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FOREWORD 

This report seeks to propose a different perspective of the conflict than that presented 
by the medias and classic analysis. Following a long research and collection of 
testimonies from local sources, this report try to depict an image of the security 

situation close to reality. 
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Introduction 

The Sinai Peninsula covers an area of  60,088 square kilometers. Its topography varies from 
north to south and from east to west. The central region is home to chains of  mountainous 
areas, valleys, plateaus, and sand dunes. 
The north differs in that it has vast areas used for agriculture and dense vegetation making it 
similar to a forest in some locations, while in others, the north seems like a mostly open, bare 
land with no features except sand dunes. 

__________ 

The Sinai has been a scene of  terrorist operations for more than thirteen years. The first 
signs erupted in October 2004, when a series of  simultaneous explosions targeted the resort 
cities of  Taba and Nuweiba resulting in casualties among both foreign tourists and Egyptian 
citizens. In the aftermath of  the attack several anonymous groups claimed responsibility but 
the most credible claim was that of   Kataib (brigades) Abdullah Azzam.  

This group, Abdullah Azzam Brigades, is known to be one of  the branches of  al-Qaeda, 
which carried out operations in Egypt, the Arabian Gulf  and the Levant. As for its name, 
the group is attributed to Abdullah Azzam, Palestinian national and member of  the Muslim 
Brotherhood, and one of  the most prominent militant leaders in Afghanistan at the time of  
the Soviet occupation. He was killed on November 24th, 1989 with his sons Mohammed 
and Ibrahim, after his car was blown up in a mysterious assassination. 

After Taba and Nuweiba explosions the Egyptian security forces launched an operation to 
track down the perpetrators. They succeeded in arresting a number of  elements involved in 
the planning and execution of  the attacks.  

Several other terrorist attacks targeted the Sinai in the following two years. The resort city of  
Sharm el-Sheikh fell victim to another series of  bombings on July 23rd, 2005. The city's old 
market and the Mövenpick Hotel were targeted simultaneously with two improvised 
explosive devices; a car bomb and an explosive device stored in a backpack. The Naama 
Bay resort was struck by a suicide bomber in a rigged truck as well.  

The attack claimed the lives of  88 people and left over 200 injured, the majority of  whom 
were Egyptians. Kataib Abdullah Azzam claimed responsibility for the attack. 

As for 2006, three explosions shook the resort city of  Dahab on April 24th, Killing 23 and 
injuring 62 people, the majority of  which were again Egyptian. 

Although various groups were linked to or claimed responsibility for these attacks one name 
was repeatedly involved. The infamous Tawheed and Jihad were always either directly 
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linked or thought to be associated in some capacity. The organization was founded in the 
nineties by Khaled Mas'ed. Mas'ed was killed in 2005 near the village of  Mahdya south of  
Rafah as a result of  security operations that followed the Sharm el-Sheikh bombings. 

Tawheed and Jihad are still linked to terrorism in the Sinai today, almost three decades after 
their foundation. Their influence on operations and groups throughout the years can lend 
credence to the claim that they are the origin of  all contemporary terrorist activity in the 
Sinai. The prison breaks around the 25th of  January Revolution and the following security 
collapse had allowed several imprisoned Tawheed and Jihad members to escape. Naturally 
they returned to the Sinai and began the creation of  new organizations. These new groups 
began operating as early as late 2011 and throughout 2012 by sabotaging gas pipelines, 
launching cross border raids, and carrying out the first mass casualty attack on an Egyptian 
Border Guards position. Their operations continued in 2013 and ramped up after the 30th 
of  June Revolution. They really began to assert their presence after the formation of  the 
Mujahideen Shura Council in Aknaf  Beit al-Maqdiss which eventually went on to form 
Ansar Beit al-Maqdiss which swore allegiance to the Islamic State in 2014 after a brutal 
attack on a security forces checkpoint at Karm al-Kawades. 
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PROMINENT TERROR ATTACKS IN NORTHERN SINAI 
____________________________________________________ 

Karm al-Kawades attack 

Location: Karm al-Kawades southeast of  al-
Arish City southwest of  Sheikh Zuweid City 
Date: October 25, 2014 
Event: Attack on Karm al-Kawades military 
checkpoint 

The attack on the Karm al-Kawades 
checkpoint is considered a turning point for 
terrorist operations in Northern Sinai, it 
signified a radical shift in the nature of  these 
operations on the ground since it was the 
first to emulate the guerrilla tactics 
developed on the Iraqi and Syrian grounds.   

The attack was carried out in three phases:  
 
- The initial phase included the use of  a 
Suicide Vehicle Borne Improvised 
Explosive Device (SVBIED) in the form of  
a truck loaded with hundreds of  kilograms 
of  high explosive material packed in to 
shrapnel creating metal containers. The 
result was an explosion which destroyed the 
majority of  the checkpoint's defensive 
preparations and positions. This was then 
followed by mortar and machine gun fire to 
neutralize the checkpoint for the second 
phase; the assault.  
- The assault was carried out by couple 
dozen infantrymen equipped with small and 
medium arms using 4x4 vehicles and 
motorcycles to advance and maneuver 
around the checkpoint in order to flank and 
kill remaining soldiers, most of  whom were 
injured as a result of  the first phase. 
- The third phase was the exploitation of  the 
location followed by looting of  ammunition 
and weapons before withdrawal.  

In coordination with the previous three 
phases an additional group of  militants was 
tasked with cutting off  reinforcement by 
placing road side Improvised Explosive 
Devices (IEDs) and engaging with Quick 
Reaction Force (QRF) elements on the main 
supply route to the Karm al-Kawades 
checkpoint. 

This was the first attack of  its kind in 
Northern Sinai, hence it is safe to presume 
that these tactics, their planning and 
preparation, were reliant on foreign 
expertise. It is also of  note to point out that 
Egyptian forces were not expecting this type 
of  attack and therefore were not adequately 
prepared. 29 Egyptian soldiers were 
martyred in this attack, and others injured. 

October 2014 is the effective date that 
terrorist operations transitioned from relative 
randomness to organized efforts which were 
thoroughly planned and appropriately 
prepared for in terms of  weapons, 
equipment, and tactics.  
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In response to the attack the Armed Forces 
took ser ious s teps towards further 
mobilization in the region and consolidation 
of  its presence in areas affected by terrorist 
activity, based on a lengthy multi-stage plan. 

This plan included the deployment of  
additional forces and units from the 2nd 
Army to Northern Sinai and from the 3rd 
Army to Central Sinai.  

One like to refer to this as the installation 
period, as several military checkpoints were 
set up to spread the forces' presence and 
control on the ground, while working in 
tandem with a network of  other military 
checkpoints to deny the terrorists movement 
on main supply routes, secondary routes, and 
trails.  

During this period Northern Sinai witnessed 
several major operations which are outlined 
hereafter with relevant publicly available 
information.  

Attack on the Battalion 101 

Location: al-Dahiya Neighborhood al-Arish 
City 
Date: January 29, 2015 
Event: Attacks on the 101st Battalion, North 
Sinai Security Directorate, and Armed 
Forces Hotel 

The operation started at 06:45 by targeting 
the 101st Battalion and Armed Forces Hotel 
by mortar fire to facilitate the use of  a 
SVBIED water tanker. The water tanker was 
rigged with several hundred kilograms of  
high explosive materials in addition to a 
large quantity of  petrolatum and metal 
fragments. The intended result was the 
creation of  an explosion with an enormous 
amount of  concussive force, fire, and 
shrapnel. 

The SVBIED penetrated the 101st 
Battalions camp gate and detonated causing 

a great deal of  human and material loss. 
This detonation was followed by a second 
when a terrorist used a rigged micro-bus and 
explosive belt which compounded the losses. 
  
In coordination with the attack on the 101st 
and Hotel a third SVBIED targeted the 
nearby Security Directorate resulting in the 
death of  several perimeter security guards 
and causing heavy damage to the site.  

The total amount of  explosives used in the 
operation between three SVIEDs was in the 
range of  10 tons.  

More than 30 Egyptian soldiers and security 
forces were martyred in the attack while 
injuring more than 80 others. 

02/04 Attack 

L o c a t i o n : S h e i k h Z u w e i d C i t y - 
International Road al-Arish Rafah 
Date: April 2 , 2015 
Event: Attack on Abidat checkpoint and 
Qabr Emir checkpoint west of    Sheikh 
Zuweid City 

At 04:00 three coordinated attacks took 
place across Rafah and Sheikh Zuweid. 
However, these were only meant as a 
distraction from the terrorists' main effort; an 
attack on the neighboring Abidat and Qabr 
Emir checkpoints. The Qabr Emir 
checkpoint was at the time fairly new, having 
been erected only 15 days prior to the attack. 
The relatively older Abidat checkpoint was 
situated 2-3 km away. 

