيه 72عملية، ثم حدث انخفاض آخر يف 
شهر مايو 2015 والذي شهد 63 عملية، حتى يونيو 2015 الذي شهد انخفاًضا كبرًيا يف العمليات لتصل إىل 23 عملية فقط، ويف 
شهر يوليو 2015 عاودت العمليات إىل االرتفاع مرة أخرى لتصل إىل 41 عملية، وذلك قبل أن يعود املسار لالنخفاض مرة أخرى 
ليصل إىل 27 عملية يف أغسطس 2015، ثم الوصول ألدنى مستوى هلا عىل اإلطالق يف شهر نوفمرب2015 والذي شهد وقوع 5 
عمليات فقط، بينام شهد شهر ديسمرب 9 عمليات إرهابية، وظل منحي الرتاجع يف عدد العمليات اإلرهابية خالل النصف األول من 
عام 2016ثم ارتفع معدل العمليات اإلرهابية خالل الربع األخري من عام 2016، حيث شكلت عدد العمليات اإلرهابية خالل 
أشهر )أكتوبر – نوفمرب – ديسمرب 2016( 104 عملية إرهابية. ويف املجمل حدث انخفاض لعدد العمليات اإلرهابية يف مرص خالل 

عام 2016 مقارنة بعامي )2015/2014(. 

العمليات  بلغ عدد  للشهور، حيث  وفًقا  ديسمرب 2016  إىل  يناير  من  الفرتة  اإلرهابية يف  العمليات  تطور  السابق  الشكل  يمثل 
اإلرهابية التي شهدها عام 2016 حوايل 199 عملية ويالحظ أن العمليات اإلرهابية قد شهدت ارتفاًعا ملحوًظا خالل الربع األخري 
– ديسمرب( بواقع 104 عملية إرهابية، حيث شهد شهر أكتوبر 2016 وقوع )53 عملية( وهو  – نوفمرب  من عام 2016 )أكتوبر 

الشهر االعيل يف عدد العمليات خالل عام 2016.
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العمليات  أعداد  مقارنة  أن  إال   ،)2015/2014( بعامي  مقارنة   2016 عام  خالل  اإلرهابية  األعامل  تراجع  من  الرغم  وعىل 
اإلرهابية التي وقعت يف الربع األخري عام 2016 باألعامل التي وقعت خالل نفس الفرتة من عامي 2014/ 2015، يالحظ تزايد يف 
عدد العمليات اإلرهابية، حيث شهد الربع األخري من عام 2014 )أكتوبر – نوفمرب – ديسمرب ( وقوع حوايل )100( عملية إرهابية، 
بينام شهدت نفس الفرتة من عام 2015 وقوع حوايل )25( عملية إرهابية من بينام سجلت نفس الفرتة من عام 2016 حوايل 104 

عملية إرهابية، كام يوضح الشكل التايل.
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عام  – ديسمرب( من  – نوفمرب  )أكتوبر  األخري  الربع  إرهابية خالل  أعامل  التي شهدت  املحافظات  أهم  السابق  الشكل  يوضح 
2016، ومتثل حمافظتي )سيناء، والقاهرة( أعال املحافظات من حيث أعداد العمليات اإلرهابية خالل الربع األخري من عام 2016، 
وقد احتلت سيناء الرتتيب األول من حيث عدد العمليات اإلرهابية والتي بلغ عددها 92 عملية، يليها بفارق كبري حمافظة القاهرة 
بني سويف،  الشيخ،  كفر  البحرية،  قنا،  الغربية،  املحافظات  من  تشهد كل حمافظة  مل  بينام  إرهابية،  والتي شهدت وقوع 5 عمليات 
الفيوم، اجليزة سوى عملية واحدة خالل نفس الفرتة، ويوضح الشكل التايل النسب املئوية للعمليات اإلرهابية بني املحافظات التي 
شهدت أعامل إرهابية خالل الربع األخري )أكتوبر – نوفمرب – ديسمرب( من عام 2016، حيث بلغت نسبة العمليات يف حمافظة شامل 

سيناء 88 % من جممل األعامل اإلرهابية مقارنة بباقي املحافظات والتي بلغت نسبتها جمتمعة 12 %.
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يوضح الشكل السابق األدوات املستخدمة يف العمليات اإلرهابية من قبل التنظيامت واجلامعات اإلرهابية يف مرص خالل الربع 
األخري من عام 2016 موزعة حسب النوع، وقد انقسمت العمليات اإلرهابية إىل مخس نوعيات أساسية، وهي: )العبوات الناسفة ، 
إطالق نار، سيارات مفخخة، والقذائف بأنواعها، وتفجري انتحاري(، وقد احتل إطالق النار كأعىل النوعيات من حيث االستخدام 
بمعدل )46(، من إمجايل العمليات اإلرهابية، وتلتها استخدام القنابل والعبوات الناسفة بنحو )37( من إمجايل العمليات اإلرهابية، 
وجاءت القذائف يف املرتبة الثالثة كذلك بنحو )16( من إمجايل العمليات، ويف املرتبة الرابعة حلت السيارات املفخخة بنحو )3( من 
إمجايل العمليات، ذلك عالوة عىل دخول فئة جديدة مل تكن موجودة من قبل وهي العمليات االنتحارية والتي حلت يف املرتبة األخرية 

بنحو عملية إرهابية من إمجايل العمليات اإلرهابية بنفس الفرتة، كام يوضح الشكل التايل.