The Abidat checkpoint attack: 

The checkpoint came under a ferocious 
attack by terrorist elements just after 4am. 
The attackers were numerically superior to 
the forces stationed there; 22 soldiers 
inc lud ing one Officer (L i eu tenan t 
Mohammed Desouki) and one NCO. The 
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terrorists used four vehicles mounted with 
heavy machine guns and mortar teams. 
 
The checkpoint itself  was split into several 
sectors across a relatively large area. The 
coordinated terrorist attack flanked the 
forces and attacked from all directions. 

A firefight ensued for more than an hour 
between the checkpoint forces and the 
attacking terrorists. Eventually the remaining 
terrorists and soldiers were engaged in close 
quarters as the attackers used the areas 
terrain to breach the checkpoint's perimeter. 

Eventually the attackers were able to breach 
inside the checkpoint, at which point the 

exchange turned into a game of  cat and 
mouse. After a while the exchanges claimed 
the life of  Lieutenant Mohamed Desouki, 
commander of  the checkpoint, to a gun shot 
wound. The attack had martyred sixteen of  
the 22 soldiers stationed in the checkpoint, 
with the remaining six eventually retreating 
to a protective bunker for cover and to 
return fire. 

The remaining six returned fire from within 
the bunker but were low on ammunition, 
sharing only four magazines among them. 

The terrorists continued to attack the 
remaining six soldiers at one point even 
throwing two grenades into the bunker. 
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However, they were unable to cause further 
casualties. The soldiers continued to 
cautiously survey and shoot in order to 
preserve ammunition until they were 
reinforced. 

An important point is that the reinforcing 
Apache helicopters that were on scene to 
provide close air support were hit by terrorist 
heavy machine guns, which eventually forced 
them to return to base. Instead fast jets were 
deployed to engage with the terrorists and 
they were able to destroy a couple of  their 
vehicles. 

The firefight with the checkpoint had killed 
20 terrorists not including those killed by 
subsequent air operations. 
  
The Qabr Emir checkpoint: 

The forces stationed at the checkpoint were 
able to repel the attacking terrorists causing 
several fatalities and casualties among them. 

Battle of   Sheikh Zuweid 

Location: Sheikh Zuweid 
Date: July 1st, 2015 
Event: Large and coordinated attack on 
multiple checkpoints 

In the largest confrontation of  the conflict, 
otherwise known as the battle of  Sheikh 
Zuweid. On the first of  July 2015 Sinai 
Province attempted a demonstration of  force 
seeking to control the city. 

At 06:45 the first mortar shell exploded, 
targeting a military position in the village of  
al-Gorah, lead at the time by Lieutenant 
Colonel Haroun. The mortar bombardment 
continued using various calibers in order to 
suppress the position’s ability to provide 
artillery support to Sheikh Zuweid and 
Rafah, in total over 20 mortar rounds 
targeted the installation. 

At 07:00 coordinated SVBIED attacks were 
launched simultaneously targeting the 
perimeters of  the Sidra Abu al-Hagag and 
Abu Rifai military positions. At the same 
time groups of  militants targeted positions 
across Rafah and Sheikh Zuweid in order to 
pin a large number of  troops in their 
positions, making it difficult for the Armed 
Forces to counter the main efforts in Sidra 
Abu al-Hagag and Abu Rifai. 

The following checkpoints were targeted 
throughout the day: al-Masora, Sidot, Waley 
Lafi, al-Wafaq, Abu Tawila, al-Daraib, 
Garada, al-Isaf, Qabr Emir, al-Abidat, al-
Wahshy, al-Shalaq, al-Bawaba, Sheikh 
Zuweid Police Department and al-Kharuba.  

In parallel, groups of  militants infiltrated 
S h e i k h Z u w e i d C i t y m o u n t e d o n 
motorcycles and 4x4 vehicles. They planted 
road side IEDs while moving through the 
city to disrupt any reinforcement from the al-
Zohur military camp. 

Back in Abu Rifai and Sidra Abu al-Hagag, 
following the SVBIED attacks, fierce 
firefights erupted with dozens of  militants 
using small to medium arms and mortar 
teams. 

The firefight moved in to just meters away 
from the perimeter of  the checkpoints, with 
militants scaling rooftops to engage with 
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small arms alongside vehicles mounted with 
heavy machine guns in order to suppress the 
forces stationed there, in preparation for the 
advance of  assaulting infantry. However, the 
forces halted a series of  assaults and caused a 
large number of  casualties among the 
militants. 

Fast jets and attack helicopters reinforcement 
provided close air support, targeting 
mi l i tants and their vehic les which 
compounded their losses, in addition to 
freeing the al-Gorah checkpoint which 
enabled it to conduct fire missions and use its 
artillery, adding to the militants casualty 
count as well. 

Sinai Province's losses on that day were 
estimated to be over 100 fighters from the 
300 that took part in the operation. In 
addition, they lost over 20 vehicles of  various 
types. By the end of  the Egyptian counter 
attack, that lasted several days, Sinai 
Province had lost 253 fighters in total. 
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MARTYR’S RIGHT OPERATIONS
_____________________________________

After the attack on Sheikh Zuweid (July 1st, 
2015) the Armed Forces began staging 
comprehensive military operations under the 
codename Martyrs Right. It signaled the 
start of  a new strategy in Northern Sinai. 
The operations were undertaken in phases, 
each with its own set of  goals.   

What differentiates Martyrs Right from 
previous operations is the number and 
composition of  forces involved in continuous 
offensive action over substantial periods of  
time. Each stage would include the 
establishment of  new checkpoints and 
military positions to deny militants free 
movement and to divide the area of  
operations into small boxes which could be 
easily monitored and handled. 

Martyrs’s Right 1 

The first phase of  Martyrs Right was 
launched at dawn on the 7th of  September 
and lasted for 14 days across the cities of  
Rafah, Sheikh Zuweid, and al-Arich.  

Forces targeted several villages associated 
with terrorist activity on the outskirts of  
Sheikh Zuweid and Rafah, the most 
prominent of  which were al-Gorah, al-
Zawara, al-Mokatea, al-Fitat, al-Mahdya, 
Naga Shabana, Sidot, al-Masora and al-
Mawosin.  

In this campaign, the Forces established a 
series of  military checkpoints south of  
Rafah, on the road between the village of al-

Masora and the entrance of  Rafah and al-
Gorah village south of  Sheikh Zuweid,  
passing through al-Mahdya village south of  
Rafah. This new series of  checkpoints were 
named ‘Easar’ and aimed to monitor and 
deny movement to takfiri elements. 

At the end of  the first phase of  operations, 
the Armed Forces invited media to visit the 
city of  al-Arich and hosted them at the 101st 
Battalion's HQ. They were briefed on the 
goals of  Martyrs Right, what was achieved, 
and what was confiscated.  

Martyr’s Right 2 

They were also informed that the second 
phase of  Martyrs Right had been launched 
as a follow up to the first phase. It aimed to 
deal preemptive blows to militants planning 
attacks on military positions and to 
consolidate the gains made during the first 
phase of  operations.   

In March of  2016 a series of  coordinated 
raids were launched by elements from the 
2nd and 3rd Armies targeting areas far south 
of  Sheikh Zuweid (al-Gorah, Sahara al-
Gamei, Kilo 17, Kilo 21, and al-Bers).  

- The raids identified and destroyed several 
hideouts used to provide logistic support to 
terrorists, including the provision of  rations, 
fuel, and material used in the construction of  
IEDs. 

- During the operation a group of  militants 
were spotted at the Kilo 21 point, preparing 
to attack a military position in the area. 
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However, a series of  Air Force strikes foiled 
their plans and lead to the death of  several 
of  their fighters and the destruction of  
several vehicles.  

- The ground and air campaign launched by 
the Armed Forces also allowed 17 hostages 
held by Sinai Province to escape. 

The second phase of  Martyrs Right also 
included several special operations 
targeting Sinai Province leadership. 

- Mohamed Nasser Abu Shahwan was 
killed in an air strike. He was the leader of  
Sinai Province in Abu Tawila, al-Akour, al-
Shahawin, and al-Sidra.  

- Towards the end of  March forces from 
the 3rd Army were able to neutralize 
Mohamed Nasser Madan (Abu Madan). 
Forces raided his hideout in Wadi al-Lesan, 
Central Sinai. Upon arrival the forces 
engaged with militants attempting to cover 
Abu Madan’s e scape. The targe t 
temporarily evaded the military by fleeing 
in a vehicle but after dealing with   his 
protection team the forces pursued and 
neutralized him.  

- In April forces from the 3rd Army 
successfully neutralized Maher Mohammed 
Ali Salem in the village of  Khariza, Central 
Sinai. 

- Forces from the 3rd Army were also 
successful in neutralizing Ali Atallah Salama 
and Ramadan Salama Ratima, aides to the 
infamous Sinai Province leader Mohamed 
Moussa Mohsen who was killed shortly after 
in an air strike targeting a cave in the 
mountainous Wadi al-Lesan in Central 
Sinai, after lengthy operations to track him.   

- Near the end of  the second phase of  the 
operation the Armed Forces dealt perhaps 
the largest blow at the time to Sinai 
Province. A large congregation of  militants 

were monitored south of  al-Arich, which 
lead to a series of  air strikes that successfully 
destroyed an ammunition dump, eliminated 
45 militants, and more importantly killed the 
Emir of  Sinai Province Abu Dua al-Ansari 
and several of  his aides.  

Martyr’s Right 3 

The third phase of  Martyr’s Right began in 
October 2016 and was the longest of  the 
three offensives, lasting over a month.  

The third phase began with a series of  
extensive patrols south of  Rafah (al-Wafaq, 
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al-Hasainat, al-Ersal, Yamit, al-Balaa, and 
Goz Ghanem), and the construction of  new 
permanent positions in those areas. 

As operations South of  Rafah came to an 
end the Armed Forces moved towards the 
Southwest of  Sheikh Zuweid, beginning by 
the Tarabin neighborhood and then moving 
on to Sidra Abu al-Hagag, Abu al-Arag, and 
finally al-Toma, where forces where able to 
target several militant cells and destroy 
several vehicles.  

Three new mil i tary posi t ions were 
established on the supply routes between al-
Toma and the Tarabin neighborhood on the 
outskirts of  Sheikh Zuweid, with the aim of  
preventing militants from infiltrating the city. 
The series of  positions were named ‘Rami’ 
in honor of  Colonel Rami Hasenen who fell 
martyred in action in the Sinai.  

Another series of  raids followed, targeting 
areas southeast of  Sheikh Zuweid (al-
Mokatea, al-Mahdya, and al-Akour). More 
positions were established on the strategic al-
Sawalha Hill near al-Akour to track and 
monitor militant movement.  

Combined results of  Martyrs Right: 

- Killing of  500 terrorists 
- Destruction of  250 targets (hideouts, 
staging areas, ammunition dumps, IED 
factories, logistic stores) 

- Destruction of  130 different vehicles  

Clearing Gabal (mountain) al-
Halal: 

Terrain: The mountain stretches across 
60kms from east to west with a depth of  
20km and an altitude of  1700m. It is littered 
with caves and mountain paths, making it a 
perfect safe haven for militants as well as 
criminal elements. 

The operation to clear the mountain was 
split into three stages. The first was a 
coordinated intelligence gathering process 
in cooperation with local residents and 
Bedouin tribes. 

The second was the siege of  the mountain 
after intelligence identified all paths in or 
out of  the area. Supply routes in a 
perimeter extending 3-5km around the 
mountain were also heavily monitored. 

The third phase was launched upon 
confirmation that militants taking refuge in 
the area were logistically depleted. In order 
to achieve the best results, the assault defined 
separate areas of  responsibility with forces 
tasked to search and clear each of  them. 

The operation lead to the killing of  18 
militants and the arrest of  32 others.  

29 motorcycles were seized, some of  which 
rigged with improvised explosives, in 
addition to several caches of  high explosives, 
IED manufacturing material, and various 
arms.  

Martyr’s Right 4: 

On July 13th, 2017, Intel was received that 
20 takfiri terrorists were holding a meeting in 
a building in al-Balaa village, west of  Rafah 
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city, not far from Dwar Selim district. The 
Egyptian Air Force immediately launched a 
precision strike targeting the meeting 
location. All takfiri elements in the premises, 
including a number of  commanders, were 
killed on the spot. 

The fourth stage of  Martyr’s Right was 
launched on July 7th, 2017 upon reception 
of intel on the locations of  terrorist elements, 
in remote areas south east of  al-Arish city, 
and south west of  Sheikh Zuweid city.  

This stage started with precision airstrikes 
targeting multiple terrorist hideouts, meeting 
points, and operational launching points. 
The strikes were followed by a land 
campaign aimed at sweeping the thick 

vegetation cover south of  al-Arish city, used 
by the terrorists to hide away from the 
Armed Forces. 

The land campaign was both the largest and 
longest, lasting over 14 days, during which 
the military successfully disrupted the 
communication and logistics network of  
takfiris, locating and destroying over 76 
terrorists hideout facilities, used as living 
quarters and equipped with logistical 
equipment, including   communication 
equipment, first aid kits, explosives, and 
ammunition. The Armed Forces destroyed 
over 100 improvised explosive devices (IED) 
as well as 11 workshops used to manufacture 
these IEDs. 
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A large number of  weapons, ammunition, 
and medical equipment have been seized as 
well as a number of  media centers, equipped 
with laptops, video cameras, and other 
media equipment. 

During these operations, the Armed Forces 
managed to eliminate 40 terrorists and 
destroy 20 different types of  vehicles, 4 
motorcycles and 7 car bombs. 

Simultaneously, the Armed Forces succeeded 
in thwarting a terrorist counter attack by 
remotely destroying an approaching 
SVBIED south of  al-Zohur district, then 
eliminating terrorist elements awaiting to 
launch an infantry attack after the explosion 
of  the SVBIED. 

On August, 21st, 2017, a second land 
campaign was launched  in the localities west 
of  Rafah City, including: Yamit, al-Balaa, 
East of  al-Matla, North of  Sidot, Al 
Masoura, Ghoz Ghanem, Salah al-Din, al-
Ahrash, al-Hasainat. 

The military established a new series of  
checkpoints on all roads and paths out of  the 
area, to fully encircle terrorists and facilitate 
monitoring, tracking, and targeting their 
elements, to prevent any attempt to flee the 
operation field through the surrounding 
thick vegetation. 
 
On August 23rd, 2017, a third land 
campaign was launched. It targeted districts 
and villages south of  Rafah City, including: 
al-Tayrah, Abu Helw, Goz Abu Raad, Naga 
Sheibana, and outskirts of  Mahdya village. 
As well as the Southern district of  Sheikh 
Zuweid city. 

The Army evacuated civilians from al-
Tayrah village to minimize any risk of  
collateral damage due to the military 
campaign and engagement with the 
terrorists. The evacuation made possible a 
door to door sweep operation of  the village. 

Simultaneously, the Army established a ring 
of  security checkpoints surrounding al-
Tayrah village, and Naga Sheibana, to fully 
choke the terrorists therein, and foil any 
attempts of  their escape. 

During these last two campaigns, the Army 
was able to : 
- Neutralize twenty one (21) Takfiri terrorists  
- Destroy eleven (11) vehicles of  various 
types 
- Discover and destroy three (3) Weapons 
and ammunition warehouses 
- Destroy over three hundred fifty (350) 
explosive devices 
- Destroy several terrorist surveillance and 
hideout posts 

Notably, one of  the 21 terrorists neutralized 
was a prominent commander, namely, 
Awdah al-Hamadein, and his aids. 
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Conclusion

The terrorist activity in North Sinai has gone through various dynamics in recent years in 
terms of  strategy, attack organisations and even equipment. The launch of  Martyr’s Right 
campaign in 2015 marked a break in the war on terrorism in the Sinai Peninsula, with a 
complete shift in the nature of  operations undertaken either by the military or the militants. 
Upon completion of  this campaign, the Sinai Province faced constant pressure on its supply 
routes and logistical support, as well as regular elimination of  its leadership, and therefore 
had to adapt. In 2016, despite their diversity and increasing numbers, terrorist attacks used 
mainly IEDs and sniping, in an attempt to inflict heavy casualties within the security forces, 
in contrast with more coordinated attacks on military checkpoints in 2014 and until the 
Battle of  Sheikh Zuweid on July 1st, 2015. The increase in number of  these attacks during 
2016 can be correlated with the multiplicity and longevity of  counter-terrorism operations 
aimed at paralyzing the movement of  militants in the region. This correlation was 
misperceived by many as a failure of  Egyptian efforts in the war on terror. However, it must 
be looked at from a different angle. The complexity of  the situation on the ground and the 
existence of  several areas of  operation with different strategic stakes and objectives led to the 
lack of  proper, evidence-based analysis. In fact, a poor knowledge of  the geographical 
distribution of  villages and checkpoints, as well as a constant generalization of  military 
activities should be pinpointed as the reason behind this misreading. 

Cooperation between the Armed Forces and Bedouins is another important factor to be 
taken into account, even though it has not been mentioned in this report. Neglected in the 
classical analysis of  the conflict, this discreet cooperation was highlighted in 2015 by 
dominant tribal figures such as the businessmen Ibrahim al-Argawi or Moussa al-Dalah al-
Tarabini with the aim of  upscaling coordination between tribal forces and the government 
in the war on terror. As a result, in the past two years, the Armed Forces and security 
agencies have been able to build a true network of  informants called ‘manadib’, enabling 
effective intelligence-gathering in the areas of  Rafah, Sheikh Zuweid and al-Arich. Today, 
no terrorist infiltration can be carried out in the cities of  Sheikh Zuweid and Rafah without 
the knowledge of  the security forces. This volunteer-based network has repeatedly thwarted 
terrorist attacks prior to their execution. Sinai Province’s response was the assassination of  
nearly 300 civilians according to a press release of  the group in 2016, and constant threats 
followed by executions against civilians. The mere concern of  the terrorist group with 
Bedouins collaborating with the armed forces is a proof  on the scale and effectiveness of  
coordination between civilians and security forces in northern Sinai. 