6
acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

وقد استحوذ تنظيم )بيت املقدس(، بسيناء بالعدد األكرب من العمليات اإلرهابية خالل الربع األخري من عام 2016 حيث قام 
بنحو )89 % من العملية اإلرهابية(، مقابل )11 % من العملية اإلرهابية( قامت هبا تنظيامت إرهابية عشوائية واقترصت عيل حمافظات 

الوادي والدلتا، كام يوضح الشكل التايل.

التزايد  نحو  يميل  اإلرهابية  العمليات  اجتاه  كان  أن  بعد   :2016 عام  خالل  اإلرهابية  العمليات  منحنى  انخفاض  املجمل  يف 
االنخفاض  أن مالت نحو  لبث  ما  اإلرهابية  العمليات  فإن  بنحو 124 عملية،  العام اجلاري2015  بداية  واالرتفاع بشكل عام يف 

خالل عام 2016 بشكل عام. ويمكن استنتاج بعض املالحظات عن العمليات اإلرهابية خالل عام 2016 ومنها:
استحدثت نوعيات جديدة من العمليات اإلرهابية باستهداف كنائس عن طريق العمليات االنتحارية والتي مل تكن موجودة   -

خالل عام 2013/2014/2015.
تزايد معدالت االستهداف باالعتامد عىل العبوات الناسفة واهليكلية، وذلك منذ بداية عام 2015، وذلك لكوهنا األسهل يف   -

عمليات الزرع، مما يعطي فرصة أكرب هلرب واضعيها، كام أهنا سهلة احلمل والتداول، والتصنيع أيًضا.
حدوث تطور كبري وهو استهداف شخصيات ومسئولني كبار يف الدولة، عىل غرار حادث استهداف ومقتل النائب العام   -

والعميد عادل رجائي وحماولة استهداف النائب العام املساعد ومفتي اجلمهورية األسبق. 
عامي  خالل  املسلح  العنف  أعامل  عدد  حيث  من  الصدارة  موقع  واجليزة(  وسيناء،  )القاهرة،  الثالثة  املحافظات  احتلت   -
القاهرة  تصدر  ولعل  العام،  خالل  اضطرابا  األكثر  املحافظات  بوصفها  املحافظات  هذه  وصف  يمكن  أنه  حتى   ،2016  /2015
جاء انعكاسا ملوقعها بوصفها عاصمة ملرص تشهد كثافة سكانية عالية، وكذلك اجليزة، والتي تعد موقع متركز للوافدين من حمافظات 
اجلمهورية املختلفة، ويف هذه املحافظات يتسنى ألعضاء التنظيامت اإلرهابية التخفي وتنفيذ العمليات بسهولة أكرب مع صعوبة التتبع، 

فضال عن الرسالة السياسية التي تسعى التنظيامت اإلرهابية لتوصليها بأهنا قادرة عىل استهداف العمق املرصي وخاصة العاصمة.
بأعوام  مقارنة  اإلرهايب  املقدس  بيت  تنظيم  قبل  من  سيناء  بشامل  اإلرهابية  العمليات  يف  انخفاض  حدوث  املالحظ  ومن   -

2014/2015، كنتيجة حلدوث نجاح يف عمليات قوات اجليش -خاصة بعد عمليات “حق الشهيد 1/2/3”. 

منهجية البحث يقوم البحث باالعتماد علي املنهج الوصفي "االختباري الصرف": 

هـــو منهـــج اســـتقرائي يقـــوم علـــى مالحظـــة الواقـــع السياســي، وتســجيل وتبويــب البيانــات، هبــدف تقديــم 
فـــي  املنهـــج  هـــذا  ويســـتخدم  الباحـــث،  جانـــب  مـــن  تأويـــل  دون  الواقـــع  هلـــذا  رصفـــة  وصفيـــة  صـــورة 



7
acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

املعلومات عيل مصدرين  الباحث يف مجع  ويعتمد  العـــام.  الـــرأي  املناطـــق، وقياســـات  احلالـــة، ودراســـات  دراســـات 
األول : ما نرش عيل موقع املتحدث الرسمي للقوات املسلحة والصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عيل الفيسبوك، املصدر الثاين: ما 
توفر مـن معلومــات ومــا نشــر بوســائل اإلعــالم املختلفــة بعد مقارنتها يف حالة اإلعالن عيل صفحة وزارة الداخلية املرصية 
صفحة املتحدث الرسمي للقوات املسلحة. ويعتمد الباحث يف تعريف اإلرهاب والعمليات اإلرهابية عيل تعريفني األول : التعريف 

الدويل لألمم املتحدة والثاين ما جاء من تعريف لإلرهاب يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصية.