The first half  of  2017 revealed Sinai Province’s decline with a free-hit number in the 
Northern of  the Peninsula, media coverage disturbed following the confiscation of  a 
considerable number of  cameras, laptops during the last operations. To avoid an imprecise 
reading of  the situation, here’s a number of  villages that used to witness intensified terrorist 
activity in the past but, following recent military operations, became out of  reach of  the 
Sinai Province with no attacks reported in the past 10 months: Abu Tawila, al-Tarabin 
Neighborhood, Dwar Najd, al-Gorah, Abu Rifai, al-Abidat, Qabr Emir, Karm al-Kawades, 
al-Kharouba, Sheikh Zuweid and Rafah Cities. 
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Moreover, the strengthening of  security cooperation between Egyptian authorities and 
Hamas has allowed an increasingly effective control at the border, and in particular of  the 
smuggling tunnels leading into Rafah that have served as a main supply route and shelter for 
the militants over the past years. This reconciliation, which could not be expected by any 
analysts a year ago, has indeed culminated in the establishment of  a buffer zone in Gaza 
along the Egyptian border, with the aim of  monitoring the borders and preventing 
infiltration and smuggling into the Sinai, from the Palestinian side. 

Meanwhile, in order to adapt to the new situation, Sinai Province was forced to adopt new 
dynamics. The recent attacks at al-Bers and Bir al-Abd were conducted in areas with no 
relevant security presence, having experienced very little to no terrorist activity in the past. 
These two attacks were evidently due to the fact that militants could no longer carry out 
such operations in their original area of  activity, which is the triangle Sheikh Zuweid - al-
Gorah and Rafah.  

Although terrorist activity is sharply declining, military operations are far from over, and 
further confrontations are expected in the future with the adoption of  new methods and 
strategies.
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املقدمة 

تـــــبلغ مـــــساحـــــة شـــــبه جـــــزيـــــرة ســـــيناء ( 60088 ) كـــــم²، وتـــــختلف طـــــبيعتها الـــــجغرافـــــية بـــــني الـــــشمال والـــــوســـــط 
والــجنوب، وأيــضا تــختلف مــن الشــرق لــلغرب، حــيث تــتنوع مــناطــق الــوســط بــني ســالســل مــن الــجبال والــوديــان 
والـــهضاب والـــكثبان الـــرمـــلية، أمـــا مـــناطـــق الـــشمال فـــتختلف فـــي طـــبيعتها حـــيث تـــتواجـــد الـــسهول الـــصالـــحة 
لـلزراعـة الـتي تمتلئ بـاألشـجار الـكثيفة، حـيث تـشكل مـساحـات الـزراعـات املـتصلة مـا يشـبه الـغابـات والـكثبان 

الرملية والثنايا األرضية املمتدة ملساحات شاسعة. 
  

 
اإلرهاب في سيناء 

يــمتد تــاريــخ الجــماعــات اإلرهــابــية املســلحة الــتي اتخــذت مــن ســيناء مســرحــاً لــنشاطــها إلــى مــا يــزيــد عــن 13 
ســنة بــدايــة مــع تــاريــخ 7/10/2004، بســلسلة مــن الــتفجيرات املــتزامــنة فــي مــديــنة طــابــا ونــويــبع، نــتج عــنها 
ســــقوط ضــــحايــــا مــــن الــــسياح األجــــانــــب واملــــصريــــني بــــني قــــتيل ومــــصاب. وبــــعد الــــهجوم أعــــلنت الــــعديــــد مــــن 
الجماعات املجهولة مسؤوليتها عن الحادث، كما أعلنت جماعة كتائب عبد اهلل عزام مسؤوليتها عن العملية.  

 
 مــا يُــعرف عــن جــماعــة كــتائــب عــبد اهلل عــزام، انــها أحــد أفــرع تــنظيم الــقاعــدة الــتي نــفذت عــمليات فــي مــصر 
والخـليج الـعربـي وبـالد الـشام، أمـا بـخصوص إسـمها، فـهو مـنسوب إلـي عـبد اهلل عـزام فلسـطيني الـجنسية، 
وأحـــد أعـــضاء جـــماعـــة األخـــوان املســـلمني، وأحـــد أشهـــر قـــادة الجـــماعـــات املـــقاتـــلة فـــي أفـــغانســـتان فـــي زمـــن 
االتــحاد الــسوفــيتي، وقــتل بــتاريــخ 24/11/1989، وبــرفــقته ولــديــه محــمد وإبــراهــيم وذلــك بــعد تــفجير ســيارتــه 

في عملية اغتيال غامضة.  
 

تـــبعت عـــملية الـــهجوم تـــلك، حـــملة مـــداهـــمات لـــقوات األمـــن، لـــتتبع الـــعناصـــر املـــتورطـــة فـــي تـــلك الـــعملية، حـــيث 
نجحت األجهزة األمنية في ضبط عدد من املشاركني في تخطيط و تنفيذ تلك العملية. 

 
ظهــــرت مــــرة أخــــرى الــــعمليات اإلرهــــابــــية فــــي ســــيناء خــــالل عــــامــــي 2005 و 2006، و ذلــــك بــــنفس الــــطريــــقة 
الـسابـقة، حـيث تـم إسـتهداف مـديـنة شـرم الـشيخ بـعدة تـفجيرات مـتزامـنة فـي لـيلة 23/7/2005، فـي مـنطقة 
الـــسوق الـــقديـــم بـــسيارة مـــفخخة و فـــندق املـــوفـــنبيك بـــقنبلة مُــــخبأة داخـــل حـــقيبة ظهـــر و فـــندق غـــزالـــة جـــاردنـــز 

أوتيل، في منطقة خليج نعمة بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري. 
 

بـلغت حـصيلة الـقتلى فـي تـلك الـتفجيرات 88 قـتيل و 200 مـصاب أغـلبهم مـن املـصريـني، كـما أعـلنت جـماعـة 
كتائب عبد اهلل عزام مسئوليته عن الهجمات. 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أمـــا بـــخصوص عـــام 2006، فـــفي يـــوم 24/4/2006، تـــم إســـتهداف مـــديـــنة دهـــب بـــثالثـــة تـــفجيرات إرهـــابـــية 

متزامنة، أدت إلى مقتل 23 شخص وإصابة 62 أخرين أغلبهم من املصريني. 
عــلى خــالف املــسميات املــختلفة للجــماعــات اإلرهــابــية الــتي كــانــت تــعلن مــسئولــيتها عــن الهجــمات اإلرهــابــية 
املــختلفة، و لــكن اســماً شــهيراً دائــماً مــا كــان يــقف خــلف تــلك الهجــمات، بــشكل مــباشــر أو عــلي األقــل مــرتــبط 
بــــها بــــشكل غــــير مــــباشــــر، و هــــو تــــنظيم الــــتوحــــيد و الــــجهاد الــــذي ظهــــر ألول مــــره فــــي الــــتسعينيات عــــلي يــــد 
اإلرهـابـي خـالـد مـساعـد الـذي قُــتل فـي عـام 2005، بـالـقرب مـن قـريـة املهـديـة جـنوب رفـح بـعد مـداهـمات أمـنية 

ملطاردة منفذي التفجيرات اإلرهابية في املناطق السياحية. 
 

لــذلــك يــعتبر تــنظيم " الــتوحــيد و الــجهاد " هــو نــواة اإلرهــاب فــي ســيناء حــتي وقــتنا هــذا، حــيث إســتطاع عــدد 
مـن أعـضاء الـتنظيم الهـرب مـن الـسجون املـصريـة خـالل الـفوضـى األمـنية الـتي تـبعت ثـورة 25 يـنايـر 2011، و 
هـم مـن قـامـوا بـتأسـيس الـتنظيمات اإلرهـابـية الجـديـدة فـي سـيناء، و الـتي بـدأت عـملياتـها عـام 2012 بـهجوم 
رفـح عـلي نـقطة حـرس الحـدود املـصريـة و عـدد مـن عـمليات تـفجير خـطوط الـغاز، و مـن ثـم اسـتأنـفوا عـملياتـهم 
فــي عــام 2013 بــعد ثــورة 30 يــونــيو، وتــم تــشكيل تــحالــف مجــلس شــورى املــجاهــديــن فــي أكــناف بــيت املــقدس 

لتظهر جماعة " أنصار بيت املقدس " التي بايعت تنظيم داعش عام 2014 بعد هجوم كرم القواديس. 
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أبرز العمليات االرهابية في شمال سيناء
 _____________________________________

هجوم كرم القواديس   

 املوقع : كرم القواديس بجنوب شرق مدينة 
 العريش وجنوب غرب مدينة الشيخ زويد

التاريخ : 25 أكتوبر 2014   
  الحدث : مهاجمة نقطة تفتيش كرم القواديس

 
 يُعد هجوم كرم القواديس نقطة مفصلية في

 العمليات اإلرهابية بشمال سيناء، مما ترتب عليه
 تحول جذري في طبيعة العمليات العسكرية على

 األرض
 فهذا الهجوم تم خالله أول إستخدام لتكتيكات

 حروب العصابات املتقدمة، التي كانت تطبق في
 امليدانني السوري والعراقي، ليتم تنفيذها على

 أرض شمال سيناء

  مراحل الهجوم

 املرحلة األولى : التمهيد، حيث تم استخدام *
 سيارة نقل مفخخة بمئات الكيلو جرامات من املواد

 شديدة االنفجار املُعبأة داخل عبوات معدنية،
 إلنتاج أكبر عدد من الشظايا القاتلة. تسبب

 االنفجار تهدم شبه كامل لتجهيزات نقطة التفتيش
 الدفاعية، تبعه التمهيد بالرشاشات الثقيلة وقذائف

  الهاون لتسهيل املرحلة الثانية

 املرحلة الثانية : تتمثل في إقتحام نقطة التفتيش *
 عن طريق عشرات من العناصر املسلحة باألسلحة

 الخفيفة واملتوسطة، ُمستقلني مركبات الدفاع
 الرباعي والدراجات النارية خفيفة الحركة واملناورة

  لإلجهاز على املصابني

 املرحلة الثالثة : اإلنسحاب من املوقع بعد جمع *
  ما يمكن حمله من ذخائر وأسلحة

 بالتوازي مع املراحل الثالث السابقة، كان هناك
 مجموعة تم تخصيصها لقطع طريق الدعم من

 خالل زراعة العبوات الناسفة على جوانب الطريق،
 ونشر عدد من العناصر املسلحة لتعطيل وصول

  الدعم

 كون هذا السيناريو قد تم يتم استخدامه ألول مرة
 على أرض سيناء، فنستطيع القول بأنه تكتيك

 مستورد من الخارج، بداية من التخطيط واإلعداد،
 حتى التنفيذ، باإلضافة أن درجة استعداد الجنود
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ضبط كمية كبيرة من األسلحة و الذخائر خاصة بالعناصر املشاركة 
في مهاجمة كمني كرم القواديس خالل أحد املداهمات



 ملواجهة أو توقع هكذا تكتيك، كانت ضعيفة بشكل
  كبير

ً  عدد شهداء الهجوم وصل إلى 29 شهيدا

  باإلضافة لعدد أخر من املصابني.
 

  25 أكتوبر 2014 يعد هو التاريخ الفعلي لبداية
 اإلرهاب والتحول من العشوائية إلى التنظيم،

 والترتيب في جميع النواحي، سواء كان في طبيعة
 الهجمات أو األهداف أو في نوعية التسليح
  والتجهيزات الخاصة بالعناصر التكفيرية

 أما من ناحية القوات املسلحة، فمنذ ذلك التاريخ
 بدأت الخطوات الفعلية لتحقيق اإلنتشار على

 األرض، وتكثيف التواجد األمني في مناطق نشاط
 تلك العناصر التكفيرية وذلك بناءاً على خطة

 مطولة يتم تنفيذها على عدد من املراحل.
 باإلضافة إلدخال أعداد إضافية من القوات

 والتشكيالت التابعة للجيش الثاني امليداني في
 قطاع شمال سيناء والجيش الثالث امليداني في

 قطاع وسط سيناء

 هذه الفترة نُفّضل ان نُطلق عليها اسم " فترة
 التثبيت " حيث بدأت القوات بتثبيت مجموعة من
 النقاط العسكرية، التي تهدف لتحقيق اإلنتشار
 والسيطرة األمنية على األرض، وذلك عن طريق
 سالسل من االرتكازات العسكرية التي تحرم

 العناصر التكفيرية من حرية الحركة على الطرق
 األساسية والفرعية وما حولها

 خالل تلك الفترة شهدت شمال سيناء عدد من
 العمليات الكبرى سنسرد عليكم أهمها بالتفاصيل

املوثقة املتاحة، في األسطر القادمة  

 هجوم الكتيبة 101
 

 املوقع : مدينة العريش، حي الضاحية
 التاريخ : 29 يناير 2015

 الحدث : إستهداف الكتيبة 101 ومديرية أمن
 شمال سيناء وفندق القوات املسلحة

 بدأت العملية الساعة 6:45 دقيقة، عن طريق
 استهداف مقر الكتيبة 101 وفندق القوات املسلحة

 بعدد من قذائف الهاون، ومن ثم تبعه هجوم
 بسيارة نقل مياه ( فنطاس مياه ) ُمفخخة، حيث تم

 تفخيخها بمئات الكيلو جرامات من املواد
 املتفجرة، كما تم إضافة كمية كبيرة من املواد
 البترولية، إلنتاج أكبر قدر ممكن من النيران
 الناتجة مع عصف إنفجار الشحنة املتفجرة،

 وإضافة كمية كبيرة من القطع املعدنية الصلبة
إلنتاج أكبر قدر ممكن من الشظايا.  

 
 إقتحمت السيارة املفخخة بوابة املعسكر، ثم قام
 اإلنتحاري الذي يستقلها بتفجيرها مما أحدث

 خسائر كبيرة في األرواح واملنشآت. تبعها هجوم
ً  آخر بسيارة ميكروباص ُمفخخة تحمل فردا
 انتحارياً، قام بتفجير نفسه باستخدام حزام

 ناسف، وذلك بالتوازي مع هجوم بسيارة ربع نقل
 أخرى ُمفخخة، إستهدفت مبنى مديرية األمن
 بالقرب من مقر الكتيبة 101، وأحدثت خسائر
 كبيرة في املبنى وبعض الخسائر في القوة

 املسؤولة عن تأمني مدخل مديرية األمن. كمية
 املتفجرات التي استخدمت في الثالث سيارات

 املفخخة وصلت إلى 10 طن
 

 وصلت حصيلة الشهداء إلى ما يزيد عن 30
 شهيداً وأكثر من 80 مصاب
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 هجوم العبيدات وقبر عمير

 املوقع : مدينة الشيخ زويد -الطريق الدولي
  -العريش رفح

  التاريخ : 2 إبريل 2015
 الحدث : مهاجمة كمني العبيدات وقبر عمير غرب

  مدينة الشيخ زويد

 الهجوم بدأ الساعة 4 فجرا يوم 2 ابريل 2015،
 وكان منقسما الى 3 هجمات لتشتيت القوات، في
 أماكن متفرقة في رفح والشيخ زويد، في حني أن

 الهجوم الرئيسي كان على كميني العبيدات وقبر
 عمير املتجاورين

 

 أوال كمني العبيدات

 كان كمني جديد اكتمل تأسيسه منذ 15 يوم فقط
 قبل تاريخ الهجوم، وهو مجاور لكمني قبر عمير

 األقدم منه في التأسيس، واملسافة بينهما 2 - 3
 كم فقط

  
 بعد الساعة الـ 4 فجرا تعرض كمني العبيدات
 لهجوم عنيف من قبل عناصر تكفيريية، بلغت

 أعدادها أضعاف قوة الكمني املكونة من 22 فرد،
 من ضمنهم صف ضابط وقائد الكمني املالزم
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(6) كمني ابو طويلة  
(7) كمني سيدوت 

(8) كمني ابو الرفاعي  
(9) كمني السدرة

(1) موقع هجوم كرم قواديس 
(2) كمني قبر عمير 
(3) كمني العبيدات 

(4) كمني البوابة 
(5) قسم الشيخ زويد 



 أول / محمد دسوقي، وكان برفقة العناصر
 املهاجمة 4 سيارات الند كروز محملة برشاشات
 ثقيلة ومدافع هاون. الكمني منتشر على مساحة
 كبيرة بشكل نسبي ومنقسم إلى أكثر من نقطة

 تأمني، فكان هجوم العناصر التكفيرية من جميع
 الجهات وفي وقت متزامن

  
 إستمر التعامل بني قوة الكمني والعناصر املهاجمة
 فترة كبيرة تجاوزت الساعة، ومن ثم تحول القتال

 إلى إشتباكات مباشرة بني املتبقي من أفراد القوة
 والعناصر التكفيرية بعد دخولهم محيط الكمني
 الذي ساعدت طبيعة األرض في نجاح دخولهم
 إليه. بعد دخول العناصر التكفيرية إلى الكمني،
 أصبحت اإلشتباكات وجها لوجه، وتحولت إلى

 لعبة قط وفار، حيث بدأت عملية مطاردة بني أفراده
وبني العناصر التكفيرية من نقطة لنقطة  

 بعد مرور فترة على اإلشتباكات، استشهد قائد
 الكمني املالزم أول / أحمد دسوقي، ولم يتبقى من
 قوة الكمني إال مجموعة من الجنود وعددهم 6 حيث

 استشهد زمالؤهم الـ16، فقرروا الدخول إلى
 خندق ُمؤّمن ُمعّد لحماية الجنود عند حدوث أي

 هجوم. الخندق كان يحتوي على سقف
 وساتر للحماية من الطلقات النارية، فظلوا

 متحصنني بداخله وأكملوا إشتباكهم مع العناصر
 التكفيرية، وكان كال منهم ال يملك إال 4 مخازن

 ذخيرة فقط
  

 استمرت العناصر التكفيرية في الهجوم على
 األبطال الـ 6 الباقني من قوة الكمني، بعد

 استشهاد باقي زمالئهم وقاموا بإلقاء قنبلتني
 يدويتني عليهم وهم داخل الخندق، ولكن لم يُصب

 أي منهم بأذى. وواصل األبطال إشتباكهم
 ُمستخدمني نمط االطالق املُتقطّع طلقه بطلقه،
 وبحذر حفاظا على ذخيرتهم املحدودة حتى

 وصول الدعم البري
  

من النقاط الهامة أن مروحية األباتشي التي كانت 
تقوم بتقديم الدعم الناري للكمني قد أصيبت 

بنيران االسلحة الرشاشة الثقيلة املحمولة على 
عربات الدفاع الرباعي مما اضطرها للتراجع 

واستدعاء مقاتالت F16 التي استهدفت العناصر 
التكفيرية أثناء إنسحابها وقامت بتدمير عدد من 

العربات املسلحة.  

 ُقتل خالل االشتباكات مع أفراد الكمني ما يزيد
 عن 20 عنصراً تكفيرياً، بخالف العناصر التي تم

 استهدافها بالطيران الحربي بعد فرارهم

 ثانيا كمني قبر عمير

إستطاعت قوة الكمني من التصدي للعناصر 
املهاجمة لها، وأوقعت بهم عدداً من القتلى 

واملصابني ولم يتمكنوا من إقتحامه. استشهد 
نتيجة التعامل مع العناصر املهاجمة، 5 أفراد من 

قوة الكمني، في حينه أنه وصل عدد العناصر 
التي تم القضاء عليها نتيجة االشتباكات و 
القصف الجوي إلى 35 عنصراً تكفيرياً. 

معركة الشيخ زويد 
 

املوقع : الشيخ زويد 
التاريخ : 1 يوليو 2015 

الحدث : معركة الشيخ زويد 

 نصل إلى املواجهة الكبرى يوم 1/7/2015 فيما
 يعرف بمعركة الشيخ زويد، حيث حاولت

 العناصر التكفيرية فرض سيطرتها وإثبات قوتها
  على األرض

 الساعة 6:45 دقيقة تنفجر أول قذيفة هاون
 مستهدفة االرتكاز العسكري بقرية الجورة، والذي

 كان يقوده في ذلك الوقت، املقدم / هارون،
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 وتتوالى القذائف على الكمني بعدد يصل إلى 20
 قذيفة هاون، من مختلف األعيرة، وكان هدف ذلك
 القصف هو تشتيت أفراد االرتكاز املسؤولني عن
 تقديم الدعم املدفعي لباقي ارتكازات الشيخ زويد

 ورفح

 وفي تمام الساعة الـ 7 تستهدف سيارة مفخخة
 محيط ارتكاز سدرة أبو الحجاج العسكري،
 وبعدها بثواٍن، تستهدف سيارة أخري محيط
 ارتكاز أبو رفاعي العسكري، وبشكل متزامن

 تستهدف مجموعات مسلحة أخرى، عدداً أخر من
 الكمائن واإلرتكزات األمنية في رفح والشيخ زويد،

 لتشتيت جهود القوات املسلحة للتعامل مع
 الهجمات األساسية على سدرة أبو الحجاج وأبو

 رفاعي

 وكانت تلك الهجمات موزعة بالشكل
 التالي : ( كمني املاسورة – كمني سيدوت –
 كمني ولي الفي – كمني الوفاق – كمني أبو

 طويلة – كمني الضرائب – كمني جرادة – كمني
اإلسعاف – كمني قبر عمير – كمني العبيدات –

 كمني الوحشي – كمني الشالق – كمني البوابة –
  قسم شرطة الشيخ زويد – كمني الخروبة ). وذلك

 بالتوازي مع تسلل مجموعات من العناصر
 التكفيرية املسلحة إلى مدينة الشيخ زويد

 ُمستقلني الدراجات البخارية وسيارات الدفع

 الرباعي املسلحة، وقيامهم بزراعة العبوات
 الناسفة في الطرقات لعرقلة قوات الدعم القادمة

 من معسكر الزهور

 نعود مره أخري إلى كميني أبو رفاعي وسدرة أبو
 الحجاج الذين دخال في إشتباكات عنيفة مع
 عشرات العناصر التكفيرية املسلحة بمختلف

 األسلحة الخفيفة واملتوسطة ومدافع الهاون، حيث
 بدأت تلك العناصر بالهجوم على الكمينني بعد

 انفجار السيارات املفخخة

 إستمرت اإلشتباكات من على بعد أمتار من
 محيط الكمني بعد اعتالء العناصر املهاجمة

 أسطح املنازل املحيطة، مستخدمني الرشاشات
 والبنادق األلية، واألسلحة الثقيلة من عيار 14.5
 مم و12.7 مم املحملة على عربات الدفع رباعي،
 ومن ثم البدء في الدفع بمجموعات االقتحام التي

 قامت القوات بالتصدي لهم وإيقاع أعداد
ضخمة من القتلى والجرحى في كل محاولة.  
 بالتوازي مع اإلشتباكات الدائرة على األرض
 حلقت مروحيات األباتشي والطائرات املقاتلة،

 التي قامت بإستهداف تجمعات وعربات العناصر
 التكفيرية، بالتوازي مع الدعم املدفعي املقدم من
 كمني الجورة العسكري، فزادت خسائرهم إلى

 أقصى درجة

 وصلت خسائر العناصر التكفيرية إلى أكثر من
 100 قتيل في نهاية اليوم من أصل 300 فرد

 تكفيري شارك في الهجمات، وتدمير ما يزيد عن
 20 عربة بني عربات نقل وعربات مسلحة. ثم ارتفع
 عدد قتلى العناصر التكفيرية بعد املالحقة التي
 استمرت عدة أيام إلى 253 قتيل، وذلك في أقل

 من أسبوع من تاريخ الهجوم
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عربات دفع رباعي مدمرة خالل معركة الشيخ زويد يوم 1/7/2015



  
عمليات حق الشهيد

________________

 في املرحلة التي تبعت التصدي لهجوم الشيخ
 زويد يوم 1/7/2015ـ قررت القوات املسلحة البدء
 بنوع جديد من العمليات العسكرية الشاملة التي

 أطلقت عليها عملية حق الشهيد، وهي ُمقسمه
 على أكثر من مرحلة، بحيث أن كل منها لها
أهداف مختلفة و تفصل بينهم فترات زمنية.  

 
 أهم ما يميز عمليات حق الشهيد، هي أعدد

 القوات املشاركة بها و استمرارها لفترات زمنية
 كبيرة بشكل متصل بدون توقف، و دائما ما
 يصاحب كل مرحلة، إنشاء تمركزات عسكرية

 جديدة علىة األرض، لتضييق الخناق علي
 تحركات العناصر التكفيرية، و تقسيم أرض

 العمليات إلى مربعات صغيرة ليسهل التعامل

معها و مراقبتها

 حق الشهيد 1
 

 املرحلة األولي من العملية الشاملة حق الشهيد
 انطلقت فجر يوم 7 سبتمبر 2015، و إستمرت
 14 يوم متصلة، في نطاق مدن العريش و رفح و


 .الشيخ زويد

 إستهدفت القوات بعض القرى التي تشهد نشاطاً
 قوياً للعناصر التكفيرية في محيط مدينتي رفح

– والشيخ زويد، وأبرز تلك القرى هي ( الجورة

 الزوارعة – املقاطعة – اللفيتات ) في نطاق الشيخ
 زويد، وقرى ( املهدية - نجع شبانة –الوفاق –

 سيدوت – املاسورة – املواسني ) في نطاق رفح.
 

  قامت القوات في تلك الحملة بإنشاء سلسلة من
 التمركزات العسكرية جنوب مدينة رفح، على

 الطريق الرابط بني قرية املاسورة بمدخل مدينة
 رفح وقرية الجورة جنوب الشيخ زويد، مرورا بقرية

 املهدية جنوب رفح وتم إطالق اسم ( إعصار )
 على تلك التمركزات الجديدة التي تهدف لتضيق
 املساحات التي تستخدم في تحركات العناصر


التكفيرية

 بعد إنتهاء املرحلة األولي من العملية الشاملة حق
 الشهيد دعت القوات املسلحة وسائل األعالم
 والصحفيني من مختلف الجهات لزيارة مدينة
 العريش، وبالتحديد مقر الكتيبة 101 لإلطالع

 على مجريات العمليات واألهداف التي تم
 تحقيقها خالل املرحلة األولى، و بعض

 املضبوطات و أيضا تم االعالن عن بدء املرحلة
 الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد، و هي
 مرحلة تكميلية للمرحلة األولى، تهدف لتوجيه

 الضربات اإلستباقية للعمليات اإلرهابية التي يتم
 التخطيط لها و إكمال ما تم تحقيقه من أهداف

خالل املرحلة األولى من العملية  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p.34 انظر الخريطة




حق الشهيد 2

 إستمرت تلك العملية حتى شهر مارس عام
 2016، حيث انطلقت حملة مداهمات موسعة في

 مناطق أقصى جنوب رفح والشيخ زويد، وهي
 ( الجورة - صحراء الجميعي - الكيلو 17- الكيلو
 21 - البرث ) بمشاركة قوات من الجيشني الثاني


والثالث امليدانيني، إستمرت عدة أيام متصلة

 نجحت القوات خالل العملية في إكتشاف وتدمير
 عدد من املخابئ املُستخدمة في توفير الدعم

 اللوجيستي للعناصر التكفيرية، من املواد
 الغذائية والوقود واملواد املستخدمة في تصنيع
 العبوات الناسفة. وفي إطار العملية، تم رصد

 تجمع ضخم للعناصر التكفيرية في نطاق منطقة
 الكيلو 21، كانت تستعد لتنفيذ هجوم على إحدى

 تمركزات القوات املسلحة في املنطقة، ولكن تم
 توجيه ضربه استباقية من قبل القوات الجوية

 لهذه العناصر والقضاء على عدد من تلك

العناصر وتدمير عدد من العربات املسلحة

 خالل تلك الفترة تمكن 17 من أهالي الشيخ زويد
 ورفح من الهروب من قبضة العناصر التكفيرية
 التي كانت تحتجزهم وذلك نتيجة الحملة البرية

 والجوية التي شنتها القوات املسلحة. كما شهدت
 املرحلة الثانية من العملية الشاملة حق الشهيد

 عدد من العمليات النوعية التي استهدفت قيادات
العناصر التكفيرية.  

 
 * تم القضاء علي اإلرهابي شديد الخطورة
 ( محمد ناصر ابو شهوان ) قائد العناصر

 التكفيرية في مناطق ( أبو طويله - العكور-
الشهاوين -السدرة ) بعد استهدافه بغارة جوية.  

 

 * في أواخر شهر مارس تمكنت قوات الجيش
 الثالث  امليداني من القضاء على القيادي

 التكفيري شديد الخطورة محمد ناصر مضعان و
 يلقب بأبو مضعان، حيث داهمت القوات مكان
 اختباء املذكور في منطقة وادي لصان بوسط

 سيناء/ و قامت باالشتباك مع عدد من العناصر
 املسلحة املرافقة للقيادي التكفيري، التي كانت

 تحاول تعطيل القواتـ إلتاحة الفرصة ألبو مضعان
 للهرب، وبالفعل تمكن من الهرب بإستخدام أحد

 السيارات، و لكن بعد القضاء على العناصر
 املسلحة املرافقة له، قامت القوات بتتبع سيارته
 في الدروب الصحراوية، حتى عثرت عليه وقامت

 بالقضاء عليه على الفور.
 

 * في شهر إبريل تمكن قوات الجيش الثالث
 امليداني من القضاء على اإلرهابي شديد

 الخطورة ماهر محمد علي سالم في قرية خزيرة
 بوسط سيناء .

 
 * تمكنت قوات الجيش الثالث امليداني أيضا من
 القضاء علي عطا اهلل سالمة و رمضان سالمه
 رتيمة، وهم معاونني القيادي التكفيري الشهير

 محمد موسي محيسن، الذي تم القضاء عليه بعد
 ذلك، في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف

 الجبلية في منطقة وادي لصان بوسط سيناء بعد
عمليات تتبع موسعة أستمرت فترات زمنية مطولة  

*  وفي نهاية املرحلة الثانية من العملية الشاملة
 حق الشهيد، وقبل البدء في املرحلة الثالثة،

 وجهت القوات املسلحة الضربة األكبر للعناصر
 التكفيرية بعد رصد اجتماع كبير لتلك العناصر

 في أحد املناطق الزراعية جنوب مدينة
 العريش، حيث قامت القوات الجوية بإستهداف
 املنطقة املحددة والقضاء على أمير العناصر
 التكفيرية في سيناء بالكامل، واملعروف بإسم
 أبو دعاء األنصاري ومعه 45 عنصراً أخر من
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 بينهم كبار مساعديه ومعاونيه، كما تم تدمير
 مخزن لألسلحة واملتفجرات في نفس الضربة


الجوية


حق الشهيد 3
 

 املرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد،
 بدأت في شهر أكتوبر 2016، وكانت هي األطول
 من حيث الفترة الزمنية املتصلة التي وصلت إلى


أكثر من شهر

 بدأت تلك الحملة في تمشيط مناطق غرب رفح
 وبالتحديد قري ( الوفاق - املطلة - الحسينات -
 االرسال – ياميت – بلعة - قوز غانم ) وقامت

 القوات بإنشاء عدد من نقاط التمركز في محيط

قرى بلعة وقوز غانم و ياميت

 بعد انتهاء مداهمات غرب رفحـ انطلقت حملة
 أخرى جنوب غرب الشيخ زويد، بداية من حي
 الترابني مرورا بمنطقة سدرة أبو الحجاج وأبو

 العراج، و وصوال ملنطقة التومة، حيث تمكن
 القوات من استهداف عدد من املجموعات

 التكفيرية املسلحة وتدمير عدد من السيارات التي

تستخدمها العناصر في تحركاتها

 كما تم أيضا إنشاء 3 تمركزات عسكرية على
 الطريق الواصل بني التومة وحي الترابني على
 أطراف مدينة الشيخ زويد، لتامني الحي ومنع
 تسلل العناصر التكفيرية املسلحة إليه، وأُطلق

 على تلك النقاط العسكرية الجديدة اسم ( رامي )
 نسبه للشهيد العقيد / رامي حسنني، القائد


األسبق للكتيبة 103 صاعقة

 تبع تلك الحملة حملة مداهمات أخر، استهدفت
 مناطق جنوب شرق الشيخ زويد في محيط قرى (

 املقاطعة - أطراف املهدية - العكور) وتم إنشاء
 تمركزات عسكرية أخرى أعلي تبة الصوالحة

 االستراتيجية، التي ساعدت في رصد تحركات

العناصر التكفيرية على األرض

 إجمالي جهود القوات املسلحة خالل العملية الشاملة حق

الشهيد بمراحلها املختلفة

القضاء على عدد 500 عنصر إرهابي  

 تدمير 250 هدف تابع للعناصر اإلرهابية يتنوع
 بني ( مخابئ / مناطق تجمع / مخازن أسلحة
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موقوع الضربة الحوية التي ادت الي مقتل ابو دعاء االنصاري جنوب 
العريش



 وذخائر / ورش تصنيع عبوات ناسفة / احتياجات

إدارية )

 تدمير 130 عربة أنواع مختلفة، سواء كانت

عربات دفع رباعي أو عربات نقل


تطهير جبل الحالل

 طبيعة الجبل:
 يقع جبل الحالل في شمال سيناء على بعد 60
 كم تقريبا جنوب العريش والشيخ زويد، ويبلغ
 ارتفاعه حوالي 1700 متر فوق سطح البحر،
 ويحوي عشرات الكهوف والدروب الجبلية التي

 تُستخدم كمالذات أمنه للعناصر اإلرهابية

واإلجرامية

 بدأت العملية باملرحلة األولى، وهي مرحلة جمع
 املعلومات عن طريق األجهزة األمنية املختلفة،


وبالتنسيق مع السكان املحليني من بدو املنطقة

 املرحلة الثانية تمثلت في محاصرة الجبل من
 جميع الجهات، وذلك بعد رصد وتحديد جميع

 املسالك والطرق والدروب الجبلية ومداخل ومخارج
 الجبل وطرق اإلقتراب للجبل، من مسافة 3 - 5

 كم في محيط الجبل

 املرحلة الثالثة جاءت بعد إستنزاف العناصر
 املتواجدة في الجبل، حيث بدأت أعمال املداهمة

 والتمشيط، وذلك بتقسيم الجبل إلى عدد من
 القطاعات، وتخصيص مجموعة قتالية لكل قطاع،

 مهمتها تمشيط وتطهير القطاع الخاص بها

لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة

تم القضاء على 18 عنصر تكفيري خالل العملية 
والقبض على 32 فرداُ أخر، كما تم ضبط 29 

دراجة نارية بعضها ُمفخخ، وأيضا تم ضبط 
كميات من املواد املتفجرة واألدوات املستخدمة 

في تصنيع العبوات الناسفة، باإلضافة لعدد من 
العبوات الناسفة املُعدة للتفجير، وأعداد أخرى 
من األسلحة املتنوعة ( بنادق ألية - رشاشات-

  .( RPG ذخائر - قواذف


حق الشهيد 4

 في يوم 13/7/2017، وبعد وصول معلومة
 بإجتماع 20 عنصراً تكفيرياً، في أحد املنازل

 املتواجدة بقرية بلعة غرب رفح، بالقرب من منطقة
 دوار سليم، وّجهت القوات الجوية ضربة نوعية لهم
 حيث تم إستهاف املنزل مما أدي ملقتل جميع من


فيه، وكان من بينهم عناصر قيادية

 انطلقت املرحلة الرابعة من العملية الشاملة حق
 الشهيد بداية من يوم 17/7/2017، حيث
 إستهدفت القوات الجوية عدد من املخابئ

 ومناطق التجمع واالنطالق الخاصة بالعناصر
 التكفيريةـ بعد رصد تحركات لهم في مناطق نائية

 تقع جنوب شرق العريش وجنوب غرب الشيخ
 زويد. تبع تلك الضربات تحرك لحملة برية موسعة

 إلستهداف مناطق جنوب مدينة العريش، حيث
 توجد زراعات كثيفة تستخدمها العناصر

 التكفيرية كمالذ أمن لها بعيد عن أعني القوات
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القضاء علي مجموعة تكفيرية تستقل عربة دفع رباعي مسلحة برشاش 
14.5 مم خالل مداهمات حق الشهيد 3



املسلحة  

 الحملة البرية جنوب مدينة العريش كانت هي
 األضخم في الحجم واألطول في املدة حيث

 استمرت ما يقارب ال 14 يوم، تمكنت خاللها
 القوات من اكتشاف وتدمير أكثر من 76 وكر
 مستخدم من قبل العناصر التكفيرية لالختباء
 وتخزين االحتياجات اإلدارية والطبية واملواد

 املتفجرة وأجهزة االتصال، كما تم تدمير أكثر من
 100 عبوة ناسفة وعدد 11 ورشة لتصنيع

 العبوات الناسفة. تم ضبط كميات من األسلحة
 والذخائر والقنابل اليدوية، وبعض الوثائق

 الخاصة بالعناصر التكفيرية، والتجهيزات الطبية،
 وبعض أجهزة الحاسب اآللي، وكاميرات التصوير
 التي تستخدم في العمل االعالمي الخاص بتلك

العناصر.  

 
 تمكنت القوات املسلحة طوال فترة العمليات

 العسكرية من القضاء على 40 عنصر تكفيري
 وتدمير 20 عربة أنواع مختلفة و4 دراجات

 بخارية و7 سيارات مفخخة. أيضاً تم التصدي
 لهجوم مضاد، من قبل العناصر التكفيرية التي
 حاولت عرقلة عمليات القوات، حيث قاموا بدفع
 سيارة مفخخة في اتجاه القوات بمنطقة جنوب

 حي الزهور، تمكنت القوات من تفجيرها عن بعد
 والتصدي لعدد من العناصر املسلحة التي كانت

 تنتظر انفجار السيارة املفخخة لتنفيذ هجومها

 في فجر يوم 21 اغسطس انطلقت حملة
 مداهمات في نطاق مدينة رفح، حيث استهدفت
 مناطق وقرى غرب املدينة ( ياميت - بلعة - شرق
 املطلة - شمال سيدوت - املاسورة - قوز غانم -
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الشيخ زويد - الجورة : كماين زلزال 
 الجورة - رفح : كماين اعصار

الطريق الدولي رفح - العريش : كماين نمر
التوما - الشيخ زويد : كماين رامي



 صالح الدين - اإلحراش – الحسينات )، حيث
 قامت القوات بإنشاء عدد من االرتكازات

 العسكرية إلحكام السيطرة األمنية على الطرق
 الفرعية وااللتفافية والتضيق على تحركات

 العناصر التكفيرية والتسهيل من عمليات الرصد
 واملراقبة على مدار اليوم بالخصوص ان تلك


املناطق تنتشر بها املساحات الزراعية الشاسعة

 ويوم 23 أغسطس إنطلقت حملة جديدة
 إستهدفت مناطق واقعة جنوب مدينة رفح وهي

 مناطق كل من ( الطايرة - أبو حلو - قوز أبو رعد
 - نجع شيبانه - أطراف قرية املهدية ) باإلضافة
 لقرية املقاطعة جنوب الشيخ زويد. وقامت القوات

 املسلحة بإخالء قرية الطايرة من السكان،
 لتجنيبهم أية أضرار بشرية بسبب االشتباكات،
 وللتسهيل من عملية تطهير القرية، من أي بؤر

 خاصة بالعناصر التكفيرية، حيث قامت القوات
 بإنشاء عدد من التمركزات العسكرية في نطاق

 القرية املذكورة، بجانب قرى املقاطعة ونجع
 شيبانة، إلحكام السيطرة األمنية وتضييق الخناق


على تحركات العناصر التكفيرية

 تمكنت القوات خالل حملة املداهمات من اكتشاف
 3 مخازن للعبوات الناسفة تحوي ما يقرب من

 350 عبوة ناسفة، كما تم اكتشاف عدد من نقاط
 املراقبة واالختباء الخاصة بالعناصر التكفيرية،
 وتم تدمير عدد 11 عربة أنواع مختلفة، والقضاء
 على 21 عنصر تكفيري، من بينهم قياديني منهم
 عودة الحماديني وبعض من مرافقيه في ضربة


جوية
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Maps of the villages in Sheikh 
Zuweid and Rafah



 ختام

 التعاون مع السكان املحليني

 التعاون مع السكان املحليني في سيناء يشكل النواة األساسية في عمليات القوات املسلحة، التي تعتمد
 عليهم في تجميع املعلومات الالزمة عن العناصر التكفيرية و تحركاتهم و أماكن تواجدهم و املخابئ و

 األوكار الخاصة بهم، مما يُسهل من عملية إستهدافهم عن طريق الضربات الجوية او املدفعية او حتى من
خالل املداهمات البرية.  

 
 باإلضافة لذلك، تشّكلت مجموعات من شباب الشيخ زويد و رفح و العريش، ممن تطوعوا للعمل كمناديب
 للقوات املسلحة، حيث يقومون بمعاونة القوات خالل عملياتها، وفقا لعلمهم بالطرق و املناطق التي تجري
 بها العمليات العسكرية، باإلضافة لعلمهم بكل تفاصيل الحياة البدوية و العائالت، مما يسهل من عمل

القوات املسلحة  

 نتيجة هذا التعاون دفع العشرات من أهالي سيناء حياتهم ثمنا على أيدي العناصر التكفيرية بأبشع
 الطرق، وعلى الرغم من ذلك يتواصل التعاون و يزداد يوم تلو األخر، و كان أخرها إعالن أفراد قبيلة

 الترابني تحركهم ملعاونة الدولة املصرية و القوات املسلحة، في محاربة اإلرهاب، على الرغم من إنهم لم
 يضيفوا الكثير ملجريات العمليات، و لكنه يظل تطوراُ إيجابياُ على أية حال

  أبرز التطورات األمنية

 بعد عمليات القوات املسلحة املختلفة، أصبحت هناك بعض القرى و املناطق التي كانت تشهد نشاطاً
 مكثفاً للعناصر التكفيرية في بداية العمليات و كان مشهور عنها تواجد العديد من أوكار العناصر

 التكفيرية، أصبحت اآلن شبه أمنة بشكل كامل، و منها مدينة الشيخ زويد و مدينة رفح، باإلضافة إلي
 القرى املُطلة علي الطريق الدولي، بداية من الشيخ زويد، وحتى العريش، مثل ( قبر عمير- الشالق -

 العبيدات -الخروبة - شرق العريش )، كما تم تأمني مناطق أخري مثل مناطق كرم القواديس و الطويل و
 غيرها من مناطق جنوب الخروبة، كما تم أيضا تأمني القرى و األحياء الواقعة محيط مدينة الشيخ زويد،
 مثل حي الترابني و أبو رفاعي، و حي أبو زيتون و قرية الطويلة، وصوالُ لقرية الجورة جنوب الشيخ زويد،

و املناطق الواقعة في محيط هذا الطريق  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